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jsou podcasty, ve kterých José a Janči mluví o skutečně kvalitním 
životě. Na novo objevují klíčové způsoby života, které v dnešní 
společností zapadají prachem.

byl zpracován díky podporovatelům podcastu na Patreonu. 
Pokud nás chcete podpořit, klikněte sem. Děkujeme!

ZABUDNUTÉ
CESTY

TENTO MATERIÁL

https://zabudnutecesty.sk/podporte-podcast/
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ŠABAT -
ŽIJEME ALEBO 
PREŽÍVAME?

0101

Děkujeme, že jste si poslechli podcast Šabat – Žijeme anebo přežíváme.

Šabat je jednou ze zapomenutých cest v naši společnosti, na kterou se jen práší a 
mnoho z nás už na ní úplně zapomnělo. Pojďme si ji tedy oprášit.

Co je to ŠABAT?

Šabat je oddělený den pro Hospodina nebo taky výjimečný den, který není jako os-
tatní. Je to den, který dělá něco s naším tělem, s naší duší a s naším duchem. Je to 
výjimečný den, ve kterém odpočíváme, ale zároveň oslavu-
jeme a radujeme se.

Další ze součástí šabatu je retrospektivní hodnocení 
minulého týdne, ale nejenom. Přemýšlíme nad tím, co jsme 
zažili v  uběhlém týdnu a jak to souvisí s  námi, s  Bohem, 
s našimi životními příběhy a s Božím životním příběhem.

Proč by šabat měl zajímat naši společnosti?

Pokud společnost poukazuje na tyto symptomy, tak je to projev toho, že něco chy-
bí v našem systému. Symptomy, problémy, které projevují lidé ve společnosti jsou 
důsledkem toho, na co nám poukazuje Bible. Proroci naznačovali, že problémy byly 
projevem chybějícího a nedostatečného šabatu.

Šabat je životní disciplína, která nám může dát pokoj do duše. Je to taky život-
ní cesta, která je vyvážená, jelikož lidi v dnešní společnosti mají tendenci jít z ex-
trému do extrému. Buď děláme vše, ale neužíváme si nic anebo si užíváme vše, ale 
neděláme nic.

1. V dnešní době žijeme, ale mnohdy nežijeme doopravdy.  Spíše přežíváme 
a nemáme ten skutečný kvalitní život, po kterém všichni toužíme.

2. Vyhoření bývá čím dál tím větší problém, tak jako i úzkosti z  práce a 
workoholismus.

3. Nemáme prostor na to dělat chyby. Pracujeme neustále a stanovíme si 
cíle a deadliny, které musíme splnit.

4. Elektronické či jiné zařízení jako mobily, notebooky, tablety nám umožňu-
ji pracovat nonstop a kdekoliv. Práci nosíme pořád s sebou i domů, což 
má vliv na naše rodiny a mezilidské vztahy.

„Život 
nepodrobený 
zkoumání nemá 
cenu žít.“

Sókratés

https://zabudnutecesty.sk/sabat/
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Cvičení

Vnímáš nějaký symptom, něco, co nefunguje nebo funguje špatně ve svém životě, 
popřípadě ve společnosti kolem Tebe? Napadají Tě i jiné symptomy, které tato 
společnost projevuje?

Jak bys zhodnotil/a svůj minulý týden?

Máš vyhrazený čas na odpočinek, čas se zastavit? Pokud ano, jak tento čas trávíš?



8 9

ŠABAT -
RADOSŤ ZO 
ŽIVOTA

0202

Šabat není jen volný den, jen day off. Má trochu jiný rozměr. Je to svátek, který lidi 
dodržovali nejen proto, aby si odpočinuli.

V Bibli jsou dvě přikázání, že máme dodržovat šabat, ale v každém z nich je jiný důvod, 
proč bychom jej měli dodržovat:

1. Izraeliti žili v otroctví 400 let a Bůh je vysvobodil. Dává jim nový zákon a učí je 
novému životu bez otrokářství, ve svobodě.

