
Mt 12,38-40, Jon 2,1-11
Ježíš nejen utěšoval a konejšil, on také
jitřil a rozčiloval. Dobropověstní fari-
zeové a zákoníci s ním hodlají zapříst
hovor a činí tak korektně: oslovují ho
Mistře, jako by uznávali jeho učitel-
skou autoritu. A Ježíš, místo aby zdvo-
řilost oplatil zdvořilostí, nazval je po-
kolením zlým a cizoložným. Takto
prudce zareagoval proto, že po něm
chtěli znamení. Znamení, že on je
Bohem seslaný a lidmi čekaný mesiáš.
Ale co je na tom špatného, žádat zna-
mení, ověřit si, že jsme nesedli na lep
zase nějakému manipulátorovi, dema-
gogovi a šejdíři? Přece sám Ježíš varu-
je před falešnými mesiáši: „Mějte se na
pozoru, aby vás někdo nesvedl.“
Farizeové a zákoníci chtějí po Ježíši
znamení: jenže to po něm chtějí to, co
on dává! Oni to, co dává, neberou, a to
je zlé, to je důvod, proč je na ně Ježíš
tak rozčílený. Když učinil svůj první
zázrak a proměnil v Káni Galilejské
vodu ve víno, označil to evangelista
Jan za počátek jeho znamení. Všechno,
co Ježíš činí, všechny jeho skutky,
uzdravení nemocného, vyhnání zlého
ducha, tišení bouře, nasycení zástupu -
to jsou znamení. Kdo má oči k vidění a
uši k slyšení, ten je vidí a slyší. Ježíšovu
výpadu proti pokolení zlému a cizo-
ložnému u evangelisty Matouše před-
chází vyprávění o tom, jak Ježíš uzdra-
vil člověka s kombinovaným postiže-
ním, který byl posedlý, slepý a němý.

Zástupy užasly a říkaly: „Není tohle
Syn Davidův?" Farizeové byli u toho
také, ale žádné znamení Božího krá-
lovství, znamení synovství Davidova
v tom neviděli. Naopak vyslovili po-
dezření, že Ježíš je ve spojení s temný-
mi silami a vyhání čerta ďáblem. Ježíš
od počátku rozděluje: lidé kolem něj
vidí totéž, ale neznamená to pro ně
totéž. Prostý rybář Petr po nečekaně
úspěšném rybolovu pln svaté bázně
zvolá: „Odejdi ode mne, jsem člověk
hříšný,“ pohanský setník možná na
základě jen ústně šířených zpráv roze-
zná Ježíšovu svatost a řekne: „Nejsem
hoden, abys vešel pod mou střechu.“
Učení farizeové a zákoníci jsou očitými
svědky úžasného uzdravení beznaděj-
ně nemocného člověka, ale jejich vztah
k Ježíši to nezmění. V jejich formálně
zdvořilé žádosti o předložení mesiáš-
ského znamení se skrývá komentář:
„Co předvádíš, není nic moc. Uzdra-
vuješ, to je hezké, ale jako důkaz mesi-
ášství to nestačí. Musíš přidat, jinak tě
neberem." Ano, takto se chová pokole-
ní zlé a cizoložné, takhle se chováme
my, když říkáme Ježíši: ještě mne nejsi
hoden, ještě jsi nevyhověl mým náro-
kům, ještě ses mi neprokázal jako Pán
můj a Bůh můj, neuspokojil jsi dopo-
sud můj rozum, neuchvátil moje city,
předveď něco víc než doposud, pře-
svědč mne. Nevěra nemá dost na
Ježíši, jak ho Písmo svaté dosvědčuje,
chce něco, co by fakt byla síla, něco

opravdu super. Víra má dosti na Ježíši,
jaký je, jak nám ho Písmo dosvědčuje.
Žasne nad tím, co Ježíš konal, to k sobě
nechává promlouvat, v tom hledá a
nachází poselství pro náš život nyní i 
v hodinu smrti naší. Víra rozeznává
znamení v tom, co Ježíš konal v celém
svém životě a díle.
Znamení, to je zvláštní slovo, takové
nenápadné, ale ohromně závažné.
Když strojvedoucí mezinárodního ex-
presu přehlédne znamení stůj, může z
toho vzejít tragédie, na jakou se vzpo-
míná po desetiletí. Znamení vždycky
obsahuje nějaký pokyn: stůj, zpomal,
jeď přímo, rozjeď to, dej přednost. I
Ježíšovy činy jsou znamení, pokyny
pro nás, říkají nám zastav, zpomal,
utichni, očisti se, doufej dcero, vstaň.
Znamení nikdy není důkaz, nikdy
není docela jednoznačné. Jeho význam
si musíme přisvojit. Kdo si nepřisvojí
význam červeně orámovaného bílého
trojúhelníku před křižovatkou, ten
nemá proč šlápnout na brzdu a dát
přednost. Znamením „dej přednost“
se grafický obrazec stává tehdy, když
se naučíme rozeznávat v něm pokyn
pro naše řidičské chování. Na tom, co
znamená tato značka, toto znamení, 
v silničním nebo drážním provozu, se
lidé dohodli.
U znamení v provozu víry je to složi-
tější, lidé se docela nedohodli nebo
vůbec nedohodli na významu zname-
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KP:
Ale jest obyčej váš, abych vám propustil jednoho vězně na velikou noc. Chcete-
liž tedy, ať vám propustím krále Židovského? I zkřikli opět všickni, řkouce: Ne
toho, ale Barabáše. Byl pak Barabáš lotr.
EP:
„Je zvykem, že vám o velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně.
Chcete-li, propustím vám toho židovského krále." Na to se dali do křiku: „Toho
ne, ale Barabáše!" Ten Barabáš byl vzbouřenec.

J 18,39-40
Pilát je bystrý a vzdělaný člověk. Ví, že mu židovská velerada podstrčila
Ježíše proto, že ho nenávidí. Vyslechne si ho proto a zjistí, že nejde ani o pro-
tiřímského vzbouřence ani o zločince, nýbrž o představitele takového pojetí
zbožnosti, které je pro židovské předáky nesnesitelné. Co by se jim do toho
pletl; nechce se mu přisluhovat v této nečisté věci jeho žalobcům. Ježíšovi
vydává jasné svědectví nevinnosti, když říká: „Já na něm žádnou vinu nena-
lézám“ (J 18, 38).
Jenže věc má háček: Pilát má zkušenosti a ví, že velerada na Ježíši nějakou
vinu najde a bude Piláta obtěžovat znovu, naléhat a možná i hrozit. Jeho pozi-
ce není příliš silná, už dříve měl ve svém úřadu v Judeji nesnáze a Řím si přeje
mít v provinciích klid.
Jak tento případ co nejlépe a nejrychleji smést se stolu? Jak vůbec napravit
justiční omyly a přehmaty, aby z toho byla co nejmenší ostuda a rozruch?
Amnestií. Obžalovaný je osvobozen, vyšetřování zastaveno, nic už na povrch
nevyplave, ani zaujatost žalobců, ani předpojatost soudu. Právnicky opravdu
elegantní řešení.
Příležitost se tu nabízí sama. Všecka čtyři evangelia shodně dosvědčují, že
bylo tehdy zvykem propouštět o Velikonocích jednoho vězně. Z mimobiblic-
kých pramenů sice tento obyčej doložen nemáme, ale dá se pochopit. Veli-
konoce jsou svátky připomínající vysvobození Izraele z Egypta. Ve starověku
bylo běžné zobrazovat dávné příběhy jejich dramatickým předváděním.
Můžeme si to představit po způsobu pašijových her, kde někdo hraje Ježíše,
jiný Piláta atd. Zde hrál propuštěný odsouzenec roli Izraele vysvobozeného z
Egypta. Římské úřady to mnoho nestálo, o jednoho kriminálníka na svobodě
více či méně. A Židé to jistě měli rádi, protože se v duchu ztotožňovali s pro-
puštěným. Z jeho údělu odečítali zaslíbení, že budou jednou ze svého nyněj-
šího „Egypta" i oni sami propuštěni, ať už za něj považovali nadvládu Říma-
nů, anebo uvězněnost ve věku hříchu a
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Znamení Jonáše proroka 

III.
„I stvořil Bůh člověka k obrazu

svému, k obrazu Božímu stvořil jej,
muže a ženu stvořil je 

a požehnal jim Bůh a řekl: 
Ploďte se a rozmnožujte se 

a naplňte zemi."
(1M 1,27-28)

„Vytvořil Hospodin Bůh člověka,
prach ze země, 

a vdechl mu v chřípí dech života."
(1M 2,7)

A najednou jako by sám Pán Bůh
přibrzdil a uvážlivě, pečlivě, s nej-
větším zaujetím, jak to vyjádří i ten
majestátní plurál, řekne: „Učiňme
člověka k obrazu svému...“
Tu je ta první zpráva, první svědectví.
Druhé svědectví o stvoření člověka od
člověka přímo vychází. Společné je tu
především to, že i člověk je součástí
veškerého stvoření, které vyšlo z Boží
ruky. Není víc a ve srovnání s námi
lidmi není ostatní tvorstvo ničím mé-
něcenným. Člověku ovšem připadá
mimořádné poslání, pověření na svě-
tě. Nejprve i v tomto ohledu slyšíme
slovo velice povzbudivé a posilující:
Stvořil Bůh člověka k obrazu svému.

