
Příloha č. 1 Nahoru 4/2022 

Podklady pro večerní programy 
na sborové dovolené na zámku Štěkeň 13. do 19. srpna 2022 

Zadání a příprava témat: 

Současná situace ve světě i ve společnosti a my: 

a) svět, zejm. s ohledem na válku na Ukrajině; postoj křesťanů (mezinárodní situace obecně a historická 

skutečnost) 

b) my a náš každodenní život – jak se dotýká současná situace a změny nás osobně 

Jak bojovat dobrý boj víry. 

Jaký by měl být dobrý křesťan v dnešní době v tomto světě. 

Pro jednotlivé večery připravili dobrovolníci biblické texty, které se pak ve skupinkách probíraly a na 

závěr večera vždy shrnuly. 

V této příloze přinášíme úvod k tématu a biblické texty připravené k zamyšlení.  

Obsah: 

Úvod k celému programu (Pavla Vlková) 

Pravda, spravedlnost, milosrdenství (Eva Bodláková)  

Trpělivost, vytrvalost, pokoj (Kamila Krucká) 

Věrnost, odvaha, povzbuzování (Pavel Pánek) 

Radost, odpuštění, milování nepřátel (Jarmila Chytilová) 

 

Úvod 

Co pro nás znamená bezpečí? 

Doposud – mír, dostatek a osobní svoboda jako něco, co vnímáme jako normu, z toho vyplývající pocit 

kontroly nad životem; bible hovoří o neopodstatněnosti tohoto pocitu. 

(L 12, 16–20: Pak jim pověděl toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na polích hojně 

urodilo. Uvažoval o tom a říkal si: ‚Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?‘ Pak si 

řekl: ‚Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní 

zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez,  pij, buď veselé mysli.‘ 

Ale Bůh mu řekl: ‚Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?‘)  

Těžkosti našeho života vyplývají zatím většinou z osobní situace, případně dokonce z našeho selhání, 

nikoli celospolečenské situace, můžeme žít tichý a klidný život v opravdové zbožnosti. 

(1. Tm 2, 1–2: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za 

všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným 

životem v opravdové zbožnosti a vážnosti) 

Nové – v posledních letech narušení pocitu bezpečí a kontroly nad životem covidem a válečným stavem 

na Ukrajině – může nás vést k zamyšlení a „trénování“ napojení na zdroj bezpečí v Ježíši Kristu (JK). 

Během večerních setkávání bychom se měli zamýšlet a podávat svědectví o praktickém naplňování 

závislosti na JK a o jistotě v JK. 

Bezpečí založené na víře v Boha a Ježíše Krista: 

 Bůh nad námi bdí 

Ž 121, 2–4: Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá 

noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. 



 Bůh je útočištěm v živelných pohromách 

Ž 46, 2–4 (SNC): Bůh nám je útočištěm a sílou, v trápení pomoc, jež nikdy nezklame. Odložte strach, 

ať se svět třeba boří a hory se do hlubin kácejí. Moře ať bouří a vlnami hučí, horstva ať se třesou 

v základech! Pán nebeských zástupů je s námi, Hospodin je náš pevný hrad. 

 Můžeme si uchovat vyrovnanost i v nepříznivých podmínkách 

Ž 112, 7–8: Nemusí se bát zlé zprávy, jeho srdce pevně doufá v Hospodina. Jeho srdce má oporu 

v Bohu, nebojí se, jednou spatří pád svých protivníků. 

 Když poznáme Ježíše jako dokonalou lásku, zbavíme se strachu 

1 J 4, 18: Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, 

nedošel dokonalosti v lásce.  

 Vědomí, že máme věčný život, je zdrojem bezpečí; jeho zárukou je JK 

J 6, 39 (SNC): A Bůh si přeje, abych nikoho z těch, které mi svěřil, neztratil, ale vzkřísil je v den 

svého druhého příchodu k věčnému životu. 

 1 J 5, 11–12: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá 

Syna Božího, nemá život. 

Základní otázka celého týdne 

Jaký je postoj víry křesťana v nových společenských podmínkách? Co potřebujeme, abychom k tomuto 

postoji dospěli a uchovali si ho? 

