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Ž 33,13 Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, 
14 ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. 
15 On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům. 
16 Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí. 
17 Selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže. 
18 Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, 
19 aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu. 
20 Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. 
21 Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. 
22 Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme! 
 
Mk 7,31 Ježíš se vrátil na území Týru a šel přes Sidón k jezeru Galilejskému územím Dekapole. 
32 Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. 
33 Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, 
34 vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: "Effatha", což znamená 'otevři se!' 
35 I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. 
 
J 8,3 Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postavili ji doprostřed 
4 a řeknou mu: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. 
5 V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" 
6 Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. 
7 Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: "Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni 
kamenem!" 
8 A opět se sklonil a psal po zemi. 
9 Když to uslyšeli, [zahanbeni ve svém svědomí] vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam 
zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. 
10 Ježíš se zvedl a řekl jí: "Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?" 
11 Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ježíš jí řekl: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!" 
 
Mk 5,35 Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagógy a řekli: "Tvá dcera zemřela; proč 
ještě obtěžuješ mistra?" 
36 Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagógy: "Neboj se, jen věř!" 
37 A nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. 
38 Když přišli do domu představeného synagógy, spatřili velký rozruch, pláč a kvílení. 
39 Vešel dovnitř a řekl jim: "Proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí." 
40 Oni se mu posmívali. On však všecky vyhnal, vzal s sebou otce dítěte, matku a ty, kdo byli s ním, a 
vystoupil tam, kde dítě leželo. 
41 Vzal ji za ruku a řekl: "Talitha kum," což znamená: "Děvče, pravím ti, vstaň!" 
42 Tu děvče hned vstalo a chodilo; bylo jí dvanáct let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. 
 
Žd 4,14 Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, 
držme se toho, co vyznáváme. 
15 Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil 
všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. 
16 Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v 

pravý čas. 

 
Jk 2,23 Tak se naplnilo Písmo: 'Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost' a byl 
nazván 'přítelem Božím'. 
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Určitě se Vám to mnohokrát stalo, prožili jste zklamání od člověka, který Vám byl nejblíže. 
Neporozuměl Vám, nepochopil, co prožíváte, mávl rukou nad Vašimi obavami, nevzal Vás vážně. 
Čím bližší člověk to pro Vás je, tím více to bolí. 
 
Jób, prošel nejtěžší zkouškou, jakou člověk může projít. Přišel o všechen svůj majetek, přišel o 
všechny své děti, a onemocněl těžkou, bolestivou a nepříjemnou nemocí. Ani jeho vlastní žena mu 
nerozuměla, a místo toho, aby se postavila vedle něj, nabádá ho k tomu, ať se postaví proti Bohu. 
O tom co prožívá, se dozvěděli jeho tři přátelé. Přišli za ním, aby ho potěšili.  

Jb 2,11 O všem tom zlém, co Jóba potkalo, se doslechli jeho tři přátelé a přišli každý ze svého 
místa: Elífaz Témanský, Bildad Šúchský a Sófar Naamatský. Dohodli se spolu, že mu půjdou 
projevit soustrast a potěšit ho. 
12 Rozhlíželi se po něm už zdaleka, ale nemohli ho poznat. Propukli v hlasitý pláč, roztrhli své 
řízy a rozhazovali nad hlavou k nebi prach. 
13 Seděli potom spolu s ním na zemi po sedm dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil, 
neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná. 

 

Byli to opravdoví přátelé, nebylo jim lhostejné co jób prožívá. A když viděli jeho bolest a utrpení, 
přemohlo je to. Sedm dnů a nocí sedí s ním na zemi a mlčí, protože cokoliv by řekli, by bylo mělké a 
prázdné.  
Ale po sedmi dnech dochází k rozhovoru, a my vidíme, že ani tito přátelé nepochopili Jóbovu bolest, 
nepochopili, co prožívá, neprávem ho obviňovali z hříchu, a jejich rady více zraňovali, než léčily. 
Mysleli to upřímně, opravdově, šlo jim o jejich přítele, ale ani sedm dnů sezení na zemi a mlčení, 
ztotožnění se s bolestí Jóba nestačilo k tomu, aby věděli jak se přiblížit k Jobově srdci.  
 
