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1 Samuelova 16:7  Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 
 
Přísloví 16:2-3  Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin.  
Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. 
 

Přísloví 21:2  Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin. 
 
Úvod: 
Co kázat, když se budeme dnes hovořit o tom, zda se pustit do stavby, či přestavby naší modlitebnu? 
V Bibli je mnoho příběhů, kde se hovoří o stavbě: stavbě stánku úmluvy, chrámu, různých oltářů 
zasvěcených Hospodinu, či posvátných symbolů - sloupů, mohyl, svatyní. 
Jak snadné by bylo na některý z těchto příběhů kázat. 
Nebo ten lákavý text z proroka Aggea! který nám na setkání připomněl Samuel Poloha: 

Ageus 1:2-4  "Toto praví Hospodin zástupů: Tento lid říká: »Ještě nepřišel čas, čas k budování 
Hospodinova domu.«"  I stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea:  "Je snad čas k tomu, 
abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách?  (Aggeus 1,1-15) 
 

Ale cítil, jsem že to není to, co by nám Hospodin chtěl povědět.  
Jaké slovo přinést? 
Hledal jsem dlouho, modlil se, přemýšlel, a postupně mi v srdci dozrávalo jediné slovo: MOTIV. 

 

 
Pro dnešní kázání pro mne byly důležité dva impulzy: 

 jedna skromná poznámka při pondělním setkání skupinky mužů a staršovstva, kde jsme hovořili 
o rekonstrukci naší modlitebny. Jeden z bratří řekl asi nejdůležitější myšlenku večera: ... důležitý 
je motiv... 

 a pak slova Oswalda Chamberse, která si často s Gražynkou připomínáme: 
"Není podstatné, zda dosáhneme určitého cíle; pokud se tak stane, je to jen pouhá epizoda na 
naší cestě. Pro Boha je mnohem důležitější, jakým způsobem jsme onoho cíle dosáhli. To, co 
pokládáme za způsob, jakým dosáhnout určitého cíle, je pro Boha to nejdůležitější." 

 
1 Samuelova 16:7  Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 
 

Přísloví 21:2  Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin. 
 

Přísloví 16:2-3  Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin.  
Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. 
 
 
Motivy našeho jednání. 
Toto slovo se netýká jen rozhodování o rekonstrukci. Boží slovo má všeobecnou platnost. Platí pro 
každého člověka a v každém okamžiku jeho života. Ve věcech malých, i zásadních.  
Bohu jde vždy o motivy našeho jednání.  
Jeho neoslníme tím, co jsme dokázali, neuděláme na něho dojem svými výkony, neokouzlíme ho 
svým šarmem, Bůh nikdy nebude fascinován našimi myšlenkami, plány a vizemi.  

Žalmy 139:4  Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno. 
 
Ale to, co ho skutečně hluboce zajímá, jsou motivy podle kterých se rozhodujeme.  
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Kain a Ábel - Hospodin Abelovu oběť přijal, Kainovu ne. Proč? Díval se na motiv, proč to jeden a 
druhý dělá. My na počátku příběhu motiv Kaina a Abela nevidíme, ale později se ukáže, jaké srdce má 
Ábel a jaké Kain. Co ovládá jednoho a co druhého. A zde se nám objasňuje, proč Hospodin přijal, a 
proč ne. (Genesis 4,3-6) 
 
Chudá vdova a bohatí v chrámě při sbírce. Mnozí dávali veliké sumy peněz, ale jejich jména, tváře 
ani příběhy neznáme, upadli v zapomenutí, zatímco chudá vdova, který dala pro Hospodina jen dvě 
drobné mince. A přesto právě o ní  (Lukáš 21,1-4; Marek 12,41-44) 
 
Celník a farizeus se modlí v chrámu - proč Bůh přijal celníkovu modlitbu, a farizeovu neslyšel.  
Celník se pokořil, je vědom si svých hříchů a prosí Boha o milost, o odpuštění. 
Farizeus je spokojený sám se sebou, a Boha poučuje, vysvětluje mu, jak vzácným člověkem je a proč 
by mu měl Bůh žehnat. (Lukáš 18,9-14) 
 
