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NEDĚLE 
Večer: Milé děti, všechny příběhy, které můžeme v Bibli číst, spojuje jeden významný 
pohyb: VYCHÁZET – VCHÁZET. Tento pohyb je charakteristický pro Abraháma, Izáka, 
Jákoba i Josefa, pro celý Izraelský národ, též pro Ježíšův život, který vyšel od Otce a vstoupil 
do našeho světa, pak nakonec vyšel ze smrti, aby vešel zpět ke Svému otci. 

Je to také důležitý děj v našich životech. Jedno z vás dětí právě vyšlo ze školky, aby 
za měsíc vešlo do první třídy školy. Některé z vás vyšly z první třídy, aby za měsíc vešly do 
třídy druhé. Ti starší z vás právě vyšli ze základní školy a budou vstupovat na střední školu. 
Mezi vedoucími najdete takové, kteří právě vyšli ze střední školy, odmaturovali, a vstoupí na 
vysokou školu. Pak vyjdete ze škol a vstoupíte do práce, jednou vyjdete z domovů rodičů 
a vejde do domovů svých. Vystoupíte ze svobodné existence, vdáte se a oženíte, abyste 
vstoupily do manželství. Určitě tady na táboře vstoupíte do nových přátelství. Některé z vás, 
děti, jste vstoupily z původních rodin do nových, vešly jste třeba i do nového města, víte moc 
dobře, jak složité takové události jsou, citově i vztahově. 

Všichni, co jsme tady a teď, jsme vystoupili ze svých domovů a vstoupili jsme do 
tábora, abychom z něj za týden zase vyšli zpět k nejmilovanějším, bohatší o zážitky, 
přátelství, dovednosti… Rozhodně budete mít o čem vyprávět třeba svým spolužákům.  

A celý týden budeme putovat po stopách Davida Livingstona, abychom na chvíli 
vstoupili do jeho příběhu, do jeho odkazu, do SETKÁNÍ s ním.  

Cílem života není, děti, vycházení, ale vcházení – do vztahů, do rolí, do životních 
úkolů apod.  
 
PONDĚLÍ 
Ráno: Děti, celý týden si budeme vyprávět o jedné výpravě, která se udála před 150 lety. 

Americký novinář a cestovatel, jmenoval se Henry Morton Stanley, dostal rozkaz, 
který ho nakonec velmi proslavil. Proč? Protože ho poslal do středu Afriky, aby vyhledal 
významného muže – misionáře a lékaře, příkaz zněl: „Musíte najít Livingstona.“ Tento 
cestovatel svou výpravu začal na africkém ostrově Zanzibar. Stanley potřeboval celý měsíc 
k tomu, aby se na tu cestu za Livingstonem připravil. Děti, už tam v hájích z kokosových 
palem, mezi mangovníky a skořicovými keři… poznal, že černoši jsou lidé jako my, jen je 
jiná barva jejich pleti. Černoši mají obdobná přání, předsudky, obavy, sklony, podobně cítí 
a prožívají stejné nechutě jako my. Vedle poznávání života i myšlení lidí ze zcela jiné kultury 
bylo nutné hodně pečlivě promyslet, co nezapomenout, a naopak bez čeho se dá při cestování 
divočinou obejít: „… cestovatel si smí vzít jen to, co bude ke své cestě nezbytně potřebovat. 
Přebytek věcí je právě tak nebezpečný jako nedostatek zásob.“  

Co byste si, děti, zabalily na cestu po Africe? V Africe přisuzují důležitost a hodnotu 
jiným věcem než my. Některé kmeny např. považují za vzácné korále. Ale každý kmen měl 



své oblíbené barvy. V Ugogu platili černými korály, ale zase u jiných afrických kmenů, 
v Ufipě a v Usugary, všude tam pokládali za cenné korále bílé. Korále zastupovaly v Africe 
peníze. Látky zase nahrazovaly stříbro. Mosazný drát zlato. Cestovatel si tedy musel 
opatřit dostatek korálů různé barvy, velké množství látek, také drát, aby si tím vším mohl 
zajistit bezpečný průchod územím domorodých kmenů, nebo si od nich mohl koupit 
potraviny. Bylo třeba za plat najmout muže na ochranu, museli být vyzbrojeni, potřebovali 
průvodce, který se vyzná v krajině a dovede přežít v přírodě, dokáže vyhledat vodu v krajině, 
nemohli se na cestu vydat bez překladatele, kuchaře a nosičů, potřebovali zvířata na těžký 
náklad aj. Celá výprava čítala 192 mužů… V každé skupině lidí, děti, najdeme 2 typy lidí – 
dobrodružné a usedlejší. Ti dobrodruzi potřebují stále změnu a silné zážitky, ti usedlejší jsou 
rádi, když má život svůj pravidelný rytmus a řád. (K. G. Jung) I vy, děti, i my vedoucí, jsme 
více buď divočejší či klidnější a jedni nejsou lepšími než ti druzí. Tak je tomu i v rodinách, 
v třídním kolektivu nebo ve sboru… 

