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Text:

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Nu 6, 24–26

Prvního září začal nový školní rok. Tato skutečnost se týká především dětí, školní mládeže, učitelů
a učitelek a školních zaměstnanců. Ale samozřejmě také rodičů, jejichž děti jsou školou povinné. Dá se
říci, že i rodičům nastanou školní povinnosti. Každé ráno vypravovat děti do školky, do školy, dohlížet na
psaní domácích úkolů, platit všelijaké kroužky, a přitom všem pozitivně motivovat své děti k učení. To
není nic jednoduchého. S dětmi bývají potíže. Zvlášť, když se dětem nechce ráno vstávat, když se jim
nechce učit a když se jim nechce poslouchat. Ale základní školní docházka je povinná, a když se dítěti
nechce, tak rozhoduje rodičovská autorita. A je to nakonec i rodičovská povinnost posílat děti do školy.
Trochu si teď pohraju se slovíčky. To, že rodiče posílají děti do školy, to znamená, že škola je pro
děti vlastně poslání. Škola tedy nemá být jakási nepříjemná povinnost, nutné zlo, ale skutečně poslání.
Děti jsou poslány do školy a to je jejich poslání. Nebo ještě jinak - jsou povolány do školy, a pak je to
v dané chvíli jejich povolání. Jestliže rodiče pošlou děti do školy, tak z dětí jsou poslanci. Mají veliké
poslání – byli povoláni, aby získali potřebné znalosti a dovednosti. A k čemu je to dobré? No zase
k nějakému dalšímu povolání, které přijde potom. A tak to jde v životě stále dál. Jsme posláni, abychom
vykonávali nějaké povolání. A každé povolání má přinést nějaký výsledek, nějaké ovoce, nějaký zisk. Stále
jsme vlastně někým a někam povoláváni. A jen ten, kdo si je vědom svého poslání a povolání, kdo si je
vědom toho cíle, k jakému byl povolán, ten má naději na úspěch, protože chápe smysl svého snažení.
Když je člověk povolán k nějakému úkolu, tak se má náležitě připravit, vybavit, a získat potřebné
schopnosti, aby daný úkol mohl splnit. Co potřebuje školák k tomu, aby mohl chodit do školy? Tak,
začneme tím základním vybavením: potřebuje aktovku nebo školní batoh, pouzdro, tužky, obaly na
sešity, přezůvky, cvičky, sešity, knihy atd. To jsou zpravidla věci, které rodiče musí koupit. U nás s tím
většinou není problém. Co dále dítě potřebuje, aby mohlo chodit do školy? Potřebuje školu, učitele,
potřebuje dobře fungující systém školství. Správně nastavené učební osnovy, aby výuka byla co
nejefektivnější. Co dál je potřeba? Být přiměřeně zdravý tělesně i duševně. Mít klid na učení. Dále dítě
potřebuje chápající rodinu. A přátelský kolektiv spolužáků, kde není šikana, kde si děti umí navzájem
pomáhat, kde schopnější pomáhají slabším. Potřebujeme, aby škola byla takovým místem, aby se tam
dítě mohlo těšit. Kde to děti baví. A nakonec potřebujeme i to, aby naše země žila v klidu a míru. To také
není samozřejmé. Ale to už jsme se dostali k věcem, které ze své pozice zpravidla neumíme ani nemůžeme
ovlivnit. A tak, když bych to měl celé shrnout a říci jedním slovem, tak k úspěšnému zvládnutí
vzdělávacího procesu potřebujeme, aby celý školní rok Pán Bůh požehnal. Tak jako lidé prosí za to, aby
Pán Bůh požehnal úrodu, aby požehnal naši práci, tak je třeba prosit i za požehnání školy. Nejen za
dostatek peněz na školní pomůcky, nejen za dobré zdraví, nejen za dobrý kolektiv spolužáků, nejen za
dobré učitele, ale i za požehnaný výsledek celého snažení, totiž, aby nám vzdělání přineslo kýžený
užitek. Prostě, aby bylo požehnané.
A tak i dnešní bohoslužby chceme věnovat modlitbám za ty, kdo musí do školy, ať už jsou to
naše děti nebo děti našich dětí nebo třeba za ty, kdo sami vyučují jiné. Písmo svaté nám to přímo ukládá,
abychom si vzájemně žehnali a vyprošovali si Boží požehnání pro nejrůznější situace. Ve Starém
zákoně je především uloženo kněžím, aby Božímu lidu žehnali, a najdeme tam dokonce, jakými slovy
máme žehnat. Ve 4. Moj. v 6. kap. čteme: „Budete žehnat synům Izraele těmito slovy: »Ať Hospodin ti
žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě
svou tvář a obdaří tě pokojem.“ Do tohoto všeobecného požehnání se vejdou nejrůznější životní
situace a potřeby. Abychom věděli, co všechno může být v těchto slovech obsaženo, pojďme si je aspoň
trochu rozebrat:
Celé požehnání se skládá ze tří částí. Ta první zní: „Ať Hospodin ti žehná a chrání tě.“ To je to první,
co potřebujeme. Boží požehnání a ochranu. Lidé ve starozákonní době chápali pod pojmem Boží
požehnání rozmanité Boží dary. Můžeme si představit třeba různé schopnosti, nadání, svěřené hřivny. Za