2. Při stvoření světa se v Bibli více pozastavíme na 6. dni, kdy byl stvořen člověk. 
Byl to výjimečný den, to rozhodně, ale člověk nebyl to poslední, co bylo stvoře-
no. Jako poslední byl stvořen šabat, něco, co není fyzické, ale je to poslední část, 
kterou Bůh stvořil a posvětil tím sedmý den. Bůh neměl své posvěcené místo, 
ale měl posvěcený čas.

„Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a 
dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, 
tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty, ani tvůj syn ani tvá dcera, 
tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých 
branách, protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všech-
no, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal so-
botní den a posvětil ho.“ – Exodus 20:8-11 (B21)

„Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj 
Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat svojí práci, ale sedmý den je dnem 
odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žád-
nou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvůj 
býk ani tvůj osel, žádné z tvých dobytčat. Také přistěhovalec ve tvých 
branách ať si odpočine spolu s tebou, tvým otrokem a tvou děvečku. 
Pamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, tě 
odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti Hospodin, tvůj 
Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní den.“ – Deuteronomium 5:12-15 
(B21)

https://zabudnutecesty.sk/sabat/
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Šabat není jen day off, ale je to oddělený den, který není jako ostatní. V den šabatu 
se zastavíme a hodnotíme. Přemýšlíme o svém životě, o tom dobrém i o tom zlém. 
Učíme se těšit ze života, tak jako Bůh, když říká „je to dobré“ po tom, co stvořil ne-
besa a zemi a vše, co je v nich. Pokud hodnotíme dobré, těšme se z toho, pokud 
hodnotíme to zlé, přemýšlejme, co s tím.

Velkou součástí šabatu je taky radost a oslava. Je důležité v den šabatu se taky těšit 
a radovat se a to nejen úspěchy, ale zároveň fyzickými věcmi. Můžeme se radovat 
z dobrého jídla, z procházky do přírody, kdy jsme v kontaktu s Jeho stvořením, z do-
brého filmu nebo dobré knížky. Těšme se taky ze skutečného dobrého fyzického 
stvoření, které je darem od Boha.

Co když nemáme radost?

V šabatu je důležité taky pracovat na své radosti. Měli bychom se těšit z dobrých 
věcí a v dnešní době se necháme často jednoduše ovlivnit okolnostmi. To, jak se 
dneska máme nebo cítíme, závisí nejčastěji na okolnostech v životě. Důležité je si 
uvědomit, že náš pohled na svět a to, čemu věříme bude našim zdrojem radosti. 
Měli bychom se zamyslet na čem stojí naše radost a co nám dělá radost. Pokud je 
něco, z čeho bychom měli být smutní a máme tu možnost, tak bychom se tomu 
měli v den šabatu vyhýbat a pokud máme tu možnost hledat způsoby, jak oživovat 
naši radost.

02 02

V den šabatu jsme vyzývání, abychom se kochali jeho stvořením 
a jeho dary, měli bychom zpomalit a dávat pozor na naše jídlo, 

jak voní a jak chutná. Měli bychom zpomalit a vidět krásu stromů, 
listů, květů, oblohy a uvědomovat si, že to všechno bylo stvořeno 

s velkou precizností našim Bohem.

Pete Scazzero „Sabbath“

„Jak sladké je světlo; vidět slunce je tak příjemné! Jakkoli dlouho člověk 
žije, ze všech těch let ať se raduje – ať ale přitom pamatuje, kolik jej čeká 
dnů v temnotě. Vše, co přijde, je zmar. Raduj se, mladíku, ze svého mládí; ze 
srdce vesel se, dokud jsi mlád. Jdi, kam tě vede tvé vlastní srdce, za tím, co 
vidíš svýma očima. Buď si však vědom, že s tímto vším před Božím soudem 
budeš stát. Zármutek si k srdci nepřipouštěj a všechny potíže drž si od těla 
– vždyť dětství a mládí je marnost prchavá!“ – Kazatel 11:7-10
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Cvičení

Co bys zhodnotil(a) jako dobré za minulý týden? Máš z toho radost?