Bible rozlišuje lidi jinak, podle Bible jsou lidé jako lovci – žijí na úkor druhých a pak 
pastýři, ti se o ostatní rádi starají. Typem hodného a dobrého člověka „pastýře“ je třeba vaše 
maminka i tatínek, kteří se o vás starají. Zítra budeme, děti, v putování pokračovat. Jakým 
člověkem bys rád či ráda byla? Tím kdo se o druhé stará a pomáhá jim? 

 
Večer: Milé děti. Po celodenním putování jste unavené, budu stručný.  

V Bibli se vypráví příběh o ženě Noemi, která nakonec zůstala úplně sama, bez 
manžela a synů. Zatoužila se vrátit do rodné země a tam hledat ochranu. Víte, děti, ve 
starověku byla každá žena vždy pod ochranou nějakého muže, buď otce, nebo manžela, jindy 
třeba bratra. Noemi však zůstala úplně sama. Ale ne zcela. Jedna žena ji odmítla opustit – 
manželka po jejím synovi, jmenovala se Rút. A Rút Noemi slíbila: „Kamkoli půjdeš, půjdu.“ 
My říkáme: „Jdu s tebou.“  

Děti, říkali jsme si, že důležitý pohyb v našich životech je: VYCHÁZET – 
VCHÁZET. A v takových událostech bývá velkou oporou, když je někdo s námi. 
Vzpomenete si na svou první cestu do první třídy? Byly jste určitě šťastné, že maminka 
a třeba i tatínek řekli: „Jdu s tebou.“ Když jdete k lékaři, jste klidnějšími, když někdo řekne: 
„Jdu s tebou.“ Třeba babička či děda. Když potřebujete něco vyřídit s paní učitelkou, získáte 
více odvahy, když kamarád nebo kamarádka řeknou: „Jdu s tebou.“ Bible náš učí, že je 
takový slib v našich životech velkým i důležitým darem.  

Přeji vám, děti, abyste měly komu říci – jdu s tebou, abyste v důležitých chvílích 
zaslechly – jdu s tebou. I tady na táboře poznáte dobrého kamaráda a kamarádku podle toho, 
že vám třeba slíbí: „Na noční hlídku jdu s tebou.“ A už se méně bojíte, ba možná se i těšíte. 
 
ÚTERÝ 
Děti, včera jsme se vydali do afrického vnitrozemí z ostrova Zanzibar.  

A v Zanzibaru by na nás při odchodu černoši před 150 lety volali: „Jambo bwana!“ 
Česky: „Buď zdráv!“ V Africe si tedy lidé na potkání přáli zdraví. Jako si my v Čechách 
často přejeme při narozeninách: „Hodně zdraví!“ Nebo: „Hlavně to zdraví!“ A víte, jaký 
pozdrav v Zanzibaru zavedli arabští obchodníci (jejichž náboženstvím je islám)? „Salám 
alejkum,“ tak se zdraví lidé v mnoha zemích světa dodnes a odpovídá se: „Alejkum salám.“ 
Nemluví přitom o žádném salámu, ale říkají: „Mír s vámi!“ Nebo: „Pokoj vám!“ 
V biblických příbězích se tak lidé také zdraví, jen malinko jinak pozdrav vyslovují: „Šalom 
alejchem.“ Přáním pokoje, šalomu, se dodnes zdraví Židé, např. v Izraeli i Arabové v různých 
částech světa. 

Děti, co pokládáte za důležité vy? Zdraví? Spokojenost, která je opakem neklidu, 
vážných obav? Co byste přáli druhým i sobě? … A to, co považujete za dobré a hodnotné, 
byste měly přát i druhým. V Africe si přáli zdraví, v Bibli si lidé přejí šalom = pokoj, mír 
v rodině i ve společnosti. A v naší zemi se z míru můžeme radovat, děti, jsou místa i země, 



kde po míru kvůli válce a násilí hluboce rodiny touží. Hebrejské slůvko šalom znamená mír, 
štěstí, zdraví, harmonie, dobro apod. A slovo šalom je odvozeno od slovesa „být celý“. Děti, 
zatímco my v Čechách si přejeme „dobrý den“ a stačí hezký úsměv, aby lepším byl, Bible nás 
učí přát si a přát druhým více: přát dobro i zdraví, štěstí a spokojenost, přát si i druhým, 
aby rodiny byly celé a nikdo v rodině nechyběl.  

