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Ž 63,1 Žalm Davidův, když byl v Judské poušti. 
2 Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, 
prahnoucí, bezvodé zemi. 
3 Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu; 
4 tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. 
5 Proto ti žehnám po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně. 
6 Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. 
7 Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek, 
8 že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám. 
9 Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. 
10 Ti, kdo mi chystají zkázu a o život ukládají, sestoupí v nejhlubší útroby země; 
11 vydáni napospas meči za kořist šakalům padnou. 
12 Král se však bude radovat; Bůh bude chloubou všech, kdo přísahají při něm, a budou zacpána ústa těm, kdo 
zrádně mluví. 
 
1S 23,14 David pobýval v poušti na nepřístupných vrcholcích; pobýval v horách pouště Zífu. Ačkoli po něm Saul 
po celý čas pátral, Bůh mu ho do rukou nevydal. 
15 David viděl, že Saul vytáhl, aby mu ukládal o život, i ukryl se v poušti Zífu v Choreši. 
16 Jónatan, syn Saulův, se vypravil a šel za Davidem do Choreše. Ve jménu Božím mu dodal odvahy. 
17 Řekl mu: "Neboj se, ruka mého otce Saula tě nenajde. Ty budeš kralovat nad Izraelem a já budu druhým po 
tobě. Také můj otec Saul to ví." 
18 Oba uzavřeli před Hospodinem smlouvu. David zůstal v Choreši a Jónatan se odebral ke svému domu. 
19 Zífejci vystoupili k Saulovi do Gibeje a řekli: "David se přece skrývá u nás na nepřístupných vrcholcích v 
Choreši, na pahorku Chakíle, na jih od pouště Ješímónu. 
20 Nyní tedy, králi, když celou svou duší toužíš táhnout dolů, přitáhni. Vydat ho králi do rukou už bude na nás." 
21 Saul odvětil: "Buďte požehnáni od Hospodina, neboť jste se mnou měli soucit. 
22 Jděte ještě vykonat přípravy. Zjistěte a obhlédněte místo, kde se zdržuje a kdo ho tam viděl. Bylo mi řečeno, 
že si počíná velmi vychytrale. 
23 Obhlédněte a zjistěte všechny úkryty, kde se ukrývá. Až to zjistíte, vraťte se ke mně a já potáhnu s vámi. Jestli 
je v zemi, budu po něm slídit mezi všemi judskými rody." 
24 Vypravili se tedy a šli před Saulem do Zífu. Ale David se svými muži byl v poušti Maónu, v pustině na jih od 
pouště Ješímónu. 
25 Saul se dal se svými muži do pátrání. Když to oznámili Davidovi, táhl dolů ke skalisku a zůstal v poušti Maónu. 
Saul o tom uslyšel a Davida v poušti Maónu pronásledoval. 
26 Saul táhl po jedné straně pohoří, zatímco David se svými muži byl na druhé straně pohoří. David se snažil 
před Saulem nakvap ustoupit, ale Saul se svými muži Davida a jeho muže obklíčil, aby je pochytali. 
27 Vtom přišel k Saulovi posel se zprávou: "Rychle odtáhni, neboť do země vpadli Pelištejci." 
28 Saul tedy přestal pronásledovat Davida a táhl proti Pelištejcům. Proto se to místo nazývá Skalisko rozdělení. 
 
