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L 17,11 Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou. 
12 Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; zůstali stát opodál 
13 a hlasitě volali: "Ježíš, Mistře, smiluj se nad námi!" 
14 Když je uviděl, řekl jim: "Jděte a ukažte se kněžím!" A když tam šli, byli očištěni. 
15 Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; 
16 padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A byl to Samařan. 
17 Nato Ježíš řekl: "Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? 
18 Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?" 
19 Řekl mu: "Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila." 
 
Vděčnost 
 

10 malomocných  
• jděte a ukažte se knězi 
• byli očištěni 
• JEDEN se  vrátil 
   velikým hlasem velebil Boha 
   padl na tvář k Ježíšovým nohám 
• Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal chválu Bohu? 
 
 
 
1. První stupínek  vděčnosti - vyjádření díku. 
Tak, jak to učíme děti, tak jak se to sluší, jak to vyžaduje společenský bonton. Ale za slovy děkuji 
často nemusí být vděčnost. Jen uhlazenost, jen nutnost vypadat tak, jak je to ve společnosti nutné. 
Vděčnost je něco víc, než jen poděkovat slovem, znamená poděkovat srdcem.  
Když vás někdo obdaruje, něčím, co se vás dotýká, co vás potěší, co rozechvěje Vaše srdce radostí,  
spontánně ho obejmete, políbíte…   obejmutím vyjádříte, co vaše srdce prožívá. 
 

L 7,36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 
L 7,37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s 

alabastrovou nádobkou vzácného oleje, 
L 7,38 s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je 

a mazala vzácným olejem. 
L 7,39 Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu: "Kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to 

je za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice." 
L 7,40 Ježíš mu na to řekl: "Šimone, chci ti něco povědět." On řekl: "Pověz, Mistře!" - 
L 7,41 "Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen pět set denárů, druhý padesát. 
L 7,42 Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději?" 
L 7,43 Šimon mu odpověděl: "Mám za to, že ten, kterému odpustil víc." Řekl mu: "Správně jsi usoudil!" 
L 7,44 Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi: "Pohleď na tu ženu! Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na 

nohy jsi mi nepodal, ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. 
L 7,45 Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. 
L 7,46 Nepomazal jsi mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. 
L 7,47 Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo 

odpouští, málo miluje." 
L 7,48 Řekl jí: "Jsou ti odpuštěny hříchy." 
L 7,49 Ti, kteří s ním byli u stolu, si začali říkat: "Kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy?" 
L 7,50 A řekl ženě: "Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji!" 

 
Tato žena toužila po dopuštění, osvobození od hříchů, po lásce a pochopila (uvěřila), že její touhu 
může naplnit jedině Ježíš. Přichází k němu, s pokorným postojem, který ví, že může být odmítnuta, ale 
zároveň s vírou, že ji Ježíš neodmítne. Když se s Ježíšem setká, je ve svém srdci přemožena. Něco se 
v ní zlomí. Myslím, že to, co udělala neměla naplánované, neměla připravený scénář, nehrála divadlo. 
Nis nepředstírá, neohlíží se na lidi okolo sebe. Svou bolest, prosbu, touhu, své volání o pomoc vyjádří 
tak, jak to cítí. Padne na kolena, pláče, takže její slzy tečou na Ježíšovy nohy, plná zmatku je začne 
svými vlasy otírat a líbat…   a pak vezme nádobku drahocenného oleje, a potírá s ním Ježíšovy nohy. 
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Farizeovi Šimonovi, čin této ženy nepochopil, pohoršeně celou scénu pozoroval a v srdci odsoudil 
nejen ženu, ale pohrdnul i samotným Pánem Ježíšem. "Kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je 
za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice." 
Ježíš mu ale vysvětlil co se tady stalo. Tato žena přijala u nohu Pána Ježíše odpuštění. Její srdce 
přetékalo vděčností, a vše, co udělala bylo vyjádřením díků.  
Neměla odvahu Ježíše oslovit slovy, ale její srdce hlasitě volalo: díky Ježíši! Díky za Tvé odpuštění, 
díky za očištění mého srdce, díky že jsi smazal moji minulost, moje hříchy, díky, že smím s novou 
nadějí jít dál. 
Slzy, polibky Ježíšových nohou, vůně cenného oleje, to vše bylo vyjádřením její lásky a vděčnosti 
Bohu. Vyslovila nesmírné, mohutné díky, aniž by otevřela ústa… 
První stupeň vděčnosti je vyjádření díků. Někdy prostým slovem, jindy činem, ale vždy je to něco, co 
vychází z hlouby našeho srdce. 
 