Jsme a máme být obrazem Božím - to
je snad nejvznešenější hodnocení člo-
věka.
Jestliže můžeme dál v Bibli, v Desa-
teru číst: „Nezobrazíš si Boha...", pak
zpráva o stvoření  člověka zároveň
říká: „Sám buď obrazem Božím.“
Aby nás však ani toto poselství
nevynášelo až do oblak, k pýše a
nadřazenosti nad ostatní stvoření,
slyšíme hned z té druhé zprávy: Bůh
stvořil člověka, prach ze země. Jsme a
máme být obrazem Božím, ale záro-
veň jsme jako prach. Jak se tu prav-
divě a realisticky podává obraz
důstojnosti i nepatrnosti lidství.
Jsme skutečně jako prach. Všech
prvků, z nichž se skládá naše tělo, je
všeho všudy prý jen za pár korun.
Nejvíc je v nás snad fosforu, ale ne-
vyplatilo by se z nás dělat ani zápal-
ky... Jsi prach a v prach se navrátíš.
Tu je naprosto nesentimentální
trumf proti každému lidskému na-
foukanému, pyšnému, nebetyčné-
mu, sebeklamnému egoismu. Obraz
Boží a zároveň prach. Jen třtina vět-
rem se klátící, ale myslící, jak vyjád-
řil rozpornost a nesoběstačnost na-
šeho bytí Blaise Pascal. 
Ale je tu ještě jeden ohromně důleži-

tý znak, který se táhne jako zlatá nit
celým biblickým svědectvím o člo-
věku: Když jde o člověka, pak jde o
vztah. O jaký vztah tu jde? V zásadě
o trojí:
Nejprve o vztah Boha k člověku a
člověka k Bohu. Už v tom: „Stvořil
Bůh člověka k obrazu svému" je
odkaz k tomuto vztahu. Při stvoření
se rodí vztah lásky Boží k nám.
Málokdo z nás má plnou jistotu, že
ho zrovna v tu chvíli, než se narodil,
vlastní rodiče opravdu chtěli. Ale
Stvořitel nebe a země nás chtěl a
chce. Už tu je tedy na prvním místě
ve hře láska našeho Pána a Stvořite-
le, abychom se i my mohli učit lásce,
protože i toho, že jsme, je láska, nej-
prve Boží láska, původcem.
Druhým vztahem, v němž spočívá,
v němž je nejpevněji  zakotveno sku-
tečné lidství, je vztah mezi námi
lidmi navzájem. Zásada velice zná-
má a nepostradatelná. Už v dávných
dobách v Řecku odpovídali na otáz-
ku: „Co je člověk?" ZÓN POLITI-
KON, tvor společenský. 

Jan Nohavica
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ní, ač ta znamení jsou také životně důležitá. Co je opravdu znamení z nebe, co je
znamení, že tohle Bůh chce, tohle ne, tady vybízí jdi do toho, tady volá stůj, na to
žádná mezinárodně ani vnitrocírkevně uznaná pravidla nejsou, natož nějaké
testy, kde by si to mohl člověk vyzkoušet nanečisto. Vždycky bude záležet na
tom, jak ty se k tomu onomu znamení postavíš, pro co se rozhodneš, kam kotvu
své víry spustíš.
Vzpomeňme na Gedeona, který žádal průkazné znamení z nebe, zda opravdu se
má postavit do čela branného odporu vůči Midjáncům, a znamení z nebe se mu
dostalo: když na poli bylo sucho, ovčí kůže byla mokrá, a když všude padla rosa,
kůže byla suchá. Gedeon v tom rozeznal Boží znamení, uvěřil pokynu, který v
něm vyčetl, a pustil se do boje. A o to jde, že uvěřil. Kdyby se rozhodl neuvěřit,
jistě by našel tisíc a jeden důvod, proč takové znamení mít za neprůkazné, zůstat
doma a do boje nejít. Mohl si říci, kdo ví, jak ten kus kůže na poli k vlhkosti při-
šel, a že se najde někde i něco suchého, když prší, to se stává, to se dá nějak odvy-
světlit nebo tomu jednoduše nepřiložit váhu. . Prostě kdo chce nerozeznat Boží
znamení, nerozezná. Kdo chce neuvěřit, neuvěří.
Pokolení zlému a cizoložnému nebude dáno znamení, jaké by chtěli, nebude mu
dáno znamení tak průkazné, že už by ani žádnou víru nevyžadovalo. Bude mu
dáno jen víceznačné znamení Jonáše proroka.
Co by to znamení Jonáše proroka mohlo znamenat?
Podle evangelisty Lukáše, který nemá zmínku o třech dnech a třech nocích, pro-
rok Jonáš sám znamením, tento prorok ohlašující pohromu: město Ninive vyvrá-
ceno bude. Prorok Jonáš je znamením trestající Boží spravedlnosti. Zlo, které
pácháte, se navršilo, vystoupilo až před Hospodinovu tvář, už se naplnila míra,
džbán se utrhl a Ninive vyvráceno bude. V jeho prorockém poselství, lépe řeče-
no v Hospodinově poselství, před kterým by prorok nejraději utekl - on to i zku-
sil, ale nejde to - není žádný návod „čiňte pokání a Hospodin se smiluje". Je-li v
Jonášově proroctví, které má Ninivským předat, přece jen odkaz na neskonalé
Boží milosrdenství, pak je hodně skrytý v ohlášení „ještě čtyřicet dní a Ninive
vyvráceno bude“. Boží milosrdenství je skryto ve zprávě, že ta pohroma, která za
čtyřicet dní přijde, je Boží trest. Než zaniknete, alespoň budete vědět, proč: pro-
tože jste si to zasloužili. A v tomto zjištění bude vaše jediná útěcha, jiná nebude.
Ninivští se ale zachovali nečekaně. Pochopili, že Jonášem ohlášená katastrofa je
znamením. Nevíme, jak k tomu pochopení přišli, ale Duch svatý věje kam chce,
a tak řekněme, že jim ze svobodné Boží milosti bylo dáno pochopit, že prorok a
jeho proroctví zkázy jsou znamením, a to znamení obsahuje skrytý pokyn: „Ob-
raťte se, přestaňte zle jednat, čiňte pokání, půstem, odříkáním a bolestí se protrp-
te k doznání, že jste hřešili,vršili zlo a trest zasloužíte.“ Ninivští v kajícné víře po-
rozuměli znamení Jonáše proroka, šli do sebe a Ninive vyvráceno nebylo. Tady
se rýsuje naděje: porozumíme-li Božím trestům, ohlášeným nebo již prožívaným,
jako trestům po zásluze, možná se Hospodin slituje a vyvráceni nebudeme.
V podání evangelia podle Matouše Pán připomíná prorokův třídenní pobyt 
v břiše veliké ryby. Dost často si toto znamení, už od nedělní školy, vykládáme
jako akt záchrany: záchranná ryba spolkla Jonáše, aby se neutopil. Jenže Jonáš se
utopil, strašlivě se utopil. Jej nepohltila jen temná mořská hlubina, jej pohltila
temná nestvůra, temná mocnost. To nebyl kytovec lidumil a zbytečné jsou otáz-
ky, jak se může těleso zvící člověka protlačit skrze velrybí zuby. Obluda, co pohl-
tila Jonáše, ta pozře hladce ty největší osobnosti. Tato nestvůra je sama temnota
moře, nejhlubší propast, proláklina u kořenů horstev. Byl zapuzen, už ho Bůh
nechtěl vidět, chaluhy ovinuly hlavu Jonáše - syna člověka, závory země se za
ním zavřely navěky. Pohlcení Jonáše mořskou obludou či obludností moře, to
ještě není znamení záchrany. To je znamení záhuby a smrti.
Tak jako zpráva Apoštolského vyznání, že Ježíš sestoupil do pekel. Sestoupil až
tam dolů, do netvora, do absolutní vzdálenosti od Boha, do zavržení od něj, do
nicoty.
Když Ježíš oznamuje, že jiné znamení se jim nedostane, než znamení Jonáše pro-
roka, mají adresáti, farizeové, zákoníci a my všichni pochopit, že Ježíš mluví o
svém utrpení a smrti. Komu nestačí znamení, která stačila Petrovi, setníkovi a
všem, kdo v něj uvěřili, tomu není pomoci. Teď už se vám dostane jen znamení
přes palubu vyhozeného a utopeného proroka, znamení kříže. Bude v ruce lid-
ské vydán syn člověka, bude mnoho trpět a bude zabit. Židům k pohoršení a
Řekům k bláznovství.
Vy však, kdo jste nepohrdli jeho znameními, nezhoršili jste se nad ním, kdo jste
vsadili na jeho znamení jako na znamení Božího království, smíte ve znamení
Jonáše proroka rozeznat velikou útěchu a přivlastnit si ji.
Byli jsme spolu s ním křtem pohřbeni ve smrt, tak to vyznává apoštol, abychom
i my, jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce, v novotě živo-
ta chodili.
Až úplně dolů klesl křižovaný Kristus, až k základům hor, až na dno. A ve chví-
li nejhlubší utopenosti se děje záchrana. Odraz ode dna, to je obraz příliš slabý,
málo hutný. Snad by bylo výstižnější představit si propadnutí dnem, propad jako
únik, spásný únik. Bezedná propast, kterou byl Kristus pohlcen, sama se stává
záchranou. Mořská nestvůra, pohlcující život, stává se záchranářskou, vyvrhuje
život na pevnou zem. I to je znamení Jonáše proroka, toto tušení záchrany, která
se děje skrze opuštěnost, bolest, zavržení, smrt nicotu.  Však Jonáš ve chvíli, kdy
byl pohlcen, kdy ho propastná tůň obklíčila, zároveň již vyznává: „V soužení
jsem volal k Hospodinu a on mi odpověděl, z lůna podsvětí volal jsem o pomoc
a vyslyšel mne.“ Podobně volá Ježíš na kříži: „Bože můj, proč jsi mne opustil?“ A
jak vědí ti, jimž stačí napovědět, ten Žalm 22 má pokračování. Patří přece 
k Žalmu i vyznání, že „Hospodin nepohrdl poníženým, a když trpěl příkoří, neu-
kryl před ním svou tvář, slyšel, když k němu o pomoc volal“.
Volal Syn člověka na kříži z hlubokosti, jako Jonáš volal. A Hospodin neukryl
svou tvář. Vy všichni, kdo se cítíte na dně, nebo kdo tušíte, že se tak cítit budete,
až vás vody zachvátí a obklíčí vás propastná tůň, připomeňte si znamení Jonáše
proroka a uvěřte mu: „Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci... I rozkázal
Hospodin rybě a vyvrhla Jonáše na pevninu." Amen.