1S 24,1 David odtud vystoupil a usadil se na nepřístupných vrcholcích u Én-gedí. 
2 Když se Saul vrátil ze stíhání Pelištejců, oznámili mu: "Hle, David je v poušti Én-gedí." 
3 Saul tedy vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a vydal se hledat Davida a jeho muže po Kozorožčích 
skalách. 
4 Došel až k ohradám pro stáda, které byly při cestě; byla tam jeskyně. Saul do ní vstoupil, aby vykonal potřebu. 
V odlehlém koutu jeskyně však seděl David se svými muži. 
5 Tu Davidovi jeho muži řekli: "Toto je den, o němž ti Hospodin řekl: »Vydám ti do rukou tvého nepřítele.« Můžeš 
s ním naložit, jak se ti zlíbí." David se přikradl a odřízl cíp Saulova pláště. 
6 Ale pro to odříznutí cípu Saulova pláště si David potom dělal výčitky. 
7 Svým mužům řekl: "Chraň mě Hospodin, abych se dopustil něčeho takového na svém pánu, na Hospodinově 
pomazaném, a vztáhl na něho ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný!" 
8 Těmi slovy David své muže zarazil a nedovolil jim povstat proti Saulovi. Saul vstal, vyšel z jeskyně a šel svou 
cestou. 
9 Potom vstal i David, vyšel z jeskyně a volal za Saulem: "Králi, můj pane!" Saul se ohlédl. David padl na kolena 
tváří k zemi a klaněl se. 
10 David Saulovi řekl: "Proč posloucháš lidské řeči, že David usiluje o tvou zkázu? 
11 Hle, na vlastní oči dnes vidíš, že tě dnes v jeskyni vydal Hospodin do mých rukou. Říkali, abych tě zabil. Já jsem 
tě však ušetřil. Řekl jsem: Na svého pána nevztáhnu ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný. 
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12 Pohleď, můj otče! Pohleď na cíp svého pláště v mé ruce. Odřízl jsem cíp tvého pláště a nezabil jsem tě. Uvaž a 
pohleď, že na mé ruce nelpí žádné zlo ani nevěrnost. Já jsem se proti tobě neprohřešil, ale ty mi ukládáš o život, 
chceš mi jej vzít. 
13 Ať nás rozsoudí Hospodin. Ať Hospodin vykoná nad tebou pomstu za mne. Má ruka však proti tobě nebude. 
 