Boží slovo a víra jako pevná půda pod nohama a jako vodítko a podpora pro: 

 hledání a nacházení pravdy (hledej pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu) 

 statečný postoj (drž pravdu, braň pravdu) 

Texty, které mi přijdou důležité: 

 nepřidáš se k většině 

(Ex 23, 1–2, 9: Nebudeš šířit falešnou pověst. Nespřáhneš se se svévolníkem, aby ses stal 

zlovolným svědkem. Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem na 

většinu a převracet právo ...) Nebudeš utlačovat hosta; víte přece, jak bývá hostu v duši, neboť jste 

byli hosty v egyptské zemi. 

 proti bázni 

Žd 13, 6: Proto smíme říkat s důvěrou:‚Pán při mně stojí, nebudu se bát.  Co mi může udělat 

člověk?‘  

Ž 27, 1: Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z 

koho bych měl strach?  

K orientaci v situaci může sloužit také historická zkušenost se zlem a neprotivení se mu (Mnichov, 

2. světová válka a osud židů, 50. léta, rok 1968, normalizační doba v Československu). 

Změny v našem osobním životě 

Jak se nás osobně dotýkají změny ve společnosti: 

1. omezení vyvolaná covidem – svoboda, ohledy k sobě, druhým, promýšlení priorit (např. ohrožení 

zdraví starých lidí x potřeba, aby staří lidé nežili v izolaci a opuštění), občanská poslušnost; 

2. válka na Ukrajině – zatím nemusíme tak hmatatelně pociťovat, pokud se aktivně nezapojujeme; co 

může přijít: omezení financí, sociální problémy, může gradovat až válkou). 

K tomu, abychom obstáli, se potřebujeme opřít o Boha, promýšlet obsah pojmů, o kterých se budeme 

bavit další dny. A v našem každodenním životě, ať už je jednodušší či náročnější, s nimi počítat (pravda, 

spravedlnost, milosrdenství; trpělivost, vytrvalost, pokoj; věrnost, odvaha, povzbuzování; radost, 

milování nepřátel – apel na osobní svědectví, ta mohou být podporou a užitečným příkladem i pro ostatní 

(tj. svědectví jako služba) 

https://dailyverses.net/cs/zidum/13/6
https://dailyverses.net/cs/zalmy/27/1


Závěr 

Současná situace nám přináší zkoušky, ve kterých máme obstát; hodnoty, které vyznáváme, budou 

„zkoušeny ohněm“, ale nepotkala nás zkouška nad naše síly, máme zaslíbení východiska. Náš domov je 

v nebesích. 

1 K 10, 13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni 

zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám 

sílu, abyste mohli obstát. 

Fp 3, 20: My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.  

2 K 5, 1: Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, 

věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. 

Pavla Vlková 

Pravda, spravedlnost, milosrdenství 

Pravda 

J 8, 32: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. 

J 14, 6: Ježíš mu odpověděl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne.  

Ježíš před Pilátem: J 18, 37–38 Pilát mu řekl: „Jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám říkáš, že 

jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo 

je z pravdy, slyší můj hlas. „ Pilát mu řekl: „Co je pravda?“ Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl 

jim: „Já ně něm žádnou vinu neshledávám. …. 

Jk 1, 18: Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho 

stvoření. 

V Kralickém překladu především Žalmů je často použito slova „pravda“ na místech, kde je 

v ekumenickém v překladu slovo „věrnost“ myšleno Hospodinova, např. Žalm 40, 12b 

Milosrdenství tvé a pravda tvá vždycky ať mě ostříhají. – Kralický 

Kéž mě stále opatruje tvoje milosrdenství a věrnost! – Ekumenický 

Spravedlnost 

Ř 10, 1–11: Bratří, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel spásy. Vždyť jim 

mohu dosvědčit, že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. Nevědí, že 

spravedlnost je od Boha, a chtějí uplatnit svou vlastní; proto se spravedlnosti Boží  nepodřídili. 

Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Mojžíš píše o 

spravedlnosti, založené na zákoně: `Člověk, který tak jedná, bude živ.´ Avšak spravedlnost založená 

na víře mluví takto: `Nezabývej se myšlenkou: kdo vystoupí na nebe?´ – aby Krista přivedl dolů – 

`ani neříkej: kdo sestoupí do propasti?´ – aby Krista vyvedl z říše mrtvých. Co však praví? `Blízko 

tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci´; je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš -li svými 

ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem 

věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo praví: `Kdo v něho věří, nebude 

zahanben.´ 

Ř 1, 17: Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí 

přece psáno: `Spravedlivý z víry bude živ.´ 

1 M 6. 9: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem. 

L 1, 6: Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů 

a ustanovení. (rodiče Jana Křtitele Zachariáš a Alžběta) 

 

 



Milosrdenství 

2 M 34, 6–7a: hovoří Mojžíš: Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: "Hospodin, Hospodin! 

Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství 

tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích. 