Miloš Rejchrt

Afghánci Abdulovi Rahmánovi
hrozí za konverzi ke křesťanství
smrt. Píše se o tom po celém světě.
Lámu si hlavu, proč se píše zrovna o
něm. V islámském světě přece hrozí
smrt všem konvertitům. Smrt do-
konce hrozí i konvertitům z islám-
ských rodin v západních demokra-
ciích. Rozdíl je pouze v tom, že v
islámských zemích je smrt prakticky
jistá - a dokonce po řádném soudu,
kdežto v západní Evropě pouze
možná. Ohrožen je ovšem každý

konvertita. Takových lidí, jako je
Abdul Rahmán, byly v posledních
letech zabity desítky, ne-li stovky.
Nejsou zabiti nějakými teroristy
nebo „fundamentalisty“. V Afghá-
nistánu či v Íránu jsou mnohdy zabi-
ti vlastními rodinnými příslušníky.
Když jsem na takové případy jako
křesťan již dříve upozorňoval,
dostalo se mi odpovědi, že církev ve
středověku také popravovala. Je mi
to líto, byl to zločin, stydím se za to
a jsem rád, že už to není. Ale připa-

dá mi to jako slabá odpověď, když
někdo umírá dnes. 
Dokonce jsem slyšel, že jsem netole-
rantní, když islám moc kritizuji.
Ano, k zabíjení za konverzi jsem
netolerantní. Vyzývám všechny, aby
byli netolerantní také.
A propos, nechtěl by tento případ
okomentovat někdo z české muslim-
ské obce? Teď je vhodná příležitost
se ozvat.

Dan Drápal

Mediální konvertitaNad Biblí

Znamení Jonáše proroka

umírání. Římany s Egypťany zřejmě
ztotožňovali političtí zélóti, kdežto
mysticky ladění esejci byli nakloněni
považovat za egyptské zajetí celý
starý věk, nevykoupený a plný trápe-
ní.
Na to vše ale Pilát sotva asi myslí.
Prostě se chápe možnosti, kterou mu
dává zavedený zvyk, a navrhuje:
Chcete, abych vám propustil toho
vašeho židovského krále? - Asi ani
nevnímá, že se takovou otázkou
dopustil nové hrubé urážky svých
posluchačů. Jejich očekávaný král,
Mesiáš, který je přijde vysvobodit,
Římany přece přemůže! Jak by tako-
vého krále mohl tento zpupný Říman
propouštět na svobodu? To se jim
posmívá! Tento zajatec přece nemůže
být králem! A za to, že se za něho
vydává, zaslouží smrt.
Pilátovi tu patrně souzní něco jiného:
Z některých zemí starověkého Před-
ního východu máme doloženo, že při
hlavních výročních svátcích, při
novoročí, se obřadně předvádělo, jak
král za svůj lid trpí a nese jeho bídu.
Při obřadech byl sesazen z trůnu,
kněz k tomu určený bil krále do
tváře. Potom však následovalo jeho
slavnostní znovunastolení na trůn.
Někde přebíral roli krále v symbolic-
kém dramatu herec - tzv. „karnevalo-
vý král", otrok či odsouzenec, který
ovšem nebyl povýšen na trůn, nýbrž
v závěru obřadu usmrcen.
Tak Pilát říká: Já vám toho vašeho
„také-krále" propustím a tím vše
skončíme. To je přece laskavá nabíd-
ka velkorysého místodržitele, který
nerozmazává drobnosti! Židovským
předákům se to ale nehodí a davům
nelíbí. To by ze všeho vyšel dobře
ten, který je zklamal, když se neroz-
hodl bojovat proti Římanům a zůstal
u nepohodlně náročného programu
prokvasit svět láskou. To raději Ba-
rabáše!
Kdo to byl Barabáš? Víme o něm jen
málo, jeho jméno a několik zmínek v
evangeliu. Tam se o něm říká, že to
byl vzbouřenec (řecky léstés), podle
Kralických lotr. Sotva to byl obyčejný
lupič. Zřejmě šlo o jednoho z proti-
římských povstalců, zélótů čili hor-
livců, jimiž se to tenkrát v Palestině
jen hemžilo. Dokládá to poznámka
jednoho z řeckých rukopisů u Mt
27,16, která navíc připomíná, že
Barabáš byl vsazen do vězení pro
vraždu a vzpouru; řecké stasis zna-
mená totéž co naše povstání. Dnes by
se řeklo: partyzán. Prostí lidé s nimi
sympatizovali. Ale vyšším vrstvám,
které se snažily s Římany vyjít a ušet-
řit zemi nových krvavých zásahů
římské moci, byli nepohodlní. Když
se to však židovským předákům
hodilo, nebylo tedy nesnadné získat
lid pro to, aby se prosbou u Piláta
zasadil o vzbouřence, jako byl
Barabáš.
Z toho je zřejmé, že Barabáš měl na