Scéna u farizea Šimona. Hříšná žena je vyzdvižena, získává odpuštění, zatímco  Šimon je pokárán, a 
cítí se nedoceněný. Přitom on pozval Ježíše, on vystrojil večeři, on se postaral o vše potřebné. Žena 
jen pomazala Ježíšovy nohy olejem... 
Motiv - Šimonovi šlo o prestiž, udělat dojem, ukázat se před lidmi...   hříšná žena to udělal z lásky k 
Ježíši. (Lukáš 7,37-50) 
Matouš 26,6-13 a Marek14,1-9 říká Ježíš: všude po celém světě, kde se bude kázat evangelium, se 
bude o tom, co tato žena učinila, hovořit. 
 
Motivy totiž mají vliv na to, jak se formuje náš charakter, a také na to, kam vede naše cesta. Motivy 
určují způsob našeho jednání, a ovlivňují naše rozhodování. 
Většinou se projeví ve vypjatých situacích. Pokud o nic nejde, pak nejen naše okolí, ale ani sami si 
neuvědomujeme, co se skrývá v našem nitru. Může se nám zdát, že vše co děláme je vedeno 
správnými pohnutkami, ale když se dostaneme do krizových situací, teprve tehdy vyjde najevo, co je 
v našem srdci. Často nepoznáváme sami sebe,  jsme šokovaní jak jsme se zachovali, nebo jakým 
způsobem jsme konfliktní situaci řešili.  
Proto se David modlí:  

Žalmy 51:12  Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. 
a zároveň prosí: 

Žalmy 139:23  Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, 
24  hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď! 

 
Apoštol Pavel nás vyzývá k tomu, abychom každou myšlenku podřizovali Kristu.  

2 Korintským 10:4-5  Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění; 
boříme rozumování  a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do 
zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista, 

 
Aby naše myšlení, naše motivy byly čisté, posvěcené Bohem. 
 
 
 
 
 
 
 
Chtěl bych ukázat na příběhu krále Saule kam až špatné motivy mohou člověka dovést...  
SAUL chce vyniknout, být akceptovaný, být jedničkou... 
"JÁ"  
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První Izraelský král: SAUL 
druhým rokem kraluje, a rozhodl se vyhnat Pelištejce. Podařilo se několik výpadu, ale to si nepřátelé 
nenechali líbit. Dali dohromady vojsko a vytáhli proti Saulovi. Měli 30.000 vozů, 6.000 jezdců a vojáků 
nespočetně (jako písku na břehu moře). 
Izraelci byli v té době málo vyzbrojení, Saul měl  k dispozici jen 3.000 mužů. Když přitáhla tak velká 
armáda, dostali strach.  

1 Samuelova 13:1-4  Uplynul rok Saulova kralování. Když kraloval nad Izraelem druhý rok,  vybral 
si z Izraele tři tisíce mužů; dva tisíce jich bylo se Saulem v Mikmásu v Bételském pohoří, tisíc jich 
bylo s Jónatanem v Gibeji Benjamínově; zbytek lidu rozpustil, každého k jeho stanům.  Jónatan 
porazil výsostné znamení pelištejské v Gebě. Pelištejci o tom uslyšeli, proto dal Saul troubit na 
polnici po celé zemi. Řekl: "Ať to Hebrejové slyší!"  Tak uslyšel celý Izrael: "Saul porazil výsostné 
znamení pelištejské." Tím vzbudil Izrael u Pelištejců nelibost. Proto byl svolán lid k Saulovi do 
Gilgálu. 
5-7  Pelištejci se shromáždili, aby bojovali s Izraelem. Měli třicet tisíc vozů, šest tisíc jezdců a lidu 
takové množství jako písku na mořském břehu. Přitáhli a utábořili se v Mikmásu na východ od Bét-
ávenu. Izraelští muži viděli, že se dostali do tísně a že lid je sklíčen. Lid se ukrýval v jeskyních, 
rozsedlinách, skalních stržích, slujích a jamách. Hebrejové přešli Jordán do země gádské a 
gileádské, zatímco Saul byl ještě v Gilgálu; všechen lid, který šel za ním, byl zděšen. 