Co zas naopak bylo zlé? Napadá Tě, co s tím? Popřípadě napadá Tě nějaký způsob, 
jak to zlepšit?

Co je zdrojem Tvé radosti? 
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ŠABAT -
RYTMUS DO 
ŽIVOTA

0303

Společnost poukazuje na to, že něco funguje špatně v systému. Něco chybí v ryt-
mu života naší společnosti. Nikdo nestíhá a nemá čas si udělat jednou týdně šabat, 
nemůžeme si to častokrát ani dovolit.

Zároveň šabat by se neměl stát břemenem, nějakou povinnosti, které musíme 
věnovat až moc času. Někteří křesťané můžou mít i výčitky svědomí, pokud si 
neudělají den volna. Jedním z hlavních důvodu, proč bychom měli dodržovat ša-
bat je, že nám byl darován Bohem, jelikož nás vysvobodil z otroctví. Život otroka 
je životem bez rytmu. Všechny dny jsou stejné, pořád pracují a neexistuje žádné 
volno ani odpočinek. Faraon trápil své otroky, dával jim velmi náročnou práci a hod-
nota otroků spočívala jen v  jejich výkonu. V  případě, že nesplnili daný úkol, byli 
potrestáni a bičováni.

Bůh vysvobodil Izraelity, vyvedl je ven z Egypta, ale nedokázal vyvést Egypt ven ze 
srdce otroků. Stále je učí a připomíná jim o dni odpočinku.

„Já jsem Hospodin. Vyvedu vás z  egyptských robot, vysvobodím vás 
z jejich otroctví a vykoupím vás vztaženou paží a velikými soudy. Příjmu 
vás za svůj lid a budu vaším Bohem a poznáte, že já jsem Hospodin, váš 
Bůh, jenž vás vyvádí z egyptských robot.“ – Exodus 6: 6-7

„Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj 
Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat svojí práci, ale sedmý den je dnem 
odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žád-
nou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvůj 
býk ani tvůj osel, žádné z tvých dobytčat. Také přistěhovalec ve tvých 
branách ať si odpočine spolu s tebou, tvým otrokem a tvou děvečku. 
Pamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, tě 
odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti Hospodin, tvůj 
Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní den.“ – Deuteronomium 5:12-15 
(B21)

https://zabudnutecesty.sk/sabat/


16 17

Opravdu odpočíváme ve volný den?

Mimo pracovní dobu máme pořád u sebe telefon, tablet, notebook, díky kterým 
jsme pořád online, dostupní a na příjmu. Kdybychom se nad tím zamysleli meta-
foricky a uvedli to do extrému, tak jsme pořád v Egyptě, pod faraonem a v otroctví. 
V Egyptě práce nikdy nekončila, vždy bylo co dělat. Bylo potřeba vybudovat novou 
pyramidu, postavit nové město, a to stejné platí pro nás. Vždy je nějaká práce, kter-
ou musíme dodělat nebo začít něco dalšího. Musíme si ale uvědomit, že svět se 
nerozsype na kusy, pokud se na jeden den v týdnu zastavíme. Na našich ramenech 
nestojí celý svět. Bůh je ten, kdo drží svět ve svých rukou.

V den šabatu bychom neměli dělat žádnou práci ať už placenou či neplacenou, u 
které si neodpočineme a nemáme z ní radost (uklízení, nakupování, žehlení, vaření 
a spoustu dalších). Měli bychom se vyhnout odepisování na pracovní zprávy, e-mai-
ly, pokud nejde o život.  Pokud využíváme den šabatu na neplacené práce jako je 
uklízení, vyřizování účtu a jiných povinností, pak je to „bastardský šabat“, o kterém 
píše Eugene H. Peterson a kterému bychom se měli taky vyhnout, jelikož tento vý-
jimečný den ztrácí pak svůj význam.