největší požehnání pak byl považován plodný život. Tedy, když v životě člověka byly vidět bohaté plody ať
už jeho vlastní práce nebo jako nezasloužený dar. Pak lidé říkali, že Pán Bůh takovému člověku požehnal.
I školní vzdělávání má přinést plody. Nějaký dobrý výsledek. Pak můžeme říct, že je naše učení požehnané.
Dále potřebujeme Boží ochranu. Abychom byli zdraví, abychom nezameškali příliš mnoho
vyučovacích hodin, abychom se vždycky bezpečně dostali do školy i ze školy a nestala se nám nějaká nehoda.
V té prostřední části požehnání se říká: „Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv.“
Doslova tam stojí: „Ať Hospodin rozsvítí svou tvář.“ Aby byla jasně patrná. Abychom jasně viděli, jak se
na co Pán Bůh tváří. Co k tomu říká. V tom je veliké požehnání, když víme, co je Boží vůle. Když víme,
podle čeho se v životě řídit a rozhodovat. Protože je spousta lidí kolem nás, kteří nevědí, co je správné
a podle čeho se řídit. Bible říká, že lidé bez Boha žijí ve tmě. Zatímco žalmista vyznává v 18. žalmu: „Ty
mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.“ A ve 119 žalmu čteme: „Kam tvá
slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti.“ A to je pro nás veliké požehnání.
Ale z vlastní zkušenosti víme, že nestačí jenom znát Boží vůli, ale je třeba ji také plnit. A tady často
selháváme. Proto potřebujeme vždy novou a novou Boží milost. Boží slitování. Proto tam stojí také:
ať je ti milostiv. Potřebujeme nejen jasně vidět Boží tvář, ale také, aby k nám byl Pán Bůh milosrdný.
Zbývá poslední část, kde se říká: „Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.“ To je
také důležité. V Písmu občas čteme, že Hospodin před někým skryl svou tvář. Jsou chvíle v životě člověka,
kdy jakoby Pán Bůh neslyšel, nevyslýchal naše prosby, jako by byl hluchý či němý. Jsou chvíle, kdy se
cítíme bezmocní a Pán Bůh se nám neozývá. Tehdy prosíme třeba jako žalmista ve 25 žalmu: „Obrať
ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený.“ Když k nám Hospodin obrátí svou
tvář, tak to znamená, že náš hlas slyší, a že naklonil své ucho k našim prosbám. Proto je velkým požehnáním, když Hospodin obrátí k tobě svou tvář. Pak mizí nejistota a strach, a Bůh naplní naše srdce pokojem.
Už se nemusíme bát. Pak můžeme vyznávat podobně jako žalmista ve 118 Ž: „Hospodin je při mně,
nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?“ Určitě znáte tu nejistotu a neklid, který se vás zmocní, když
máte z něčeho nebo z někoho strach. Ať už ve škole nebo v práci nebo doma. Ale Pán Bůh nám může dát
do srdce pokoj i tehdy, když nám náš rozum velí bát se. My smíme jako zvláštní požehnání prožívat Boží
pokoj, který převyšuje všeliký rozum, a tento pokoj chrání a střeží naše srdce, i mysl v Kristu Ježíši.
Milí přátelé, co víc si přát na počátku nového školního roku než Boží požehnání, jeho ochranu,
Boží světlo na cestu, Boží milost, Boží přítomnost a ten pravý pokoj, který nám nemůže dát tento svět.
Naštěstí, a to je to nejdůležitější co chci říci závěrem: Boží požehnání není naše zbožné přání. Ale je to
Boží blahopřání člověku. A když si něco přeje Bůh, tak je to skutečnost. A kazatelé jsou posláni, aby
toto Boží blahopřání nad lidmi vyhlašovali, abychom si ho mohli živou vírou přivlastnit a chopit se ho
jako podané Boží ruky. Aby všechno to naše učení, vcházení i vycházení do školy i ze školy bylo
požehnané a přineslo své plody.
Modlitba: Hospodine, Pane, prosím tě za děti, za jejich učitele, za jejich rodiče. Prosíme tě, požehnej jim celý ten nadcházející školní
rok. Aby se jim dobře učilo, abys je chránil ode všeho zlého a aby jejich snaha přinesla užitečné plody. Za to tě prosíme ve jménu našeho
Pána a Spasitele, Ježíše Krista. Amen.
Přímluvná modlitba: Pane Ježíši Kriste, tobě odevzdáváme nastávající dny. Dnes zvláště prosíme a přimlouváme se za děti, které
jdou do školy. Prosíme i za učitele a učitelky ve škole, dej jim s dětmi trpělivost a srdce otevřené pro zvídavé dětské otázky. Prosíme tě za
děti, které jdou do první třídy, aby se nebály, ale těšily se na to nové, co je čeká. Prosíme tě za rodiče, aby uměli povzbuzovat své děti
k učení a měli čas se jim věnovat. Prosíme tě za práci naší nedělní školy. Dej, aby učitelé v nedělce předali dětem to nejlepší, co od tebe
přijali. Požehnej jejich službu, aby přinášela plody a povzbuzuj je, když nevidí okamžitý výsledek své snahy. Prosíme tě za biblické
hodiny. Dej, abychom si zamilovali tvé slovo, které má moc proměnit naše životy. Prosíme za dorost a mládež, aby viděli své pevné místo
ve sboru a věděli, že s nimi počítáš. Pane, buď ty sám uprostřed nás a uč nás poznávat a zakoušet, že ty jsi živý Pán. Amen.