1S 26,1 Zífejci přišli říci Saulovi do Gibeje: "David se přece skrývá na pahorku Chakíle naproti poušti Ješímónu." 
2 Saul hned sestoupil do pouště Zífu se třemi tisíci muži vybranými z Izraele, aby v poušti Zífu hledal Davida. 
3 Saul se utábořil na pahorku Chakíle, který je při cestě naproti poušti Ješímónu. David, který se usadil v poušti, 
viděl, že Saul přitáhl do pouště za ním. 
4 David totiž vyslal zvědy a zjistil, že Saul opravdu přitáhl. 
5 Odebral se tedy na místo, kde se Saul utábořil. David uviděl místo, kde ležel Saul i Abnér, syn Nérův, velitel 
jeho vojska. Saul spal v ležení a lid tábořil kolem něho. 
6 David vyzval Chetejce Achímeleka a Abíšaje, syna Serújina, bratra Jóabova: "Kdo se mnou sestoupí k Saulovi 
do tábora?" Abíšaj řekl: "Já s tebou sestoupím." 
7 Tak vnikl David s Abíšajem v noci mezi lid, a hle, Saul leží, spí v ležení a jeho kopí je zabodnuto do země v 
hlavách lože; Abnér a lid leželi kolem něho. 
8 Abíšaj řekl Davidovi: "Bůh ti dnes vydal do rukou tvého nepřítele. Teď dovol, ať ho jedinou ranou přirazím 
kopím k zemi, druhé rány nebude třeba." 
9 David však Abíšajovi řekl: "Neodpravuj ho! Vždyť kdo vztáhne ruku na Hospodinova pomazaného a zůstane 
bez trestu?" 
10 David dále řekl: "Jakože živ je Hospodin, jistě jej Hospodin zasáhne; buď nadejde jeho den, kdy zemře, anebo 
odejde do boje a bude smeten. 
11 Chraň mě však Hospodin, abych vztáhl ruku na Hospodinova pomazaného. Vezmi tady to kopí, které má v 
hlavách, i džbánek na vodu a odejděme." 
12 David vzal kopí a džbánek na vodu od hlav Saulova lože a odešli. Nikdo nic neviděl, nikdo nic nevěděl, nikdo 
se neprobudil, všichni spali; padla na ně mrákota od Hospodina. 
13 David pak přešel na protilehlou stranu, postavil se na vrchol hory vpovzdálí, takže mezi nimi byl značný 
prostor. 
14 David zavolal na lid a na Abnéra, syna Nérova: "Jestlipak odpovíš, Abnére?" Abnér se ozval: "Kdo jsi, že voláš 
na krále?" 
15 David Abnérovi řekl: "Jsi přece muž. Kdo je ti v Izraeli roven? Proč jsi nestřežil krále, svého pána? Někdo z lidu 
přišel krále, tvého pána, odpravit. 
16 Nepočínal sis dobře. Jakože živ je Hospodin, jste syny smrti, protože jste nestřežili svého pána, Hospodinova 
pomazaného. Podívej se teď, kde je královo kopí a džbánek na vodu, který měl v hlavách!" 
17 Saul poznal po hlase Davida. Otázal se: "Je to tvůj hlas, můj synu Davide?" David řekl: "Je to můj hlas, králi, 
můj pane." 
18 Dále řekl: "Proč vlastně můj pán pronásleduje svého otroka? Vždyť čeho jsem se dopustil? Co je na mně 
zlého? 
19 Nechť nyní král, můj pán, vyslechne slova svého otroka. Jestli tě proti mně podněcuje Hospodin, nechť přijme 
vůni obětního daru. Jestli však lidé, ať jsou prokleti před Hospodinem. Vždyť mě dnes zapudili, abych se nemohl 
podílet na Hospodinově dědictví, jako by řekli: »Jdi soužit jiným bohům.« 
20 Kéž má krev nevyteče na zem daleko od Hospodinovy tváře. Vždyť izraelský král vytáhl, aby hledal pouhou 
blechu, jako by honil po horách koroptev." 
21 Saul na to řekl: "Zhřešil jsem. Vrať se, můj synu Davide. Nic zlého ti už neudělám, protože sis dnes cenil mého 
života. Počínal jsem si jako pomatenec, převelice jsem chybil." 
22 David odpověděl: "Tu je královo kopí. Ať sem přijde někdo z družiny a odnese je. 
23 Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost. Hospodin tě dnes vydal do mých rukou, ale já jsem 
nechtěl na Hospodinova pomazaného vztáhnout ruku. 
24 Hle, jaký význam jsem dnes přikládal tvému životu, takový význam ať přikládá Hospodin životu mému a 
vysvobodí mne z každé úzkosti!" 
25 Saul Davidovi pravil: "Buď požehnán, můj synu Davide! Jistě mnoho vykonáš a dokážeš." David pak šel svou 
cestou a Saul se vrátil ke svému místu. 
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David, nejmladší syn Jišaje Betlemského 

 Hospodin poslal proroka Samuela do Betléma, k muži jménem Jišaj Betlemský, aby jednoho z jeho 
synů pomazal za krále místo Saule, který od Hospodina odešel. 1.Sam 16,1-13 
Tento muž měl osm synů. Sedm jich přivedl k Samuelovi, ale Hospodin vždy řekl – tento to není.  
To už nemáš jiného syna? Ano, nejmladší, pase ovce. Poslal pro něj a Samuel ho pomazal za krále. 

