
Neděle mezi svátky v Litomyšli, 29.12.2019

Introitus: „Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.“ 2. dopis 
Timotejovi 1:7


Čtení z Lukášova evangelia, 18. kapitoly, veršů 9 až 14:

„O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto 
podobenství: „Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Fari-
zeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděra-
či, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky 
ze všeho, co získám.‘ Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil 
se do prsou a říkal: ‚Bože, slituj se nade mnou hříšným.‘ Pravím vám, že ten celník se vrátil ospra-
vedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se 
ponižuje, bude povýšen.“


Čtení z dopisu Pavlova Timotejovi 4. kapitoly, 1. až 11. verše:

„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří 
svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. Za-
kazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo 
poznali pravdu. Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s 
díkůvzdáním. Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou. Toto bratřím zdůrazňuj a budeš 
dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravého učení, které sis osvojil. Bez-
božné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve zbožnosti. Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak 
zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. Věrohodné je to slovo 
a zaslouží si plného souhlasu. Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, 
který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících. To přikazuj a tomu uč."


Zbožnost se zaslíbením 
Co jste našli pod stromečkem? A co jste si přáli? A co si lidé přejí nejvíce, zvláště, když jsou na 
začátku, jsou slabí, prostě jiní, než ostatní či jim už docházejí síly? Pochopení, blízkost, porozu-
mění, velkorysost, odpuštění, nové šance. Kdybyste se dostali k poslouchání, tak třeba při práci 
dejte trochu pozornosti psychologovi, profesoru Radkovi Ptáčkovi.  Podle déle trvající studie je 1

rozhodující, tedy první podmínkou pohody pro člověka nad padesát let - a nejen pro něj - na dal-
ších deset let života jedno jediné: kvalita mezilidských vztahů.


Zatím se však brodíme v nevychovanosti, ve zkratkách, hulvátství a zmatku. A nejen my, apoštol 
svého mladého kolegu varuje, že „V posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, 
chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, 
bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bez-
hlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to 
budou popírat. Takových lidí se straň.“  (2. Timotejovi 3:1-5) 


Budou se tvářit jako zbožní? Co je to ale zbožnost? Je to něco tak nesrozumitelného, jako svá-
tost? Zbožnost je na tom lépe. Je v biblických textech. Všímejte si, prosím, téměř výlučně - ve 
všech textech, které vám zmíním - se zmiňuje zbožnost jako alternativa je grobiánství a nevycho-
vanosti. 


Co je to ale zbožnost? Jak jsme se to většinou učili? Jsou to sepnuté ruce, je to pokleknutí, po-
dání ruky, hlasitá modlitba, čtení podle Hesel Jednoty bratrské? Půst, poutě? Písně rozhodně z 
kancionálu? Jsou to domácí bohoslužby konané kolem stolu? Jsou to naopak pozvednuté ruce, 
dar jazyků či jiná charismata? Je to vřelost vztahů, která se dá projevit jen utržením ruky (pomalu) 
a nebo zase jen obejmutím? Je to spousta slov, kterým naše děti nerozumí, protože jsou tzv. kos-
telní řeči, nebo ještě hůře rádoby vzdělané? Je to liturgická kázeň v barvách, církevní kalendář, 
svaté ticho při Večeři Páně a nebo naopak hlasité písně podpořené rytmem bubnů?


 Tři zajímavé rozhovory o našem zdraví a duševních i tělesných potřebách. Prof. Radek Ptáček: https://vi1 -
deo.aktualne.cz/dvtv/ptacek-streva-ovlivnuji-dusevni-stav-zdravi-vic-zlepsi-mezil/r~24cfc8e467-
f211e9b2a00cc47ab5f122/ zvl. 10:50 a dále

https://plus.rozhlas.cz/alfou-a-omegou-je-mit-vanoce-ve-svych-rukou-rika-o-stresu-behem-svatku-psycho-
log-8128166 a nebo: https://www.youtube.com/watch?v=VQPn9tm-rZg
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Ne, to není zbožnost. To je forma projevování osobní a společné víry. To jsou naše tradice. To, 
čemu říkáme cizím slovem spiritualita, prostě náboženskost, duchovní rozměr. Jsou to naše dobré 
i nedobré zvyky. Je to naprosto lidská věc. A někdy je to jen ten tělocvik - vstávat, klekat, sedat - 
jak píše Pavel Timotejovi: „Cvičení těla je užitečné pro málo věcí…“ (1. Timotejovi 4:8). Cože? Fakt 
vám vaší tělocvik? Někdo vykřikne: „Já to věděl, že jsou křesťani mimo!“ Jenže: Apoštol tím neo-
hrnuje nos nad tělesnou aktivitou. Kdybychom pod tím viděli pohyb, běh, jízdu na kole, cvičení či 
posilování, byli bychom mimo tehdy i dnes.