Včera jsme si zmínili, že Bible dělí lidi na dva typy: na lovce žijící na úkor druhých 
a na pastýře obětavě žijící ve prospěch druhých. Cestovatel Stanley se setkal s pozoruhodným 
kmenem. Kimbové byli mírumilovný národ, který raději pěstoval obilí, než by válčil. Byl 
to silný i početný kmen, který by při střetu smetl mnoho sousedů. Ale při sebe menší zmínce 
o válce prchali i s rodinami do daleké pustiny, kde káceli lesy a honili slony a vybudovali si 
své osady. Toužili žít v míru, pokojně – mír a pokoj rodiny i vás děti chrání, válka nás 
všechny mrzačí, ohrožuje. I nejdůležitější král starého Izraele, jmenoval se David, toužil po 
pokoji, míru. A své přání vložil do jmen svých synů – Abšalom = Otec pokoje, Šalamoun = 
Pokojný, Mírný. 

Při své cestě za Livingstonem se Stanley se svými lidmi zapletl do války. Děti, tenkrát 
tomu v Africe bylo jako ve starém Kanaánu za časů Abraháma, Izáka a Jákoba. Každé 
město či vesnice tvořily se svým okolím vlastní „stát“ s místním vládcem. Ale jeden náčelník 
bojovného kmene se rozhodl tuto kmenovou roztříštěnost změnit. Pokusil se získat moc nad 
větším územím a vytvořit mocný stát, jmenoval se Mirambo. Proti němu se postavilo dva 
a půl tisíce bojovníků, mezi nimi i Stanley. Jenže málem by přišel i o život. V noci ho 
probudili: „Pane, vstaňte, všechno prchá… Pane, rychle, Mirambo jde.“ Když prchali, 
jedenáctihodinový pochod urazili za šest hodin. Jen někteří se zachovali statečně a nenechali 
Stanleyho zahynout. Stanley se z války vyvázal a bojů se pak už neúčastnil.  

Děti, řekněme si něco důležitého o Livingstonovi. I když mu tu a tam chtěli někteří 
domorodci ublížit a okrást ho, několikrát odmítl střílet do lidí, do domorodců. Raději 
využil důvtip nebo komunikaci, začal si s rozzlobenými domorodci povídat a vyjednal 
nejednou mírumilovnou cestou řešení. Děti, v tom nám může být jeho příběh velkou inspirací 
i tím, že svou mírností a odhodlaností odmítat cestu násilí vyznával víru v Boha, v Ježíše 
Krista. Své postoje víry čerpal z Bible. Získal si tím přístupem u Afričanů veliké uznání 
a úctu, a to v době, kdy se k Afričanům Evropané chovali odporně krutě, násilně, hůře než ke 
zvířatům. A jak se dnes budeš chovat ke svým kamarádům ty?  

  
Večer: Děti, naslouchejte biblickému příběhu o Jiftáchovi. Kdo to byl? Dvě stě let po 
vyjití z Egypta Izraelci neměli krále. Ve chvílích ohrožení je však vedl nějaký statečný muž či 
žena, to období nazýváme doba soudců. A jedním z takových soudců byl i Jiftách Gileádský. 
Byl nemanželské dítě a jeho nevlastní bratři ho z rodiny vyhnali. Izraelci si však na něj 
vzpomněli, když je začali ohrožovat výbojní sousedé. Jiftách byl totiž zručný se zbraní v ruce 
a Izraelci měli za to, že by je mohl v boji proti Amónovcům sjednotit a vést. Jiftách si před 
bojem vyprosil na Bohu pomoc a Bohu Hospodinu slíbil, že mu bude obětovat to první, co 
vyjde z bran jeho města, pokud vyhraje a zdravý se vrátí domů. Domníval se, že z brány 
vyjde některé zvířátko a to pak Bohu obětuje rituálem celopalu. To znamená, že by zvíře 
porazil a celé spálil. Symbolicky by pak tato oběť jako dar vystoupila prostřednictvím kouře 
k Bohu. Jenže to byla jeho dcera, která vyběhla vracejícímu se tatínkovi vstříc z městské 
brány jako první.  

