
o Bohu, který Přichází
lukáš 1,68-79

Zachariáš chválí Boha. Vyhlašuje
Boží zájem o lidi, touhu splnit sliby,
spasit a darovat věčný život. Vyjad-
řuje ale také velkou pokoru. Bůh
navštěvuje lidi, a tudíž není automa-
ticky k dispozici. Snad si to Zacha-
riáš uvědomil díky svému životní-
mu příběhu. My někdy máme chuť
si Boha přivlastnit. Být jeho kamará-
dy, kteří si k němu mohou mnohé
dovolit.
Zachariášův život nebyl stálé be-
sedování s Hospodinem. Sloužil
mu jako kněz, ale léta konal jen to,
co se očekávalo. Roky se také spo-
lečně s manželkou trápili nad tím,
že nemají děti. Tehdy šlo o potu-
pu, o náznak toho, že Bůh nepo-
žehnal jejich manželství. Kde byl
Bůh? Jednoduchá odpověď neexis-
tuje. Ale vidíme, že Zachariášovy
modlitby Bůh vyslyšel. Jen k jejich

naplnění došlo až v určitý čas.
Zachariáš poznává smysl toho, co se
děje. Neraduje se jen ze syna, ale
otevírají se mu širší obzory. Jeho
chvalozpěv opěvuje Boží příklon ke
všem lidem a mluví o Spasiteli z
rodu Davida. Zmiňuje záchranu od
nepřátel a svatou smlouvu, která
konečně může plně platit.
Ale ani tehdy se nepíše: Smíte si
Boha přivlastnit. „Vycházející z
výsosti“ nás teprve navštíví. Ještě
není vše hotovo a máme čekat
Mesiáše. Aktuální slovo. Mnohé
falešné nauky vycházejí z pocitu
vlastnictví pravdy, z intelektuální
nadutosti, z duchovní pýchy. Tomu
všemu brání Hospodin tím, že tepr-
ve přichází. Kéž jsme schopni chvá-
lit Boha jako kdysi Zachariáš.

Michal Vogl, 
farář ČCE, Uherské Hradiště
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Poselství k 3. neděli adventní

Lze usoudit, proč ve středověku,
ještě před reformací, se objevila 
v církevních kruzích touha do-
pátrat se Ježíšovy tělesné podoby.
Souvisela s pátráním po Ježíšových
ostatcích, po jeho posledním odě-
vu, po zbytcích dřeva jeho kříže.
Zvláštní zájem těchto sběratelů si
vyžádalo plátno – rouška, do níž
byla zahalena jeho hlava, zatímco
celé tělo bylo zahaleno do velkého
plátna. Je přirozené, že hlava s oční-
mi důlky a s obrysy nosu a brady
poskytovala o živém jako i o mrt-
vém ty podstatné informace k před-
stavě, jak ten člověk vypadal.  Na
vaší fotografii na občanské legiti-
maci je pouze hlava, která dosvěd-
čí, že jste to opravdu vy.  Proto je
dosud v některé křesťanské církvi
neutuchající zájem o Ježíšovu hla-
vu, jak ji mělo zpodobnit tak zvané
Turínské plátno.
Evangelické církve se tohoto zájmu
neúčastní, a to z toho důvodu, že
Bible nejeví takový zájem a své čte-
náře od něho odvádí. Dokonce
předmětem zájmu nečiní, jak Ježíš
vypadal ani odkud přišel. I toto
tajemství jeho osobnosti ponechává
Písmo stranou našeho zájmu, místo
toho otevírá před námi bohatství a
slávu všech těch Ježíšových skutků,
které učinil k naší spáse, k novému
životu: nám hříšníkům odpouští
hřích i všechna naše provinění, a
protože ani potom nejsme schopni
nového života, stává se naším zá-
stupcem ve všem od narození až 
k smrti, abychom se už ničeho ne-
báli a žili vděčně, pokud možno
klidně a radostně. Do našeho života
vstoupil tento Ježíš se svou sprave-
dlností a se svým milosrdenstvím
jako soudce, ale zároveň jako náš
zástupce, jenž nechal Boží sprave-