Co tím myslí? Naši náboženskost. Mnoha způsoby můžeme uctívat a projevovat svou oddanost 
Pánu (προσέχω - prosecho) a jistě se modlit a zpívat v uctívání, jak se dnes říká worship servis 
všemi způsoby (προσεύχομαι - prosechomai). To je dobré a místy více či méně vhodné. Nijak ne-
chci zavrhovat vyškolené dovednosti, krásné hlasy, skvělý jazyk, tanec, barvy, světla, mlčení, reci-
tace… 


Platí ale pravidlo, že ve všech formách a vnějším tělocviku jsou důležití lidé, jednotlivci. Ty nesmí-
me ztratit pro jejich větší či menší schopnost podílet se na naší formě projevované podle našich 
zvyků. Je třeba si naslouchat a nespěchat, protože pak se může uškodit tělu Kristovu. A to pak 
spadá pod Boží soudy a proto to nikomu nedoporučuji. 


Jenže právě na naší náboženskosti, na těchto vnějších věcech, na tomto tělocviku církevní lidé lpí 
a říkají si navzájem, že jsou to rysy zbožnosti, kterou je třeba držet… Ano, mnohé z toho je docela 
užitečné a když se tradice moudře vysvětluje a předává, dovede spiritualita v lecčem pomoci. 
Jednoduše řečeno: Člověk nemusí všechno vymýšlet od začátku znova. O těchto formách se má 
vést vlídný rozhovor, mysl má být otevřena se učit novým věcem a naslouchat těm vyzkoušeným 
a skrze utrpení prošlým. Je dobré se rozhlížet a zkoušet. Ba, budu to i učit. Provedu každého zá-
jemce modlitbou přítomného okamžiku, Lectio divina, jak se tomu říká v literatuře… Ne vše musí 
být moderní a vyhovovat náctiletým.


Ale to všechno není zbožností, která má nebeské zaslíbení! Tak proč tomu ale lidé říkají zbožnost? 
A proč se říká evangelikální zbožnost, římskokatolická zbožnost, liberální zbožnost? Odpověď 
může být prostá: Je to totiž tak jednoduché! Ocejchujete, zařadíte, pojmenujete, zakážete a nebo 
povolíte. Pak se hned za tím dají pravidla a podmínky. Ale na tom není fakt nic zbožného! 


Ale jinak, kdyby tomu někdo chtěl říkat zbožnost a lpět na tom a učit to dokonce jako „zásadní 
zbožnost“, tak opakuji, že je to zbytečný tělocvik a apoštol ještě přitvrzuje: Jsou to často "Bez-
božné a dětinské báje“ které má Timotej odmítat (1. Timotejovi  4:7). Nebo sám Pán Ježíš, když 
řekl: „Marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.“ (Markovo 
evangelium 7:7) Tak zvaná zbožnost byla v dějinách církve a často i je prostorem pro paličatou 
nepoučenost, riskantní svévoli a ovládání druhých lidí. To vše jistě není z Ducha Božího! A apoštol 
Jakub k tomu dodává: „Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame 
tím sám sebe a jeho zbožnost je marná.“ (Jakubův dopis 1:26) Zmatek v chápání zbožnosti jako 
plnění předepsaných úkonů bez účasti srdce a naopak správné pochopení zbožnosti je dobře po-
psáno v Ježíšově příběhu, který jsme četli na začátku.


Ježíš v příběhu, Pavel v dopise Timotejovi a pak i Jakub používají o nepochopení zbožnosti dost 
silná slova. Dokonce jeden z nich nechce mít nic společného s těmi, kteří zneužívají zbožnost. V 
tomhle případě k vlastnímu obohacení: 

„Všichni, kdo nesou jho otroctví, ať mají své pány v náležité úctě, aby Boží jméno ani naše učení 
neupadly do špatné pověsti. Ti, kdo mají věřící pány, ať k nim nemají menší úctu proto, že jsou 
jejich bratří, nýbrž ať jsou jim poddáni o to raději, že mohou sloužit věřícím a milovaným. Tomu 
všemu uč a to přikazuj.