Děti, když si Jiftáchova dcera vyslechla, proč je její otec tak smutný, že dal Bohu slib 
a musí jej splnit, poprosila otce, aby ji dal nějaký čas, aby oplakala, že nebude moci založit 
rodinu, vdát se a dát život dětem, o které by se celý svůj život starala. Totiž ve starém Izraeli 
bylo zakázáno obětovat Bohu člověka, jak to činili okolní národy. Izraelci směli obětovat 
jen život některých zvířat či obilovin aj. A tak se Jiftáchova dcera stala jakousi první 
mniškou, která se zřekla toho největšího přání starověkých žen, stát se matkou. V Bibli 
se přímo píše: „A nepoznala muže.“ A děti, být matkou či otcem, bývá tím nejdůležitějším 



(také nejtěžším) posláním i předností života. Ale my si příběh připomínáme ještě z jednoho 
vážného důvodu.  

Totiž, když dáme slib, tak platí, když dáte slib – „Půjdu s tebou.“ – pak slib platí, 
děj se co děj, ručíme za takové sliby vším, čím jsme. Děti, Bible nás učí velmi, velmi 
zvažovat své sliby, a pokud něco slíbíme, máme své sliby splnit. Zejména takový slib jako: 
„Půjdu s tebou.“ Ať už slib vyslovíte jako manžel či manželka, rodič či dítě. Už jsi někdy 
řekl, řekla: – „Půjdu s tebou.“ – a šel či šla jsi? 
 
STŘEDA 
Ráno: 4. února 1870 vyrazily čtyři karavany do vnitrozemí Afriky pátrat po doktorovi 
Davidovi Livingstonovi. V té páté, poslední, si chtěl velitel výpravy Stanley svá zavazadla, 
bedny s korály a tkaninami pohlídat sám. 6 měsíců, půl roku, šli Afrikou pěšky.  

Procházeli různou krajinou. Tropickými lesy, savanou, stepí s nedostatkem vody, 
museli překonávat vysoké hory, jindy mokřiny, drtilo je nepřátelství přírody, trýznily 
tropické nemoci, ohrožovala je divoká zvířata. Putovali i přes pole s vodními melouny, 
okurkami, pak močálem, pak zase ebenovým lesem. Potkali hrochy, slony, medvědy. Někdy 
si museli postavit most ze silných kmenů. Trápil je hmyz, moucha tse-tse. Hlavně v blízkosti 
břehů řek bylo vlhko a nezdravo. Armády černých, bílých a červených mravenců pustošily 
jejich zásoby jídla. Stonožky, vosy, štíři, obrovští brouci velikosti myší jim prolézaly stany. 
Rozedraní o křoviska co chvíli zakopli o liánu a padali do trní. Vzduch byl horký a dusný. 
Když začalo období dešťů, zem se změnila v bahnitou kaši a tábořiště zalila jezírka vody, 
protékaly jimi říčky. Zvířata nesoucí zásoby a vybavení hynula. Někteří nosiči desertovali 
i s materiálem. Jindy nemohli najít pitnou vodu, jen hořkou odporné chutě – bezvodná 
jednotvárná krajina se zdála nekonečnou. Také se brodili bahnem, a i když na něm stály 
kaluže vody, lidé padali únavou i žízní, protože voda se nedala pít. A v noci je trápila 
zimnice. Všichni si procházeli horečkou, malárií. Například od karavany z pětadvaceti muži 
jeden utekl (vzal sebou dvě kozy) a deset onemocnělo. Stanley musel nechat uprchlíka 
vypátrat a potrestat, aby udržel kázeň. Takového zběha pak nechal spráskat. Tu a tam musela 
celá karavana několik dnů tábořit a zotavovat se. Na opozdilce čekali zákeřní válečníci 
loupežných kmenů. Ty pak v buši svázali a chtěli zabít, kdyby lupiče včas nevypátrali, 
dopadlo by to s nimi zle. Mnozí se pro náročnost putování za Livingstonem nechávali 
Stanleym propustit. 

Někdy za celý den neušly více než šest mil, tj. 10 km, a to bylo pro cestovatele velmi 
málo. Mizeli nosiči i vojáci. Jednoho takového uprchlíka zachytil náčelník jménem Kigondo: 
„Viděli jsme s ženou běžet muže s balíky. Zavolali jsme ho k sobě a zavřeli a zase hlídali 
obilí. Věděl jsem, že velitel výpravy za ním pošle své vojáky,“ vyprávěl náčelník a za odměnu 
uvězněného uprchlíka vydal. Jindy nemocný vůdce jedné z karavan, jmenoval se Farquhar, 
ležel s oteklýma nohama a nemohl se pohnout. Změnil se natolik, že ho Stanley nemohl 
poznat. Byl bledý, dva týdny nevyšel ze stanu. Pro nemocného našel útočiště u náčelníka malé 
vesničky, ponechal u něj tlumočníka a dary pro náčelníka i výstroj (pušku a tři sta nábojů). 
Farquhar na své onemocnění zemřel. Stanleymu zůstalo jen 13 lidí a skoro by výpravu vzdal. 
I ostřílený námořník Shawe brečel jako malé dítě vyčerpáním a žádal o propuštění, aby se 
mohl vrátit. Stanley nabral nové nosiče a vojáky a pokračoval dál v hledání Livingstona. 
Mnohokrát chtěl Stanley svou cestu i úkol vzdát, ale nevzdal. Později se Stanley dozvěděl, 
že též Livinstone se mohl opírat už jen o vlastní přesvědčení o tom, jak je důležité v předávání 
víry v Boha Otce Ježíše Krista pokračovat.   