Náplni Šabatu by neměla být žádná práce, což neznamená, že budeme ležet celý 
den v posteli. Šabat má být aktivní, ale ne prací. Zároveň není pro to, abychom byli 
efektivní či zvýšili svou efektivitu v den Šabatu. Nemá to být ani přestávka, ale vr-
chol v životě. Bůh odpočíval, zastavil se, ale ne proto, že byl unavený.

03 03

„Šabat neexistuje v prospěch pracovních dní v týdnu, ale pracovní 
dny v týdnu existují v prospěch Šabatu.“

Abraham Joshua Heschel, „Šabat“

„Sabbath because I can. / Šabat, protože můžu.“

Janči Máhrik

Tento výjimečný den bychom neměli vnímat jako povinnost a nutnost ho aplikovat 
do svých životů, ale jako dar od Boha a jako projev naší svobody.
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Cvičení

Máš elektronické zařízení pořád u sebe? Jsi schopný/á být offline anebo ignorovat 
pracovní zprávy mimo pracovní dobu? Pokud ne, napadá tě způsob, který by Ti 
v tom mohl pomoct?

Není Tvůj šabat někdy „bastardský šabat“? Dokážeš si představit nedělat žádné 
neplacené, domací práce v ten den?

„Šabat neexistuje v prospěch pracovních dní v týdnu, ale pracovní dny v týdnu ex-
istují v prospěch šabatu.“ Jak chápeš tento citát?
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ŠABAT -
PÁN NAD 
ŠABATOM

0404

Platí šabat i dnes? Není to jen něco zastaralého, historického, něco, 
co se nás už v dnešní době netýká?

Šabat je zakořeněný do rytmu stvoření. Je to součást přikázání a nemáme žádný 
důvod nebo příkaz, který by rušil šabat. Je tím pádem pořád aktuální a měli by-
chom ho aplikovat do svých životů.

Co říká Ježíš o šabatu? 

Ježíš konfrontuje farizeje, když ho napomínají, že jeho učedníci pracují v den šaba-
tu: 

Šabat je dar od Boha pro člověka, abychom se z něj těšili, radovali a užívali si ho – 
na tuto část často zapomínáme a soustředíme se na část, ve které člověk nebyl st-
vořen pro šabat. Náš život má být víc než jen poslouchání pravidel a má být víc než 
jen odpočinek. Člověk je stvořený pro práci, smysluplnou a tvořivou práci. Šabat je 
dar od Boha, kterým se nemáme nechat zotročit. Proto taky Syn člověka určuje a 
rozhoduje, jak má šabat vypadat. 

Ježíš velmi často v den šabatu uzdravoval lidi, ať už to z  fyzických, duševních či 
duchovních nemocí. Uzdravuje je a obnovuje lidi do plnosti, aby měli kvalitní a 
plnohodnotný život.

Ježíš přichází jako Pán nad šabatem a nabízí nám skutečný oddech, což je víc než si 
jen dobře pospat a ležet doma. Jelikož Mu na nás záleží a miluje nás, tak nám nabízí 
kvalitní odpočinek. Šabat je jako chrám – svaté místo, svatý čas, který nám nabízí 
víc než jen day off, dovolená nebo posezení s kamarády.

„Sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Syn člověka je 
pánem i nad sobotou.“ – Marek 2:27-28

https://zabudnutecesty.sk/sabat/
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„Jsi unavený, vyčerpaný, vyhořený kvůli náboženství? Pojď ke 
mně, pojď se mnou a vrátí se Ti život. Já Ti ukážu jak mít skutečný 

odpočinek.  Pojď se mnou a pracuj se mnou. Podívej se, jak 
to dělám já. Nauč se nevynucené rytmy milosti. Já na Tebe 

nepoložím nic těžkého ani nic, co bys nemohl unést. Drž se mně 
a naučíš se žít svobodně a s lehkostí.“

Eugene H. Peterson

Měl Šabat jinou kvalitu, hodnotu před tím, než přišel Ježíš?

Šabat měl tento záměr už od začátku stvoření, ale Ježíš na tuto hodnotu a význam 
ještě více poukázal. Ukázal, jak funguje šabat a proč jsme ho dostali od Boha jako 
dar.