programu také Boží království jako
Ježíš, jenže jeho cesta k němu byla
jiná. Měl za to, že je nutno vytvořit je
i násilím. Tedy že účel světí prostřed-
ky, že tomu, kdo jde za vznešeným
cílem, je vše dovoleno. S tím máme
své zkušenosti. A přece je tato Bara-
bášova cesta mnoha lidem dodnes
bližší než cesta Ježíšova. Není divu,
že lid před Pilátem křičí: Propusť
Barabáše!
Volají jméno, které mluví. Spíše než
jméno je to asi přezdívka či titul: Bar
abbas znamená aramejsky syn otce -
tedy titul Mesiáše. Jak k němu přišel?
Byl to „vězeň znamenitý" (tak
Kraličtí) či „pověstný" (tak Eku-
menický překlad - podle Mt 27, 16),
zřejmě náčelník, vůdce vzbouřene-
cké skupiny. Proto takové vznešené
přízvisko. Vůdce protiřímského
povstání za císaře Hadriána kolem
roku 130 po Kr. se nazýval Bar
Kochba, tj. Syn hvězdy, zřejmě podle
Nu 24,17: „Vyjde hvězda z Jákoba,
povstane žezlo z Izraele." Místo „žez-
la" má Septuaginta „člověk" a židov-
ský midraš tu čte rovnou „Mesiáš".
Není tedy divu, že k významnému
úkolu patří výmluvné jméno. Tak tu
před Pilátem stojí proti sobě vykupi-
tel skrze smilování a vykupitel skrze
násilí a oba se dovolávají toho, že
jsou syny nebeského Otce.
Ale je nějaké místo ve Starém záko-
ně, o které lze tento nárok na Boží
synovství opřít? Je jich několik. Ve
Starém zákoně ovšem není obvyklé,
aby se Boha jako Otce dovolával jed-
notlivec. Buď jde o Izraele jako celek,
nebo jeho představitele, krále, který
ovšem zastupuje před Bohem vše-
chen lid. První zmínku o synovství
Izraele najdeme v Ex 4, 22-23. Hospo-
din vysílá Mojžíše do Egypta a říká
mu: „Potom faraónovi řekneš: Toto
praví Hospodin: Izrael je můj prvoro-
zený syn. Vzkázal jsem ti: Propusť
mého syna, aby mi sloužil. Ale ty jsi
jej propustit odmítl. Za to zabiji
tvého prvorozeného syna." To se pak
také stalo o pesachové noci, kdy
Izraele uchránila před zhoubou krev
beránka na veřejích. Dalším příkla-
dem synovství krále je třeba Ž 2, 7:
„Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplo-
dil." O vztahu Boha a krále mluví i
zaslíbení Davidovi, které mu vyřídí
prorok Nátan (2 S 7, 14): ,Tvému
synu, který mi postaví dům, budu
otcem a on mi bude synem.' -Z toho
vyplývá, že když se někdo v Izraeli
hlásil k Bohu jako Otci, osoboval si
tím královskou hodnost. Tak tu před
Pilátem stojí dva uchazeči o králov-
ství: král věku násilí a král věku

lásky. Dav shromážděný před Pilá-
tem volí. A my víme, že ani my sami
se takové volbě nemůžeme vyhnout.
Ale co Ježíš? Proč se nepokusí všem
okolo vysvětlit, že ti, kdo volí
Barabáše, volí špatně? Proč se podvo-
luje a mlčí? Jeho mlčení totiž mluví,
je výmluvné. Kdo zná Písmo, vzpo-
mene si na Iz 53, 7: „Jako beránek
vedený na porážku, jako ovce před
střihači zůstal němý, ústa neotevřel."
- Právě toto místo vyložil Filip
komorníkovi na Krista (Sk 8, 32).
Ježíš svým mlčením před Pilátem
ukazuje, že tu před všemi přítomný-
mi stojí velikonoční Beránek. Do role
Beránka vybral a odsoudil Ježíše lid,
který zvolil Barabáše. Ježíš ji přijímá
a nevzpírá se jí. To není důsledek
rezignace a pasivity, nýbrž něco, k
čemu je třeba veliké odvahy a obrov-
ské vnitřní síly. Tak veliké síly, že
může být jen Božím darem, zmocně-
ním shůry.
Přijetím role odsouzence, tím, že se
už dál nehájí, dává Ježíš Barabášovi
možnost, aby vyšel z vězení a vyhnul
se trestu. Tak byl nakonec popraven
nevinný a zločinec vyšel bez trestu. Je
to správné? Kdybychom zrušili záko-
ny, zlo zaplaví celou společnost.
Jenže o to tu teď nejde, nejde o koho-
koli, ale o dva zcela určité lidi, Ježíše
a Barabáše. Zákon platí dál, ale Ježíš
tu vstoupil na Barabášovo místo. Dal
se za něj potrestat. Nezrušil Zákon,
ale naplnil jej. A tím ukázal, oč v
Novém zákoně jde: o zástupný vý-
znam Ježíšovy smrti.
Jako velikonoční beránek zemřel,
zastoupil ve smrti všecky, kdo byli v
domě, jehož veřeje byly pomazány
beránkovou krví. Jenže my často pro-
padáme domněnce, že takové vykou-
pení, jaké potřebujeme, totiž vykou-
pení ihned a z toho, co se nám samým
zdá zlé, nepřináší láska přicházející v
pokorném Beránkovi. Není nám dost
rázný a rozhodný, není hotov udělat
pro nás všecko, totiž sáhnout k násilí.
K tomu byl hotov Barabáš. Nemu-
síme ho mít před očima, nemusíme
opakovat jeho jméno, ale chceme-li
vysvobození po svém a hned, bez
pokory a trpělivosti, volíme tím
Barabáše.
A přece vedle nás, ba před námi stojí
ten, kdo se nevydal samozvaně za
mocí a slávou, ale přijal úděl beránka
a vzal na sebe všecko, co Zákon určil
nám. Svým křížem jednou provždy
podepřel duhu smíření, která se nad
námi klene dodnes. Tak jsou i před
námi dvě cesty: Beránkova a
Barabášova, úzká a široká.

Jan Heller

Výměna za Barabáše
Dokončení ze str. 1

Dokončení ze str. 1

Požehnané Velikonoce
přeje všem čtenářům

redakce



Nedávno mě nav-
štívil přítel. Po
obvyklé výměně úvodních zdvořilos-
tí se neudržel a podle svého zvyku
okamžitě utrousil sarkastickou po-
známku: „Nechápu, jak můžeš být
tak odporně spokojenej. Já se honím
od rána do večera a není mi to k niče-
mu." Zanedlouho rozhovor sklouzl 
v monolog a můj přítel se pustil do
bědování nad neutěšeným stavem
společnosti a světa. Jak tak mluvil a
mluvil a mluvil, vzpomněl jsem si
na posledního biskupa Jednoty
bratrské Jana Amose Komen-
ského a jeho „světlé vymalování,
kterak v tom světě a věcech jeho
všechněch nic není než matení a
motání, kolotání a lopotování,
mámení a šalba, bída a tesknost, a
naposledy omrzení všeho a zoufá-
ní: ale kdož doma v srdci svém sedě,
s jediným Pánem Bohem se uzavírá,
ten sám k pravému a plnému mysli
upokojení a radosti že přichází." Jako
by to Komenský psal o mně a mém
příteli!
Chvíli jsem si pohrával s myšlenkou,
že bych sáhl do knihovny a něco 
z Labyrintu mu přečetl. Nakonec
jsem od toho upustil; Komenského
čeština je sice krásná, ale dnešnímu
čtenáři obtížně srozumitelná. A navíc

jsem se bál, že by si to mohl vykládat
jako pokus o „násilnou"christianiza-
ci. (Když má člověk pocit, že mu je
něco vnucováno proti jeho vůli, tak
se zpravidla rychle stáhne do bezpeč-
né zóny, kde se necítí ohrožen.) A to
jsem nechtěl. A tak jsem mu řekl, že

svět se mění podle toho, jakýma
očima se na něj člověk dívá. Tam, kde
optimista vidí sklenici napůl plnou,
pesimista napůl prázdnou. Tam, kde
laik vidí na rentgenovém snímku
nějaké kosti, lékař rozpozná frakturu,
skoliózu nebo dezmogenní osifikaci.
Tam, kde výletník vidí hezký kamí-

nek, mineralog
pozná vzácný ne-

rost. Tam, kde nekřesťan vidí jen neu-
věřitelnou náhodu nebo dobrou vůli
lidí, křesťan spatřuje zdánlivě nevidi-
telnou moc Boží lásky, Božího odpuš-
tění a milosrdenství. 
V křesťanství je tato změna perspek-
tivy pevně spojena s Velikonocemi; 
s ukřižováním a vzkříšením Ježíše 
z Nazareta. Po Ježíšově ukřižování
se jeho žáci a stoupenci stáhli do
ústraní, schovávali se za zavřenými
dveřmi. Jen sotva bychom mohli
předpokládat, že v této situaci, kdy
byli zmítáni pochybnostmi a stra-
chem, najednou sami od sebe uvě-
řili a vyšli do světa vydávat svě-
dectví o tom, že nastal nový věk.