Děti, Bible nám říká, že náš život je jako přetěžká cesta nebezpečnou krajinou, 
pouští. Děti, sice chodíme do školy, budujeme své domovy, chodíme do práce. Ale doma na 
této Zemi nejsme, domů putujeme celým svým životem, putujeme domů, k Bohu Otci. 
Svou životní pouť nesmíme vzdávat. A na té cestě tu a tam dorazíme do oázy s dostatkem 



vody, s ovocem a zeleninou. Takovou oázou může být domov, přátelství, prožívaná láska. 
Bez takových chvil bychom se unavili a vyčerpali a nemohli dál, jako Stanley nebo 
Livingstone. A děti, když chtěli něco dobrého na zub, vyhledali včely a dali si med. V Africe 
jim přítomnost včel prozrazoval jeden nezbedný ptáček, stačilo dobře pozorovat přírodu. Lidé 
z biblických časů považovali za sladké Boží mluvení k nim, bylo jim sladké tak jako med, 
nejsladší jim bylo Slovo, povzbudivé Slůvko (Bible). Dokonce Slůvko a včelka znějí 
v biblické řeči stejně, DEBORA. Sám Livingstone si v Bibli často četl a všude ji nosíval 
sebou. Děti, ať jsou vaše slova sladká jako med, povzbudivá (jako biblická vyprávění). 
 
Večer: Milé děti, na příběhu Noemi a Rút jsme si zdůraznili, že ve starověku měla být každá 
žena pod ochranou nějakého muže. Tatínkové by měli maminky svých dětí a své rodiny 
chránit.  

Nyní si budeme povídat o zvláštní ochraně, kterou prosazuje Bůh pro maminky. Bible 
nás učí úctě k maminkám prostřednictvím šetrného zacházení s maminkou zvířecí. Krásným 
pravidlem Pán Bůh chrání ptačí maminky. Zaposlouchejte se. Hladoví poutníci, aby se 
najedli, mohli vyhledat ptačí hnízdo s ptáčaty či vajíčky. Vajíčka i mláďata mohli sníst, ale 
ptačí maminky museli pustit.  

Děti, asi všechny z vás vyrůstáte ve velkoměstě, proto nemáte zkušenost s tím, co 
obnáší práce i odříkání chov zvířat. Když máte hlad, pohodlně si jídlo koupíte v obchodě nebo 
v restauraci. Ale představte si, jak tatínek s maminkou putují s dětmi mnoho dnů krajinou, 
a jedinou možností, jak se najíst, je uvařit si jídlo z vajec či mláďat nalezených v ptačím 
hnízdě. Ptačí maminku, samičku, však hladoví lidé musí vyhnat. Té ublížit nesmí, nesmí si 
z ní udělat jídlo. Tak se učíme, že životem se nesmíme projíst (ani propít). Jen něco je 
určeno k jídlu. V tomto ustanovení je také velké ponaučení v přístupu k naší Zemi. Máme ji 
používat a hospodařit s ní tak, aby na ní mohly žít další generace, tedy i děti vás dnešních dětí. 
Totiž ptačí maminka může mít nová mláďata. O vajíčku nebo o mláďátku nevíme předem, 
zda by z nich vyrostly zdravé maminky či tatínkové. Biblické pravidlo o neubližování ptačí 
mamince je současně Boží ochranou života na Zemi.  

Děti, nejenže se nám připomíná: maminkám se neubližuje, maminky se chrání, 
současně se učíme soucitu. Podle rabínů se Božím přikázáním o vyhnání matky z hnízda děti 
od rodičů učily soucitu se zvířaty. Ptačí maminka neměla sledovat, jak ji berou děti.  
 
ČTVRTEK 
Ráno: Děti, ještě před sto lety byli mnozí lidé (vědci) přesvědčení, že v naší době a naší zemi 
už náboženství nebude existovat. Přitom právě v těchto časech můžete pozorovat, jak 
náboženství hýbají událostmi, píší dějiny. Nyní si povíme, čemu přírodní náboženství věřila 
a jak mohl Livingstone o křesťanském Bohu citlivě hlásat Afričanům.  