 David byl na radu královských rádců povolán jako zbrojnoš na královský dvůr, a jeho úkolem bylo hrát 
na citaru, když měl Saul záchvaty zuřivosti (když ho přepadal zlý duch). Když naslouchal Davidově 
hudbě, zlý duch od něho odcházel. 1.Sam 16,14-23 

 Další zmínka je z doby, kdy došlo k válečnému střetu mezi Izraelem a Pelištějci. David nesl svým 
bratrům, kteří byli v armádě jídlo a byl svědkem výstupu Goliáše proti Izraeli a jeho výsměchu proti 
Hospodinu. Nenechalo ho to klidným, rozhodl se s ním utkat a porazil ho. 1.Sam 17 

 Saul vzal Davida k sobě a svěřil mu velení části armády. David měl velký úspěch, lidé ho milovali a to 
vzbudilo u Saula závist a rozhodnutí se Davida zbavit. Dvakrát, když mu hrál na citeru, ho chtěl 
probodnout kopím, ale David vždy uhnul a tak zůstal na živu. 

 Saul se tedy rozhodl Davida zabít. Saulův syn Jonatan, Davidův přítel se to dozvěděl, Davida varoval a 
ten před Saulem utíká. Stává se psancem.   

 David se skrývá na různých místech, v Nóbu (kde mu kněz Achímelech, dal svatý chléb a Galiášův meč), 
pak u Akíše, krále Gatu (kde se vydává za blázna, aby ho nezabili), nějaký čas se utábořil v jeskyni 
Adulám, pak odešel do Moábské Mispy. Okolo něj se postupně vytváří skupina lidí, kteří ho následují. 
Dalším místem, kam utekl před Saulem, byla Judská poušť, a zde také napsal tento 63. Žalm. 

 
1. kniha Samuelova popisuje tři příběhy, které se v judské poušti udály. 

1) Zifejci, kteří v této lokalitě žili, vzkázali Saulovi, že se zde David ukrývá. Saul vytáhl s vojskem a 
Davida dostihl. David se svými muži byl na jedné straně skalnatého masivu, Saul na druhé. David 
utíkal, ale Saulovi se podařilo ho obklíčit. Byl v pasti. V tu chvíli ale dorazil k Saulovi posel se 
zprávou, že Pelištějci napadli Izrael, Saul byl nucen okamžitě tažení zanechat a jít proti nepříteli. 
Takto Hospodin Davida zachránil.  Tato místo dostalo název „Skalisko rozdělení“ 1.Sam 23  

2) Saul se opět dozvěděl o tom, kde David je, vzal 3000 mužů a vypravil se za ním. David se svými 
muži se schoval v jeskyni. Když Saul se svým vojskem prochází okolo této jeskyně, potřeboval si 
odskočit. Zašel tedy do jeskyně…  David se svými lidmi, dokonale ukrytí ho vidí, a berou to jako 
příležitost, aby se Saule zbavili. Nabádaji Davida, ať Saule zabije. On odmítne, jistě vzpomínáte na 
jeho slavný výrok: „Nevztáhnu ruku na pomazaného Božího muže“, ale využije situace a odřízne 
kus Saulova pláště. Pak když se Saul vrátí ke svým mužům, a odtáhnou kousek dál, David vyjde 
z jeskyně, na Saula zavolá, řekne mu, že ho mohl zabít, a jako důkaz mu ukáže kus pláště, který 
odřízl. Saul je zahanben Davidovým jednáním, slíbí, že ho nechá žít a odtáhne zpět. 1. Sam 24 

3) Opět se našli lidé, kteří Davida udali, a Saul se vydává na další výpravu, aby se Davida zbavil. 
Tentokrát se v noci David s jedním mužem proplíží do Saulova ležení, dostane se až k samotnému 
spícímu králi, opět i když je k tomu naváděn, mu neublíží, ale odnese si jeho kopí a pohár na vodu. 
Vrátí se, vyleze na protější kopec, a křikem probudí Saulovy muže. Ptá se Saula, proč ho 
pronásleduje, proč ho chce zabít. Ukáže mu jeho kopí a pohár na vodu jako důkaz, že ho mohl 
zlikvidovat, ale neudělal to. Saul, opět zahanben se vrací domu. 1.Sam 26 

 

David už ale nechce riskovat a tak odchází na území Pelištejců, kde v podstatě žije se svými muži až do 
Saulovy smrti. A to trvalo několik let. 
 
