
 

 

 Jen on je náš pokoj: obě dvě části (židy i pohany) spojil vjedno 

 

Tento verš první kapitoly verš 14 z Pavlova listu Efezkým mi rezonoval s něčím 

podstatnýmz mého německého pobytu. Něčím, co bych chtěl uchovat, a s vaší pomocí 

rozvinout 

Svoje zamyšlení chci postavit na obyčejném, v textu nenápadně ukrytém slově - V jedno.  

Spojil nás v jedno… židy, pohany - jak to vyjádřil pravděpodobně svatý Pavel. Dopis do 

Efesu byl napsán v době, kdy si lidi nedělali nárokna autorská práva…byl napsán tak, jako 

by ho napsal samotný svatý Pavel…Pro adresáty tohoto dopisu  v jakékoliv době  není 

důležitý  lidský autor - řekli bychom  dnes…  vždyť je to jedno, je to fuk je to prkotina… 

podstatná je autenticita duchovní … 1. list Korintským 3, 4-8 Bible 21 (B21) 

Když jeden říká: „Já jsem Pavlův“ a druhý „Já zas Apollův“, nechováte se jen jako obyčejní 

lidé?
5  

Kdo je vůbec Apollos? Kdo je Pavel? Služebníci, skrze něž jste uvěřili, a to každý, jak 

mu dal Pán. 
6 
Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale vzrůst vám dal Bůh. 

7 
Vůbec nejde o to, kdo 

sází, ani o to, kdo zalévá, ale o to, že Bůh dává vzrůst.  

Během uplynulého týdne se moje hledání něčeho důležitého z Božího slova pro vás se 

odehrávalo ještě ve stínu starobylé bamberské katedrály, proto začnu tohoto konce.   

Při pobytu v cizině se člověk neubrání srovnávání. 

Tak například tady v Německu, když se někdo někdy někde příliš rozčiluje nebo trápí kvůli 

něčemu nepodstatnému, tak pro něj speciálně mají repliku -  DasistEgal  (to je jedno) 

…. U nás v Čechách (na Moravě) bychom to řekli jinak:Vykašli se na to! Nech to plavat! 

Nech to být! Vždyť je to jedno! 

Je to stejné? 

Napadlo mne, že německá věta ( dasistEgal) nemusí nutně odpovídat české větě (je to jedno). 

Už jen proto, že je zde patrný rozdíl v základním životním nastavení, nemusí nutně 

neznamená lhostejnost, pasivitu rezignaci a únik před problémem. 

Nýbrž proces podobný hledání. 

Pro dokreslení - Nalezl jsem podobný odborný technický termín EGALIZACE. Ten je ve 

slovníku cizích slov je vysvětlen takto - vyrovnání, vyrovnávání, nivelizování. 

Navíc věta (dasistEgal)se nemusí týkat jen něčeho vnějšího a povrchního. 

 

 



 

 

Německý jazyk má v sobě obsažen způsob myšlení spojený s přesným vyjadřováním a 

smyslem pro důležité detaily.  Ne nadarmo je němčina jazyk filozofů. Obdivuji německou 

kulturu a nejvíc ze všeho typickou německou důkladnost. Ta se projevuje mnoha způsoby 

v jejich životě, např. tím, jak výjimečný byl (a je) tento národ ve svých  dějinách, popř. jak 

se vyrovnal s otázkou odpovědnosti za zločiny druhé světové války. 

 Tuto důkladnost můžeme také nalézt v jejich stylu práce s myšlenkami. 

 

Martin Luther v jedné promluvě řekl: „Nemůžeme ovlivnit, aby nám nad hlavou proletěl 

pták, ale můžeme mu zabránit, aby si na naši hlavě udělal hnízdo.“ 

 

Ti pomyslní ptáci létají všude okolo nás, ale jak dosáhneme toho, že nebudeme mít na hlavě 

vrabčí hnízdo? 

Pro zahánění ptáků existuje citoslovce  kšššššš! Naproti tomu pro zahánění různých 

myšlenek máme či nemáme nějaký prostředek?! 

 

Otec Bohumír Vitásek mi u jednoho rozhovoru dal důležitou radu pro život: 

 

„Pro duševní i duchovní hygienu je nutné naučit se rozlišovat myšlenky ve třech směrech- 

INSPIRATIVNÍ od BANÁLNÍHO; DŮLEŽITÉHO OD INSPIRATIVNÍHO; NEZBYTNÉ 

OD DŮLEŽITÉHO.“ 

 

Všechno, co dnes (v neděli 22. 7.) a tady (v našich kostelích a kaplích) zaznělo, může být pro 

náš život i pro naši spásu nanejvýš důležité a inspirativní. 

 

Přesto Není Božím úmyslem vyčerpat téma ani vyčerpat nás posluchače! 

 

Jen jedno je nezbytné!! Komentuje Ježíš počínání Marie, když předtím napomene Martu 

slovy: Marto, Marto, děláš si starosti pro mnoho věcí!!V setkání dvou sester s Ježíšem se 

můžeme nalézt i my všichni. Našim pokojem je Ježíš. On je náš pokoj.                                                    

Snažme se proto hledat Boží vůli pro každou situaci.  

 

Může to znamenat třeba… 

Být ve správnou dobu, správným způsobem, na správném místě, myslet mluvit a dělat (či 

dělání se zdržet) tak, jak by to na našem místě myslel, mluvil, dělal či nedělal samotný Mistr 

a Pán. 

 

Amen. 

 