Některé přírodní národy věřily, že bůh je jeden, původně existoval blíž zemi, ale 
vznikaly důvěrné vztahy a ty přinesly problémy, tak se Bůh raději odtáhl do nebe a přestal 
zasahovat. Věřilo se, že člověk má duši, že svět utvořila nebeská bytost (ta, která se 
vzdálila) a trestá do nebe volající hříchy. 

Někteří domorodci si po generace vyprávěli o „prvotním hříchu“. Lidé žijí v kmenu, 
v klanu, kde platí základní morální principy (tj. záruka přežití), jsou to pravidla, která lze 
shrnout do hesla: táhnout za jeden provaz. Ale tu mne ti, na které spoléhám, podrazí a vrazí 
mi (obrazně řečeno) kudlu do zad, pak tento zločin volá do nebe. A někde tu musí být někdo, 
kdo dbá na dodržování těchto principů, někdo dohlíží, někdo, kdo trestá a proto musí být 
dobře informován, a aby byl dobře informován, musí to vidět a vidí to z nebe (nutná 
vševědoucnost je společná vlastnost náboženstvích, ať z Asie, Afriky, J. Ameriky, 
Eskymáků…). Ta bytost trestá a dala ta pravidla pro společný lidský život.  

Přírodní národy si předávaly víru v „Kazisvěta“, „Podrazáka“, „Šibala“. To je ten, 
který přimíchá něco hořkého, hodí klacek pod nohy – nikde v primitivních kultech nechybí. 



Pak je tu také „Rek“, „Kulturní hrdina“, je na počátku (např. mýtický kovář u Řeků) a je 
zdrojem požehnání. Podle přírodních národů záchrana člověka (spása) spočívala v tom, že se 
člověk musí harmonicky začlenit do řádu přírody a je třeba konat oběti (i preventivně) božské 
bytosti.   

To vše, děti, máme trochu jinak také my křesťané: věříme v jednoho Boha, ve 
Stvořitele, který trestá zlo a vyznáváme svého „hrdinu“, Ježíše Krista, Zjevovatele Boží 
lásky, jejíž mírou je obětavost. Livingstone mohl u některých kmenů nacházet „společnou 
víru“ a vyprávět o narození, životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, skrze kterého může 
být člověk spasen (uzdraven, zachráněn).  

Děti, a před těmi sto lety někteří tvrdili (marxistický ateismus), že křesťanství není nic 
nového, to už je u primitivních náboženstvích – to je 1. výklad podobnosti s křesťanstvím. 
Křesťané elegantně jejich názor odmítali vírou, že pravda, ať je vyřčena kýmkoli, je od Ducha 
svatého. Jinak řečeno, děti, ta přírodní náboženství jsou potvrzením křesťanství a hledat to 
stejné a tam začít, to je nutný předpoklad pro misii. Aby bylo jasno, že Ježíš Nazaretský žil 
a byl popraven Pilátem Pontským, to je fakt. To nikdo vyvrátit nemůže. Že tento Ježíš vstal 
z mrtvých, je už naší vírou. 

Shrneme si to: co mají společného přírodní náboženství s křesťanstvím? Víru, že 
člověk je tělem i duší; je tu nejvyšší bytost, která člověka i svět stvořila – dala řád, trestá zlo, 
ale hlavně pomáhá; je nám společná víra v Podrazníka i Reka. Děti, naší víru sice nelze nijak 
vědecky dokázat, ale nikdo vám ji ani nemůže vzít. Věříš, že tě stvořil Bůh a stará se o tebe?  

 
Večer: Děti, povídali jsme si o tom, že důležité je v životě VYCHÁZET A VCHÁZET.  

Řekli jsme si, že jsou pro nás důležití ti, kteří vysloví: „Já jdu s tebou.“ Nebo my 
můžeme říct: „Já jdu s tebou.“ Také jsme si zdůraznili, že takový slib musíme myslet velmi 
vážně a splnit ho. Dnes večer si vysvětlíme, jak je důležité se o druhé zajímat. Učíme se 
tomu u rodičů i mezi sourozenci.  