dlnost dopadnout na sebe. Píšu tato
slova, ač vím, že je jich stále málo a
jsou chatrná, chudá, dutá k tomu,
aby mohla vyjádřit víc než střípek
toho, co jsme Boží lásce v Kristu
dlužni. Budu však vděčen každé-
mu čtenáři, jenž jimi nepohrdne, ale
ještě je rozmnoží.
Poukážeme nyní, že Písmo jde na-
hoře naznačenou cestou: nestará se
o Ježíšovu podobu, ani o tajemství
jeho osobnosti, ale vypravuje mno-
ha způsoby v příbězích a podoben-
stvích, co Ježíš učinil k našemu
dobru a konečně jak porazil a pře-
mohl všechny naše nepřátele, v dra-
maticky vypjatém týdnu změnil po-
měry ve světě. Smrt zahladil a život
vyvedl na světlo svým vzkříšením.
Smutně až poraženecky znějící po-
míjivost proměnil ve vítězství živo-
ta. Všechny třísky z Ježíšova kříže
nemohou povědět o naší spáse
tolik, co jedno slovo evangelia. 
Nepátráme po fotografii, o niž ani
Písmo nestojí, bereme do ruky listy
apoštola Pavla a čteme, neboť jako
první kazatel církve předvedl, jak
se církev musí ve svém kázání sou-
středit k daru, k dílu Ježíše Krista, a
tajemství jeho osoby ponechat stra-
nou, snad pro jinou dobu, kdy
dostane v církvi slovo apoštol Jan,
který má více smyslu pro tajemnou
osobnost Ježíše Krista než Pavel.
Pak asi bude Janovo zvěstování
evangelia podobnější klidné, stojaté
vodě než tryskajícímu, probuzené-
mu prameni. Už nyní, kdy má 
v církvi první kazatelské místo
apoštol Pavel, se to zřetelně proje-
vuje v tom, že apoštol Jan používá
substantiv, podstatných jmen (Ježíš
je Pastýř), apoštol Pavel by v tom
případě použil sloveso (Ježíš Pase
své stádce), neboť nevidí Ježíše stát

v Boží slávě, ale spíše v činnosti 
v náš prospěch. Tu činnost vidíme a
přijímáme ji vírou, neboť byla uči-
něna pro nás.
Co činí Ježíš ve svém skrytém bytí,
to nevidíme – o tom píše apoštol
Jan a my se smíme domnívat,  že to
také činí v náš prospěch, totiž že se
za náš přimlouvá a prosí, aby ne-
zhynula naše víra a neumdlela naše
láska. Toto je cesta, do níž apoštol
Jan promítne svou lásku k padlému
člověku. Není tak viditelná jako
Pavlova, nemluví tak zřetelně, aby
se stala předmětem teologického
myšlení v té míře, jak ji učinil Pavel
v listu Římanům především. Ale
bylo by chybou myslet si, že Janovo
evangelium a Janovské listy nepo-
skytují dosti „kapitálu“, abychom
směli očekávat, že ovlivní celkovou
myšlenkovou atmosféru v církvi.

ježíšova fotografie není k mání

Dokončení na str. 2

Největší potěšení

Nad všechny krásy světa

je ta věta:

Bůh láskA je.

A není, není

většího potěšení

nad to ujištění.

DAliBor MolNár

Mnohokrát byl mylně předpověděn konec světa, jenž
se neuskutečnil, a tak představitelé, kteří se na těchto
předpovědích přiživují, vycházejí sice s ostudou, ale
vždycky to nějak zametou pod koberec. Ani já nevím,
kdy dojde k uvedené globální kalamitě. Když
neznám odpověď na tuhle palčivou otázku, tak nic
nebudu předpovídat.Slibovaný konec světa může být
pochopen ve formě záludných zkoušek, jimiž pro-
cházíme. Ryjeme ústním otvorem na dně, anebo
padáme z výšin. Kdy se však odrazíme, abychom pak
náhle směřovali k opětovnému vzestupu? Nikdo z
nás nic neví. A tak vyzývám všechny státy, aby netla-
chaly metodiku "malování čerta na zeď", ale aby spo-
lečně připravily jakási opatření ve formě "zadních,
bočních a předních vrátek" v prospěch nejen lidstva,
ale i dalších organismů. Nechť je vesmírný výzkum a

vesmírné putování pojistkou, či oddálením případné
pozemské hrozby, i když nemůže oddálit celo-ves-
mírnou hrozbu (viz možný krajně extrémní stav ves-
mírné hmoty a "vesmírného dějství" někdy v daleké
budoucnosti). Počítejme s tím, že i sebe dovede uve-
dený fenomén o konci světa vyvrátit na základě pří-
padného zániku, jenž by měl být zřejmě kompenzo-
ván novým rozvržením a nastartováním nových pra-
videl "všeobecného řádu". V tom se materialismus a
idealismus koneckonců může shodovat, jenže existu-
je problém, zda si za této okolnosti celkově polepší-
me, anebo pohoršíme, neboť existují tzv. "algoritmic-
ká rozcestí", jež jsou nevyzpytatelná.

Václav Kovalčík, 
Náchod

AktuAlitA

Fenomén o konci světa
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VzácNý Archeologický Nález
V Přerově archeologové odkryli během stavebních prací základy
významné školy Jednoty bratrské, která v tomto městě měla jedno ze
svých center. Jedná se vlastně o další a rozměrnější rozšíření dřívějšího
objevu, který navíc má výraznější vypovídací hodnotu, protože základy
stavby ze 16. století dávají dostatečně přesnou představu o rozměrech a
dispozících této budovy, ve které vyučovaly takové přední osobnosti
této církve jako Jan Amos Komenský a Jan Blahoslav. K původnímu
odkytí základů bratrského sboru a dvou místností školy v první části
tohoto roku nyní přibyly ještě dvě další. 

