
Kde jsi 

Úvod 

Milí bratři, milé sestry, všichni, kteří teď posloucháte,  
rád bych vás po týdnu opět přivítal na nedělní domácí bohoslužbě.  
MODLITBA 
 
Nevím jak vás, ale mne neustále překvapuje, jak ten čas letí. Dnes je to již v pořadí čtvrtá 
bohoslužba, kterou netrávíme společně v lavicích naší modlitebny, ale doma po rodinách. 
Chození do shromáždění, na bohoslužbu nebo do kostela bylo pro nás tak samozřejmé, že 
nás jen těžko napadlo, jak rychle se i tato „jistota“ může vytratit. Byli jsme zvyklí na svobodu 
dělat si téměř co se nám zlíbí. 
Vše se téměř ze dne na den změnilo, a to nejen u nás ve sboru, městě či státě, ale na celém 
světě. Normální běh života se změnil. Ať už jsme životní sprinteři nebo spíše maratonci, 
museli jsme přejít do klusu nebo spíš chůze. Jak čas běží, tak nás možná celá řada skončila na 
židli v kuchyni s kávou a něčím dobrým na zub v ruce.  
S námi se zastavili i všichni ostatní. Nebo možná my jsme se zastavili s nimi. Většina z nás má 
úplně nečekaně daleko víc času. Tato do nedávna velmi vzácná komodita devalvovala. Je jí 
k mání daleko víc, a tak má spousta lidí problém. Místo otázky „Kde vzít čas?“ teď daleko 
více zaznívá „Co s vším tím časem?“. Obecně si myslím, že tento čas, nebo chcete-li, tato 
doba je na otázky jako stvořená. Také je vám následující fráze povědomá? „Neví roupama co 
dělat a vymýšlí …“. Vhodný výraz doplňte sami.  
 
Zkrátka, namixujte spoustu volného čas, ztrátu třeba i jen domnělých „jistot“ a nejasnou 
budoucnost a jako výsledek dostanete spoust otázek. Pokud si projdete zprávy, přečtete 
maily, které teď dostáváte, projedete sociální (pro někoho asociální) sítě nebo zavoláte 
přátelům pak jich určitě uslyšíte dost. 
Je více než velmi pravděpodobné, že sami jich máte celou spoustu. Některé otázky jsou 
stejné pro všechny. Jiné jsou specifické pro určité skupiny lidí. Jiné věci řeší obchodníci, jiné 
zdravotníci, jiné mladí lidé, jiné starší lidé. Jiné řeší lidé, kteří nevěří v Boha a jiné řešíme my 
křesťané. 

• Zhřešili jsme? 

• Jsou to Boží soudy? 

• Už bude vytržení? 

• Je tohle ta poslední doba? 

• Co máme dělat? 

• Co na to Bůh? 

A tak hledáme, pátráme a chceme vědět odpovědi. Naneštěstí je ta naše doba jedna 
z nejhorších na hledání těch správných. Co osoba to názor. Někdo má názorů tolik, že je ani 
nemůžeme ani spočítat. Stačí si vzpomenout na pana Googla. Položíte otázku a zbytek života 
strávíte pročítáním seznamu odpovědí.  
Poznámka pro ty internetem nepolíbené. Google je ta věc, co bez ní na internetu, kde je prý 
všechno, nikdo nic nenajde.  



2 

A aby těch otázek nebylo málo, tak další část začnu další otázkou: „A co já s tím vším mám 
dělat?“ 