Mojžíš má srdce plné pochopení pro zotročený Izraelský národ v Egyptě a chce jim pomoci, ale oni ho 
obviňují z nečistých motivů. Má povolání od Boha, ale oni ho osočují z nečestných postojů. 
 
Josef odpustil svým bratrům, kteří ho prodali do otroctví, zachránil je od hladu, ve své velkorysosti je 
přijal v Egyptě a zařídil jim veškeré výhody. Ale oni ho podezírají z nečestnosti. Když umírá jejich otec 
Jákob, jdou za ním a tvrdí mu, že otec ho před smrtí zavázal k tomu, aby jim neublížil. Přitom Josefovo 
srdce vylo čisté, vroucí, plné odpuštění a lásky ke svým bratrům, ale oni ho podezírají z toho, že se jim 
chce po smrti otce pomstít. 
 
Je to tak, že často i ti nejbližší nám nerozumí. Mohou si špatně vyložit naše činy, mohou nesprávně 
pochopit naše slova, mohou naprosto opačným způsobem chápat naše jednání, než jak to myslíme 
my. Čím bližší člověk to pro Vás je, tím více to bolí. 
 
A tak si někdy připadáme naprosto sami, nepochopení, což ubijí našeho ducha i duši, přináší nám to 
frustraci, naše srdce může zahořknout, začneme se litovat. Anebo naopak – rozhodneme se to 
druhým vrátit.  A pak může dojít k tomu, že se křehké lidské vztahy rozbijí a definitivně zničí. 
 
Pokud by měl náš život stát na tom, jestli mne druhý pochopí a přijme, pak by byl velice vratký. Nejde 
o to, že bychom se o to neměli snažit. Určitě, je důležité, abychom stáli jeden při druhým, abychom 
byli empatičtí, abychom nesli břemena jedni druhých, abychom se o sebe zajímali, podpírali se a 
povzbuzovali.  
Ale do srdce si navzájem nevidíme. Nedokážeme proniknout do myšlení – byť toho nejbližšího 
člověka. Ať už se jedná o manžele, kteří jsou jedním tělem – a teď to myslím opravdu vážně – jsou 
jedním tělem, a přesto dochází k okamžikům, kdy jejich myšlení nejde jednou cestou a tím dochází 
k neporozumění. Mohou to být obavy, mohou to být sny a vize, mohou to být duchovní věci, 
zjišťujeme, že jsme jeden druhému vzdálení. 
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Anebo rodič a dítě. Proč dochází k různým napětím a nepochopením, když přeci my své děti milujeme 
a chceme pro ně to nejlepší, a ony milují nás. Protože děti nedokážou pochopit to, co prožíváme 
v nejhlubším nitru my, a my (a to si často nechceme přiznat) nerozumíme tomu, jak myslí oni.  
 

Má tedy vůbec smysl snažit se pochopit druhého? Má smysl otevřít se, když hrozí riziko, že ten druhý 
vše pochopí úplně jinak? 
Bible nám na to dává odpověď: ano, stojí to za to, je to důležité, ale je zde jedna podmínka… 
 

Buď si vědom toho, že jediný kdo Tě může pochopit a kdo ti může pomoci pochopit druhého, je 
Bůh. 
 

• On ti dokonale rozumí, a proto ještě dříve, než budeš své věci probírat s druhým člověkem, 
prober je s ním. Bůh ti dá stabilitu, pokoj do srdce, vědomí, že On ti rozumí je ochranou, 
pokud by Tě nepochopil druhý člověk. 

• Bůh je prostředník. On působí to, že si lidé navzájem rozumí. On otvírá srdce člověka 
k člověku. On odstraňuje překážky, které mezi sebou máme, boří hradby, staví mosty, On 
zjevuje i to, co se nedá předat slovy… 
Mal 3,24 On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům… 

   
David říká:  
 

Ž 33,13 Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, 
14 ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. 
15 On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům. 
16 Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí. 
17 Selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže. 
18 Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, 
19 aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu. 
20 Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. 
21 Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. 
22 Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme! 
 
 
To, co se musíme učit, je přicházet k tomu, kdo zná naše srdce, kdo rozumí všem našim činům, kdo ví 
o pohnutkách, motivech, důvodech našeho počínání. Kdo zná náš charakter, ví o pozadí našeho 
jednání, zná všechny okolnosti… 
 

A tím je Pán Ježíš.  
 