VyšlA PuBlikAce cestA církVe V
V Knižnici studijních textů Českobratrské církve evangelické právě
vyšla Cesta církve V, kterou připravili editoři Pavel Hlaváč a Peter
Morée. „Publikace přináší čtyři příběhy duchovních Českobratrské círk-
ve evangelické, kteří zakusili postihy, policejní vyšetřování a věznění 
z politických důvodů. Tři z těchto příběhů patří také k nejbolestnějším
událostem v ČCE v padesátých a šedesátých letech 20. století,“ říká ve-
doucí projektu Cesta církve Gabriela Malinová.
Druhá část brožury obsahuje vzpomínky na expedici zakázané literatu-
ry, vypráví i o vzniku zpěvníčku Nová píseň. Evangelický farář a učitel
na Evangelické teologické fakultě UK Pavel Keřkovský vzpomíná, jak v
osmdesátých letech prožíval spiritualitu Nové písně ve srovnání s ofici-
álními liturgickými pomůckami.
„Poslední část přináší dva dokumenty z přelomu padesátých a šedesá-
tých let (první svědčí o protestu naší církve proti útlaku a druhý pro-
zrazuje plány úředníků státní správy, jak kontrolovat a ovlivňovat syno-
dy, především XIV. synod z roku 1963. Publikace je přínosem k poznání
historie naší církve, svědectvím pro budoucí generace.

podle www.e-cirkev.cz

církeV Bez BulVáru
Investiční orgány anglikánské církve (Church of England) prodaly podíl
církve v Murdochově mediálním koncernu News Corporation poté, co
roční rozhovory s vedením koncernu nepřinesly dostatečně uspokojivé
výsledky. Informace o obsahu a průběhu těchto rozhovorů, jež následo-
valy po skandálu s novinářskými odposlechy (blíže srov. článek Bulvár
a církev, ET-KJ 27/2011), zůstávají podle britského anglikánského týde-
níku Church Times z 10. srpna 2012 důvěrné.

František Schilla

Římský cézar Konstantin se u Malvijského mostu na sever od Říma
28.10.312 vojensky střetl se svým spoluvládcem a zároveň protivníkem
Maxentiem a zvítězil. Tím se mu otevřela cesta k ovládnutí Říma, kde
byl halasně uvítán. Na jaře 313 pak v Miláně s dalším spoluvládcem
Liciniem potvrdil toleranční edikt vydaný 311 Galeriem a uplatnil jej ve
prospěch křesťanů. (Mluvívá se o "ediktu milánském".) Církev se octla
na výsluní císařovy přízně, což byla přelomová událost. Spojení trůnu a
oltáře od té doby provázelo církev po celý středověk až do začátku
novověku: svět byl pokřesťanšťován a církev zesvětštěla. Víra přestala být
osobním rozhodnutím a stala se politickou či občanskou nezbytností.
S událostí u Malvijského mostu je spojována pozdější legenda, kterou
zaznamenal církevní historik Eusebios z Alexandrie: Večer před bitvou
prý Konstantin viděl na obloze svítit Kristův monogram XP a slyšel
hlas: "V tomto (znamení) zvítězíš." A Konstantin prý dal na vojenské
korouhve toto znamení místo orla, a tak to už zůstalo. Legenda odráží
mínění těch, kdo nové poměry přivítali, a těch byla v církvi většina.
Mnohým se po něm stýská ještě dnes. Z radikálních kritiků tohoto uspo-
řádání je nám nejznámější Petr Chelčický, který v něm vidí roztržení
"sítě víry". Loučit se s dědictvím konstantinismu stále není snadné.

Bohuslav Vik

z církví doma i ve světě
Faktem, dá se říci historickým, je
skutečnost, že Pavlova viditelná
cesta, na níž nechává Ježíšovy skut-
ky manifestačně se procházet před
našimi smysly, je pro život církve ta
přednější, lépe řečeno, je výhodněj-
ší pro lidstvo, pro jeho prospěch.
Nový zákon učinil tuto volbu, dal
slovesu přednost před podstatným
jménem. Teprve když poví, co Ježíš
učinil pro nás a pro celé lidstvo a
lidstvu nabídne, poví také, kdo
Ježíš je.
Vždyť i tím prvním titulem, který
Ježíš dostává, je Kristus, funkce,
která mu ukládá, aby Božím jmé-
nem nastolil na zemi Boží vládu.
Právě tato funkce vyznamenává
Ježíše víc než titul, který zajisté na-
značuje, že máme co činit se zvlášt-
ním člověkem. Tou funkcí nám řek-
ne, že Ježíš je ustanoven jen proto,
aby učinil konec starým časům a
zavedl nové, které se budou Bohu
líbit – Boží království. Nový zákon
svým synoptickým svědectvím
(Mt, Mk, L a J) se drží v hranicích
tohoto království. Jen zřídka je
opouští, aby tak potvrdil, že nemá
na zemi jiného, snad většího úkolu
než je ustavení Božího království.
Reformace 16. století, hledající v Pís-
mu platformu pro myšlení a život
církve, se cele přiklonila k apoštolo-
vi Pavlovi, jenž vyzdvihl a oslavil