Jestliže někdo učí něco jiného a nedrží se zdravých slov našeho Pána Ježíše Krista a učení pravé 
zbožnosti, je nadutý, ničemu nerozumí a jen si libuje ve sporech a slovních potyčkách. Z toho 
vzniká závist, svár, urážky, podezřívání, ustavičné hádky lidí, kteří mají zvrácenou mysl a jsou zba-
veni pravdy, a zbožnost pokládají za prostředek k obohacení. Zbožnost, která se spokojí s tím, 
co má, je už sama velké bohatství.“ (1. Timotejovi 6:1-6)


„Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, 
mírnost.“ (6:11)
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Co tedy ta zbožnost skutečně je?  
Zbožnost je popisována v knize Přísloví 1:7 a vyjadřuje stav či postoj před Hospodinem a v textu 
Přísloví 13:11 zbožnost jako usilovná osobní práce na majetku, nejenom čekání na dotace. Pak se 
zbožnost ozve ve dvou výtkách v proroctvích (Ozeáš 6:4 a v Jeremjášovi 2:2) a používá se  hebr. 
výraz chesed - milost, věrnost smlouvě, který ukazuje zásadní - nikoli rituální - nevěrnost Izraele. 
Zbožnost Izraele je jen jako jitřní obláček a jako rosa, která se ztratí v prvních teplých paprscích. 
Odmodlí si ranní hodinky a jede si po svém… Už tady vidíme, že zbožnost je více, než nějaká ná-
boženská praxe. Zbožnost je záležitost přístupu k životu a k Bohu. Je to záležitost vyznávaných a 
prožívaných hodnot.


Zbožnost se vyjadřuje řeckým slovem Eusebeia (εὖ (eu) znamená dobrý, dobře, a σέβας (sebas) 
znamená úctu, kořen slova seb- znamená posvátný údiv a úctu zejména v konání. Je to slovo pů-
vodně civilní. První zaznamenané užití výrazu se připisuje Homérovi. V klasickém Řecku předsta-
vovala eusebeia (zbožnost) osobní zralost v mezilidských vztazích. Zbožnost byla rysem vztahu k 
autoritám, vzdáváním poct a respektováním aristokracie, pána, vládce a všeho ostatního pod 
ochranou bohů.


Ale není to jen pojem užívaný v řecké filosofii, že křesťanství tento pojem pokřtilo. Takže v Novém 
Zákoně má zbožnost význam duchovní vyspělosti, odpovědnosti, oddanosti, respektu k povinno-
stem, rodině, společenství bratří a sester. Zasvěcený život souladu Boží stvořitelské a zachovava-
telské vlády nad tímto světem a našich všedních dnů. Zkrátka zbožnost můžeme vidět jako slušné 
vychování… 
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Ano, slušné vychování a ukázněnost spolu s nezanedbatelnou sociální citlivostí, to je zbožnost. 

Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich sou-
žení a chránit se před poskvrnou světa.“ (Jakubův dopis 1:26)


Modlíme se za to, aby byly pokojné doby vhodné ke zvěstování evangelia, aby nezvladatelní poli-
tici nakonec udělali, co mají za úkol. To ani náhodou neznamená stáhnout se a do ničeho nemlu-
vit. Naopak: Mluvit. Neznám křesťanskou politiku, každá je světská. Ale každá politika nakonec 
umí udělat dobré věci - byť z donucení - ale přece. Některá spíše, protože protože tu politiku dělají 
lidé, kteří ví, co je to zbožnost. Ne vždycky se takoví lidé vyjadřují o Pánu Bohu a ne vždy se okatě 
modlí. Daniel, politik, se v Babylóně modlil okatě proto, že to bylo zakázáno politickou reprezenta-
cí, jinak z toho taky nedělal divadlo. Věděl, kdo je král a věděl, kdo je Bůh. Sloužil obecnému do-
bru. Ctil Boha! (Daniel 6:11)


Apoštol nás proto učí jasně: „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 ti-
chým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasi-
tele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“ (1. Timotejovi 2:1-4) To je 
aby panovaly uctivé, slušné a sociálně citlivé podmínky, ve kterých by se člověk nemusel bát o 
holý život a měl čas a klid na poznávání Božích cest. 