Zpátky na začátek 

Nevím, jak to vnímáte vy, ale dle mého názoru není náhoda, že se svět téměř zastavil. Pevně 
věřím tomu, že nám Bůh dává všechen ten čas, abychom se zastavili a přemýšleli.  
Součástí mého civilního zaměstnání je řešení problémů, takových mini krizí, se systémy na 
řízení skladů. Když se zastaví takový sklad pro továrnu na výrobu Jaguárů, tak se doslova a 
do písmene počítá každá minuta. Vše se musí vyřešit co nejdřív a do toho všeho chce každý 
odpovědi ihned. Je to v „malém“ to co vidíme ve světě v době současné krize. I když jsem to 
zažil tolikrát, pořád si na to nemůžu úplně zvyknout. 
Přesto se mi osvědčil jeden postup. Ve chvíli, kdy všechno lítá, je třeba říct: „STOP! Zastavme 
se a vraťme se na začátek.“. Byli byste překvapeni, jak často právě tato jednoduchá taktika 
pomůže nalézt ty správné odpovědi. 
Stop už za nás řekl Pán Bůh. Já bych nás dnes rád vrátil na začátek. Tak se uvelebte, udělejte 
si kávu nebo čaj a připravte se na cestu ☺. Doufám, že alespoň trochu poodhalíme, co nám 
Pán Bůh říká dnes. 

Na počátku 

Všichni víme, že na začátku bylo pusto a prázdno (Gen 1,2). Tohle ve světě není žádná 
novinka. A taky víme, že kam až historie země sahá tu byl Bůh. Bůh, který z ničeho učiní vše. 
Bůh, který z prázdna a pusta udělá zahradu plnou života. Uprostřed vší té nádhery stvořil 
člověka ke svému obrazu, stvořil nás jako muže a ženu (Gen 1,27). 
To by nebylo, abychom alespoň jednou neudělali pauzu na zamyšlení nebo otázku. I já pro 
vás právě teď jednu mám. Takovou otázku o otázce. Schválně, kdo to ví i bez nápovědy. 
 
Otázka 1. 
Jaká byla první zaznamenaná otázka, kterou Bůh položil člověku?  
 

Kde jsi? 

První otázka, kterou Bůh položil člověku zněla: „Kde jsi?“. Padla ihned po pádu člověka. Bůh 
se procházel po zahradě. Můžeme se jen domnívat, že společné procházky byly naprosto 
běžné, ale najednou se něco změnilo. Adam s Evou uslyšeli Hospodina, procházejícího se po 
zahradě a místo aby mu šli naproti schovali se. Byli nazí. A tak padá ona první otázka. Možná 
se může zdát, že Bůh nevěděl, kde člověk je, neměl ani ponětí co se s ním děje. Netušil, 
v jaké je člověk situaci. Nic ale nemůže být vzdálenější pravdě.  
Tu otázku Bůh nikdy nepokládal sám sobě, jako kdyby si někam odložil brýle a nemohl je 
najít. Nepobíhal po zahradě a neříkal: „Kam jsem si odložil toho člověka? Kde asi je?“. Tahle 
otázka byla, je a, až dokud Pán nepřijde, vždy bude otázka pro člověka. Já nejsem odborník 
na hebrejštinu a z textu nemáme moc možností poznat, jaká byla intonace, ale já se 
domnívám, že ta otázka mohla klidně znít: „Kde jsi? – Kam ses to dostal? – Co to tam 
děláš?“. Bůh přeci vždy přesně ví, kde se to vlastně nacházíme. Už tenkrát, Bůh volal a člověk 
odpovídal. 
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Po vypovězení člověka z ráje se celá situace náramně zkomplikovala. Slyšet Hospodina 
přestalo být tak jednoduché. Člověk začal nést důsledky toho co udělal. Už to nebyly jen 
důsledky toho, co udělal Adam s Evou, ale důsledky toho, co dělá od té doby každý člověk 
sám za sebe. Člověk se před Bohem schovává a mnohdy ani neví proč. 