Ježíše Krista pro jeho dobrodiní,
jímž obdařil všecko lidstvo. Ne-
skryl se, nezahalil se do tajemství
své osobnosti, ale veřejně žil a veřej-
ně před zraky lidí zemřel a na veřej-
nosti se ukázal jako vzkříšený.
Podobně, téměř stejně jako Kristus,
zní i titul Boží Syn. Vyslovil jej jako
první Petr u Césarey Filipovy (Mt
16,16): „Ty jsi Kristus, Syn Boha ži-
vého.“ V této souvislosti musíme
tento titul zase chápat ve smyslu
funkcionálním. V hebrejštině syn
Boha či Boží Syn nevede člověka 
k úvaze o myšlence o původu toho-
to člověka, ale opět o funkci, kterou
přijal od Boha. Můžeme říci, že to
nebyl původ, který označuje funkci
Božího Syna, ale kvalita, Boží Syn
má moc jednat ve jménu Boha. Bůh
mu nabízí ze své autority, ze své
všemohoucnosti tolik, aby mohl
činit Boží skutky. Řečtina, kterou se
mluvilo v prvotní církvi, nahradila
titul Kristus, Syn Boží, titulem Pán
(Kurios). Do něho vložila obsah,
jenž potvrzuje, že křesťanské shro-
máždění vidí ve svém Pánu toho,
kdo má právo vládnout a je také
toho schopen.
Mnoho je Ježíšových skutků, které
věřícímu ohlašují spásu, ale jako vy
mezi nimi hledám ten jediný, který
všechny obsahuje a zastupuje. A ne-
vztahuje se jen na mne, ale na všec-
ky lidi, na celý svět. Bojím se totiž,

abych mus nepřisoudil práci údrž-
báře, jehož práce a význam nedosa-
huje ani do vedlejší ulice. Rozuměj-
te mi, bojím se, abych v něm nevi-
děl především bílého člověka, jenž
si odskočil od své práce k černým
lidem. A bojím se ponechat jej jen
chudým a nevzdělaným nebo na-
opak bohatým a vzdělaným, kteří
skýtají záruku, že ho neopustí 
v příštích revolučních převratech a
donesou jeho jméno a jeho moc až
do konce úsvitu nového Božího
věku. Apoš-tol Pavel mne tak veliké
starosti zbavil, otevřel věčná vrata
evangelia a zaplavil jím celý svět:
„V Kristu Bůh usmířil svět se se-
bou.“ (2 K 5,19) Smířil svět s Bo-
hem, všem lidem odpustil jejich
provinění. Svět a lidé nejsou misijní
pole pro jiného nového zachránce,
mají hlasatele smíření jen v Kristu.
Pro ně, kteří nesou evangelium o
smíření v Kristu do světa nebo
lidem vůbec, je to mohutné ujištění,
že jdou ve stopách Kristových a
jeho kazatelů a nemusí se obávat, že
by svět snad potřeboval nové nebo
jiné učení. Ten svět, jenž před námi
leží, je poznamenán smířením. Je
nakloněn k jeho přijetí. 

Bez fotografie Ježíše Krista se dobře
obejdeme. 

Josef Veselý

ježíšova fotografie není k mání

Izrael je země, o které Bůh v Bibli
říká – jedinečně, prorocky, vykupi-
telsky a opakovaně: „Toto je má
zem.“ – Bůh mluví o Izraeli způso-
bem, který nepoužívá vůči žádné
jiné zemi na světě. Izrael byl vy-
zdvihnut, aby se stal světlem pro
pohany. Církev ve svých počátcích
byla téměř zcela židovská a zůstala
židovskou až do té doby, než se
evangelium začalo šířit dál. Evan-
gelium proniklo do Antiochie, kde
vzniklo první společenství z poha-
nů. Odtud se rozšířilo do celého
světa. V 9. – 11. kap. Římanům se
apoštol Pavel zabývá otázkou Bo-
žího záměru ve vztahu k Židům.
Uvedené tři kapitoly představují 
v celé Bibli jakoby samostatné zpra-
cování teologie Božího přístupu 
k Židům. Židé byli „prvotinou“,
„prvním lidem“ (skrze Abrahama),
který poznal Boha jako Boha
smlouvy. Oni to byli, kteří pak pře-
nesli toto bohatství dále do světa; 
z nich také přišel Mesiáš. Boží slovo
nazývá Izraelce „kořenem“ a poha-
ny „větvemi“. Připomínáme si, že:
„Byly vylomeny pro svou nevěru,
ty však stojíš vírou.“ – Nemáme se
povyšovat, ale bát se: „Jestliže Bůh
neušetřil přirozených větví, tím
spíše neušetří tebe.“ Jakmile vejde
plný počet pohanů „pak bude spa-
sen všechen Izrael“ (Ř 11,16-27).
Proč máme být nyní s Izraelem?
Žijeme v historicky velmi závažné
době. Jako věřící v Ježíše Krista sly-
šíme volání, abychom stáli při
Izraeli. Je docela možné, že žijeme v
poslední době. Neměli bychom být
vůči těmto slovům pasivní; jsme
vyzýváni horlivě se modlit, při-
mlouvat se a sloužit podle slov Spa-
sitele, který řekl, že není naším úko-
lem spekulovat, kdy přijde konec.
Je ale naší odpovědností zabývat se
věcmi Božího království, než se Pán
vrátí (L 19,13). Nejde o politiku, jde
o slovo Boží. Politické souvislosti