Až setkání se Vzkříšeným bylo oka-
mžikem, kdy byla překonána úzkost,
zrodila se víra a změnil se i jejich
pohled na svět.
Můj kamarád odcházel zmaten, ale
nikoliv otráven. Tak jsme se tomu
křesťanství nakonec stejně nevyhnu-
li. I když mu tato část našeho rozho-
voru zřejmě moc nevoněla, snad pro
něj labyrint světa ztratil něco ze své
tajemnosti a neproniknutelnosti. 
A co ráj srdce? Nevím. Počkám, s čím
za mnou přijde příště.

(IM)

„Bratře faráři, náš Patrik letos nebude
chodit na čtvrteční biblickou. Přihlá-
sili jsme ho letos na angličtinu."
Doufám, že ve sboru není žádný
malý Patrik, jehož rodiče by se teď
zlobili, že donáším. Vlastně - Patriků
je víc, ale jmenují se pokaždé jinak.
Proč by děti měly chodit na setkání 
v týdnu?
1. Děti poznají základy křesťanství
jak ve faktech, tak v osobním svědec-
tví. Nebude jim to chybět, až budou
hledat svou vlastní orientaci. 2. Děti
se naučí, že věcem Bible a víry je
potřebí věnovat čas stejně jako jiným
oborům činnosti - jazykům, tělesné
kondici, koníčkům, kroužkům. Víra
nezůstane stranou jako něco, čemu se
dává prostor až tehdy, když už
opravdu není co jiného na práci. 3.
Děti vytvářejí společenství, mezi
nimi se vytvářejí vztahy. To je nejen v
dětském věku jeden z nejlepších
„nosičů" evangelia. Doma u „kate-
chismu" dítě zdaleka nepřijme tolik,

jako mezi vrstevníky.
Proč děti na setkání nechodí?
Nečastější důvody: 1) dítě má něco
jiného, 2) nechce se mu a rodiče je
nechtějí nutit, 3) nemá s ním kdo přijít. 
S posledním se nedá nic dělat. Pokud
dítě nemůže přijít samo a nemá je
kdo doprovodit, je každá rada drahá.
Zato s první a druhou námitkou se
dá dělat hodně.
Sbor by měl na počátku roku včas
informovat, kdy budou setkání dětí v
týdnu. V našem sboru vyhlašujeme
termín už poslední týden v srpnu,
termín se navíc několik let nemění.
Ostatní kroužky je možné plánovat
na jindy, čtvrteční odpoledne je „re-
zervováno" pro rozvoj dítěte ve sbo-
ru, pro rozvoj víry.
A že se dítěti nechce? Zkoumejme,
proč. Dětská setkání mohou být
nudná, nezáživná. To může být
chyba faráře, je na něm, aby přemýš-
lel, co a jak zlepšit, a na rodičích, aby
s kazatelem byli v kontaktu a případ-
né stížnosti dětí na nudu nebo nesro-
zumitelnost „prozradili". Ale může
se také stát, že program je dobrý, byl
by zajímavý, ale přijdou jen dvě děti.
Ve dvou je to vždycky smutné, zara-
žené, stísněné - a děti příště raději
nepřijdou. Ale přijdou jiné dvě, pro-
gram se musí opakovat, není na co
navázat, děti se málo znají, nemluví
spolu, sedí, chudinky, zaražené a roz-
pačité: co tu dělají samy, jen dvě,
když právě teď na hřištích a v tělo-
cvičnách řádí deset kamarádů? Tak
příště nepřijdou taky a nákaza se šíří. 
Jó, když se sejde alespoň pět, šest
dětí, křik a smích a písničky neberou
konce. Děti se znají, znají dobře i
svého faráře, mají k němu důvěru.
Faráře těší živé i neposedné děti, i 
z něho spadne tíseň. Pak to děti baví.
Jak budou dětská setkání vypadat,

3ET-KJ

Můj známý farář na Vysočině vykládal
jeden z farářských vtipů: Sejdou se tři
(faráři) a hovoří o tom, co je trápí. Povídá
první: „Já mám na kruchtě netopýry a
nevím si s nimi rady. Zkoušel jsem je
vyhánět, ale všechno málo platné." Druhý
na to: „Jsme na tom stejně, kolego.
Nastražil jsem dokonce sítě, ale nakonec se
do nich místo netopýrů chytil chudák bratr
kurátor. Marná snaha." Třetí se usmívá a
povídá: „Jo, bratří, tak to já jsem problém s
netopýry už vyřešil: Jednoho po druhém
jsem odkonfirmoval a od té doby se už ve
sboru žádný neukázal…" 
Při pohledu do vylidňujících se sborů,
prázdných kostelů i neúprosných statistik
vyvolá tahle anekdota úsměv s trochu
nahořklou příchutí. Ale nebojte se, není
nejhůř.
Třeba zrovna ta naše, strašnická mládež.

Žije. A jaksepatří.  Jistě byli ve sboru i kon-
firmandi, kteří „uletěli" podobni těm neto-
pýrům. Ale jsem si jist, že je taky hodně
těch, kteří víru, církev ani sbor neopustili a
neopouštějí. A tak je kolikrát ve žlutém
pokoji nedýchatelno a ti, kteří chodí pozdě
(jako já), si nemají kam sednout. Možná
jsme mládež svérázná a divoká a neukáz-
něná, ale jsme. Žijeme. Ajaksepatří. A je to
dobře.
Titulek článku zní – mládež z obnovitel-
ných zdrojů. To nemá být výlet do ekolo-
gie. To je jen a jen údiv a radost. Že ve
Strašnicích se mládež neztrácí a nevylid-
ňuje. A když jedna generace odroste, jsou
tu opět zdroje, je odkud čerpat. Ta druhá
radost je pak z toho, že všichni dohromady
máme jeden společný, trvalý zdroj, totiž
ten Zdroj s velkým Z.

(PH)

Z jednoho sborového dopisu
Labyrint světa nebo ráj srdce?

Poněkud neplánovaně jsem se ocit-
nul 8. května 2005 na vltavském
nábřeží v Braníku. Nadšení dobro-
volníci tam předváděli výjevy z po-
sledních válečných dní v Praze.
Střílelo se, oběti se svíjely ve smrtel-
ných křečích, hořel dům. Předsta-
vení přihlížely početné zástupy lidí,
kteří klidně pokuřovali, pojídali
klobásy a pili pivo.
Důstojné uctění obětí války, nebo
nevkusný druh zábavy? Nevím.
Mívám pocit, že se nám stále častěji
míchají hodnoty, chybí míra věcí,
mizí soudnost, pláče vkus. Kuřata,
která nikdy neviděla denní světlo,
kupujeme zabalená do igelitu v ma-
lešickém stánku s názvem „Kuřecí
ráj". V Ondřejově u Prahy mají ještě
poetičtější „Krůtí nebe". K nejoblí-
benějším zábavám v TV patří pořad
klipů, v nichž lidé padají s kola, či
rovnou se schodů. Přítomní diváci se
smíchy popadají za břicho. Pod-
zimní reality show na Primě a Nově
sledovalo pravidelně 1,5 milionu
diváků. Asi se jim to líbilo.  „Seš sta-
rej a nerozumíš tomu," utěšuji se, ale
moc mi to nejde.
Ve dnech vzpomínek na válku vy-
slechla moje žena rozhovor dvou
starých žen. „Nevěřím v Boha, pro-
tože má matka zemřela v plynové
komoře a kdyby byl Bůh, nemohl by
něco takového připustit!" Přemýšlel
jsem o tom, jak oslovit lidi, kteří by
Boha přijali pouze v roli jakéhosi
loutkoherce, který v pravou chvíli
zatažením správné nitky zastaví
ruku vraha, či zabrání intrikám a
zlu. Jak jim vysvětlit, že Bůh posta-
vil člověka do krásného a bohatého
světa, obdařil jej důstojností a svo-
bodou. A aby se v té svobodě neuto-
pil, dal mu základní návod k životu
v podobě svých přikázání. To nejdů-
ležitější bylo „Nebudeš míti Bohů
jiných přede mnou". A aby mu nezů-
stal tak vzdálen, sestoupil k němu v
Ježíši Kristu. „Milovat budeš bližní-
ho svého jako sebe samého" byla
slova toho Galilejského. Jak vážně
to vzal člověk? Vytvořil si jiné bohy
a nejvíc miluje sebe. Ta plynová

komora není důkaz o neexistenci
Boží. Ta je o člověku a jeho zpup-
nosti. Ale bude chtít dnes někdo
naslouchat zvěsti o trpícím Bohu,
který bere na sebe naši bídu? 

