
Vždycky a nikdy 

Bůh v pohybu 

Mnohokrát je o Bohu naznačeno, že nemá trvalé sídlo; i o vtěleném            
Božím slovu (tedy o Ježíši) je psáno, že mezi námi „stanovalo“ (tak zní             
řecký originál, zpravidla překládaný „přebývalo“), a v knize Zjevení se          
praví: „Aj, stánek Boží s lidmi…“ Zj 21,3 Na rozdíl od mnoha            
kenaanských božstev, vázaných na nejrůznější lokality (prameny,       
stromy, hory, Olymp), písmo líčí Hospodina jako Boha, který je v           
neustálém pohybu. V Žalmu 68 je psáno, že „jezdí po nebesích“. Žalm            
68,33-34 Království země, zpívejte Bohu! Opěvujte Panovníka       
jezdícího po nebesích, po nebi dávnověkém. Hle, vydává hlas, hlas          
přesilný. A tak jsme i my lidé lidmi cesty. Jsme na cestě do Božího              
království. Za PJK nelze sedět nebo stát, na ním lze jen jít. I Ježíš zde               
na Zemi byl neustále na cestě. 

Nikdy a vždycky 

A tak bych chtěl dnes připomenout několik pravidel pro tu cestu.           
Obecná téměř vždy platná pravidla. Kde taková pravidla najít, že?          
Jednou jsem narazil na verš, ve kterém mě zaujalo zejména slovo           
NIKDY. Heb 12,11 Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná,           
ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce          
spravedlnosti a pokoje. Přemýšlel jsem o tom pohledu        
vychovávaného i z pohledu rodiče. Pro děti to je jasnější, ale mě přišlo,             
že ani pro mě jako rodiče není provádění výchovy moc radostná           
záležitost. Souvisí se zkouškami. Jedno jaká je, užitek z ní je, až po             
projití (osobní i skupina staršovstva či sboru). Pokud na výchovu          
rezignujeme, pokud od každé zkoušky utečeme, pak je jisté, že          
nebudeme proměněni, nepřijde to ovoce. A je jedno jestli to je           
manželství, sbor nebo práce. 



A tak mě na základě tohoto verše napadlo, že bych mohl najít všechny             
verše, kde se používá slovo NIKDY a VŽDYCKY. To z tohoto důvodu,            
že by v těchto verších, díky těmto slovům, mohla být všeobecně platná            
základní pravidla právě pro naší cestu za pánem Bohem. A překvapilo           
mě, že necelá polovina veršů v bibli obsahující tato slova skutečně           
hovoří o základních pravdách, radách do našich životů. 87x nikdy a 13x            
vždycky (jen NZ), dále je zmíněno 40 z nich. Když jsem ty verše             
seskupil podle obsahu, o čem hovoří, vyšly mi z toho tři základní oblasti.  

Jedná se o:  

- Modlitbu 
- Službu 
- Lásku 

Modlitba 
 
J 11,42 - Já vím, že mě vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který               
stojí kolem, aby uvěřili, že jsi mě poslal.“  

- modlitba za Lazara 
- Bůh vždycky slyší 

 
1Par 16,11 Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky            
hledejte. 

- hledat jeho vlastnosti, jsou-li dobré, pak je chceme        
napodobovat. Proto sedíme na biblické hodině 

- Hledat jeho tvář 
 
Ef 5,20 Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho            
Pána Ježíše Krista.  

- není to primárně naše zásluha, ostatní nemají štěstí, že jdeme          
okolo. Jsme součástí většího příběhu, kde nemáme hlavní roli. 

- děkování 
 



J 8,29 Ten, který mě poslal, je se mnou. On mě nenechal samotného,             
neboť vždycky dělám, co se mu líbí.“ 

- Ježíš mluvil o Otci, vysvětloval, když viděl že není zcela          
pochopen. Výsledkem byl v.30, asi překvapení, že existuje        
někdo, kdo vždycky… 

- dělat, co se mu líbí 
 

Co se stane, pokud si modlitbu, pána Boha samotného         
zamilujeme? 
 