jsou však mimořádně závažné. 
V Písmu stojí, že přijde čas, kdy se
všechny národy světa obrátí proti
Izraeli. Není to nic nemyslitelného,
může se to skutečně nyní stát. Proto
je důležité pochopit, proč bychom
měli nyní stát při Izraeli.
Osm důvodů, proč stát s Izraelem.
1. Každý věřící by měl mít Židy na
předním místě v žebříčku svých
hodnot s vědomím upřímné vděč-
nosti za to, co Bůh skrze tento ná-
rod vykonal. Hospodin Izrael vyvo-
lil s určitým cílem: „Jsou to Izraelci,
jim patří synovství i sláva i smlou-
vy s Bohem, jim je svěřen zákon i
bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou
praotcové, z nich rodem pochází
Kristus. Bůh, který je nade všemi,
buď pochválen na věky, amen.“ 
(Ř 9,4-5)
2. Naše místo v současném Božím
plánu nás podle Bible nerozlučně
spojuje se Židy jako lidem, a tedy i
s izraelskou zemí.
Když uvěříme ve Spasitele, který
přišel ze Židů, stavíme se do jedné
řady s těmi, kdo spoléhají na Boha v
jeho zjevené milosti a vykupitel-
ském záměru. V Bibli je psáno, že
jakmile přijmeme Pána, stáváme se
– duchovně vzato – Židy (Ř 2,28-29;
Ga 3,26-29).
3. Bůh vůči izraelské zemi učinil
zcela jedinečná prohlášení, která
nebyla nikdy odvolána:
Gn 17,7-8; Lv 25,23; Dt 32,43; 2 Pa
7,20; Ž 85,1-2; Iz 8,8; Jr 2,7; Ez 38,16;
Jl 1,6;2,18;4,2; Oz 9,3; Za 9,16.
4. Současný konflikt v Izraeli není
ani z jeho iniciativy, ani není živen
jeho expanzionizmem.
Všeobecně dnešní svět vidí v Pa-
lestincích tu utlačovanou stranu,
ale Izrael brání zemi, kterou dostal
podle příslibu  z roku 1917 potvrze-
ného usnesením Valného shromáž-
dění OSN z roku 1948. Cílem Pales-
tinců není zajistit si domovinu, ale
kompletní vyhnání Izraele. Okolní

arabské státy se svým dostatkem
přírodních zdrojů nikdy nenabídly
Palestincům útočiště. Využívají je
naopak pro ovlivňování veřejného
mínění proti Izraeli. Většina světa
to neví a nikdo se neobtěžuje jim to
říct, sympatie ovlivňují jiné síly.
5. Být na straně Izraele neznamená
být proti arabským národům jako
takovým nebo popírat práva Arabů
bydlících v Izraeli na pokojný, bez-
pečný a prosperující život.
6. Zatvrzelá nepřátelství v určitých
oblastech arabského světa nejsou
pouhými politickými spory, ale jsou
hnána duchovními silami, které
nebudou uspokojeny, dokud Izrael
nezanikne.
Síly, které jsou proti Izraeli, nejsou
lidé, kteří zkrátka nemají rádi Židy.
Máme co činit s duchovními silami
mocnějšími než lidé, se silami, které
nemohou být svrženy politicky ani
udolány přesvědčováním. Mohou
být zlomeny a překonány pouze
přímluvnou modlitbou, která jedi-
ná může tyto mocnosti a síly svrh-
nout.
7. Tytéž duchovní síly, které rozd-
mychávají nepřátelství k Židům,
jsou stejně nepřátelské i ke křesťa-
nům a nakonec přinesou pronásle-
dování oběma.
8. Biblický úkol a Boží příslib nás
vyzývá postavit se pevně ve víře,
přimlouvat se s očekáváním a pod-
porovat s vědomím zaslíbení.

Kroky, jakými se můžete „postavit
za Izrael.“
1. Vybavte se spolehlivými infor-
macemi, vyhýbejte se bigotnosti a
dejte si pozor na „mezery“ ve svém
přesvědčení a znalostech. Rozpo-
znávejte tendenční informace v mé-
diích. Zvažujte tyto zprávy opatrně,
ale bez chorobné podezřívavosti.
Seznamte se se základními historic-
kými údaji.