*
Snadno se člověk modlí „jakož i my
odpouštíme našim viníkům", když
nemá nepřátel, život běží v pohodě a
k odpuštění jsou jen drobné mali-
chernosti. Pak vás ale potká něco
nedobrého. Ve vaší těsné blízkosti,
uprostřed vztahů, kterými žijete a
které vás těší. Tušíte, že milovat dál
je jediná možná cesta, ale že vůbec
není jednoduchá a že k ní nemáte
tak úplně sílu.  Zkoušíte všechno
možné, nic naplat, ta můra tam je.
"Pojďte ke mně všichni, kteří pracu-
jete a obtíženi jste,“ říká Ježíš. Te-
prve poznání, že to těžké závaží
smutku můžete položit pod kříž a
pak znovu zvednout hlavu a jít dál,
je osvobodivé. Krásně to vyjádřil
barokní básník Paul Gerhardt v jed-
né ze svých písní: „Když srdce naše
krvácí, tvé rámě blízké jest.“ 

*
V semináři k jedné Cimrmanově hře
se připomíná obraz mocnáře, který
ve školní třídě vítal čtyři generace
téže rodiny. František Josef I. byl císa-

řem 68 let. Jenom o 7 let méně půso-
bil ve Vsetíně jako evangelický farář
Karel Opočenský. Vždycky mi ti dva
připadali jako postavy z nenávrat-
ných časů. Jenže přišel smutný 20.čer-
ven 2005, kdy odešel strašnický var-
haník Josef Bíca. Při vzpomínání na
něj mně došlo, že sloužil sboru za
všech tří dosavadních kazatelů, že i v
naší rodině se s ním setkaly čtyři
generace. Skvělý muzikant, skromný
a nenápadný člověk. Karel Opočen-
ský pokřtil za těch 61 let na 9.000 dětí,
Josef Bíca doprovodil za půl století
jenom ve Strašnicích na 3.000 shro-
máždění. V létě na jeho místo nastou-
pily tři varhanice. Strašnickou modli-
tebnou dál zní za jejich doprovodu
mohutný zpěv. Z toho by se Jožka
určitě radoval.

*
Subjektivně vzato možná ten rok tak
dobrý nebyl, a přesto byl krásný a
bohatý. Třeba tím, že dal člověku ně-
jaké poznání, poskytl prostor pro
zamyšlení, nebo že mu lecčíms upro-
střed všech trampot připomenul „ že
lepší je být, než nebýt a lepší je být 
s Kristem, než bez něj". (Tohle jsem
opsal od strašnického kazatele.)

(JB)

Komorní orchestr jednoho sboru

Mládež z obnovitelných zdrojů

Co mi táhlo hlavou v roce 2005

Všimli jste si, jak jsme se za uplynu-
lých čtyřicet let transformovali z ná-
roda Švejkova do národa Járy Cimr-
mana? Když posledně jmenovaný
bezmála zvítězil v anketě o největšího
Čecha, zanechav dobrého vojáka
Švejka výrazně za sebou (mimocho-
dem – napadlo vás, že byli současní-
ci?), mohlo by to vybídnout i k za-
myšlení mírně vážnějšímu.
Především, náš národ (ano, i v evrop-
ské integraci mluvme stále o českém
národě) ještě neztratil smysl pro hu-
mor, recesi a ironickou nadsázku,
která mu vždy a za všech režimů tak
pomáhala v boji s totalitami zjevnými
i skrytými. To je jistě dobře. Ale za-
druhé: nad zemitou lidovostí, zkrátka
nad švejkovinou, dnes vítězí intelek-

tuálno. Arci, že intelektuálno poně-
kud pokřivené, donkichotsky objevu-
jící již objevené, bádající nad probáda-
ným a neúnavně prošlapávající slepé
uličky lidského poznání a důmyslu.
O to však bližší právě „obyčejnému
člověku". 
A co víc: všimli jste si, jak jsme se za
posledních čtyřicet let stali z národa
montérů, železničářů a automechani-
ků národem počítačových expertů,
ekonomů a stavebních inženýrů? Jak
se stále a stále snižuje procento obča-
nů bez maturity? Jistě, svoji roli
sehrává přirozený pokrok. Také roz-
volnění trhu práce, kdy téměř vše
vyloženě manuální za nás zastanou
Ukrajinci (tato věta budiž pochopena
soucitně, ne opovržlivě!). Avšak buď

jak buď a jakkoli to zní jako klišé, inte-
lektuální úroveň Čechů vzrůstá, jak
mimo jiné dokládá zmíněný přerod
ze Švejka v Cimrmana. Vzrůstá také
úroveň duchovní?
Již před dlouhým časem jsem na
adresu nás českobratrských evangelí-
ků slyšel názor, že jsme církví intelek-
tuálů – a dodnes nevím, zda to bylo
myšleno uznale, pejorativně či jako
pouhé suché konstatování. Jindy – a
to není tak dávno – se kdosi velmi
rozhorloval nad „pánbíčkáři". Když
však padla zmínka o Českobratrské
církvi evangelické (aniž tušil, že
hovoří s jejím členem), zcela otočil:
„To je něco jiného. To je přece jen ta-
ková rozumná, inteligentní církev."

Děti do sboru, nebo na angličtinu?

Cimrman, Švejk a nejen evangelíci

Dokončení na str. 4 Dokončení na str. 4
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16. 4. 2006
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Braník, Modřanská 118: 9.30 (1. n. rodinná, 3. n.
VP) L. Rejchrt - Dejvice, Z. Wintra 15: 9.30 Hu-
dec - Horní Počernice, Třebešovská 2101: 9 -
Jarov, U kněžské louky 9: 9.30 Plzáková -
Kliment, Klimentská 1: 9.30 Halamová - Ko-
bylisy, U školské zahrady 1: 9.30 Erdinger
(Drobík 3. případně 5. ne a každou 1. neděli 
v měsíci ekumenické česko-korejské bohoslužby
+ VP; 2. - 5. ne 11.30 korejské bohosl, kaz. Lee) -
Libeň, U pošty 6: 9.30 Nekvasil - Martin ve zdi:
19.30  - Modřany, Písková 6: 9.30 Šorm - Nusle,
Žateckých 11: 9.30 Škeříková - Radotín, Na
betonce: 9.30 - Salvátor, Salvátorská 1: 9.30 M.
Rejchrt - Smíchov, Na Doubkové 8: 9.30 Voříšek
VP - Spořilov, Donovalská 1862: 9.30 Bísek -
Strašnice, Kralická 4: 9 Klinecký - Střešovice, n.
Před bateriemi 22: 9.30 Pavel Pokorný -
Uhříněves, Husovo n. 378: 9 - Vinohrady,
Korunní 60: 9.30  Jaromír Strádal st. - Vršovice,
Tulská 1: 9.30 Ort - Žižkov I, Prokopova 4: 9.30
Lange - Žižkov II, Čajkovského 10: 9.30 Strádal
EVANJELICKÁ CIRKEV A.V. V ČR
Nové Město, V Jirchářích: 9.30 Tillinger -  11.00  
v anglickém jazyku: Krikava; večerní bohosluž-
by: středa 18.00 
SLEZSKÁ EVANGELICKÁ CÍRKEV A.V.
U sv. Michala, V Jirchářích 15.00
BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
Vinohrady, Vinohradská 68: 10 Šolc ml. 18 boho-
služby v ruštině - Pankrác, Na Topolce 14: 10
Mečkovský 
OCHRANOVSKÝ SBOR (dříve JB)
Nové Město, Hálkova 5: 9 Kejř 
CÍRKEV BRATRSKÁ
Nové Město, Soukenická 15: 10 P. Grulich - Žiž-
kov, Koněvova 24: 9.45 Kaleta - Vinohrady, Řím-
ská 43: 9.30 Mošner - Smíchov, Vrázova 4: 9.30 B.
Matulik - Mezinárodní sbor, Peroutkova 57:
10.30 John Waldrop - Horní Počernice, Ve žlíbku
168: 9 a 19 Kloubek - Dejvice, Hotel Krystal, J.
Martího 2: 10 Heczko - Praha 4 - Jižní Město,
Dubnová 806: 17 Filip - Praha 4 - Šeberov, V La-
dech 10.00 D. Javornický - Praha 9 - Černý Most,
Stoliňská 2417/41b, - 17.30 hod. T. Grulich -
Zbraslav, Praha 5, Zákl. škola Nad Parkem: 9.30
Hart - Praha 13 - Stodůlky, Gymnázium J. Hey-
rovského, Mezi Školami 29: 10.00 M. Šrámek
EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
Nové Město, Ječná 19:  9:30 Procházková, VP-
Vršovice, 28. pluku 15: 9:30 a 18 VP Botoš -
Strašnice, Vilová 26: 10 Kuchyňka - Horní Počer-
nice, Křovinovo n. 12: 9:30 P. Hradský 
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. (sobota)
Vinohrady, Londýnská 30: 9 a 14 Cepl - Dejvice,
Zikmunda Wintra 15: 9.30 Čík - Smíchov, Pe-
routkova 57: 9 a 14 Jonczy - Spořilov, Žilinská 4:
9 a 14 Cepl - Strašnice, Vilová 26: 9 a 14 Hrdinka
- Krč, kaple v Thomayerově nemocnici: 9 a 17
Beneš 
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Praha 10 - Vršovice, budova ECM, 28. pluku 15:
14.30 
STAROKATOLICKÁ CÍRKEV
Rotunda sv. Kříže, ul. Karoliny Světlé: út 18 (s
kytarou pro mládež), ne 17 (Hejbal, Růžička,
Husák) - Kaple sv. Máří z Magdaly, u Čechova
mostu: ne 10 (Holeton, Růžička) - Kaple sv. Ro-
diny (pod Nuselskými schody): čt 18 (Tvrdek)
PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV
Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze
2, Resslova 9: so 17, ne 9 - Šuvarský - Chrám
Zesnutí Přesvaté Bohorodice, Praha 3, Olšanské
hřbitovy: ne 10 igumen Silvestr - Modlitebna sv.
Nikolaje, Praha 6, Rooseveltova 29: ne 10 -
Koudela - Chrám Zvěstování Přesvaté Bohoro-
dice, Praha 2, Na Slupi: ne 10 - Dandar, Stojka
SHROMÁŽDĚNÍ ARMÁDY SPÁSY
Praha 5 - Smíchov, Lidická 18: 10.15 - Praha 3,
Biskupcova 36: 10.00 
BOHOSLUŽBY V ANGLIČTINĚ - Praha 5 -
Smíchov, Peroutkova 57: 10.30 (mezinár. sbor)   -
Kliment,   Klimentská   1:   11   VP (anglikánské)
- Vinohrady, Vinohradská 68: 11 (bapt.) - 
V Jirchářich: 11 VP (luteránské) - 
BOHOSLUŽBY V NĚMČINĚ Praha 1, Martin
ve zdi: 10.30