Děti, v Bibli se vypráví o dvou bratrech, byla to dvojčatech, jmenovali se Ezau 
a Jákob. Když už byli velkými, Jákob svého bratra podvedl a okradl ho (o požehnání 
prvorozeného). Přes dvacet let se kvůli tomu nesetkali, a to byla velká škoda. Už první 
sourozenci v Bibli se dostali do střetu, jmenovali se Abel a Kain. A vy víte, co následovalo, 
když se ten starší na mladšího bratra dopálil. Kain Abela zabil, nechtěl to udělat, ale stalo se 
tak. Tento příběh je cenný pro poučení z následující otázky, Bůh se totiž Kaina zeptal: „Kde 
je tvůj bratr?“ A to je druhá otázka, kterou klade Bůh člověku v Bibli.  

Děti, podle toho poznáte, že vás má někdo rád, totiž když se o vás opravdu zajímá 
a pomáhá vám a třeba ho to ledacos stojí. Děti, pokoj a mír světa začíná doma. Když se 
nebudou schopní domluvit sourozenci, neporozumí si ani národy. A rozumět si nelze bez 
povídání si. A vše začíná upřímným zájmem o druhého: „Sestřičko, bráško, kde jsi?“ My 
říkáme: „Sestřičko, bráško, co se ti stalo, co se s tebou děje? Co ti dělá takovou starost, kdo ti 
způsobil takovou radost?“ Děti, vědět o sobě navzájem v rodině je moc důležité. Víš, co tví 
nejmilovanější prožívají? 
 
PÁTEK    
Ráno: Děti, dneska si představíme toho, za kým celý týden putujeme: lékaře a misionáře 
Davida Livingstona. Snad se s ním pod vedením našeho Stanleyho brzy setkáme. Jak 
posuzovali oba muže jejich sluhové? „Váš pán,“ pravil Stenleyho sluha tomu, který se staral 
o Livingstona, „je hodný člověk. Má dobré srdce, zato náš… je ostrý a horký jako oheň.“ (Jak 
jsem našel Livingstona, s. 106.) Stanley byl tvrdý člověk, jeho afričtí průvodci mu dali 
přezdívku „Bula nastadi“ = „Ten, jenž drtí skály“. A prý byl na své jméno hrdý. Ale zpět 
k Livingstonovi. 

David Livingstone se narodil v hluboce věřící rodině (ve skotském Glasgow). 
Vystudoval na lékaře a také na faráře (medicínu a teologii). Ale tomu předcházela 



obrovská dřina. Protože pocházel z chudé rodiny, musel si na studium vydělat prací. Trvalo 
to celé čtyři roky, než si za plat dělníka u spřádacího stroje ušetřil na školy. A tak byl 
Livingstone nejen kazatel, ale také lékař. A jak se z něj stal cestovatel a misionář? Na 
výzvu. Misionář Robert Moffata ho přizval k působení v Jižní Africe. Jeho dceru se později 
vzal za ženu. Mary Moffat Livingstonová (1820–1862) to se svým mužem neměla vůbec 
jednoduché. Mnohokrát se stěhovali a bývala často nemocná. Se svým mužem dali život 
šesti dětem. Mary porodila tři chlapce a stejný počet holčiček. Několikrát dokonce částečně 
ochrnula, s dětmi se kupříkladu vrátila do Anglie na čtyři dlouhé roky. Když v roce 1862 
v Africe zemřela, byla to pro jejího manžela nezhojitelná rána. O své ženě Livingstone 
vyznal následující: „Miloval jsem ji, a když jsem se s ní oženil, čím déle jsem s ní byl, tím 
více jsem ji miloval. Byla dobrá žena a dobrá, odvážná a laskavá matka. Zůstal jsem na 
světě sám, když jsem ztratil někoho, koho jsem považoval za součást sebe.“	

Děti, tak, jak se choval ke svým nejmilovanějším, takovým byl i k lidem ostatním. 
Velmi hezky se choval k Afričanům. Znal africký život moc dobře. Měl Afričany opravdu 
rád a pomáhal jim. Nejprve třeba vyléčil syna náčelníka a poté domorodému kmenu vyprávěl 
příběh o Ježíši Kristu. Český orientalista o Livingstonovi napsal: „… je snad jediným 
cestovatelem, který žil a zemřel pro Afričany spíš než pro Afriku… Livingstone se k Afričanům 
choval jako rovný k rovným a dovedl si je získat… laskavostí… i tím, že odmítal násilí 
a tělesné tresty.“ /Hrbek, s. 143/ A děti, s tímto přístupem, bez ubližování, přežil v Africe 
více než třicet let! 