Ž 63, 4: Tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem.  

Př 21, 21: Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.  

Mt 9, 13: Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, 

ale hříšníky.  

Ef 2, 4–8: Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu 

spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Spolu s ním nás vzkřísil a 

spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak 

nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze 

víru. 

Eva Bodláková 

Trpělivost, vytrvalost, pokoj 

Trpělivost 

– odvozené z utrpení nebo je to jen schopnost snášet potíže bez neustálého stěžování, vztekání, naštvání 

atd.  

1 Te 5, 14: Klademe vám na srdce, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi 

mějte trpělivost.  

1 K 13, 4: Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 

2 P 3, 9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože 

si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 

2 Tm 2, 24: Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý. 

Má vlídně poučovat odpůrce. … 

Vytrvalost 

– pokračování v něčem, i když to je obtížné 

Římanům 5, 3: Chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti 

osvědčenost (B21 „spolehlivost“) a z osvědčenosti naděje.  

Jakub 5, 7–11: Buďte tedy trpěliví až do příchodu Páně. … I vy trpělivě čekejte, posilněte svá 

srdce, vždyť příchod Páně je blízko. … Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o 

vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. … 

Zjevení 14, 12: Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. 

(jedná se o dobu soužení: Zj, 14, 9–11 „kdo se bude klanět šelmě a přijímat znamení, bude trýzněn 

ohněm a sírou… dým jejich muk bude stoupat na věky věků…) 

B21: Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy  víry. 

Jk: 1, 2–4:Mějte z toho jen radost, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li 

se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli 

dokonalí…  

2 Tm 2, 12: Jestliže s ním vytrváme, budeme ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. 

Kralická: A trpíme-liť, budeme také spolu s ním kralovati; pakli ho zapíráme i onť nás zapře.  

 



Pokoj 

J 14, 24: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dáváme. Ať se 

srdce vaše nechvěje a neděsí. 

J 16, 33 To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, 

já jsem přemohl svět. 

1 S 16, 4–5: Samuel vykonal, co mu řekl Hospodin. Když přišel do Betléma, vyděšení starší města 

mu spěchali vstříc s otázkou: „Přinášíš pokoj?“ Odvětil. „Pokoj. Přišel jsem obětovat Hospodinu. 

Posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu.“… 

Ž 37, 11: Ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj. 

Ž 119,165: Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou.  

Mt 10, 12–13: Když vstoupíte do domu, řekněte: Pokoj vám. A budou-li toho hodni, ať na ně přijde 

váš pokoj. … (obdobně L 10, 6) 

Žd 12, 14: Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána 

Jr 8, 15: S nadějí jsme vyhlíželi pokoj, ale nic dobrého nepřichází, čas uzdravení, a hle předěšení.... 

Ez 7, 25: Přichází tíseň, budou hledat pokoj, ale žádný nebude. 

Ez 13, 10: Znovu a znovu svádějí můj lid slovy: Pokoj, ač žádný pokoj není. Lid staví chatrnou stěnu, 

a hle, oni ji nahazují omítkou. 

Mt 10, 34: Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj, nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. 

(obdobně L 12, 51) 

1 Te 5, 3: Až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba, jako bolest rodičku, 

a neuniknou. 

Kamila Krucká 

Odvaha, povzbuzování a věrnost – Mojžíš, Eliáš a apoštol Petr 

Prakticky kdekoliv otevřete Bibli, dřív nebo později začne z  textu vystupovat odvaha, povzbuzování 

a věrnost. Tři hesla, tak jsem vybral tři biblické postavy – Mojžíše, Eliáše a apoštola Petra. 

Na příkladu Mojžíše, jedné z největších postav Starého zákona, jsem ukázal, že to nebyl on, nýbrž 

Bůh, kdo povzbuzoval, byl věrný a nesmírně odvážný. Mojžíšovi se totiž ze začátku vůbec nechtělo 

přijmout pověření (Ex 3, 1–4, 17), čímž Boha rozhněval. 