 
Také Saul si nebyl jistý, bylo potřeba jednat. Někteří vojáci ho opouštěli, dezertovali, ostatní byli 
vystrašení. Jedinou pomocí pro ně byl Hospodin. Jak si ho naklonit, jak ho přimět k tomu, aby jim 
pomohl? Saul se rozhodl vzít situaci do svých rukou. Rozhodl se vykonat bohoslužebný úkon - 
obětovat zápalnou a pokojnou oběť. Udělal to, přesto že na to neměl pověření. Prorok Samuel byl 
tím, kdo měl právo obětovat. A také slíbil Saulovi, že přijde. 
Saul překročil hranici, udělal něco, na co neměl pověření... však mu to také Samuel, který chvilku 
poté, co Saul skončil s obětováním přišel, vytkl. 
 
Na první pohled neudělal Saul nic špatného. Je král, nese na sobě zodpovědnost za národ, za bitvu, za 
vítězství. Ví, že není v jeho silách porazit nepřátele, ale ví také o Hospodinu, a proto se rozhodne 
žádat o Jeho pomoc. Tak to vidíme my, tak to možná viděli jeho bojovníci. 
Ale Hospodin to viděl jinak. 

1 Samuelova 16:7  Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 
 
Jaký byl motiv Saulova jednání? 
Sice Hospodinu obětuje oběť, ale nepočítá s ním. Ani ho pořádně nezná. Věci řeší po svém. Hospodin 
je pro něj bůžkem, kterého si hodlá naklonit (v.12), a to je vše. On musí vybojovat bitvu,on musí 
vymyslet strategii, on musí určit čas, on musí... 
A přitom mu Samuel jasně pověděl: čekej na mne!  
 

1. Sam. 13,8-12 Čekal sedm dní do chvíle, kterou určil Samuel, ale Samuel do Gilgálu nepřicházel a 
lid se od Saula rozprchával.  Saul tedy řekl: "Přineste ke mně oběť zápalnou a pokojnou." A 
obětoval zápalnou oběť. Sotva skončil obětování zápalné oběti, přišel Samuel. Saul mu vyšel vstříc 
a pozdravil ho.  Samuel se ho otázal: "Cos to udělal?" Saul odvětil: "Když jsem viděl, že se lid ode 
mne rozprchává, neboť tys k určenému dni nepřicházel, a že se Pelištejci shromáždili v 
Mikmásu, řekl jsem si: Pelištejci teď sejdou proti mně do Gilgálu a já jsem si nenaklonil Hospodina. 
A tak jsem se opovážil zápalnou oběť obětovat sám." 
13  Samuel nato Saulovi řekl: "Počínal sis jako pomatenec. Nedbals příkazu, který ti dal Hospodin, 
tvůj Bůh. Tak by byl Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem navěky. 
14  Teď však tvé království neobstojí. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce. Jemu Hospodin 
přikáže, aby byl vévodou nad jeho lidem, protože ty jsi nedbal toho, co ti Hospodin přikázal." 
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Příběh pokračuje. Samuel odešel, Saul se se svým vojskem utábořil. Měl v tu chvíli asi 300 mužů. 
Jeho syn Jonatan se svým zbrojnošem se vydali na průzkum a způsobili zmatek v nepřátelském 
vojsku. Sauova hlídka hlásí, že v táboře nepřátel se něco děje. Saul nechá spočítat vojsko, zjišťuje kdo 
chybí, přišlo se na to, že Jonatan a jeho zbrojnoš. Dostal o ně strach, a tak poručil knězi,  aby přinesl 
Boží schranu a ptal se Hospodina... 
Ale protože vidí, že v táboře nepřátel je zmatek, vyhrkne na kněze, který se chce modlit, ptát 
Hospodina: stáhni ruku...   
Místo aby se poučil, aby se  ptal co na to říká Bůh, opět bere věci do svých rukou. 
 