1Kor 2,9 „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na             
mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“ 
 
Heb 8,12 stejně Ž 10,17 Tehdy se slituji nad jejich vinami a na jejich              
hříchy nevzpomenu nikdy víc.“ 
 
Heb 13,5 Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť             
on řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,“ 

 
Zj 3,5 Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy             
nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce            
i před jeho anděly. 

- církvi v Sardách 
 
Zj 3,12 Kdo vítězí, toho učiním sloupem ve svatyni svého Boha a již             
nikdy nevyjde ven… 

- už nikdy se nestane, že bychom byli z Boží přítomnosti vyhnáni. 
 
Zj 21,4 On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani                
křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“ 

- a to je pěkné, nikdy bolest a pláč 
 



Služba 
 
1Kor 10,33 Vždyť i já vždycky vycházím všem vstříc, neboť nehledám           
vlastní prospěch, ale prospěch mnohých, aby byli spaseni.  

- závěr listu, krédo, vyznání, tolerance 
- služebník 

 
Ž 74:19 Nedávej šelmám duši své hrdličky, nikdy nezapomeň na život           
chudých svých! 

- zastat se slabšího. To je skoro povinnost vždy. 
 
Př 4,25 Tvé oči ať vždycky hledí přímě, svým pohledem miř rovnou            
před sebe. 

- vědět, kam směřuji, i s jazykem, výchovou, svou užitečností 
- buď přímý 

 
Fil 2,3 Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte            
v pokoře... 

- znám lidi, kteří si hned všimnou, že je někdo v něčem lepší než             
oni sami. A znám ještě horší lidi, kteří to nevydýchávají a           
okamžitě zahájí útok, aby nejlepší byli oni sami. 

 
Ga 4,18 Je dobré horlit v zájmu dobra, a to vždycky, nejen když jsem u               
vás.  

- být aktivní (náměstí, koncerty) 
- dělat dobro 

 
2Kor 9:8 A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste             
měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý            
skutek 

- prostředky pro dobré skutky 
 



2P 1,10 Bratři, snažte se stále více potvrzovat své povolání a vyvolení,            
protože když to budete dělat, nikdy nepadnete. 

- to je velmi inspirující. Praktikování služby zajistí neodpadnutí od         
víry. 

 
Fm 1:4 Děkuji svému Bohu vždycky, když se o tobě zmiňuji ve svých             
modlitbách, 5 neboť slyším o tvé lásce a víře, kterou máš vůči Pánu             
Ježíši a ke všem svatým. 6 Prosím, aby se společenství tvé víry            
projevilo v poznání všeho dobrého, jež je v nás pro Krista. 7 Neboť jsem              
měl mnoho radosti a povzbuzení ze tvé lásky, protože skrze tebe,           
bratře, byla občerstvena srdce svatých. 

- byla skrze mne občerstvena srdce nějakého bližního? 
 
Mt 7,23 A tehdy jim vyznám: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode            
mne, činitelé nepravosti 

- zde se hovoří i službě a o ovoci 
- tady to vypadá, že strom bez ovoce to bude mít drsné 

 

Láska 
 
1Kor 13,7 všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží.  

- láska všechno, všemu věří (naivní), vždycky doufá (neexistuje        
případ, kdy by to nešlo) 

- zajímavé spojení s 1Kor 13,8, kde je nikdy 
- naše víra, láska nejde zabít 

 
1Kor 13,8 Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví – ta zaniknou, jazyky           
– ty umlknou, poznání – to pomine.  

- proroctví je, protože Bůh zde není tváří v tvář 
- jazyky jsou pomoc Ducha svatého s modlitbou k Bohu, který tu           

není 
- poznání je třeba, protože něco pořád nevíme 
- láska umí změnit chod dějin, nic jiného nikoli 



 
Ř 13,10 Láska bližnímu nikdy neublíží – proto je naplněním Zákona           
láska.  

