
Jak jsem začala brát Boží jméno vážně 
…Ježíš je Immanuel… 

 
     „Jéžiš, vy jste krásná!“ oslovil mě zničehonic na ulici asi pětatřicetiletý neznámý muž 
v pražském podvečeru. A jestli prý nepůjdeme na vínko nebo do kina, a co si třeba jít 
zaběhat nebo vyrazit na výlet. Pavel, jak se mi stihl představit, bojoval o mou pozornost 
statečně a vytrvale, žel netušil, že veškerou svou snahu zazdil hned prvním slovem, které 
vyklouzlo z jeho úst – „jéžiš“. 
     Pokud by se zbožnost společnosti posuzovala podle svatých slov, patřil by český národ 
mezi duchovně velmi vyspělé národy, protože Češi zvoláváním k Boží Trojici (a všem 
svatým) vůbec nešetří. Jsou to slovní vycpávky bez skutečného významu, které si ani 
neuvědomujeme. Parazitující slova vycházející z úst zcela bezděčně. Nevěřili byste však, jak 
je těžké se toho zbavit, jak těžké je ze svého slovníku určitá slova odstranit – zvláště ta 
spontánně pronesená. Znám to z vlastní zkušenosti. 
     Celých 23 let se můj slovník opíral o automatická zvolání typu „jéžiš“, „šmarjá“, 
„panebože“ apod. Za tolik let se vám to dostane silně pod kůži. Pomalu každá má druhá 
věta obsahovala nějakou povedenou náboženskou vsuvku. A proč bych vlastně tato slova 
nepoužívala? Vždyť je používali všichni kolem mě a i média toho byla (a jsou) plná. 
     Nadešel den mé první praxe v žižkovském stacionáři. S sebou jsem si vedle přezůvek 
nesla i vzletnou slovní zásobu, o níž já nevěděla… Po nějakém čase přišlo přátelské 
upozornění, že ve stacíku se „nejéžišuje“, protože bez Boží podpory a milosti by stacionářská 
práce nikdy nemohla existovat. Dobře, o nic nejde, už to nebudu říkat. Neviděla jsem v tom 
problém. PCHE! Já naivka! Vždyť já si vůbec neuvědomovala, co a kdy vypouštím z pusy!  
     Má snaha odložit tuto železnou košili zvyku probíhala v několika fázích. Základem bylo 
zpětně si uvědomit, že jsem něco takového vůbec řekla (zpočátku mě druzí s úsměvem 
zastavovali, že jsem opět „vzala Boží jméno nadarmo“, načež já reagovala upřímně 
vyděšeným vyhrknutím: „Jéžiš, pardon!“). Potom jsem se učila zastavit se v řeči dříve, než 
mi dané slovo přešlo přes rty. A když jsem se dokázala ve stacíku od „zakázaného slovníku“ 
oprostit (což trvalo dlouhé týdny), nastal čas pro další level, a to ještě těžší – opustit 
zakázaný slovník i mimo stacionářské zdi, v prostředí, kde se zakázaný slovník používal 
zcela běžně bez zábran. Pokušení bylo veliké, selhávala jsem znovu a znovu, ale trpělivost 
pomalinku přinášela své ovoce. Až i zde jsem zvítězila!  
     Nebyla jsem věřící, ale z mého slovníku se vytratilo lehkovážné vzývání Pána Boha. 
Tehdy se mi Boží jméno stalo vzácné. A když je vám něco vzácné, máte k tomu úctu. A když 
máte k něčemu úctu, mění se k tomu i váš vztah. S mou cestou hledání Pána Boha dostávalo 
Boží jméno konkrétní obsah. Ježíš procházel kolem mého života a čekal, kdy mu poprvé 
řeknu: „Pane můj…“, čekal na mé tiché pozvání ke mně domů, do mého nitra. Mnou dříve 
suverénně vykřikované „jéžiš“ se proměnilo v rozechvělé mlčení. Srdce se mi vždy rozbušilo 
při představě, že se blíží den, kdy oslovím toho, jehož jménem jsem kdysi tak bezstarostně 
plýtvala. „…a najednou to bylo tady a já se po dvou třech vteřinách ticha […] s váháním nadechla a 
s lehce chvějícím se hlasem jsem svůj život, svou duši, své srdce, celé své JÁ odevzdala Ježíši. Ani 
nevím, co jsem v sobě prožívala. Snad jako by ta chvíle byla prosta jakýchkoli emocí. Alespoň to jsem si 
myslela. Jen napětí, to jsem cítila. […] Jakým překvapením pro mě bylo, když jsem otevřela oči a 
zjistila, že mě na okrajích víček zebou zárodky slzí…“  
     To byl moment mého obrácení tváře k Pánu Bohu. Od té chvíle mohu opět volat „Ježíši!“, 
ale už jinak – s důvěrou, bázní a nekonečnými díky. „Jéžiš“ není jen slovo, Ježíš je Immanuel, 
to jest Bůh s námi. Ale vysvětlujte to v zemi, jejíž obyvatelé se mezi sebou familiérně oslovují 
„Ty vole“… Zkrátka a dobře: všechno chce svůj čas :-) 
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