Zpíváme v jedné písni: Ten nejlepší přítel je Ježíš… 
Pokud tomu tak skutečně je, pokud přátelství s ním je základ, na kterém stojí náš život, pak s námi nic 
a nikdo neotřese. Pak přestáváme být zranitelní, pak máme sílu zvládnout jakoukoliv situace života.  
 

Jaký je Ježíš?  
Nezklame mne, nezesměšní mne, nepohrdne mnou, mohu mu opravdu důvěřovat?  
Rád bych s ním měl přátelství, ale stojí o to On? 
 
J 15,12 "To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. 
13 Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. 
14 Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. 
15 Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, 
neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. 
 
Toto říká Pán Ježíš svým učedníkům, a toto říká i nám. Jste mými přáteli.  
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Jaký je Ježíš… 
 

Pána Ježíše se nedá popsat za pět minut. Celý život ho poznáváme. A když si myslíme, že vše víme, 
najednou ho uvidíme v novém světle a žasneme nad jeho láskou, milosrdenstvím, trpělivostí, 
velkorysostí, mocí, či slávou. 
Poznání jaký je Ježíš se nedá předat. Je to něco, co musíme prožít sami. Můžeme o něm navzájem 
hovořit, ale opravdové poznání vychází ze vztahu. Pokud nemám vztah s Ježíšem, pokud s ním 
nepěstuji přátelství, pak ho znám jen povrchně, vnějšně. V přátelství jde o to, poznat Jeho srdce. 
 

Chci na několika příbězích ukázat na to, jaký je Pán Ježíš. Cílem je – motivovat Vás k hlubšímu vztahu 
s ním.  
 
 
Pán Ježíš je citlivý, nikdy Tě nezesměšní, nikdy Tě nezostudí před druhými… 

Mk 7,31 Ježíš se vrátil na území Týru a šel přes Sidón k jezeru Galilejskému územím Dekapole. 
32 Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. 
33 Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, 
34 vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: "Effatha", což znamená 'otevři se!' 
35 I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. 

Vnitřně sevřený člověk, není rád středem pozornosti, neslyší a koktá…  
Možná má obavy, co po něm bude Ježíš chtít. 
Pán Ježíš ho bere stranou od lidí a uzdravuje.  
Je to mezi ním a Ježíšem. Takový je přítel Ježíš. 
Nemusíš se bát za ním přijít s jakýmkoliv handicapem… 
 
 
Pán Ježíš nás nepranýřuje před lidmi, ale dává nám možnost pokání 

J 8,3-4 Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postavili ji 
doprostřed a řeknou mu: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. 
5 V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" 
6 Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. 
7-8 Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: "Kdo z vás je bez hříchu, první hoď 
na ni kamenem!" A opět se sklonil a psal po zemi. 
9 Když to uslyšeli, [zahanbeni ve svém svědomí] vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, 
až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. 
10 Ježíš se zvedl a řekl jí: "Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?" 
11 Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ježíš jí řekl: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!" 

Tato ženy zhřešila. Pán Ježíš nikdy neschvaluje hřích, ale také nikdy nevystavuje lidský hřích na 
pranýř. Nikdy z nás neudělá exemplární případ. Jemu nejde o to, aby si lidé na nás ukazovali – podívej 
na toho hříšníka! 
Jemu jde o to, abychom si hřích uvědomili, vede nás k pokání, odpouští a pak říká to úžasné 
osvobozující: jdi – můžeš jít dál životem, protože tvou vinu jsem z tebe sejmul. Jdi a už nehřeš! 
 
 
Pán Ježíš nekritizuje naše slabosti, ale povzbuzuje nás k víře 

Mk 5,35 Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagógy a řekli: "Tvá dcera 
zemřela; proč ještě obtěžuješ mistra?" 
36 Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagógy: "Neboj se, jen věř!" 
37 A nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. 
38 Když přišli do domu představeného synagógy, spatřili velký rozruch, pláč a kvílení. 
39 Vešel dovnitř a řekl jim: "Proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí." 
40 Oni se mu posmívali. On však všecky vyhnal, vzal s sebou otce dítěte, matku a ty, kdo byli s 
ním, a vystoupil tam, kde dítě leželo. 
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41 Vzal ji za ruku a řekl: "Talitha kum," což znamená: "Děvče, pravím ti, vstaň!" 
42 Tu děvče hned vstalo a chodilo; bylo jí dvanáct let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. 