Bohoslužby

EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘESŤANSKÉ
AKADEMIE zve na besedu „Noc jako den“
(světelný smog). Úvodní slovo přednese
RNDr. Jan Hollan. 
Beseda se koná ve středu 19. dubna 2006
v 18 h v klášteře Emauzy (přízemí), Praha
2, Vyšehradská 49.
Předpokládaný konec ve 20 h.

(jNe)

HLEDÁM ÚPLNOU RODINU vč. dětí, ve které
by mohl chlapec (starý 4,5 r.) trávit volný
čas. Jedná se o stálou pomoc jeho rodině.
Bydlíme v Praze. Zn. „Finanční úhrada“.

č.12

LEVNÁ DOVOLENÁ v době školních prázd-
nin v Karlových Varech.
Informace: http://web.telecom.cz/futtl
e-mail: futtl@seznam.cz

č. 10

16. dubna ČT1

Velikonoční bohoslužba    10.00  
Přímý přenos mše z katedrály svatého
Václava v Olomouci. Režie J. Nosek 
Na Velikonoční neděli oslavují křesťané
na celém světě vzkříšení Ježíše Krista.
Sváteční bohoslužbu vysíláme přímým
přenosem z katedrály svatého Václava v
Olomouci. Celebruje mons. Jan Graub-
ner, arcibiskup olomoucký.  

Cesty víry - 14.00
Když němé hroby křičí  
Maroš Kuffa a životy řeholnic interno-
vaných v Bílé Vodě. Připravil L. Kaboš 
Před začátkem internace řádových ses-
ter žilo v naší zemi 7728 členek 34 řádů
a kongregací v 522 domech. V dubnu
roku 1950 byly řeholnice vyhnány ze
svých domovů, mnohé byly po dlouhá
léta internovány a vězněny. V jeden z
největších internačních táborů se pro-
měnila Bílá Voda na Jesenicku. Na zdej-
ším hřbitově našlo místo posledního
odpočinku téměř 700 sester z 10 řádů. S
Bílou Vodou je osudově propojen i slo-
venský kněz ze Žakovec Maroš Kuffa. V
současné době se do nově zrekonstruo-
vaného kláštera a kostela vrací život.
Režie L. Kaboš.

Křesťanský magazín 14.20
Zajímavosti a aktuality ze světa nábo-
ženství.
Pátý Křesťanský magazín z Prahy
nemůže nereflektovat skutečnost, že se
nachází přímo uprostřed velikonočních
svátků. Dají se tak velké skutečnosti
jako je vzkříšení, které je jádrem radosti
křesťanů, vůbec popsat či dokonce nafil-
movat? Pokusí se o to pánové Vacek a
Vávra, za středověkým uměleckým
ztvárněním tématu se vydáme do Ná-
rodní galerie, kde si znovu ověříme, jak
dalece jsme schopni rozumět vyznání
víry středověkých malířů. A k tomu jako
vždy návdavkem hrst zpráv z nábožen-
ského světa domácího i zahraničního.
Připravili M. Otřísal, D. Brůhová, J.
Čumpelík, režie J. Brichcín. 

Sváteční slovo - 17.50
K Velikonocům promluví římskokatolic-
ký biskup Václav Malý.

Televize

Pozvánky

Nebudeme tady pět samochválu ty-
pu „řekli o nás". Ale uvedené dva
výroky přece jen o něčem svědčí, i
když je pochopitelně nelze generali-
zovat. Co je názorem jednoho, nemu-
sí být ještě názorem jiného. Také
nesměšujme inteligenci s intelektuál-
ním nazíráním, i když obojí úzce sou-
visí. Ale jisté je, že již samotný přístup
církve k Písmu prostě inteligentní
uvažování přímo vyžaduje – a od
toho se odvíjí i mnohé další. 
Proč by ale církev nemohla být v dob-
rém slova smyslu i tak trošinku cimr-
manovská? A nejde jen o to, že mlá-
dež i některé děti z nedělní školy umí
recitovat nazpaměť celé dlouhé pasá-
že z cimrmanovských her. Mimocho-
dem – tady si nemůžeme odpustit
ještě do třetice jednu reakci, totiž
podiv příchozího nad tím, že prý 
k nám chodí „úplně normální lidé"
(což zřejmě odporuje všeobecně
zakořeněné představě církve jako
čehosi velmi zkostnatělého). Teď ale
máme na mysli onu reflexi světa,
nepostrádající zdravou ironii a sebe-

ironii, velmi specifickou poetiku i
nenásilně podaný filosofický náhled.
A třeba i smysl pro absurditu – vždyť
sám život nám přece servíruje tolik
absurdních situací!
Podobné tóny již z našich kazatelen
znějí čím dál častěji. A nejen z kazate-
len – znějí i při aktivitách dětí, mláde-
že, při různých typech sborových set-
kání… Jistě, není radno jimi plýtvat.

Ale je už jasné, že právě takováto
rovina zvěsti může asi nejvíc oslovit
postmoderního českého člověka. Člo-
věka pohybujícího se stále velmi nad
věcí a s patřičným odstupem, avšak
již posunutého od Švejka k Cimr-
manovi.  
Možná právě zde je jedna z dosud za-
kopaných hřiven naší církve. Kdo ví.