1. Sam 14,16-17  I Saulova hlídka v Gibeji Benjamínově viděla, jak hlučící dav zmateně pobíhá 
sem a tam.  Saul rozkázal lidu, který byl s ním: "Dejte nastoupit! Zjistěte, kdo od nás odešel." 
Nastoupili a zjistilo se, že tu není Jónatan a jeho zbrojnoš. 
18 -19 Saul poručil Achijášovi: "Přines Boží schránu!" Boží schrána byla totiž toho času mezi 
Izraelci.  Zatímco Saul ještě mluvil s knězem, hluk v táboře Pelištejců se dále vzmáhal. Proto Saul 
poručil knězi: "Stáhni ruku zpět!" 
20-23 Saul a všechen lid, který byl s ním, se svolali pokřikem a přišli až k té bitvě. A hle, tam řádil 
meč jednoho proti druhému, nesmírná hrůza.  Také Hebrejové z okolí, kteří předtím byli s 
Pelištejci a s nimi přitáhli do tábora, přidali se k Izraeli, který byl se Saulem a Jónatanem.  Rovněž 
všichni izraelští muži, kteří se skrývali v pohoří Efrajimském, jakmile uslyšeli, že se Pelištejci dali 
na útěk, pustili se v té bitvě za nimi.  Tak Hospodin zachránil v onen den Izraele. Bitva se přehnala 
přes Bét-áven. 

 
Pronásleduji Pelištejce a vítězí. Řekneme si, výborně! Ale příběh pokračuje... 
Saul nadšený ze snadného vítězství vydá nesmyslný rozkaz: nikdo nesmí nic jíst, pronásledujte 
nepřátele, nenechte se něčím zdržovat! 
 

Důsledek - lidé jsou vyhladovělí, nejprve drží příkaz, ale pak už to nevydrží a začnou zabíjet zvířata a 
jíst je - i s krví - což bylo vysloveně pro Židy zakázáno. Když se to Saulovi doneslo, došlo mu, že je to 
špatné. Okamžitě to zastavil, nechal přivalit velký kámen, zde se zvířata regulérním způsobem 
zabíjely, aby se lidé mohli najíst. A zde také Saul postavil oltář. Byl to jeho první oltář, který 
Hospodinu postavil.  
 

1 Samuelova 14:31-34  Onoho dne pobíjeli Pelištejce od Mikmásu až k Ajalónu a lid byl velmi 
zemdlen.  Lid se tedy vrhl na kořist, brali brav i skot i býčky a poráželi je na zemi. Lid jedl maso s 
krví.  Saulovi oznámili: "Hle, lid hřeší proti Hospodinu, když jí s krví." On vzkřikl: "Zachovali jste se 
věrolomně." Okamžitě ke mně přivalte veliký kámen."  Dále Saul rozkázal: "Rozejděte se mezi lid 
s výzvou, ať každý ke mně přivede svého býka nebo svou ovci. Tady je porazíte a sníte, abyste 
nehřešili proti Hospodinu tím, že byste jedli maso s krví." Všichni z lidu, každý přivedl té noci 
svého býka a poráželi je tam. 
35  A Saul vybudoval Hospodinu oltář. Byl to první oltář, který Hospodinu vybudoval. 

 

Ano, sice vybudoval oltář, ale s Hospodinem nepočítá. Rozhodl: ještě teď v noci vyrazíme za nepřáteli 
a dobijeme je. Je třeba využít situace a dokončit vítězství. Jeho bojovníci, přesto, že byli vyčerpaní, 
přitakali. Tehdy se ale (asi opatrně) ozval kněz: zeptejme se Boha! 
OK, oltář je postaven, kněz je po ruce, tak se zeptáme. 
Ale Hospodin neodpovídal... 
 

