PŘEDMLUVA

Konečně je tu kniha, která mi pomůže v jedné z nejdůležitějších, avšak bohužel nejvíce zanedbaných oblastí
života. Chvála a uctívání je pro život víry něco jako svíčka u motoru. Svatá Terezie z Lisieux říkala, že chvála
doširoka otvírá dveře Otcovy lásky a milosrdenství.
Potřebujeme ty, kdo nás vedou a pomáhají nám prakticky na cestě do Trůnního sálu Boha, kde se uprostřed
našeho všedního života mohou dít úžasné věci. Rónán
a Joanne Johnstonovi takto v posledních dvaceti letech
vedli a doprovázeli tisíce mladých lidí. Spolu s Emmaus,
ekumenickou komunitou neuvěřitelně nadaných a nadšených lidí, se stali vskutku Duchem pomazanými průkopníky modlitby chval, která sehrála významnou roli
a inspirovala mladé i starší široko daleko.
Byl jsem svědkem toho, jak jejich prostá píseň
Trust, Surrender (Důvěřuj, odevzdej se) doslova pohnula k obrácení a osobnímu odevzdání Ježíši stovky
lidí. To se může stát jedině, když jsou hudba i texty
obětavě vymodlené z hlubin Božího srdce. Díky, že jste
mi skvělými přáteli, spolupoutníky na dlouhé a často
kamenité cestě a za to, že nám dáváte nahlédnout do
svého životního příběhu a nabízíte nám ostatním
v Kristově Těle tuto jednoduchou, praktickou a zábavnou příručku.
David Payne,
ředitel Katolické evangelizační služby v Anglii
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S Rónánem a komunitou Emmaus jsem se poprvé setkal začátkem devadesátých let na konferenci New
Dawn ve Walshinghamu a byl to pro mne jeden z důležitých okamžiků na mojí cestě víry. Živost jeho vztahu
s Bohem přetavená do dynamické a kvalitní hudby mě
utvrdila v tom, že hudba k Boží oslavě je tou nejvyšší
metou, o kterou musím taky jako muzikant usilovat.
Po dlouhé době jsme se setkali v roce 2015 a podíleli jsme se společně na vedení modlitby chval během
jednoho víkendu. Jeho důraz na „rozběhnutí se do
Boží přítomnosti“ na začátku chval a důležitost souhlasu s každým Božím záměrem v mém životě (tedy odpověď: Yes, Lord – Ano, Pane) byly pro mne opět důležitým impulsem.
Přes svoji mnohaletou zkušenost s vedením chval se
Rónán nestaví do pozice experta na to, jak „to udělat,
aby to fungovalo“, protože poznal Ježíše tak, jako jeho
učedníci – stále překvapujícího a přesahujícího jejich
představy. Ačkoliv kniha obsahuje řadu konkrétních,
praktických i vtipně podaných rad pro vedení modlitby
chval a uctívání, vždy je znát jeho respekt k neproniknutelné hloubce a nevyslovitelné kráse Boží, které se ve
chválách dotýká.
Cesta, na kterou nás touto knihou zve, není bezpečná a bezproblémová dálnice do Boží blízkosti, ale trochu riskantní putování, které vyžaduje zapojení nejen
myšlení a intelektu, ale také našeho těla a emocí, aby
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Bůh mohl být „všechno ve všem“. Je to však cesta plná
objevování Boží krásy a růstu v obdivu k původci veškeré krásy, která stojí za to.
Miroslav Přikryl, vedoucí hudební skupiny
doprovázející katolické
charismatické konference v ČR
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„Ježíš přišel, aby udělal z rebelů své ctitele.“
A. W. Tozer: Whatever Happened to Worship

Když jsem pracoval na posledních úpravách této knihy, napadlo mne, že máme-li trávit věčnost chválením
a uctíváním Boha, musí to být činnost skutečně potěšující. A musí to být navíc i něco, co dokáže každý!
Ne jenom zpěváci, skvělí instrumentalisté, charismatici, choralisté. Ne pouze milovníci hymnů Charlese
Wesleyho nebo ti, kdo Boha uctívají tichým rozjímáním v přírodě či doma. Ne jenom účastníci modliteb
Taizé, letniční křesťané, progresivní i konzervativní
evangelikálové, katolíci pějící „Chvalte ústa“, koptští
a pravoslavní křesťané, vyšší a nižší anglikáni, ale prostě všichni! A jestliže je každý stvořený ke chvále Boha,
pak to musí být něco jiného, než si pod tím představujeme.
Tato kniha je napsána z pohledu muzikanta, který si
napřed myslel, že chce být rockovou hvězdou, ale pak
přišel na to, že vlastně chce, aby hvězdou byl Ježíš a on
se stal Jeho ctitelem. Učím se hodně, hodně pomalu.
Chválit Boha se mi však stalo opravdovou radostí.