Proč máme být nyní s izraelem?

Dokončení na str. 3

Dokončení ze str. 1

Bitva u Malvijského mostu 
před 1700 lety

? ? ?
Máme tady zajímavou úlohu, kterou dostali uchazeči, u kterých se
zkoumala jejich psychologická a charakterová schopnost. Úloha
zněla: Jedete v autě. Je bouřlivá noc. Jedete kolem autobusové
zastávky, na které stojí tři lidé a čekají na autobus. Stará dáma,
která nevypadá dobře, jako by snad měla každou chvilku umřít,
starý přítel, který vám jednou zachránil život, a perfektní žena ne-
bo muž, o kterém jste snili celý život. Můžete s sebou vzít jenom
jednoho a nemůžete se na zastávku vrátit. Které z těchto osob byste
nabídli svezení?
Jenom jediný kandidát odpověděl dobře. Neměl žádný problém na
tuto otázku odpovědět. Napsal: Já bych dal klíče od auta svému sta-
rému příteli, aby odvezl tu starou dámu do nemocnice, a zůstal
bych na zastávce a čekal se ženou svých snů.
Jaké je poučení z tohoto příběhu? Vždycky získáme víc, jestliže
budeme schopni opustit naše tvrdohlavé myšlenkové hranice a zač-
neme myslet za těmito hranicemi.

"Nejvzácnější v životě nejsou věci, ale chvíle."
Art Buchwald



Slovo se stalo tělem 

a ubytovalo se mezi námi; 

patřili jsme na jeho slávu, 

slávu, jakou má jenom 

jediný Syn od Otce, 

plný milosti a pravdy. 

Jan 1,14

(překlad prof. Fr. Žilky) 

Tento verš je vzat z oddílu, který
východní i západní církve užívají
jako vánoční evangelium. Evan-
gelista Jan tu zobecnil, co se stalo o
prvních Vánocích a dále po nich.
Že mezi nás sestoupil Logos, pra-
základ všeho, ano sám Bůh. Navíc
si nehlídal, aby se neušpinil naší
hmotností, přízemností, tělesností.
Jan tu svědčí, že Slovo se stalo tě-
lem, doslova masem. Ten Vše-
obsáhlý, Vyvýšený, Nepostižitelný,
Všemocný, Věčný Duch se stal
omezeným, tělesným, zemitým,
hladovým a žíznivým, unavitel-
ným a smrtelným. Aby nám byl
blízko, stal se ve všem stejným jako
my, kromě hříchu. V ničem si lid-
ský úděl nevylepšil; přijal jej celý,
včetně dětských plenek a potíží
růstu, včetně podřízenosti Božímu
i lidskému řádu, včetně dobývání
chleba v potu tváře, včetně bezdo-
moví, nemocí, nepochopení, pro-
následování, hanobení, ano, i včet-
ně smrti. Udělal to, aby Boží Slovo
bylo tak blízko nás, že by si na ně
mohl každý sáhnout: před 2 tisíci-
letími jako na člověka z masa a
kostí a dnes třeba u Stolu Páně. Stal
se člověkem, aby nikdo nemohl
říkat: „Bohu se to mluví, když není
jako my,“ abychom všecko dobré a
vzácné měli před sebou provedené
na zcela určitém životě jako na
listu, který mohou všichni číst. Na
našem místě vyplnil všecka svá
slova do poslední tečky, aby bylo
vidět, že nejsou nesplnitelná a
nevhodná pro lidský život, a aby
napříště ani pro nás nebyla posluš-
nost Božích přikázání nemožností,
nýbrž přirozeností.
Vtělením Syna Bůh také vzal vítr 
z plachet těm, kdo pohrdali vším
hmotným, tělo měli za vězení du-
cha a dávali mu vinu za všecko zlo,
místo aby obvinili duchovní žum-
pu ve svém nitru. A současně dal
vtělením lidskému tělu úžasnou
důstojnost: ukázal, že ono není
vězení, ale chrám. A platí to nejen o
těle narozeném z Marie Panny,
které nosilo pravé božství i lidství.
V Nové smlouvě Bůh určil i těla
všech ostatních lidí k tomu, aby se
stala chrámem Ducha sv., tak jako
jím bylo tělo Ježíše z Nazareta. Jeho
tělo bylo Boží svatyní dokonale,
my svá těla dáváme Bohu za chrám
nedokonale, ale on na tom přesto
trvá a celá Nejsv. Trojice si dělá pří-
bytek v těch, kdo zachovávají Kris-
tovo Slovo. Když tohle vezmeme
vážně, změní to náš vztah k tělu: 
S vězením se zachází nenávistně,
ale s chrámem odpovědně, svatě,