Lidé mu vzali naději. Je pozdě, tvou dceru nikdo nezachrání, je mrtvá. Ale Pán Ježíš jedná jinak. 
Povzbuzuje ho, vede ho k víře. Neboj se, jen věř! 
Jeho slovo se nesoustřeďuje na obavy a strach tohoto muže, nenapomíná ho, neptá se proč mu 
nedůvěřuje, ale  naopak jeho obavy zahání a dává vyrůst naději.  
A pak vidíme Pána Ježíše, jak tomuto muži vrací jeho dcerku živou. 
 
 
Pán Ježíš nás neodsuzuje za naši nedůvěru, paniku, ale zasahuje v náš prospěch 

Mk 4,35 Téhož dne večer jim řekl: "Přeplavme se na druhou stranu!" 
36 I opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázely. 
37 Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. 
38 On však na zádi lodi na podušce spal. I probudí ho a řeknou mu: "Mistře, tobě je jedno, že 
zahyneme?" 
39 Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni a utiš se!" I ustal vítr a bylo veliké ticho. 
40 A řekl jim: "Proč jste tak ustrašení? Což nemáte víru?" 
41 Zděsili se velikou bázní a říkali jeden druhému: "Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i 
moře?" 

Nepoučuje nás, že bychom měli více věřit, ale mění situaci a pak nás vede k víře. 
Nedává učedníkům psychologickou lekci, nerozebírá jak je to smutné, že se dívají víc na okolnosti, než 
na to, že je s nimi On. Prostě utiší bouři. Zasáhne svou mocí. Důsledek? – učedníci jsou plni úcty, 
respektu, bázně nad Ježíšovou mocí.  
 
 
Pán Ježíš se nedívá laciným vnějším pohledem, ale vidí hluboko do našeho srdce 

L 23,39-41 Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň 
sebe i nás!" Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke 
stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic 
zlého neudělal." 
42 A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království." 
43 Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji." 

Ano, byl to zločinec, byl odsouzen spravedlivě, zasloužil si, aby po něm lidé plivali, aby se pohoršovali 
nad jeho činem. Ale Pán Ježíš, ač sám trpí, se dívá hlouběji. Vidí člověka, jehož duše volá po pomoci. 
Vidí srdce, které touží po odpuštění, které touží po Bohu, po svém Stvořiteli.  
Nenutí ho, aby teď veřejně dělal pokání, vyznal hříchy, prosil za odpuštění… 
Dokonce ani neříká: odpouštím ti.  
Tady dochází k rozhovoru srdce. Zločincovo srdce a Ježíšovo srdce. Rozhovor skrytý pro čumily stojící 
kolem kříže… ale zjevný pro Otce v nebi, pro anděly, kteří se radují nad člověkem, který je zachráněn 
pro věčnost. 
 
Takový je náš přítel JEŽÍŠ! 
 

Jestliže nás s ním pojí pevné přátelství, pak nám tento vztah dává stabilitu v jakékoliv životní situaci.  
Jistě, že nám záleží na tom, jak nás vnímají druzí lidé, ale nestojí tím a nepadá náš život. Protože víme, 
že On nám rozumí, e On zná motivy, že On se k nám přizná. 
 
Jestliže jsme zakotvení v Ježíši, zjišťujeme, že On nám umožňuje přiblížit se k druhému člověku.  
Najednou se náš pohled na druhé mění. Přestáváme se dívat na vnější věci a začínáme se dívat očima 
Ježíše. 
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Rád bych Vás motivoval k tomu, aby se Vaši prioritou stalo přátelství s Ježíšem. 
Abychom se naučili – ať už přijde v životě cokoliv – nejdříve ze všeho jít za ním. A Boží slovo nám 
slibuje, že najdeme milosrdenství, milost a pomoc – v pravý čas. 
 
 
Žd 4,14 Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, 
držme se toho, co vyznáváme. 
15 Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil 
všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. 
16 Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v 

pravý čas. 

 
 
 
 
 
 
 