Jak asi bylo Davidovi na Judské poušti. Kolik otázek si kladl. 
Hospodine, Samuel mne – věřím, že na Tvůj pokyn pomazal za krále. Ty jsi mi pomohl zabít Goliáše, a tak 
vysvobodit národ od porážky a nadvlády Pelištejců. Pomáhal jsi mi na vojenských výpravách. Nikdy jsem na 
krále Saula nevztáhl ruku, i když on se mne tolikrát pokusil zabít.  
A přesto jsem psanec, musím se skrývat, cítím se opuštěný a sám. Nemohu jít s ostatními do svatyně, kde 
bych Tě chválil, modlil se a setkal se s Tebou. Kde jsi, Bože? Jak toto můžeš dopustit? 
 
Kdybych byl na jeho místě, asi bych Bohu vyčítal. Možná bych začal pochybovat o Boží lásce, moci, zájmu o 
mne. Řekl bych si: Bůh na mne zapomněl.  
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Možná bych přemýšlel o tom, jaký vlastně Bůh je, když toto vše dopustil.  
David pásl ovce, možná byl se svým životem spokojen, pak ho Samuel překvapil sdělením, že se stane 
králem. David snil o tom, jak bude v Izraeli vládnout, co vše pro něj udělá. První zkušenosti jsou úžasné… 
Ale realita dneška je strašná. Bože, proč? Vymklo se ti to z rukou? Změnil jsi své rozhodnutí? Dal jsi mi 
naději, změnil jsi můj život a teď už tě nezajímám? 
 

Podobné otázky si klade každý člověk. Možná to v našich životech není tak vyexponované jako u Davida, 
ale prožíváme podobné dilema. Když se vše daří, není o čem mluvit, ale když přichází nečekané překážky, 
když se životní situace komplikují, když absolutně nevychází plány, které jsem si vysnil, naši mysl zaplavuje 
tisíce otázek. Daly by se shrnout do jedné: Jaký je Bůh, v kterého jsem uvěřil?  
 

Podívejme se ještě jednou, jak to prožívá David. Připomínám, že Žalm 63 je napsán v Judské poušti… 
 

Ž 63,1 Žalm Davidův, když byl v Judské poušti. 
2 Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve 
vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. 
3 Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu; 
4 tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. 
5 Proto ti žehnám po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně. 
6 Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. 
7 Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek, 
8 že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám. 
9 Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. 
10 Ti, kdo mi chystají zkázu a o život ukládají, sestoupí v nejhlubší útroby země; 
11 vydáni napospas meči za kořist šakalům padnou. 
12 Král se však bude radovat; Bůh bude chloubou všech, kdo přísahají při něm, a budou zacpána ústa 
těm, kdo zrádně mluví. 

 

Tento Žalm nám ukazuje Davidovo srdce. Žízní po Bohu, hledá ho, touží po jeho lásce, pomoci, ochraně, 
touží, aby ho Bůh objal a ujistil: vím o tobě, neopustím tě, vše v tvém životě má smysl, vydrž a důvěřuj mi, 
neboj se, jsem s Tebou. 
Ale nic z toho se neděje. Je stále opuštěný, pronásledovaný, v nebezpečí života. 
Přesto nepropadá rezignaci. Přes vše, čím prochází, slyšíme v tomto žalmu tón naděje, akord úspěchu, 
famfáru vítězství.  
Když přemýšlím nad slovy posledního verše: „Král se však bude radovat“ jsem přesvědčen o tom, že za 
slovíčko král, dosazuje David své jméno. „Král David se však bude radovat, Bůh bude mou chloubou…“ 
 
