
V Praze dne 29. dubna 2020 

Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. (Žalm 34,9a)  

Milé sestry a bratři, 

v pondělí se na mě obrátila neznámá žena s otázkou, jak lze okusit nebo spíše vyzkoušet Boha? 

Četla Žalm 34 a 9. verš ji zaujal. Vytočila tedy pevnou linku našeho sboru: „Mohl byste mi 

prosím vás říct, jak lze ochutnat Boha?“   

Mám naději, že odpověď, kterou jsem jí dal, by mohla být užitečná i pro nás všechny. Protože 

zrovna teď žijeme v čase, kdy se zkouší všechno možné. Testuje se přítomnost nemoci v lidském 

organismu, testují se léky, hledá se, co pomůže v prevenci. Budou se zkoušet mechanismy, jak 

restartovat a oživit ekonomiku. A co Bůh, je vhodný a účinný pro život a svět v naší nejisté době?  

V počátcích mé víry mě velmi ovlivnil švýcarský teolog Emil Brunner, když psal o tom, že 

Boha nelze dokázat, protože Bůh není věcí mezi věcmi. Kdybychom totiž mohli dát kus Boha 

do zkumavky, byli bychom o jedno další zklamání bohatší, neboť bychom poznali, že Bůh je 

jen částí vesmíru a nic víc. Jenomže Hospodin nás nekonečně přesahuje, jako autor své dílo.   

A přece lze Boha okusit, přece je možné se přesvědčit, že je dobrý. A o to vlastně asi oné paní 

šlo. Je Pán Bůh dobrý nebo ne, když nás život bolí, my se musíme vyrovnávat s bolestí, 

ztrátami, strachem a zátěží? Není Boží dobrota zpochybněna naším utrpením? Žalmistovi ani 

zmíněné ženě zjevně nešlo o důkaz existence Všemohoucího, ale o Boží charakter. Anebo jinak, 

máme správné prostředky k tomu, jak okusit Boha a vyzkoušet jeho dobrotu?  

Odpověď na otázku, kterou neznámá žena položila, je v samotném žalmu. Tak předně už  

nadpis, který připisuje autorství Davidovi, naznačuje, že se muž podle srdce Božího ocitl ve 

velmi složité situaci, šlo mu o život. Z žalmu vyplývá, že se modlil a volal k Hospodinu. Tak 

tedy modlitba bude cestou, jak okusit a uvidět, že Hospodin je dobrý. David jednak dostal 

odpověď (Bůh mluví!) a byl vysvobozen z toho, čeho se lekal. V ponížení volal, Hospodin 

slyšel (Bůh slyší!) a byl zachráněn. To byla osobní zkušenost žalmisty, proto vyzval čtenáře 

své básně, aby se nebáli okusit, že Bůh je dobrý, modlete se, volejte… 

Ale ještě jinak lze vyzkoušet Boží dobrotu. Možná totiž existuje spolehlivější a lepší test, než 

je naše modlitba, protože ze zkušenosti víme, že ne vždy Pán Bůh vyslýchá nás věřící tak, jak 

chceme. O tom by nám vyprávěli Jób a jemu podobní. Žalmista vyzval svaté (rozumějme ty, 

kteří patří Hospodinu), aby žili v bázni před Bohem, neboť takoví nemají nedostatek. 

Nesmíme zapomenout, že to psal člověk, který byl dlouhou dobu uprchlíkem a psancem, jemuž 

šlo denně o život! Ale zdá se, že onen test Boha skrze bázeň Hospodinovu, která je samotným 

základem životní moudrosti a spočívá v poslušnosti, je hodně jistý. Když bude člověk žít 

v respektu z Boha (ne děsu a hrůze!), když se zařídí podle dobrých Božích přikázání, docela 

brzo pozná, že nejen přikázání, ale Bůh je dobrý. Protože přinejmenším platí, že kdo nevraždí, 

nekrade, není v manželství nevěrný, neubližuje druhým lhaním, kdo ctí rodiče a neužírá se 

závistí, že takovému člověku se skutečně lépe žije, než těm, kteří si dělají, co chtějí.  

Milé sestry a bratři, přeji vám, sobě i té paní, abychom opakovaně okoušeli a viděli, že Bůh je 

dobrý i v této těžké době. Jako to prožil žalmista, který ve 20. verši napsal: „Mnoho zla doléhá 

na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.“  

Pán Bůh s Vámi a pokoj Vám 

Bronislav Matulík 