Jak vysvětlit, že Ježíš uzdravuje? Co to znamená a jak to funguje?

To co dělá šabat šabatem je čas, který není naplněný prací ani myšlenkami o práci, 
ale je to čas naplněný radostí, oslavou a hodnocením. To, co děláme, popřípadě 
neděláme, dělá šabat šabatem. Není to o žádné magii, ale je to o tom, co v ten den 
děláme. V den Šabatu se přibližujeme k Bohu, což je jeden z dalších rozměrů šaba-
tu, díky kterému právě funguje.

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se 
Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, 
kdo máte dvojakou mysl.“ – Jakub 4:7-8
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Cvičení

Jak se cítíš v den šabatu a týden po něm? Vnímáš změnu v průběhu týdne?

Stalo se Ti, že ses musel/a nutit k šabatu? Jaké to bylo?

Jaké jsou Tvé první myšlenky a reakce, když jsi vyčerpaný/á anebo vyhořelý/á?
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ŠABAT -
Q&A + ŠABAT 
V PRAKTICKOM 
ŽIVOTE

0505

Jak poznáme, že je něco špatně v oblasti šabatu?

Pokud se vyhýbáme střetnutím a schůzkám, o kterých víme, že jsou těžké nebo 
stresující, tak je něco v nepořádku. Pokud ohýbáme a měníme pravdu ve chvílích, 
kdy být upřímný je příliš těžké, tak něco není ok. Když se vyhýbáme hodnocení 
práce někoho, kdo nedělal svou práci dobře nebo když chodíme na schůzky, aniž 
bychom měli čas si stanovit své cíle a agendu, přemýšlet a modlit se je něco špatně. 
Šabat potřebujeme, abychom se mohli všem těmto nesprávným činům vyhnout.

Musí být šabat v sobotu?

Nemusí to být nutně sobota, protože pro každého člověka týden vypadá jinak. 
Šabat by měl být konec týdne. Pro kazatele, doktory, lidi pracující v gastronomii, 
neděle nebo sobota nemusí být konec týdne. Pointou je, aby to byl konec týdne 
a abychom měli čas se ohlédnout zpětně na uběhly týden a zároveň přemýšleli o 
tom dalším, o tom co nás čeká.

Neměl by šabat být celotýdenní proces?

Ano, měl by být. Neměli bychom pracovat 6 dní 15 hodin v kuse a pak jen jeden 
den odpočívat. Byli bychom opět v otroctví, práce by určovala naši hodnotu. Každý 
potřebujeme nějaký životní rytmus a potřebujeme se aspoň na nějakou chvíli každý 
den zastavit. Měli bychom mít čas na rodinu, odpočinek, přátele. Jsou různé rytmy 
– denní, týdenní, měsíční a roční, které nemusí být vůbec v konfliktu. V  každém 
z nich můžeme najít způsob, jak odpočívat.

Co když chození do kostela pro mě není oddech?

Šabat není o nás a není taky jen o odpočinku, není to day off. To jak trávím tento den 
by mělo oslavovat Boha, měli bychom se těšit z Jeho stvoření. Tak jako John Mark 
Comer ve své knize „Garden City“ bychom se měli zeptat na dvě otázky:

1. Je toto oddech/odpočinek?
2. Je toto chvála Bohu? Oslavuje to Boha?

https://zabudnutecesty.sk/sabat/
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Pokud odpověď na jednu z těchto otázek je ne, tak bychom se měli zamyslet, zda je 
to něco, co se nám nechce, ale za to to oslavuje Boha. Většina dobrých věci pro nás 
se nám nechce. Všichni chceme řídit, ale nikomu se nechce učit v autoškole. Není 
to o tom, co se nám chce, ale o tom, co je pro nás dobré. Bůh ne vždy po nás chce 
to, co chceme my, ale On ví, že je to pro nás dobré. Máme tendenci naplnit čas věc-
mi, které nás sice baví, ale ve výsledku nás stejně vyčerpají a nejsme odpočinutí.

Jak se prakticky připravit na šabat?