(JS)

Cimrman, Švejk a nejen evangelíci

"Dávno,dávno je tomu," kdy jsme při-
stupovali k volbám do parlamentu s
jakousi téměř posvátnou úctou a při-
tom s pocitem,že jsme doma.- "Čas
oponou trhnul", jak řekl básník, a zdo-
konalené sdělovací prostředky dávají
voličům možnost nahlédnout do
zákulisí politického dění a počínání
politiků, takže volič dnes přistupuje k
volebním urnám se smíšenými pocity
a s nejistotou, koho a kterou stranu
volit, pakli se k tomu vůbec rozhodne.
Je načase, abychom také na volby a na
volené poslance aplikovali nyní stále
zdůrazňovaný princip "tržního hospo-
dářství", v němž - alespoň v teorii -
nehraje roli klientelismus a korupce,
nýbrž kvalita a výsledky práce.
Uplatněme proto tržní princip také na
volby a na politickou oblast vůbec!- V
tom případě se politické strany nemají
prokazovat a propagovat jen budoucí-
mi programy, nýbrž předkládat voli-
čům především věrohodné výsledky
své činnosti v minulém volebním ob-
dobí, a to nejen jako strany globálně,
nýbrž také jako jednotlivci, tedy po-
slanci, kteří byli obdařeni důvěrou
voličů (resp.stranického vedení!) ve
volbách předešlých. Do důsledků při-
vedeno to znamená: jaká byla kvalita
vaší legislativní a rozhodovací činnos-
ti v minulém období, podle toho máte
být odměňováni (např. příplatky při
úspěšném řešení problémů,resp. pe-
nále při neúspěšné činnosti, např. stále
nových opravách zákonů pomocí

jejich novelizace). Před samými volba-
mi hledáme nějaký určitý ukazatel,
který by nám dal alespoň náznak
solidnosti té které strany. Nuže zde je:
již několikrát se politické strany sho-
dovaly v úmyslu snížit přemrštěně
navýšené platy poslanců, resp. všech
platů ve sféře státní správy. Ale: neby-
la k tomu většinová politická vůle a
tak od svých dobrých úmyslů všichni
(včetně KSČM) raději upouštěli. Teď se
tedy nabízí jistý náznak poctivosti par-
lamentního jednání: strany nechť se ve
svém volebním programu zaváží, že
zmíněné platy v oblasti státní správy
(tedy i své) hned po volbách sníží o 

10 %. - A to bude viditelným zname-
ním toho, že volební program té které
strany máme brát vážně.
Odvažuji se tvrzení, že to byl zločin
proti republice, když neznámý pacha-
tel navrhl více než trojnásobné navýše-
ní zmíněných platů v oblasti státní
správy,a to v souvislosti s výší platů ve
sféře hospodářské. Soudím, že toto
hledisko je nemravné a svádí k pojetí
parlamentu apod. jako byznysu a
možnosti zbohatnutí, zatímco zde má
jít v podstatě o práci pro celek národa
povahy čestné a v tom je její význam a
cena. Mají-li poslanci v tzv. subsidiární
demokracii zastupovat občany,nechť
jsou tedy odměňováni jen poměrným
navýšením jejich odměn. 

Vlastimil Sláma

O „tržní“ volby

záleží tedy na všech - na farářovi, na
dětech i na rodičích.
A že dítě nechceme nutit? Nebojme se
toho! Které dítě není přelétavé? Které
dítě, nadšené do vláčků, vydrží u nich
léta, týden za týdnem, měsíc za měsí-
cem? Nebo u klavíru, basketu, natož u
jazyků? K tomu je nutíme bez výčitek.
Vycházet vstříc dětské přelétavosti
přinese rok angličtiny, pak španělšti-
ny, tu vystřídá němčina nebo stepová-
ní. „Chodí ježek, chodí, všude jí a pije,
do všeho jen píchne a nic nezašije.“ Ty

takový nebudeš, náš milý Patriku.
Musíš dělat něco pořádně, vybral sis
English, tak to bude English, žádné
výmluvy. 
A když jsi byl pokřtěn, tak jsme chtě-
li, abys poznal něco z Bible a něco z
křesťanského života. Je to dobré,
tohle rodiče vědí, dej na nás. Budeš
chodit pravidelně a poznáš, že to není
žádný horor. Navíc tam vytváříš spo-
lečenství, přece tam nechodíš jen
kvůli sobě. Ani k soběstřednosti tě
přece vychovávat nechceme.

(BE)

Děti do sboru, nebo na angličtinu?

Dokončení ze str. 3

Jiřího Lejdara jsem poznala v polo-
vině sedmdesátých let, v časech
šedivé normalizace. Byl tenkrát -
těsně před padesátkou - již usedlý,
rozšafný, usměvavý, s neuvěřitelnou
pamětí, jak jsem zjistila především
po letech. Jeho klid, příjemně na-
kažlivý pro nás, neklidné, byl
oázou. Měl trvalou touhu pomáhat,
nikdy nepospíchal, trpělivě rozebí-
ral marná trápení, každý životní
problém.
I přesto, že neželel svého času ani
pro jedno jediné dítě došlé samotné
na konfirmační cvičení, víme, že

nebyl z rodu „mládežnických" fará-
řů. Není tajemstvím, že – sám bez-
dětný - to s dětmi, alespoň s těmi
hodně živými, příliš neuměl. V ne-
dělní škole se děti věru netísnily, což
ho jistě trápilo. Ale jeho obdarování
bylo jinde. V obětavosti, připrave-
nosti vždy pomoci. Do únavy chodil
do nemocnic, domovů důchodců, ne-
bylo mu zatěžko být k dispozici 
v jakékoliv denní i noční době.
Býval unaven, ale ten, kdo se na něj
obrátil, to rozhodně nepocítil.Byl z
rodu empatických, obětavých, z ro-
du držících slovo. 
Jiřímu Lejdarovi nechyběl ani smysl
pro příjemnosti života, nebyl „su-
char", rád cestoval, těšilo ho žít a

uměl se o tuto radost podělit. Měl rád
historii a byl vášnivý milovník knih.
Ukládal je kde se dalo a po jeho smrti
jimi byla zaplněná celá kruchta.
Více jsem se s ním sblížila v tragic-
kém čase života. K našim debatám o
strachu z budoucnosti, z neznámého,
ze smrti přistupoval s nefalšovanou
pokorou v Boha upřímně věřícího
člověka. „Tam, kde se člověk bojí
Boha, nemusí už mít z nikoho a 
z ničeho strach" čteme v útlé knížce
jeho rozhlasových promluv „Neboj-
me se života" (1991). Myslím, že tato
svá slova Jiří Lejdar opravdu žil. 
V květnu by mu bylo osmdesát let.
Byl to Pan farář.

(IB)

Vzpomínáme

Příští číslo vyjde
až po technické

pauze 
26. dubna 2006

Z jednoho sborového dopisu

Dokončení ze str. 3

Na zažloutlých stránkách Kostnických jis-
ker v posledních 50 ročnících objevíme pod
některými články - většinou referáty o kon-
certech duchovní hudby, zejména s vá-
noční a velikonoční tematikou - jméno bra-
tra Jiřího Nováka ze žižkovského sboru CB.
V pátek 24. března t.r. se naplnila modli-
tebna tohoto sboru do posledního místa,
aby se sestry a bratři z rozsáhlé české eku-
meny rozloučili s milým bratrem J. No-
vákem na této zemi naposledy a poděkova-
li Pánu Bohu za bratrův život bohatě napl-
něný především službou zpěvem.
Pohřební bohoslužbu (slušelo by se říci
slavnostní, děkovnou a evangelizační) ří-
dil kazatel sboru Bronislav Kaleta. V úvod-
ním slově přiblížil život a službu bratra
Jiřího. V krátkém biblickém poselství 

6. kapitoly evangelia Janova, z níž byl i
verš uvedený v záhlaví smutečního ozná-
mení „Pane, ke komu půjdeme? Ty slova
věčného života máš!" zdůraznil původce
naděje věčného života - vzkříšeného Pána
Ježíše. Použil je i k pozvání následovat na-
šeho Spasitele tak, jak o tom svědčil dlouhá
desetiletí svého života bratr J. Novák.
(Obsáhle jsme si život a službu bratra
Jiřího Nováka připomínali před necelými
dvěma roky při příležitosti jeho 85. naroze-
nin - ET-KJ 89/25 : 4, 2004).
Protože v jeho službě převažoval zpěv a
hudba, i na rozloučení se hodně zpívalo.
Několik písní dokonce na přání bratra,
vyslovená v posledních dnech jeho života.
Kromě písní celého shromáždění zazpíval
smíšený žižkovský sbor a početně obsazený

bývalý Mužský sbor CB. Obě tato tělesa
dlouhé roky řídil bratr Jiří Novák. Mužský
sbor pak právě před 50 lety společně s bra-
trem Bohumilem Kejřem st. založili.
Ve dvou radostných a vděčných vzpomín-
kách se ohlédli za požehnanou službou bra-
tra Nováka bratři Jan Němec za mužský
sbor a Tomáš Hanuš za sbor žižkovský.
Jménem Kostnické jednoty a široké ekume-
ny poděkoval v kratičkém slově bratr
Radko Kouba Pánu Bohu za službu bratra
Nováka zpěvem v mnoha sborech bývalého
Československa. Bratr Bronislav Kaleta vy-
jádřil ve svém biblickém poselství i křesťan-
skou naději, že bratr Jiří Novák již s počet-
nými zástupy zpívá novou píseň před trů-
nem Beránkovým.

Jan Štěpán

Za Jiřím Novákem (4. 8. 1919 - 17. 3. 2006)

Inzerce