U Eliáše jsem upozornil na to, jak dovede být odvaha kolísavá. Nejdříve nechá vzplanout hranici 

politou vodou, aniž by měl u sebe sirky, a pobije 450 Baalových proroků. A pak odvahu ztratí, když 

uteče do pouště před Jezábel (1 Kr 18, 19–19, 4).  

U Petra jsem nejdříve vypíchnul jeho vlastnosti: horlivost bez velkého přemýšlení (viz chůzi po vodě 

nebo „umyj mě celého“), určitou konzervativnost (viz proměnění na hoře – „mám postavit stany?“ či 

„to se nesmí stát!“ po Ježíšově předpovědi utrpení) – když se mu něco líbilo, tak zkrátka chtěl, aby to 

pokračovalo dál.  

Petrova odvaha („život za tebe položím“) kontrastuje s jeho zapřením. Ovšem pouze zdánlivě, 

protože Petr byl opravdu připraven za Ježíše položit život, což dokazuje to, že při zatýkání jednomu 

vojákovi usekl ucho. Kdyby Ježíš nezasáhl a vznikla řež, Petra by pravděpodobně zabili jako prvního.  

Zapření lze vysvětlit Petrovým zklamáním – sám nechal všeho a šel za Ježíšem a on se nechá 

zatknout! Tušil (a od Ježíše i slyšel), jak tohle dopadne a vůbec to neodpovídalo jeho představám. Pro 

něj to byl konec, přitom Ježíše miloval. Udělal, co mohl, a nevěděl, co bude dál. Vnímal, že bez 

Ježíše jejich společenství učedníků ztrácí význam (to platí i pro nás). Zklamání proměnilo horlivost 

v prchlivost, a snad proto řekl, že s tímhle už on nemá nic společného. Možná to hrálo větší roli, než 

obavy o vlastní život. 

Na Petrově příkladu vidíme, že pravá odvaha nemusí spočívat v  tom, položit za někoho život, nýbrž 

v tom, přijmout Boží vůli, Boží plán a jednat podle něj. Pro každého z nás má Bůh nějaký plán. 

Pavel Pánek 



Radost, odpuštění, milování nepřátel 

Radost 

SZ 

Neh 8, 10b Radost z Hospodina 

Ž 16, 11b vrchol radosti 

NZ 

Lk 1. 28 raduj se, Marie (řecký pozdrav chaire – raduj se) 

Lk 2, 10–11 Radost pro všechen lid 

J 15, 11 moje radost ve vás, vaše radost plná 

Lk 10, 20b radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích 

Fp 4, 4 radujte se v Pánu 

1 Te 5, 16 stále se radujte 

J 16, 22 b vaši radost vám nikdo nevezme 

Ř 14, 17 Království Boží… ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého 

Odpuštění 

Mt 6, 12 odpusť, jako my odpouštíme 

Mt 18, 21–22 odpustit až 70x7x (Mt 18, 23–35 podobenství o nemilosrdném služebníkovi) 

Mk 11, 25–26 kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte 

Lk 17, 3 bude-li toho litovat, odpusť 

Lk 23, 34 Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí 

Sk 7, 60 Štěpán – Pane, odpusť jim tento hřích 

2 K 10–11 …odpouštím před tváří Kristovou kvůli vám, aby vás satan neobelstil, jeho útočnost známe 

(Ef 4, 32: buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu 

odpustil vám. = Ko 3, 13: Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán 

odpustil vám, odpouštějte i vy.) 

Milování nepřátel 

SZ 

Dt 23, 10: Když vytáhneš vojensky proti svým nepřátelům, vystříhej se jakékoli špatnosti. 

Př 24, 17: Neraduj se z pádu svého nepřítele, nejásej nad jeho klopýtnutím ani v srdci,… 

NZ 

Mt 4, 43–44: Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.´ Já 

však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, 

= Lk 6, 35: Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude 

hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. 

Ř 12, 17–21: Nikomu neodplácejte zlým za zlé……… ale přemáhej zlo dobrem. 

= 1 Te 5, 15: Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči 

všem. 

Ef 6, 12 boj x duchům zla, ne x lidem 

1 J 4, 20: Řekne-li někdo: "Já miluji Boha", a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého 

bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. 

Jarmila Chytilová 

(Příspěvky jsou bez redakčních úprav) 