láskyplně. A když vezmeme vážně,
že Bůh se stal v Kristu člověkem a
prostým tesařem, pak nemůžeme
pohrdat žádnou lidskou bytostí.
Když se stal dítětem, pak není pří-
pustné děti zabíjet, týrat, prznit a
odstrkovat.
Tak se Slovo ubytovalo mezi námi.
Kvůli slůvku „ubytovalo“: vždy
cituji v překladu profesora Žilky.
Ostatní překládají „přebývalo“, ale
to je minulost. Ano, kdysi tu bylo,
ale co teď? Když se však řekne
„ubytovalo se“, tak přišlo a nyní tu
je. Jen v hotelu ubytovat se zname-
ná přijít na chvíli, zaplatit a odejít.
Jinde to znamená přijít na trvalo,
spojit s oním místem svůj osud na
blíže neurčitou dobu. A Pán Bůh
svým vtělením opravdu přišel
mezi nás natrvalo bydlet. To se ne-
týká jen 33 let Ježíšovy pozemské
pouti. Jako na mnohých jiných mís-
tech Písma, i zde se říká, že Bůh se
v Kristu vtělil, aby nás už nikdy
neopustil, že si mezi námi rozbil
věčný stánek. Ten stánek, o němž
mluví Leviticus 26,11-12 a ještě
krásněji Zjevení 21 a 22. Navíc Bůh
mezi nás nepřišel bydlet jako pane-
lákový soused, který se zavře do
svých čtyř stěn a ostatní je mu lho-
stejné. Ani jako milionář, v soukro-
mém ráji za hlídanou zdí. Ani jako
„náplava“, přistěhovalec, který ve
dnech dobrých tyje z výhod, ale ve
zlých uteče. Podle řeckého originá-
lu mezi námi Bůh - Logos rozložil
svůj stan. Má mezi námi přístupný
příbytek, jehož stěny nejsou hrad-
bou. A rozložil jej tu proto, aby se
sdílel, aby se nám rozdával, sloužil
nám, a bojoval za nás proti hříchu a
smrti. Ano, odvážil se být mezi
námi bezmocným uzlíčkem i prosí-
cím poutníkem, jenž velmi potře-
buje nás; ale nepřišel nás vymačkat
jako citrón. Kdykoli obdrží naši
službu, otevře nám studnici svého
bohatství. Navíc není ubytován jen
mezi námi, jak nám to připomíná
pohled na obec s kostelem. Může-
me totiž také přeložit: ubytovalo se
v nás. Bůh v Kristu vstoupil i do
nitra každého z nás, aby se tam stal
Pánem, Hospodinem, hospodá-
řem, aby byl nakonec všechno ve
všech. Abychom už nežili my, ale
byl v nás živ Kristus. Aby inkarna-
ce pokračovala.
„Patřili jsme na jeho slávu, slávu,
jakou má jenom jediný Syn od Ot-
ce, plný milosti a pravdy.“ Jaká
sláva tu byla k vidění? Vždyť pro
něho nebylo hned od narození na
světě místo. Jeho početí vyvolávalo
skandální pochybnosti, takže mohl
být zabit ještě před narozením.
Pastýři měli svého právě narozené-
ho Spasitele poznat podle nedůstoj-

ného spočinutí mezi dobytkem.
Mudrci snad viděli na nebi slavnou
hvězdu, ale ta je nakonec dovedla k
chudé rodině na venkově. Dále se
lidským očím naskýtal pohled na
běžence, tesaře, putujícího učitele
žijícího z milodarů, a nakonec na
posmívaného a křižovaného od-
souzence. Na něm nebylo nic, proč
bychom ho žádostivi byli. A přece
právě tento vyvrženec rozdává
pokoj všem, kdo jej přijmou. Přece
právě on snímá břemena, vyhlašu-
je odpuštění, smiřuje včerejší ne-
přátele, buduje společenství lásky,
činí nové všecko, dává důstojnost
Božích dětí. Jeho slávu spatří vždy
ti, kdo se odváží mu důvěřovat
navzdory všem lidským zdáním. I
dnes spatří jeho slávu Spasitele jen
ti, kdo se dívají na jeho slova, skut-
ky i utrpení očima víry. Stačí číst 
v Janově evangeliu dále, abychom
viděli, komu Pán Ježíš zjevil a zjeví
svou slávu: posledním sluhům na
svatbě v Káně, kteří se odváží na
jeho rozkaz podat vodu ochutnáva-
či vín. Či 5x rozvedené Samařance
u studny, která ho jako Žida nepoš-
le předem ke všem čertům. Nebo
královskému úředníkovi, schopné-
mu věřit zcela nezajištěnému tvrze-
ní rabbiho Ješuy, že jeho umírající
sluha žije. Nebo posluchačům, kteří
se za ním vypravili na pusté místo.
Nebo slepému, který ho poslechl a
šel se umýt do Siloe. Nebo sestrám
zesnulého Lazara, jež ho sice vítaly
výčitkou, ale stále od něho něco
čekaly. A vždy také těm, kdo se sice
chovají hloupě, ale mají v srdci
lásku k němu. Třeba ženám u
hrobu, učedníkům – propadlíkům,
Tomášovi. A pokud se jim podobá-
me, i nám. Ti všichni mohou patřit
na jeho slávu Smírce, Vysvobodite-
le, Vítěze nad smrtí, Světla světa,
Pramene života, slávu Pravdy, v níž
není žádné lži, Cesty, která není sle-
pou uličkou, slávu jména Hospo-
din, které bylo od počátku a je nyní
i navždy. Je to sláva plná milosti a
pravdy, stejně jako její nositel.
Neoslňuje a neděsí, ale rozradost-
ňuje, jelikož je to sláva milujícího a
milovaného. Není vykoupena chu-
dobou druhých, naopak druhé
obohacuje. Nehloubí propast, ale
naopak ji ruší Boží amnestií a dává
nám stále novou pečeť na pouto
věrnosti, jímž se Bůh s námi svázal.
Nepřejde kolem nás v pompézním
průvodu, aby náš život i potom
zůstal prázdný. Vstupuje do nás a
naplňuje nás, vymetá staré, nečisté
a všechno tvoří nové, den co den
naplňuje život vzácným obsahem a
smyslem a dává nám okusit Boží
království.