Na zbožnost nejsme sami, je výsledkem Božího díla v nás. A proto můžeme zbožnost cvičit, tré-
novat s veškerou snahou, jak píše apoštol Pavel jak Timotejovi: „Cvič se ve zbožnosti… zbož-
nost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.“ (1. Timotejovi 4:7n), tak i 
Petr svým adresátům: „Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská 
moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval 
vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do 
níž svět žene jeho zvrácená touha. Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře 
připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti 
zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.“  (1. Petrův dopis 
1:3-7)  


 To, co bývalý předseda dolní sněmovny John Bercow vyjadřuje ve svém vánočním přání takto: https://2

www.youtube.com/watch?v=bqzzqd2BgwU&t=197s
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Samozřejmě jsem si vědom toho, že dlužím dnes ještě „Jak?! Jak se máme cvičit ve zbožnosti? 
Jak máme budovat slušnou a uctivou společnost?“ Ale dejte mi čas jindy. Dnes by toho bylo moc. 
Dnes jsme si jen museli udělat pořádek.


Co si neseme domů?

1. To, po čem vytrvale touží lidé bez rozdílu náboženství je pochopení, blízkost, porozumění, vel-

korysost, odpuštění, nové šance. Shrňme to pod jedno jediné: Všichni hledají kvalitu mezilid-
ských vztahů, obyčejnou slušnost.


2. Ale: My lidem namísto toho nabízíme naší spiritualitu, naše zásady, lepší či horší tradice. Jsme 
dokonce schopni říci, že právě naše způsoby jsou zbožností, která má velké zaslíbení! Ale to 
je velký omyl. A velká vina, která na nás leží.


3. Má smysl poznávat a rozvíjet spiritualitu, ty naše zvyky, které jsme přejali a dáváme dále. A má 
smysl si ji rozšiřovat - například o umění meditace, modlitby přítomného okamžiku, jak ji učí 
třeba jezuité… 


4. Ale rozhodně se máme cvičit ve zbožnosti, ve slušném chování, lidskosti, v citlivosti a v ohle-
duplnosti Božích dětí, v péči o společné/vědomí - svědomí s Bohem. Apoštol Pavel o uchaze-
čích o duchovní práci jasně řekl, že: „Mají uchovávat tajemství zbožnosti v čistém 
svědomí.“ (1. Dopis Timotejovi 3:9) a dodal zpěvně, skoro jako zbytek nějakého starého cír-
kevního hymnu - téměř vánočního: „Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, 
ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slá-
vy.“ (1. Dopis Timotejovi 3:16) Proto se „Cvič ve zbožnosti… zbožnost je užitečná pro všech-
no a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.“ (1. Timotejovi 4:7n)


Amen 

- - -

 
Na okraj:

Indický císař Ašóka okolo roku 250 př. n. l. ve svých Ediktech užívá slova "eusebeia" jako řecký 
překlad pro ústřední buddhistický koncept „dharma“. Tam, kde je eusébeia aplikována na křes-
ťanský život, označuje osobní postoj a způsob života přijatelný pro Ježíše Krista, Pána a Spasite-
le. Ten se projevuje v názorech, hodnotách i způsobech jejich dosahování uprostřed ostatních lidí.


Blahočestí (благоче́стие), jak se v ruském pravoslaví řekne překlad slova Eusebeia, označuje kře-
sťanskou počestnost, pravou víru v Boha. Blahočestím se v křesťanství rozumí sebeutváření, se-
beformování do role „nádoby“ Svatého ducha, získávání vnitřní ušlechtilosti. „Blahočestná duše 
poznává Boha – býti blahočestným znamená plnit Boží vůli a to znamená poznávat Boha, tj. sna-
ží-li se někdo nebýt závistivý, být ctnostný, mírný a štědrý. Být společenským a družným, nebýt 
hašteřivým, a dělat vše, co se líbí Bohu.“ (Svatý Antonín Veliký Eremita, přelom 2. a 3. století)


- - - 


Příběh dětem: 

Do Betléma přicházel po prašné cestě muž kolem třiceti let a s ním houf dalších lidí. Ten muž se 
na chvíli zdržel a rozhlížel se, pak se od skupiny odloučil a seběhl k jednomu stavení. Zastavil a 
rozhlížel se. Nic nehledal, ale vzpomínal. Pak došel až k dveřím neudržovaného domu, krok co 
krok, pomalu - jakoby naslouchal. Stál před hostincem. Nebušil na vrata, neklepal. Obešel stavení 
dokola a vešel dovnitř zadními vrátky u přístřešku. Domácí jej přivítal vsedě, protože mu v posled-
ních dnech nebylo dobře. Dosud zvládal všechno důležité, byť měl místo pravé ruky jen zjizvený 
pahýl. Teď se cizinec musel obstarat sám. Přinesl tedy od studny džbán s vodou, přistrčil jej hos-
tinskému. Sám pít nepotřeboval. Spíše si chtěl povídat, což hostinský uvítal, protože byl snad tři-
cet let sám. Potřeboval někomu vyprávět starý a zapomenutý příběh o bouři, která přešla jeho 
krajem. Kdyby se všechny ty události vyhnuly jeho rodině, byla by tu s ním dnes jeho žena Ráchel 
a o hostinec by pečoval alespoň jeden ze synů: Josef a nebo Benjamin. 