A jsem přesvědčen o tom, že chválit Boha je úkolem
každého z nás – věřím, že to je postoj, který nás činí
šťastnými, protože jsme k tomu stvořeni.
Náš život s Joanne nabral v průběhu let všelijaké zajímavé obrátky, a když se ohlížíme zpět, uvědomujeme
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si, že skutečným vnitřním tepem našeho společného
života byla chvála a chvíle obracení se k Bohu. Pokud
se o tom chcete dozvědět víc, pokud toužíte po prožívání živého Boha a chcete ve svém životě ucítit jeho dech,
čtěte dál. Tady jste na správné adrese. A kéž mi Pán
dá – když se budeme společně věnovat tomuto úžasnému tématu – milost otevřít pro vás nové obzory.
Rónán
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MODLITBA CHVAL BEZ KYTARY
Jsem muzikant, hudbu miluju, a mám-li být upřímný,
veškeré moje zakoušení Boha a Jeho lásky je spojeno
s krásnou hudbou. Když jsem byl malý a zaslechl jsem
krásný hymnus, dojímalo mne to. Čili Bůh a hudba pro
mne byli po mnohá léta neoddělitelní. Ale mám pro
vás novinku! Worship1 není hudba. Zpěv písní chval
nám v podstatě jen obrovsky pomáhá zaujmout před
Bohem postoj chvály a uctívání, hudba sama má však
s chválou a uctíváním do činění pramálo. Hned to vysvětlím.
Když mi bylo čtrnáct, byl jsem poprvé v životě na
Charismatické konferenci, kam mě pozvali rodinní
přátelé. Když jsem vstoupil do sálu, lidé stáli a zpívali
(muselo tam být dobrých tři sta lidí, ruce nad hlavou
a pěli opravdu s gustem) a na mne ihned udělalo náramný dojem, jaký společně vytvořili nádherný souzvuk. Prostorem se vznášely harmonie, ze slov byla
Pozn. překl.: Worship − současný hudební styl oslavných
písní používaných jako forma společné modlitby zejména
v protestantském prostředí při bohoslužbách nebo modlitebních shromážděních. V dalším textu budeme pro modlitební
setkání v tomto stylu používat výrazy modlitba chval, příp.
modlitba chval a uctívání.
1
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cítit vroucnost a upřímnost, a jakmile se hudba rozplynula do zpěvu v jazycích (naštěstí jsem na zpěv v jazycích byl upozorněn předem, jinak bych býval byl zaskočen), úplně mne ohromilo, že společný zpěv stovek
lidí ladil v čistém souzvuku. Jaký zázrak! V té době
jsem vedl v kostele hudební skupinu a bývalo mi zatěžko sladit jejích pětadvacet členů. Tohle byl pro moje
mladé a nezkušené uši první zázrak, jaký jsem v charismatickém prostředí zažil. Rád bych dodal, že byl první
z mnoha.
Hraju na kytaru a na piáno. Když jsem byl malý, vrcholem štěstí pro mne bylo stát se úspěšným muzikantem, hvězdou, autorem písní a zpěvákem, nejlépe členem Beatles. Bohužel tahle pozice byla poměrně
dlouho obsazená Johnem, Paulem, Georgem a Ringem
a moc místa tam za této situace nezbylo. Avšak jakožto
člen začínající folkové skupiny při naší farnosti jsem
měl to potěšení hrát každou neděli ráno při mši pro
osm set lidí. Bylo to největší vystoupení, jaké jsem do
té doby měl a – ještě než se na to přímo zeptáte – ano,
měl jsem opravdu takhle přízemní motivy. Prostě jsem
se nějak chtěl stát známým muzikantem a tohle rozhodně byl první krok na cestě k dobytí světa.
Ale Bůh měl jiné plány. Bylo nám kolem čtrnácti
patnácti a všichni dohromady jsme uměli tak šest písní. Okamžitě jsem cítil potřebu sehnat další hudební
materiál, proto jsem byl na tom charismatickém setkání v Sallynoggin, asi míli od nás. A jednou z prvních
věcí, již jsem pochopil, když jsem pozoroval účastníky,
kterak s rukama zvednutýma nad hlavou zaníceně zpívají Ježíši vyznání lásky a chválí Boha v jazycích, bylo,
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že tady jde o něco za hranicemi hudby samotné. Že to
dalece přesahuje pouhé hmaty na kytaře, krásný zpěv
a dobře vystavěné harmonie. Tady se dělo něco úplně
jiného. Tito lidé se vztahovali k něčemu nebo někomu.
A mně bylo jasné, že to chci taky.
Cítil jsem stejně jako Petr, že to je nad mé síly a chtělo se mi říct s ním: „Pane, odejdi ode mne, vždyť já
jsem člověk hříšný.“ Ale láska, kterou jsem cítil všude
kolem sebe, mne zvala dál, zvala mne hlouběji do vztahu. A tak jsem řekl: „Ano.“
A to je, zkrátka a dobře chvála, přátelé. Říkat „ano“.