- prostě to nejde, a to je krásné. Když ti to ubližuje, není to láska.              
Někdo ti ubližuje, nedělá to z lásky. 

 
1P 1,8 Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě              
nevidíte, a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou           
radostí, 9 protože dosahujete cíle své víry – spásy duší.  

- cílem víry je spása duší pomocí lásky 
- všimli jste si, že lidská láska omlouvá, a Boží vykupuje? 

 
 

Zajímavosti 
 
Jk 1,14 Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní             
chtíč (žádostivost) 

- není to Bůh, není to ďábel, není to útok 
- problém nejčastěji hledejme v zrcadle 

 
Ř 6,9 Víme, že Kristus vstal z mrtvých a už nikdy nezemře – smrt nad               
ním už nemá moc. 
 
Tit 1,2 v naději věčného života. Bůh, který nikdy nelže, nám tento život             
zaslíbil před začátkem věků 

- obecná pravda za začátku dopisu 
 
Jan 1:18 Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný Bůh, který je v lůnu            
Otcově, ten nám o něm pověděl. 
 
Gn 8:21-22 I ucítil Hospodin příjemnou vůni a řekl si v srdci: Již nikdy              
neprokleji zemi kvůli člověku, protože zaměření lidského srdce je od          
jeho mládí zlé, a už nikdy nepobiji všechno živé tak, jak jsem učinil. 22              



Po všechny dny země nikdy nepřestane setba ani žeň, chlad ani žár,            
léto ani zima, den ani noc. 

- to je těsně po potopě 
 
Ž 49,8-9 Nikdo nevykoupí ani bratra, člověk Bohu za sebe nedá           
výkupné. 9 Cena za jeho duši je tak vysoká -- nikdy na ni nebude mít, 

- tady se hovoří o spáse člověka, zde máme důkaz, že ji nelze            
koupit 

 
Jr 35,6 Ale oni řekli: Nebudeme pít víno, protože náš otec Jónadab, syn             
Rekábův, nám přikázal: Nikdy nepijte víno vy ani vaši synové. 

- jen poznámka o dodržování nařízení od otce, to by se dnes           
těžko stalo 

 
Ef 5,29 Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí              
a opatruje, tak jako Kristus svou církev.  
 
1Tes 2,5 Víte, že jsme nikdy neužívali lichotky ani přetvářku k           
zakrývání chamtivosti – Bůh je náš svědek!  

- těžká písemná práce neužít lichotku k zakrývání 
 
2Tim 3,7 Jsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do rodin, aby si získávali               
všelijaké ženské tížené vlastními hříchy a vedené nejrůznějšími        
touhami, 7 které se pořád chtějí učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání             
pravdy. 
 
Heb 10,11 Každý kněz denně pokračuje v bohoslužbě, při níž znovu a            
znovu přináší stejné oběti, které nikdy nemohou odstranit hříchy.  

- tato oběť byla jen obraz, tak to asi je se všemi liturgiemi,            
všechny jsou obraz, to pravé je v milosti PJK, vnitřního stavu           
srdce při večeři Páně... 

 
Ř 9,31 Izrael usiloval plnit Zákon, jenž měl vést ke spravedlnosti, ale            
tohoto cíle nikdy nedosáhl.  

- nejde to být dokonalý 



- zákon byl dán, aby se to ukázalo 
- nebojte se udělat chybu, rodiče v mé generaci se mýlili 

 

Závěr o Božím slově 
Možná vám to dneska připadalo skoro divné, mít zamyšlení z bible na            
slova nikdy a vždycky. Ale čím jsem starší, tím více mohu říci, že mě              
studium Božího slova baví a nacházím v něm zajímavější a zajímavější           
věci. Připadá mi to, jak bych dostával napít a potom už nikdy neměl             
žízeň. 
 
Jan 4:14 Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy               
žíznit, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody            
tryskající k věčnému životu.“ 
 
Jan 6:35 Ježíš jim řekl: „Já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně,              
jistě nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. 
 
 
 