 
 
 
 
2. Vděčnost se prokazuje poslušností 
Ústa mohu být plná slov vděčnosti, ale život ukazuje, zda to myslíme vážně. Ukazatelem vděčnosti je 
poslušnost. 
Adam s Evou byli Bohu vděční a měli být za co. Hospodin Bůh pro ně vše stvořil, měli nač si 
pomysleli, měli jeden druhého… Myslím si, že byli Bohu vděční. Bylo jim dobře. Ale pak přišla 
zkouška. Pokušení ve formě zpochybnění Boží lásky a upřímnosti vůči nim.  
Gn 3,5 Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé." 
Bůh s Vámi nejedná čestně, zakázal vám jíst ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého jen proto, 
abyste se mu nestali rovni. Ale jakmile ochutnáte, budete jako On. Satan zasel do srdce Adama a Evy 
semínku nedůvěry vůči Bohu.  A najednou se ukázalo, jak  mělké je vědomí vděčnosti Bohu v srdci 
Adama a Evy. 
 

Kde není hluboké vědomí vděčnosti, přichází pokušení a pád. 
 

Když pročítáme ve Starém zákoně příběhy týkající se Izraele, znovu a znovu se dočítáme, že Izrael 
reptal. Naříkal, lamentoval, stěžoval si. Proč? Copak se o ně Bůh nestaral? Příčinou bylo to, že neměli 
vděčné srdce. Stále se ohlíželi na to, co by ještě mohli dostat, nebo v čem je Bůh ošidil, co mají ti 
druzí... a stále reptali. 
 

Vděčnost se prokazuje poslušností. Jak důležité poselství zvlášť pro náš český národ! Nevím jestli je 
to jen český rys, nebo něco všeobecně lidského, ale stálé stížnosti, nespokojenost, reptání slyšíme 
kolem sebe všude, a mnohdy my křesťané tento nezdravý charakterový rys necháme ovládnout naši 
mysl. Je na to nějaký lék? 
Kdykoliv se objeví známky nespojenosti,  je dobré ohlédnout se zpátky a připomenout si, co vše nám 
Bůh daroval. Pak se podívat kupředu a připomenout si, co vše Bůh pro nás připravil. Jsme-li upřímní 
k Bohu i sobě, nejde jinak, než aby naše srdce zaplavil pocit vděčnosti. 
Kolik jsme přijali darů z rukou Božích? Jakou velikou láskou nás náš nebeský Otec zahrnul. Jak 
hluboká je láska Pána Ježíše, který kvůli nám zemřel na Golgotě! 
Odpovědí na všechny Boží dary je jistě upřímné slovo děkuji, ale my můžeme jít dál a odpovědět 
poslušností. Neutrhneme zakázané ovoce, nedáme prostor satanovým lžím, nenecháme se zviklat 
ohledně Božích rad, ale poslechneme co Bůh říká, protože víme, že je to to nejlepší pro náš život. 
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3. Vděčnost se projevuje činem  -  následováním 
    (K čemu nás Ježíš vybízí? - k  následování) 
 

L 5,1 Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 
L 5,2 tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. 
L 5,3 Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se 
a z lodi učil zástupy. 
L 5,4 Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: "Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovu!" 
L 5,5 Šimon mu odpověděl: "Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo 
spustím sítě."         - POSLUŠNOST !!! 
L 5,6 Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. 
L 5,7 Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami 
obě lodi, že se až potápěly. 
L 5,8 Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: "Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk 
hříšný." 
L 5,9 Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb; 
L 5,10 stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: "Neboj se, 
od této chvíle budeš lovit lidi." 
L 5,11 Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. 

 
Vděčnost je vztah, který nelze navodit, ale který vzniká při setkání s Ježíšem.  
do se s Ježíšem nesetkal, kdo neprožil odpuštění hříchů, kdo se nesetkal s Božím dotykem, obejmutím, 
ten si může Ježíše vážit, oceňovat ho, ale proč by vůči němu prožíval vděčnost. Vždyť od něj nic 
nedostal. V okamžiku, kdy se s ním setkáme, je pro nás vděčnost samozřejmostí. 
 