Říkejte „ano“ Bohu a už jste v postoji chvály, už ho
chválíte.
Svatý Pavel říká v listu Římanům: „Vybízím vás,
bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše
pravá bohoslužba.“ (Řím 12,1)
Takže začněte tím, že řeknete „ano“. Ať je vaší modlitbou toto: Ježíši, ještě než se mne na cokoli zeptáš,
moje odpověď bude „ano“. Zní to jako trochu vyhnané
do krajnosti? Trochu radikálně? Inu, asi je, řekl bych.

„Ano, Pane.“
„Ano, Pane“ – to je podstata chvály a uctívání. Bez kytary a tamburíny na dosah. Bez varhan nebo čtyřhlasého sborového aranžmá. Bez rukou zvednutých nad hlavou a modlitby v jazycích.2
Modlitba v jazycích neboli glosolálie (z řeckého γλώσσα –
glóssa = jazyk a λαλώ – laló = mluvím) je promlouvání či zpěv
2
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Prosté „ano“. To je, podle Pavla, naší pravou bohoslužbou.
Když začínala mezinárodní úvěrová krize, prožíval
jsem finanční krizi i já. Jak to tak šlo s irskou ekonomikou z kopce, bralo rychle za své i moje podnikání v oblasti hudební produkce. Nepřicházela žádná nová práce, zakázek od starých klientů bylo méně a méně a ti,
kdo mi příležitostně zadávali práci, omezovali nové
projekty. Pomalu jsem začínal propadat panice. Chápejte, ne okamžitě. Zaměstnal jsem se psaním a nahráváním nového alba písní chval, které vyšlo pod názvem
Mountaintop. Ale otázky zůstávaly. Z čeho budu platit
účty? Kdo mě z toho zachrání? Měl jsem uživit rodinu
s malými dětmi, financovat nové bydlení a byl jsem
tedy opravdu pod tlakem. A uvědomil jsem si, že se cítím sevřený v pasti. Trpěl jsem chronickou úzkostí,
která přecházela do deprese. Ale proč mi tohle děláš,
Pane? Proč mne ponecháváš v takové strašné nejistotě
a úzkosti? Našel jsem menší příležitosti k výdělku hraním s kapelou a pronajímáním studia. Ale všecky zakázky pro televizi, produkování hudebních alb, filmová
v mystickém, neznámém nebo neexistujícím jazyce v rámci
modlitby. V křesťanství je podle 1. listu apoštola Pavla Korinťanům chápána jako jeden z darů Ducha svatého a je jakýmsi
projevem přenesení lidské mluvy do řeči andělů. Neodmyslitelně patří k období prvotní církve a ke zkušenostem středověkých mystiků, vyskytovala se v letničním hnutí, kde představovala podle některých nezbytné znamení tzv. „křtu
v Duchu svatém“ a dnes je běžnou součástí modlitební praxe
charismatických křesťanů všech denominací.
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hudba, s nimiž se mi v minulých desetiletích tak dařilo,
to všecko ustalo. Obraceli jsme každý cent a dostali se
do dluhů. A hádali jsme se s Joanne o to, zda má smysl,
abych jezdil Irskem křížem krážem na koncerty, které
zas tak moc nevynášely. Odpovídal jsem Joanne pořád
stejně: „Ale když nebudu jezdit, nebudeme mít z čeho
žít.“ Pomalu ale jistě jsem si začal uvědomovat, že moje
odpověď Joanne byla hodně podobná tomu, jak odpovídám Bohu: „Ale, Pane…“ A pokaždé, když jsem Pánu
odpovídal „ale“, se moje srdce potápělo hlouběji
a hlouběji.
Jednoho památného dne jsem si najednou, uprostřed nemalého chaosu, uvědomil, že jediné, co jsem
kdy Bohu, zdá se, říkal, bylo: „Ale, Pane…“ Neustále
jsem si vymýšlel výmluvy, proč ho nemůžu opravdově
následovat. „Pane, když vyřešíš moje finanční problémy, budu se moci lépe věnovat práci, kterou mi dáváš…“ nebo „Ale Pane, jak po mně můžeš chtít, abych
vyjel na turné nebo natočil nové album chval, když víš,
že nemám na obživu, na nájem a na hypotéku…“
A uvědomil jsem si, že když jsem vedl rozhovor tímto stylem, vždy skončil v ještě hlubším trápení, cítil
jsem se Bohem ještě víc opuštěný a ještě více se obviňoval. Pár měsíců předtím jsem slyšel kázání svého
dobrého přítele Davea Matthewse, v němž říkal:
„V těchto dnech je mojí jedinou modlitbou ,Ano,
Pane‘.“ To se mi vrylo do paměti. Máme-li věřit tomu,
co říká Pavel v listu Římanům (Řím 12,1), „ano, Pane“
je uctívání.
Právě když jsem si uvědomil, že jediné, co Bohu stále říkám je „ale, Pane“, vybavila se mi Daveova slova.
18