Bůh hledá 

Naštěstí pro nás je Boží trpělivost, milost a láska k nám nesmírná. Již několik tisíc let Bůh 
hledá lidi, kteří se při všem tom pachtění a starání nezajímají pouze o sebe, ale jsou ochotni 
se zastavit, poslouchat a pak chodit se svým Bohem. V Božím slově máme jeden příklad za 
druhým. 
Noe nalezl milost v Hospodinových očích. Noe chodil s Bohem a dělal co mu přikázal. 
Nakonec byl jediný, kdo se i se svou rodinou zachránil z katastrofy, která všechny ostatní 
čekala.   
Abraham na Hospodinův příkaz vyšel ze své země. Prošel si mnohým a přes mnohá svá 
zaklopýtání chodil se svým Bohem. Abraham nemohl mít dítě, což v tehdejší době byla 
doslova tragédie. Pokračování jeho rodu bylo v ohrožení. Hospodin mu ale slíbil nejenom 
potomka, ale že se stane velikým a mocným národem a v něm budou požehnány všechny 
národy (Gen 18,18). Abraham mu uvěřil a bylo mu to započítáno za spravedlnost. Bůh 
uzavřel s Abrahamem smlouvu. My jsme důkazem jejího naplnění. V něm (skrze Krista) 
opravdu jsou všechny národy požehnány.  
Abrahamovi muselo ještě dlouho znít v uších ono: „Já jsem Bůh všemohoucí. Choď přede 
mnou a buď bezúhonný.“ (Gen 17, 1-14).  
 
Je čas na druhou otázku. 
 
Otázka 2. 
Co bylo znamením smlouvy mezi Hospodinem a Abrahamem? Zkuste se zamyslet nad tím 
co a k čemu takové znamení je. 

Slyš Izraeli 

Hospodin i nadále pokračuje v hledání a oslovování lidí, kteří jsou ochotni nechat se najít. To 
je taky jediná podmínka, kterou Hospodin má. Hospodin se sám zavázal smlouvou.  A 
protože je tím, kým je, vytrvale pracuje na jejím naplnění. Součástí jeho plánů jsou nejen 
jednotliví lidé, ale i celé národy. V tuto chvíli mám na mysli onen národ vyvolený – Izrael. 
Nemusíte se bát. Nechystám se převyprávět celou Bibli.  
Přesto je tu jeden významný okamžik, na který bych se rád zaměřil. Tím okamžikem je 
uzavření další smlouvy. Smlouvy z hory z Choréb, ve které Izrael obdržel Boží přikázání. Její 
uzavření máme mimo jiné popsáno v Páté knize Mojžíšově a část tohoto textu je začátkem 
nejznámější židovské modlitby Šema Jisrael nebo také česky Slyš Izraeli. Tato modlitba je 
základní součástí ranní i večerní bohoslužby až do dnešních dní. 
 
Deuteronomium 6, 4-8 
 4 Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. 5 Miluj Hospodina, svého Boha, celým 
svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. 6 Ať jsou tato slova, která ti dnes přikazuji, 
ve tvém srdci. 7 Opakuj je svým synům, mluv o nich, když pobýváš ve svém domě, i když 
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chodíš po cestě, když ležíš, i když vstáváš. 8 Přivaž je jako znamení na ruku, ať jsou značkou 
mezi tvýma očima. 9 Napiš je na veřeje svého domu a na své brány. 
 
 
Jsem si jistý, že víte, že přesně tuto část má na mysli i Ježíš, když odpovídá farizeovi, který ho 
chtěl zkoušet. 
 
Matouš 22, 34-40 
34 Když farizeové uslyšeli, že umlčel saduceje, sešli se spolu 35 a jeden z nich, [zákoník], ho 
chtěl zkoušet a zeptal se: 36 „Učiteli, které přikázání je v Zákoně největší? “ 37 On mu řekl: „, 
Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ 38 To je 
největší a první přikázání. 39 Druhé je mu podobné: , Miluj svého bližního jako sebe 
samého.‘ 40 Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci.“ 