Dagmar Ondříčková, ČCE
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Bůh ubytovaný mezi námi a v nás

jAk je PrAVDA?

Vážený bratře Říčane, potěšilo mne Vaše psaní ″Neskutečně pravdivý″

(ET-KJ 31-32/2012) k mému článku ″Doopravdy″ a přidávám pár vysvět-
lení:
Patrně žertem jste mne odhadl na klerika z Tovaryšstva Ježíšova, nicméně
díky, zvedá mi to sebevědomí. Zdálo se mi, že stačí šifra (ostatně s adre-
sou). Četl jsem to kolegům na poslední výletové pastorálce u nás v Luhu,
kde byl i Tomáš Trusina, a připadal jsem si rozkrytý dost.
K námitce proti mému způsobu argumentace: Souhlasím s Vaším pode-
zřením, že ″zdůrazněním slova ″slovo″ se nenápadně naznačuje, že ten,
kdo hlásá svobodu od doslovnosti, je sluhou hříchu nevíry″. Živě ovšem
protestuji, že bych něco takového napsal. Ani Ježíš, jehož se dovolávám 
(J 8,31-34), nepochybně nemyslel ″doslovnost″, když doporučoval sobě
nakloněným své SLOVO a zůstávání v něm pro vysvobození k pravému
učednictví. Domněle svobodným skeptikům je upřesňuje poznámkou o
služebnosti hříchu. Proto jsem užil verzálky. Jak jinak upozornit čtenáře,
že SLOVEM je míněno podstatně víc než ″řeč promluvená″ (Ž 90,9)? Totiž
tajemství toho ″doopravdy″, tedy PRAVDY a VÍRY přesahující svět naší
evidentní skutečnosti a zdání, kterému říkáme zkušenost. K tomu jsem
mířil (zřejmě ne dost trefně) oním ″kázáním″, tedy ″více než polovinou
svého článku″, abych v současné rozvolněnosti upřesnil své východisko.
″Útočný tón″, resp. ″karikování″ jaksi předznamenala předchozí diskuse 
v listu. Jinak samozřejmě kdo jsem já, abych naznačoval ″hříchy nevíry″

kohokoli, že.
Závěrem díky za uznání mé péče i o ″slovo″ a jsem bratrsky Váš

Samuel Jan Hejzlar

z dopisů čtenářů

2. Se stále větší věrností přijímej-
te biblickou výzvu „Modlete se za
pokoj Jeruzaléma“ (Žalm 122,6) 
a modlete se za to, aby váš národ
byl veden ve světle veršů Gn 12,1-
3… „Požehnám těm, kteří ti žeh-
nají…“
3. Zvažte na modlitbách návštěvu
Izraele jako výraz praktické pod-
pory.

4. Projevte přátelství vůči židov-
ským přátelům. Potvrďte jim, že
jako věřící stojíte při Izraeli na zá-
kladě svého biblicky založeného
závazku k Bohu.
5. S vědomím teroristických způso-
bů radikálních muslimů buďte 
k ostatním laskaví. Nebuďte pasiv-
ní, současná doba je přelomová.
Konfrontace, jíž jsme svědky, ne-
má daleko k tomu, aby přivedla

všechny země světa proti Izraeli a
všem, kteří jsou jeho straně.
Nakonec půjde o tuto otázku: „Kdo
je pro Krista a jeho cestu, a kdo je
proti?“ Pán nás volá být lidem,
který bude sloužit druhým a který
bude s morálním a biblickým pře-
svědčením pevně stát v kritických
situacích … jako je tato.

Jack W. Hayford

Proč máme být nyní s izraelem?
Dokončení ze str. 2

jistotA je jistotA
Muž přijde do nebe a uvidí dvě brány s nápisy. