
„I have a dream...“ 
 
„I have a dream...“ Tedy: „Mám takový sen...“ Tak se někdy nazývá asi nejznámější proslov Dr. Martina Luthera Kinga, 
který pronesl 28.8.1963 na schodech washingtonského Lincolnova památníku. Krom jiného svůj sen vyjádřil takto: 
„Mám takový sen, že synové někdejších otroků a synové někdejších otrokářů se jednoho dne na rudých kopcích Georgie 
dokážou společně sesednout ke stolu bratrství“ 
       Jak popsat člověka? Co jej odděluje od zvířecí říše? Pokoušíme se to vystihnout různými způsoby. Člověk je např. 
tvor  morální, tvor schopný abstraktního myšlení. Dnes bych se chtěl ale dotknout toho, že člověk je tvor, který dokáže 
snít.  
          Máte nebo měli jste v životě nějaký sen? Je to bytostně lidská vlastnost – snění. Možnost si představovat a kochat 
se myšlenkou, že se splní, naplní nějaká naše hluboká touha. Asi každý nějaký sen v životě měl. Sen o tom, že se ožení, 
či vdá, že bude mít dítě, že to dítě bude dobře prospívat, že získá krásný dům, dobré zaměstnání atd. atd. Snů míváme 
jako lidé mnoho. Některé sny jsou reálné, mohou se naplnit (třeba o tom domě), o jiných snech víme, že se nikdy 
nenaplní a přece se jimi někdy v mysli hýčkáme a kocháme (třeba, že by někdo rád žil v předminulém století). Snění 
možná bývá doménou spíše mladší generace – co všechno by v životě chtěli dosáhnout. Ve stáří člověk už mnohé sny 
naplnil a o mnohých střízlivě ví, že je nikdy nedosáhne. Sny starého člověka jsou možná proto více zaměřeny na mladší 
generace – aby se ti mladí dobře měli.  
          Zajímalo by mě ale, co si myslíte o takových a podobných životních snech a touhách. Je dobře, že je člověk má, 
nebo by se jim měl zuby nehty bránit? Asi to bude něco mezi. Člověk by neměl být příliš fixován na své sny. Už sz 
mudrc Kazatel napsal, že: „Kde mnoho snů, tam samá pomíjivost“ (Kaz 5,6). Z člověka by se neměl stát „snílek“, který 
ztrácí pojem o realitě a žije toliko v nějakých nedosažitelných vzdušných zámcích. Mnoho snů, mnoho snivosti 
odtahuje člověka od reality života a od skutečných výzev a úkolů. Ovšem na druhou stranu život úplně beze snů by také 
za mnoho nestál. Jsou to právě sny a touhy, které člověka ženou kupředu. Ano, musí být reálné, musí být správné, ale 
člověk se bez nich neobejde. Těžký je život člověka, který žije jen pro samé sny a těžký je život člověka, který už žádné 
sny nemá, nic neočekává a na život rezignuje.  
         Je jistě důležité, aby korektorem našich snů byl Bůh a jeho slovo. V knize přísloví např. čteme: „ Člověku se 
všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin. Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny“  
(Př 16,2-3). Člověk má různé cesty, různé představy, různé pohnutky, různé plány, ale pokud je nezpytuje Hospodin, 
mohou člověka zavést na scestí. Není špatné mít sny. Mnohého pokroku dosáhlo lidstvo skrze výjimečné sny několika 
lidí.  
       Bible tedy varuje před nerozumnými touhami a sny (sny mohou zavádět) a také před přemírou snů, byť by byly 
samy o sobě dobré (aby člověk život jen neprosnil). Ale na druhou stranu před námi Bible otevírá jeden úžasný sen, pro 
který rozhodně stojí za to žít, všechno nasadit a všechno vsadit. Mluví o tom krom jiného ta dnešní slova z NZ, z listu 
Židům. Píše se tu o lidech, kteří zasvětili život jedné jediné tužbě, jednomu jedinému snu: chtěli nalézt domov, toužili 
po domově, snili o domově či o vlasti. Je tu použito řec. slovo „patris“ - to nám možná něco říká. Víme, co znamená 
slovo páter – otec. A od toho odvozené slovo „patris“ znamená „otčinu, domov, vlast“.  
     A můžeme říci, že vlastně celý lidský život, ať už si to člověk uvědomuje nebo ne, je vlastně o hledání domova. Tedy 
o tom, jestli se člověk najde, jestli najde místo svého určení, jestli si zodpoví otázku odkud se tu vzal, proč tu je a kam  
směřuje. Jde o stav, kdy člověk může říci: Ano, heuréka, konečně jsem nalezl sám sebe, konečně jsem úplným, konečně 
jsem doma.  
      A tak vším tím, co člověk koná, vyjadřuje v čem a kde hledá svůj domov. Často se tak děje nevědomě, člověk by to 
tak asi nepopsal, že hledá domov, ale je to tak. Všechno, o co se lidé snaží, ukazuje v čem a kde hledají svůj domov –  v 
krásném domě se zahrádkou, v manželství, v rodině, v práci (někdo se s prací přímo ožení), v koníčcích, v tvůrčí 
činnosti, v umění apod. Člověk nasazuje síly tam, kde vidí své naděje.  
       Také mužové a ženy, o kterých mluví 11. kapitola listu Židům, měli své konkrétní naděje a žili pro ně. Například 
Noe měl naději, že jako jediný se svou rodinou přežije potopu světa. Po tuto naději, pro tento sen, se pustil do 
bláznivého díla. Stavěl loď o rozměrech 133 metrů dlouhou. Abraham, ten zase žil takový dvojsen. Jednak mu Bůh 
slíbil, že obdrží zemi u Jordánu a také, že obdrží četné potomstvo, které tu zemi obsadí. Paradox pro někoho, kdo tu 
zem vůbec neznal a navíc s manželkou nemohli mít potomky. Avšak Abraham se pro tento sen vydal do daleké cizí 
země, která mu nepatřila a ani zprvu ani nevěděl kam má jít. Navíc čekal, že Bůh dá a i to potomstvo přijde. I jeho žena 
Sára čekala. Nakonec se dožili toliko toho, že se jim narodil jeden syn. A z té země jim patřilo akorát pole, které 
Abraham koupil jako pohřebiště pro svou ženu. Izák měl sen o Božím požehnání pro další generace a tak žehná 
Jákobovi. Josef měl sen, že země, kterou Izraeli Bůh slíbil, jim jednou skutečně bude patřit, a tak, ač byl velkým pánem 
v Egyptě, nařizuje, aby jeho kosti byly uloženy v zemi zaslíbené. Mojžíš měl sen o svobodě izraelského národa a tak 
veden Bohem dělal všechno proto, aby je farao propustil z Egypta, kde byli otroky. A tak dále a tak dále. Ještě jiné 
příklady dává list Židům za vzor těch, kdo měli v životě velký sen. Byly to Boží sny. Bůh před svým lidem rozehrával 
struny naděje a měl je k tomu, aby té naději zcela propadli, aby se nechali plně uchvátit Božími sny, i když se jejich 
naplnění nedožili, či jen částečně. 
          Byly to sny o pozemském Božím požehnání. Bůh slíbil, že Noe přečká potopu světa, že Abraham bude získá zemi 
i potomstvo, že Mojžíš vyvede Izrael z eg. otroctví na svobodu. Byly to Boží sny, ale dotýkaly se toliko tohoto světa. 
Bůh všem těmto zmíněným a všemu lidu ovšem zaslíbil ještě něco, co pozemskou zkušenost přesahuje: „Ve víře zemřeli 
ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen 
cizinci a přistěhovalci. Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli 



možnost se tam vrátit. Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat se jejich 
Bohem. Vždyť jim připravil své město“ (v. 13-16). všechny ty pozemské sny, které před svým lidem Bůh rozprostřel 
nebyly tím definitivním. To, že Noe měl přežít potopu, Abraham zplodit syna a Mojžíš vyvést Izrael z otroctví nebylo 
konečným cílem. Všechny tyto sny byly a jsou jen předběžným, dočasným, neúplným splněním Božího plánu.  
       Ten stěžejní se, který Bůh se svým lidem chce sdílet, je soustředěn mimo tuto zem a mimo tento život. Bůh svému 
lidu připravil mnohá pozemská zaslíbení a také je dříve či později naplnil. Ale přesto to nejdůležitější Bůh ponechal 
mimo dosah pozemské zkušenosti. všechny sny, vize a zaslíbení byly a jsou jen předchutí, předjímkou, předobrazem 
onoho snu s velkým „S“. Čteme, že Bůh všem těm výše zmiňovaným svým lidem a i všem ostatním, kdo mu budou 
důvěřovat, „připravil své město“ (v. 16).  
     Boží město, to je vrcholný sen vší biblické naděje. Sem se soustřeďuje všechno očekávání. Bůh nás vede, abychom 
na toto zatím neviditelné, neuchopitelné město, všechno vsadili. Zatím ho nevidíme, zatím v ně věříme, zatím o něm 
sníme. Pro svět jsme proto blázny, kteří se uchylují do zásvětna, kterým nestačí tento život, nebo kteří se neumí 
vyrovnat s tímto životem. Podle světa skutečně stavíme vzdušné zámky, když mluvíme o nebi, o věčném životě, o 
nebeském domově. Jak můžete věřit v něco, co nikdo neviděl? Ano my jsme to město skutečně nikdy neviděli a na této 
zemi také nikdy neuvidíme. A přece je očekáváme, přece v něj věříme. Ne ovšem bez příčiny, ne proto, že bychom si to 
město Boží sami vysnili. Sami od sebe bychom nejspíš racionálně spolu s ostatními uznali, že člověk jednou žije a pak 
– pak už nic není. Sami od sebe bychom asi věčné město neočekávali. Očekáváme jej jenom proto, že nám o něm 
pověděl někdo, komu jsme se rozhodli důvěřovat – Pán Ježíš Kristus. To on mluvil o tom, že v domě jeho Otce je 
mnoho příbytků, pro mnoho poutníků. Jen na základě Ježíšova slibu se odvažujeme i my snít o nebi, o vlasti, o pravém 
a konečném domově pozemských poutníků.  
         Jistě také my rádi sníme o pozemském požehnání – o pokojném, spokojeném životě. A není na tom nic zlého. 
Nikdo si přece nepřeje bolest, zmatek a zkázu. Každý sníme o hezkém životě. Ovšem během let začímáme čím dál tím 
více poznávat, že naplnění lidských, pozemských přání, nepřináší definitivní plnost. Pozorujeme to zejména nad dětech. 
Tolik dětí třeba sní o nějaké hračce. Pak ji k vánocům nebo k narozeninám dostane. O výbuchu radosti, který následuje, 
se zdá, že nikdy nepřestane. Dítě s hračkou spí, jí, chodí na vycházky apod. Ale po čase čím dál častěji taková hračka 
zůstává někde ležet, až skončí někde v krabici. A co se děje dál? Dítě začne snít o nové hračce. A tak dále, pořád dokola. 
Naplnění pozemských snů, tužeb a přání nikdy nepřinese trvalé uspokojení. Každé splněné přání v sobě nese i zárodek 
zklamání: ano, dosáhl jsem svého, mám tu hračku, mám ten dům, mám to auto, ale co ještě? Co dál?  O lidských snech 
a přáních platí – že není nic horšího než splněný sen. Dokud se člověk těší, je udržován v napětí, dychtění, touze. Ale 
jakmile se jeho přání splní, pak většinou časem zevšední. Krásné auto se okouká a ojezdí, nový dům se časem stane 
starým domem, zážitek z dovolené vyprchá, fotografie vyblednou. A v člověku zase zůstane prázdný kout, který 
nazýváme touhou po domově.  
        Člověk, byť si i splnil všechny pozemské sny, nakonec pozná, že pocit konečného a plného domova mu nedávají. 
To poznali i oni mužové a ženy z dnešního biblického textu. Poznali: „že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci“  (v. 
13). Těmi jsme a zůstáváme i my. I kdyby se naše pozemské sny naplnily mírou vrchovatou, přece cítíme v srdci touhu, 
že přece musí existovat ještě něco víc. Každý takový pocit je touhou po domově u Boha, po městě, které slíbil.  
       A tak platí, že i ten sebekrásnější naplnění pozemský sen je jen zábleskem věčnosti, jen slabým odvarem věčnosti, 
jen pozváním jít v životě dál a hledat krásu větší než jsme my i cokoliv v tomto světě.  
       Oddejme se tedy snění. Oddejme se snu o kráse, kterou nedokážeme vytvořit, jen ji se zatajeným dechem 
obdivovat. Oddejme se snu o kráse, kterou nelze obsáhnout, jen v ní spočinout. Oddejme se snu o domově, kde není 
loučení. Oddejme se snu o místě věčného Božího vítání. Oddejme se snu o touze, která naplněním nezevšední. Oddejme 
se snu o touze, která naplněním nezhasíná. Oddejme se snu o městě, ve kterém jdou touha a naplnění věčně ruku v ruce. 
Oddejme se snu o místě, kde budeme moci na plno říci: konečně doma! 

Michal Žemlička, 20.6.2010 