	 Právě před více, než třiceti lety nařídil císař soupis lidu a tak se hodně cestovalo. Do Bet-
léma přišlo hodně lidí, protože se museli dát zapsat. Už nikde nebylo místo, hosté byli všude, 
když mezi posledními přišel pár. Ona čekala dítě. Hostinská Ráchel byla pár měsíců po porodu a s 
těhotnou ženou měla soucit. Protože přicházely bolesti, zavolala betlémskou porodní bábu, po-
stavila vodu na oheň a rozdělila se s nastávající maminkou o pleny. Vedla muže a ženu kolem 
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beznadějně plného hostince až k přístřeškům, kde stála zvěř. Ženu už museli podpírat oba dva. V 
přístřešku už se tísnilo pár podobných nešťastníků, ale místo se našlo. U žlabu na krmení dobytka. 
A tady přišel na svět chlapec, který převrátil v Betlémě snad celý svět.

	 Dlouho v přístřešku ti lidé nepobyli, snad šest sobot, pak zaplatili a zmizeli. Ale za tu dobu 
přišlo tolik hostů, že takové množství před tím a ani potom v Betlémě nikdo nepamatoval. Přišli 
bohatí i chudí, dokonce se malému chlapci klaněli a říkali o něm, že je to král. Taky tou dobou pa-
dalo tolik hvězd, že obloha chvílemi doslova zářila. V noci byla jako ve dne a dokonce zněla, jako 
by hvězdy zpívaly.


	 A pak to přišlo jako blesk. Nepřišli jako hosté, přišli jako kati. A u hostince se zastavili po-
prvé. Vojáci, tentokrát Herodovi. Od římských či Herodových jsme si navykli na hrubost, ale nikdo 
si nemůže zvyknout na zabíjení. První rána přišla nečekaně. Zvědavý Jozífek jim vyšel vstříc. A 
když kopí prošlo jeho tělíčkem, padl na tvář před prahem. Utíkal domů, ale nedoběhl. Posledním 
pohledem se ptal: „Proč? Co jsem komu udělal!?“ 

	 „Zatmělo se mi před očima. Sotva jsem slyšel a viděl!“ pokračoval hostinský. Nebe po-
temnělo přesto, že byl den. Po Josefovi přišli vojáci na druhého syna. Ale Ráchel Benjamina neda-
la, objala jej tak pevně, že rána mečem prošla oběma těly. Pak chytili mne a vše dokonali na mé 
pravé ruce. Když jsem se probral po několika dnech, dozvěděl jsem se, že pozabíjeli všechny bet-
lémské kluky do věku dvou let. „Chápeš to?“ obrátil se k mlčícímu mladému muži „Zabili ti někdy 
syna?“ Ta otázka zůstala bez odpovědi.

	 „Kde byl v tu chvíli ten malý král? Kam se ztratili ti hosté se vším tím bohatstvím, co jim 
lidé snesli? Proč nás nevykoupili? Třeba by to zlato stačilo, vím co mají vojáci rádi. Proč jsme za 
ně platili tak krutou daň? A proč ta nebesa mlčela?“ plakal hostinský a mladý muž s ním. 


	 „Já jsem se tu tehdy narodil!“ řekl nečekaný host po chvíli mezi slzami. „A přišel jsem za 
tebou, abych se ti odvděčil!“ Za nějaký čas mne chytí, zbijí a pověsí na kříži. Umřu jako tvoje žena 
a synové či mnoho jiných. Bezdůvodně. Ale jak vydechnu naposled, otevřou se hroby a vyjdou z 
nich i tvoji milí. Budete spolu a pak s nimi odejdeš ke mně. Moje smrt nebude trvat déle, než tři 
dny. Vstanu z hrobu a budu živ. A spolu se mnou budete živi vy všichni. Všichni, kteří jste mi vírou 
v dobro tehdy pomáhali. Bude se mnou každý, kdo za mne v Betlémě tehdy položil svůj život!


�5