Příprava je velmi důležitá, tak jak i Susan Heschel vzpomínala o svém otci: „Příprava 
na Svatý den, říkal můj otec, je tak důležitá jak samotný den šabatu.“ Měli bychom 
si vymezit čas a nedělat žádné pracovní činnosti, ideálně nechodit nakupovat, ne-
vařit, neuklízet, ale věnovat tento svůj čas jiným činnostem.

Možností, jak může vypadat takový den šabatu je spousta a záleží na každém in-
dividuálně, co je mu příjemné, co je pro něj přirozené a co vnímá jako odpočinek.

Může to být na příklad:

Co když jsou lidé, kteří mají komplikovanou životní situaci, musí mít 
dvě práce a nemůžou si dovolit den volna?

Taková situace je pravdu těžké. Jsou lidé, kteří si takový volný den opravdu nemůžou 
dovolit a dokonce spí 4-5 hodin denně. Jsou opravdu vytížení. V tomto případě je to 
spíše výzva pro lidi, kteří si Šabat a volné dny mohou dovolit. Měli bychom takové 
lidi povzbudit, podpořit a pomoct jim ať už finančně nebo prakticky (jít nakoupit, 
pohlídat děti, uklidit v  jejich domácnosti, vyprat a vyžehlit…). Nejsme zodpovědní 
jen za svůj šabat, ale i za šabat v našem okolí. Měli bychom se zajímat o lidi kolem 
nás, zda mají tu možnost si odpočinout a zda nepotřebuji nějak pomoct.

Představte si jaké by to bylo, kdybychom každý týden jeden den v týdnu nedělali 
žádné práce, žádné bouchání, sekání trávy, vrtání, umývání, naproste ticho. Vypli 
bychom internet a věnovali se jeden druhému, hledali radost a reflektovali nad 
svými životy. Společně bychom hledali radost i v těch těžkých časech a pokud by 
radost byla, tak bychom se spolu radovali a oslavovali. Dokážete si představit, jak 
velkou změnu by to udělalo?

„Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a 
dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, 
tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty, ani tvůj syn ani tvá dcera, 
tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých 
branách, protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všech-
no, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal so-
botní den a posvětil ho.“ – Exodus 20:8-11 (B21)

• Čtení knížek, Bible (Žalmy, Přísloví)
• Procházka v přírodě
• Poslech hudby nebo podcastu
• Odpočinkový seriál nebo film
• Večerní pivo s kamarádem (pokec o tom, jak se máte, neřešit pracovní povinnosti)
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Cvičení

Jak se připravuješ na šabat a jak pak vypadá tvůj den šabatu?

Napadají Tě další nebo jiné způsoby, jak by se dalo připravit na šabat?

Dokážeš si představit, jak vypadá den šabatu bez přípravy a jak s přípravou? Zkus 
si napsat konkrétní příklady, jak konkrétní příprava může ovlivnit tvůj den šabatu.
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https://www.martinus.sk/?uItem=63721&z=9BUG35&utm_source=z%3D9BUG35&utm_medium=banner2&utm_campaign=partner
https://www.amazon.com/Sabbath-Resistance-Saying-Culture-Now/dp/0664239285/ref=sr_1_1?keywords=Sabbath+as+Resistance%2C+Walter+Brueggeman&qid=1577533447&s=books&sr=1-1
https://www.martinus.sk/?uItem=715311&z=9BUG35&utm_source=z%3D9BUG35&utm_medium=banner2&utm_campaign=partner
https://www.amazon.com/Garden-City-Work-Being-Human/dp/0310337348/ref=sr_1_1?crid=2AMXNFPC9TWCM&keywords=garden+city&qid=1577536968&s=books&sprefix=garden+ci%2Cstripbooks-intl-ship%2C291&sr=1-1
https://www.amazon.com/Pastor-Memoir-Eugene-H-Peterson/dp/0061988219/ref=sr_1_1?keywords=The+Pastor%2C+Eugene+Peterson&qid=1577533486&s=books&sr=1-1
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