Odkud pramení takováto jistota? 
Myslím, že odpověď je jednoduchá. 
David měl osobní zjevení Boha. Znal ho. A proto i když je psanec, i když neví, co ho zítra čeká, žije v pevné 
jistotě, že konečné řešení má ve svých rukou Hospodin, a jestliže řekl, že bude králem, tak se jím stane. Ne 
tím způsobem, ke kterému ho nabádali lidé kolem něj: zabij Saula (v jeskyni, v táboře když spal), ale 
Hospodin sám zná cestu, způsob a čas, kdy své plány uskuteční. 
David nebude Hospodinu radit, nebude předbíhat, nebude brát situaci do svých rukou, ale důvěřuje mu a 
ví, že jednou přijde den, kdy se on – král David bude radovat, protože Hospodinův slib se stane realitou.  
David znal osobně Boha, a to byla tím tajemstvím, proč měl sílu jít dál. 
 

Ž 63,3 (NBK) Kéž bych tě ve svatyni znovu uviděl, tvou sílu a tvou slávu kéž bych zakoušel. 
 (EK) Proto Tě vyhlížím ve svatyni… 
 

David měl zkušenost, měl zjevení, znal Hospodina. Přeje si ho znovu vidět, ale i když ho dnes nevidí, 
připomíná si to, co prožil, jak ho poznal. 
Připomíná si jeho milosrdenství (4), pomoc (8), sílu a slávu (3), stín Božích křídel (8), Boží ruku (pravici), 
která ho pevně drží (9). 
Přemýšlí o tom, když je v noci na lůžku, nebo když stojí na noční hlídce (7). 
Nepřemýšlí jen o Božích vlastnostech, ale o Hospodinu samém. Připomíná si ho, jako toho, který je teď 
vzdálený, ale je reálný, zná ho a opět se s ním setká. 
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APLIKACE 
Jak je důležité mít vlastní, osobní zjevení Boha! Nespoléhat jen na to, co Vám řekli druzí, co jste si někde 
přečetli, nebo co jste slyšeli na bohoslužbách. To všechno může být dobré, nestačí to však.  
 

Darek Prince: „Musí existovat chvíle, kdy máte zkušenost s Bohem osobně – kdy ho poznáváte přímo, kdy 
máte takové zjevení Boha, že nic menšího než on sám Vás nikdy nemůže plně uspokojit.“  

 

David takové zjevení měl. Říká Bohu: „Viděl jsem tě ve svatyni; spatřil jsem tvou moc a slávu. Teď jsem ve 
vyschlé a žíznivé zemi. Každý večer o tobě na svém lůžku přemýšlím. Naplňuješ mé srdce a mou mysl, mé 
představy, mé touhy. Trávím s Tebou celý den, můj Bože. Není pro mne žádný jiný zdroj uspokojení. Moje 
duše si nedokáže jinak odpočinout. Viděl jsem tě a poznal jsem tě tak, že na to nikdy nezapomenu. Navždy 
to určilo směr mého života.“ 
 
Bez této zkušenosti je můj život pouhým životem nábožného člověka. Člověka, který věří, pevně, často 
křečovitě se drží své víry, a záleží na tom, jak je silný a jakými okolnostmi prochází. Buď obstojí anebo víru 
odhodí. Toto je náboženství. 
 
Víra je něco jiného. Je založena na zjevení a na osobním vztahu.  A proto přetrvá. 
Jan říká: To vítězství, které přemáhá svět, je naše víra. Víra, ne náboženství. Víra, která vychází z osobního 
zjevení Boha v mém životě. Jan to vysvětluje takto: 

1J 5,3 V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká, 
4 neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 
5 Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? 

Vítězství, které přemáhá svět, patří těm, kteří se narodili z Boha. Těm, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží. 
 
Víra totiž není o informacích, o znalostech, ale o zjevení. O osobním setkání s Bohem. 
O osobním setkání se zmrtvýchvstalým Kristem. 
 