Znamení 

Udělám teď takovou malou odbočku a krátce se zamyslím nad významem znamení, a to 
konkrétně nad významem dvou znamení o kterých jsme dnes četli.  
Docela by mně zajímalo, co si většina z vás představí jako první, když slyší sovo znamení. 
Skoro bych se vsadil, že těch, kteří by si představili třeba právě zmiňovanou obřízku bude 
naprosté minimum. Znamení na nebi a na zemi? Pravděpodobně. Ježíšovy zázraky? Určitě. 
Ale obřízka nebo přikázání přivázané na ruce? Těžko. Myslím, že to pravděpodobně souvisí 
s tím, že ta velká, viditelná znamení jsou prostě víc „Cool“. Líp se o nich baví. Daleko více lidí 
to zaujme.  
Povaha obou znamení, které jsem zmiňoval je jiná. Nemají sloužit jako něco, co je každému 
na obdiv, ale spíše jako připomínka jejich nositeli. A přesně to je další význam slova 
použitého v obou textech. Co je na nich pro mne zajímavé, je to kde ta znamení jsou.   
Každé z nich, je na místě, které má člověk běžně na očích naprosto každý den. Zároveň, jsou 
na místech soukromých až intimních. Obřízka je na místě, které neměl vidět vůbec nikdo jiný 
kromě nositele a možná jeho manželky.  
Pro mne je to připomínkou, jak blízko k nám Bůh chce být. Jak velice osobní a intimní náš 
vztah s ním má být. Nic, co by křičelo na všechny strany. Nic vyzývavého. Prosté: „ … abych 
byl Bohem tvým i tvému potomstvu po tobě.“ Zároveň jsou všechna tato znamení vnější. Na 
těle, na domě, na bráně. Všechny přesto, že jsou na povrchu mají připomínat něco co je 
uvnitř. Vztahy se totiž vždy týkají srdce. Bůh to izraelitům řekl jasně, „ ať jsou tato slova, 
která ti dnes přikazuji, ve tvém srdci.“.  
Netrvalo ovšem dlouho a Izraelci se soustředili na věci vnější. Jak vypadají jejich modlitby, 
aby dodržovali oběti, aby do slova a do písmene měli verše přivázány na rukou. Zapomněli 
tu nejdůležitější věc (alespoň někteří). Vnější věci, jsou a mají být připomínkou věcí vnitřních 
a ne naopak. 
Bůh to tak nenechal a posílal své proroky, kteří Izraelcům připomínali, že tak to být nemá. 
Vyzývali je k obřezání jejich srdce. 

Celým srdcem 

Jak to vše souvisí s tím, co se dnes děje? Jak nám to pomůže v dnešní době? Obřízku 
nemáme. Naše smlouva je smlouva nová. Ne ta z hory Choréb, ale ta z Golgoty. Není 
zaplacená krví kozlů a beránků, ale krví našeho Pána, Ježíše Krista. 
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V čase nejistoty a změn je dobré vědět, že některé věci zůstávají stejné. Dá se na ně 
spolehnout. Stále je tu Bůh, který hledá. Pořád mu jde o každého z nás a je úplně jedno, co 
se děje okolo, protože základ je uvnitř.  
Boží slovo nám jasně říká, že k tomu, abychom mohli s naším Bohem chodit, abychom ho 
mohli milovat, potřebujeme nejen celé srdce, ale i celou duši a veškerou naši sílu. Kristus se 
za nás cele vydal a od nás nečeká nic jiného.  
Někoho to děsí, ale ve skutečnosti je to bratři a sestry dobrá zpráva.  
Víme, že: „Co však z úst vychází, vystupuje ze srdce, a to znečišťuje člověka.“. Tak to vypadá, 
když si kousek toho srdce necháme pro sebe. Když ho celé i se vším ostatním dáme jemu on 
je naplní a pak je tu naděje, že to, co bude uvnitř, začne vyvěrat na povrch jako prameny 
vody živé. 

Kde jsi? 

Každý, kdo má děti si asi vybaví tu scénu, kdy něco chcete. Děti si to určitě vybaví taky. Ptáte 
se stejnou otázku, „Kde jsi?“. Odpověď žádná. Tak trochu přidáte na hlasitosti. Pořád nic. 
Ještě přitvrdíte a některé z vašich dětí se „chytí“. Když chcete, aby si vás všimli všechny, tak 
je někdy třeba hlas zvýšit opravdu výrazně.  
Moje manželka, tohle řeší tak, že se někdy po druhém pokusu prostě sebere a dojde za 
klukama do pokoje. Nechci tu teď hodnotit co je lepší, ale základ je získat pozornost. 
Věřím, že přesně tohle teď dělá teď Hospodin. Někdo se chytí dřív a někdo potřebuje, aby 
Bůh zvedl hlas. 
Jaká tedy bude naše odpověď? Otázka pořád zní. 
 
KDE JSI????? 
 
 