1 Samuelova 14:35-36  A Saul vybudoval Hospodinu oltář. Byl to první oltář, který Hospodinu 
vybudoval.  Saul rozhodl: "V noci vyrazíme za Pelištejci. Až do jitřního úsvitu budeme moci mezi 
nimi loupit. Ani jednoho z nich neušetříme." Odvětili: "Udělej vše, co pokládáš za správné." Ale 
kněz podotkl: "Přistupme sem k Bohu." 
37  Saul se doptával Boha: "Mám vyrazit dolů za Pelištejci? Vydáš je Izraeli do rukou?" Ale on mu 
onoho dne neodpověděl. 
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Saulovi bylo jasné, je zde hřích... 
Hřích?, pousmějeme se. Vždyť Saul kupí jeden hřích na druhý! 
Obětuje, řekne knězi (ale i Bohu) - "zadrž" - tedy není čas se zdražovat s modlitbou, je třeba jednat! 
Pak ty nesmyslné rozkazy, autoritářské jednání... 
Hospodin nemluví, je mezi námi hřích. A postaví na jednu stranu sebe a svého syna Jonatana, na 
druhou celý národ. Je si jistý tím, že Hospodin ukáže, že zhřešil národ! Jeho se to netýká.  
Jaké překvapení, byla označena strana kde byl on a Jonatan. Nakonec se ukázalo, že Jonatan zhřešil, 
přestoupil jeho příkaz - ochutnal plást medu... 
A Saul místo aby se pozastavil nad svým nesmyslným jednáním, prohlásí, že tedy jeho syn Jonatan 
musí zemřít. 
ale lid se za něj postavil, vždyť to byl on, kdo přinesl vítězství, a proto Jonatan nezemřel. 
 

1 Samuelova 14:38 -42 Proto Saul poručil: "Přistupte sem, všichni vůdcové lidu! Vyzvěďte a zjistěte, 
jaký hřích byl dnes spáchán.  Jakože je živ Hospodin, zachránce Izraele, i kdyby šlo o mého syna 
Jónatana, musí zemřít!" Ale ze všeho lidu mu nikdo neodpověděl.  Poručil tedy celému Izraeli: "Vy 
budete na jedné straně a já se svým synem Jónatanem na straně druhé." Lid Saulovi odvětil: 
"Udělej, co pokládáš za správné."  Saul řekl Hospodinu: "Bože Izraele, ukaž, kdo není bezúhonný." 
Losem byl postižen Jónatan a Saul, kdežto lid z toho vyvázl.  Saul znovu poručil: "Vrhněte los mezi 
mnou a mým synem Jónatanem." Tu byl označen Jónatan. 
43-46  Saul vyzval Jónatana: "Přiznej se mi, co jsi spáchal!" Jónatan mu to pověděl a doznal: 
"Koncem hole, kterou jsem měl v ruce, jsem ochutnal trochu medu. Jsem připraven zemřít."  Saul 
řekl: "Ať se mnou Bůh udělá, co chce! Jónatane, ty musíš zemřít!"  Avšak lid se proti Saulovi ozval: 
"Jónatan že by měl zemřít? Vždyť připravil Izraeli takové veliké vysvobození! Buď toho dalek! 
Jakože je živ Hospodin, ani vlásek z hlavy mu nesmí spadnout na zem. S pomocí Boží jednal 
dnešního dne." tak lid Jónatana vykoupil, že nezemřel.  Saul odtáhl od Pelištejců a Pelištejci odešli 
do svých domovů. 

 
Pisatel knihy Samuel toto období Saulova života končí konstatováním: 

1 Samuelova 14:47  Když se Saul chopil kralování nad Izraelem, bojoval proti všem svým okolním 
nepřátelům, proti Moábovi, Amónovcům a Edómu, proti králům Sóby a proti Pelištejcům. Všude, 
kam se obrátil, dopouštěl se svévolností. 