Příkladem toho je například Saul – apoštol Pavel. 
Je to horlivý náboženský člověk. Pronásleduje Ježíšovy učedníky, protože si myslí, že tím slouží Bohu. Ale 
pak prožije osobní setkání s Bohem. Zjeví se mu Ježíš. 
Všimněte si, když je na cestě do Damašku a oslepí ho světlo a uslyší hlas: 

Sk 9,4 Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?" 
5 Saul řekl: "Kdo jsi, Pane?" On odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. 

říká a kdo jsi, Pane? Odpověď je pro něj šokující: Já jsem Ježíš! 
Toto zjevení naprosto proměnilo jeho život. Stal se z něj služebník Ježíše Krista. 
 
Štěpán se setkal se zmrtvýchvstalým Kristem. Svědčí o něm. Když ve veleradě hovoří o své víře a Židé jsou 
plni vzteku a zloby, dává mu Bůh nov zjevení:  

Sk 7,55-56 Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici 
Boží, a řekl: "Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží." 

Umírá mučednickou smrtí, ale jeho poslední slova nejsou slova plná nenávisti a pomsty, ale prosí Boha: 
Sk 7,60 Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: "Pane, odpusť jim tento hřích!" To řekl a zemřel. 

 
 
Pán Ježíš řekl: 

J 3,3 Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit 
království Boží." 

Nové narození, zjevení Boha, osobní setkání s Kristem, to je tajemství vítězného života, navzdory 
okolnostem, kterými procházíme. 
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Mnozí lidé se ptají, jestli je taková zkušenost možná i dnes?  Ano.  
I dnes může každý prožít takovéto osobní setkání s Bohem. Pán Ježíš se nám chce zjevit jako Spasitel a Pán.  
Podmínkou je touha. 
David popisuje v našem žalmu hlubokou, intenzivní touhu své duše: 

Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, 
bezvodé zemi. 

Každý, kdo má tuto touhu, žízeň ve svém nitru, poví o ní Pánu Ježíši a přijde k němu s prosbou, aby ji utišil, 
prožije zázrak setkání s Ježíšem.  

Mt 11,28-30 Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám 
odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a 
naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží." 

  
 
 
Někdy procházíme těžkou situací, nemáme sílu si připomínat, co jsme prožili. Jakoby zjevení, které nám dal 
Bůh, bylo v mlze, rozmazalo se nám, ztratila se jeho ostrost. 
Potřebujeme nové ujištění, nové zjevení. 
 
I to Bůh dává. Vzpomeňte na Eliáše, který rezignuje, když utíká před královnou Jezábel. 
Bůh se mu znovu zjeví. Promluví k němu. 
Nevyčítá, nenapomíná, neobviňuje. 
Eliáš slyší tichý a jemný hlas. 
Hlas, který dává naději, který přináší pokoj, který dodává sílu jít dál. 
 
Touha po Bohu. 
To je jediný předpoklad. To je stav duše, na kterou Bůh odpovídá svým zjevením. 
 
Pokud je tvá duše vyprahlá 

 protože se doposud nesetkala s Ježíšem 

 protože síla Božího zjevení vyčpěla 
pak volej k Bohu a on se novým způsobem dotkne tvého života. 
Dá ti nové zjevení. 
 
A ty budeš moct stejně jako David, vidět budoucnost Božím pohledem.  
Král se bude radovat, Bůh bude mou chloubou. 
 
Ž 63,12 Král se však bude radovat; Bůh bude chloubou všech, kdo přísahají při něm… 

 
 
 
 
Jen jsem o Tobě slyšel, teď Tě však mé oči vidí, (Jób) 
 
Svědectví o znovuzrození 
Tábor, nové zjevení v době krize a rezignace 
 
Není to na běžícím páse, ale několikrát za život – nové zjevení…. 
David v tuto chvíli nedostává nové zjevení, ale jako duchovní vyzrálý člověk, si připomíná… 
Staví na tom, co prožil. 
 
 
 
 
 