Jeho cílem bylo otevřít Afriku evangeliu. Ani zmrzačení mu v tom nemohlo 
zabránit, lev ho totiž napadl a zlomil mu ruku, která se mu už nikdy zcela neuzdravila. Ani 
když byl jeho domov zničen (v búrské válce), ani podlomené zdraví (často trpěl malárií 
a úplavicí) neodklonilo Livingstona od úsilí putovat po Africe a jejím národům vyprávět o 
Bohu křesťanů. V Africe jeho manželka předčasně zemřela a on stále pokračoval ve své 
misionářské práci. Nakonec i sám Livingstone v Africe zemřel, domorodí ho nalezli jedno 
květnové ráno (1873), jak klečí mrtev u svého lůžka – zemřel při rozhovoru s Bohem, při 
modlitbě. Jeho srdce si pohřbili v Africe, tělo bylo odvezeno a pohřbeno v Anglii 
(Westminsterské opatství). V Africe se dodnes po něm jmenuje město. 

Děti, bývají úkoly, do kterých nás může povolat jedině Bůh. Nemůžeme se do těch 
úkolů nijak prosadit, stejně bychom v nich pak v daných rolích dlouho nevydrželi. Ale tomu 
začnete rozumět, až budete starší a pak si o tom znovu popovídáme…  

Děti, bez lidí povolaných, aby o Něm – o Bohu Hospodinu – svědčili, bychom tento 
společný týden neprožili. Vy tu, děti, jste pro víru svých rodičů, my vedoucí pro víru, 
kterou v nás Kristus Pán probudil a kultivuje. Tak třeba zase za rok… 
    
Večer: Milé děti, ať už jste, nebo budete kdekoli, tím, kdo je s vámi, bývá maminka 
i tatínek, u některých z vás třeba i sourozenec či babička s dědou. Jak? Jak mohou být 
s vámi, když zůstali doma? Tím, že na vás myslí, že o vás ví. Sledují na svých počítačích 
nebo mobilech stručné zprávy uváděné naším Stanleym – Jakubem o tom, co tu prožíváme, 
jaké je počasí, hledají vás na fotkách a o svém zájmu vás ubezpečují třeba dopisem, 
pohlednicí. A těší se na vás, netrpělivě již vyhlíží den, kdy se k nim vrátíte.  
 My křesťané ujištění – „Jdu s tebou“ – každý den přijímáme prostřednictvím 
modlitby od Boha Hospodina. Jak můžeme vědět, že Bůh jde s námi? Věříme tomu, protože 
lidským životem spolu s námi již prošel a prochází ve svém Synu. A toto ujištění – „Jsem 
s tebou“ – je i samo Boží jméno. Slovo Hospodin totiž znamená: „Já jsem s tebou všude 
tam, kde jsi ty.“ 
 Děti, říkali jsme si, že je důležité zajímat se o ty, kteří nás mají rádi, nebo které máme 
rádi my. První otázku, kterou Bůh v Bibli člověku položí, je: „Člověče, kde jsi?“ Druhá 
otázka v Bibli položená Bohem člověku je? No, vzpomenete si? „Kde je tvůj bratr?“  



 Tak děti, snad si nejdůležitější sdělení celého týdne vybavíte při pohledu na rybník či 
řeku. Co můžete na vodní hladině na jaře zahlédnout? Ano, třeba kachnu s kachňaty, husu 
s housátky apod. A všimli jste si, co rámusu nadělá kachňátko či housátko, když se opozdí 
a maminka se sourozenci se vzdálí? To je samé „gagaga“, u ptáčat „pípípí“ a stejně 
odpovídají maminka i sourozenci: „gagaga“, „pípípí“. Děti, ti co rozumí hlasu ptáků, tvrdí, že 
v ptačí řeči to znamená: „Já jsem tady, kde jsi ty?“ A jako odpověď zaznívá: „Tady, ale 
kde jsi ty?“ A když ten opozdilec rodinu dožene, tak se ještě vzájemně ujistí: „Já jsem 
s tebou.“ „A já s tebou.“ Ale samozřejmě v jejich řeči: „gagaga“, „pípípí“. Děti, tento 
soustavný, vzájemný rozhovor – „Já jsem s tebou, kde jsi ty?“ – je nejdůležitějším 
povídáním si jak v rodině mezi maminkou a tatínkem, tak i mezi rodiči a dětmi, mezi 
sourozenci, mezi přáteli, rovněž při modlitbě, při naslouchání Božímu hlasu. Víte o co se 
můžeme v životě opřít, abychom nespadli na nos? O Boží ujišťování: „Já jsem s tebou – ve 
svém Synu, Ježíši Kristu.“ Prozatím asi nejintenzivněji prožíváte Boží pomoc skrze své 
nejmilovanější, kteří o vás pečují, věříte víře rodičů, modlíte se s nimi či s námi, ale 
pomalounku se začnete Boha ptát sami za sebe: „Já jsem tady, kde jsi Ty, Bože?“  
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