 
Hospodin dal Saulovi ještě jednu příležitost, aby dokázal že se změnil.  Měl pobít Amálekovce, a 
všechno zničit jako prokleté.  Ale on si to zase udělal po svém. Krále nezabil, a nejlepší kusy dobytka 
si nechal, zničil (což byl H příkaz) jen slabé a podřadné. 
Když mu to vše Samuel vytknul, a řekl, že Hospodin se rozhodl mu království vzít, místo aby dělal 
pokání, šlo mu o to, aby se to nedozvěděli lidé. Prosí aby Samuel nedal nic najevo, a doprovodil ho 
poklonit se Hospodinu... 
 

1. Sam. 15,30  Saul se dožadoval: "Zhřešil jsem. Nyní mi však prosím prokaž poctu před staršími 
mého lidu i před Izraelem a vrať se se mnou. Chci se poklonit Hospodinu, tvému Bohu." 
1 Samuelova 15:31  Samuel se tedy vrátil a šel za Saulem. A Saul se poklonil Hospodinu. 

 
Samuel s ním sice šel, ale Hospodin Saulovu poklonu nepřijal... 
Samuel se pak už se Saulem až do své smrti neviděl. 
...a po jeho smrti, když je Saul v úzkých jde za věštkyní, aby ho se Samuelem na spiritistické seanci 
spojila.  
 
Saul vypadal jako krásný člověk. Bůh si ho vybral.  Dokonce byl na začátku naplněn Duchem svatým a 
prorokoval. Ale nepodřídil Hospodinu své srdce, svou mysl. Nenechal Boha, aby zkoumal jeho nitro, 
aby odkrýval a proměňoval jeho motivy. A tak tento král velice smutně končí. 
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Začínal s Duchem svatým a končí ovládaný démony! 
Vzpomínáte jak se snažil probodnout kopím Davida, který mu hrál na loutnu! Naplněný zlým duchem! 
 
Motiv Saulova jednání - chtěl se ukázat před lidmi, chtěl udělat dojem, chtěl aby se jeho jméno 
zapsalo do dějin.  
Bůh mu dal nespočet lekcí, nespočet příležitostí, aby se zamyslel nad sebou, ale on to neviděl. 
Měl po ruce jednoho z největších proroků: Samuele, ale jako by jeho slova neslyšel. Šlo mu jen a jen o 
něj! Nikdy snad ani nepomyslel na Boží slávu! 
 
Nebyly to velké viditelné hříchy, ale pokud je mysl odkloněná od Boha, pokud motivy našeho jednání 
jsou sobecké, pak jsme na cestě, která nás vede do záhuby. 
Saul byl válečník, vybojoval mnoho vítězství, upevnil zem, vybudoval města, semknul národ... 
Ale jeho život, to je spirála smrti. 
Nakonec v bitvě proti Pelištjcům, zraněný spáchá sebevraždu... (1. Samuelova 31,4) - nalehl na meč. 
 
Smutný konec - lidsky viděno - velkého člověka. 
Jenže: 

1 Samuelova 16:7  Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 
 
 

Přísloví 21:2  Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin. 
 
Přísloví 16:2-3  Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin.  
Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. 
 
 
Jaké motivy ovládají můj život? 
mé manželství, můj pracovní výkon, mou službu ve sboru, mé vztahy, mé modlitby, mé rozhovory, 
mou peněženku, mé skutky milosrdenství... 

 

Já - nebo ON (Ježíš) 
SLÁVA má - nebo Jeho? 

 
 
Budeme-li hovořit o rekonstrukci naší budovy: 
jaké motivy mne vedou k tomu, že chci modlitebnu přestavovat? 
- chci něco dokázat? postavit si pomník? 
ale také: jaké motivy mne vedou k tomu, že jsem proti? 
- nechce se mi? Lenost? Je to jednodušší cesta? Nechci na sebe vzít zodpovědnost?  
  A nebo nemáme víru, protože jsme zvyklí vše řešit sami, místo abychom se učili spoléhat na Boha? 
 
 
Bože, zkoumej mne... 
jak pravdivá a důležitá je tato modlitba... 
 
 

Žalmy 139:23  Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, 
24  hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď! 

 