Petr se setkal s Ježíšem již dříve, když ho k němu přivedl jeho bratr Ondřej. Ale toto setkání naprosto 
změnilo jeho život. Bylo to v pracovní době v jeho zaměstnání. Rybář Petr lovil celou noc, a nic 
nechytil. Vrátil se na břeh, čistil sítě a poslouchal Ježíše. Dokonce ho vzal na svou loďku, když Ježíš 
mluvil k lidem.  
Náhle se Pán obrátí na Petra. Jeď tam, kde je jezero hluboké a hoď sítě. Petr přes všechny 
profesionální pochybnosti o logice takového způsobu lovu poslechne.  "Mistře, namáhali jsme se 
celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě."         
Úlovek byl překvapující, ohromující. Petra tato zkušenost naprosto změnila. Najednou si uvědomuje, 
že Ježíš je Bůh. Svatý Bůh a on jen hříšný člověk. "Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk 
hříšný."    
Prožívá vděčnost, nejen za plnou loď ryb, ale i za to, že Ježíš má o něj zájem. Že vstoupil nejen na 
jeho loď, ale i do jeho života. Ale zároveň si uvědomuje svou hříšnou povahu, svá selhání, svou 
neschopnost. Není hoden toho, aby chodil s Ježíšem. A Pán Ježíš jako by znal jeho uvažování místo, 
aby odešel mu řekne: "Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi." 
Neříká mu: pojď za mnou. Ale Petr pochopil. Otevírá se před ním nový život. Život následování 
Ježíše. A tak přirazil ke břehu, nechá tam loď, sítě a jde za Ježíšem. 
 

Setkání s Ježíšem, nás naplňuje bázní - odejdi ode mne, Pane, neboť jsem člověk hříšný! Ale zároveň 
vděčností, že Pánu Bohu stálo za to, aby kvůli mne poslal svého Syna na tento svět. Kvůli mne Pán 
Ježíš zemřel. Tak mne miluje, že vstupuje do loďky mého života, je mi nablízku v každé situaci, vede 
mne, stará se o mne, pomáhá mi, otvírá mi oči abych viděl duchovní svět. 
Toto setkání je základem vděčnosti, která nejen říká děkuji, která se nejen rozhodne poslouchat Boha, 
ale nemohu jinak, než opustit to, čeho jsem se do této chvíle držel, a vykročit na novou cestu života -  
následovat Krista. 
 
Jde nejen o to, poděkovat, ale v poslušnosti následovat Ježíše. 
Podřídit se mu, v bázni srdce jít za ním. A náš život dostane nový rozměr vděčnosti. 
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4. Vděčnost je být spokojen s tím, co mám 
F 4,11-13 Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu 
trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i 
nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. 
 

Jb 1,21 a pravil: "Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, 
Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno." 

 

Vděčnost je životní postoj. Nezávisí na tom, co zrovna v danou chvíli prožívám, čím procházím, co se 
mne zrovna dotýká, protože vím, že můj život je v rukou Božích. Vím, že všechno čím procházím 
musí napomáhat k dobrému. Vím, že vše co mne potkává nakonec vede k oslavení Krista. 
 

Hojnost   i  nouze 
dostatek  i  nedostatek 
 

Hojnost  -  nemusím prožívat výčitky, ale děkuji Bohu za to co mi dal, mohu se rozdělit, mohu  
obdarovat ty, kteří nemají, mohu kousek Boží lásky dát těm, kteří lásku postrádají… 
 

Nouze - nemusím Bohu vyčítat, ale prosím s vědomím toho, že On ví co potřebuji, Hledám, co mne 
chce Bůh naučit, učím se mu důvěřovat. 
 

Ať prožíváš hojnost, či nouzi, neztrať vděčnost Bohu! 
 

Srdce člověka je nevděčné !  My máme ale nové srdce, naplněné Duchem Svatým, srdce čisté, srdce 
plné vděčnosti a chvály ! Je to tak ? 
 
 
Každou neděli se schází církev, aby vzdala dík Hospodinu za požehnání, které skrze PJK přišlo 
do našich životů. Bůh nás v Kristu obdaroval vším bohatstvím nebeských darů. 

J 1,16 Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. 
Ef 1,3 Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším 
duchovním požehnáním nebeských darů; 
2K 9,8 Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co 
potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, 
2K 9,9 jak je psáno: 'Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.' 

Církev odpovídá vděčností a chválou. 
 
 
 
Ž 100,1 - Žalm k díkůvzdání. Hlahol Hospodinu, celá země! 
Ž 100,2 Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem! 
Ž 100,3 Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. 
Ž 100,4 Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte 
jeho jménu, 
Ž 100,5 neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení! 
 
Ž 103 - Davidův.  
1 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! 
2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! 
3 On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, 
4 vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, 
5 po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. 
 
 
Koloským 3, 14-17 
Ko 3,14 Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. 
15 A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni. 
16 Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a 
napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. 
17 Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. 
 


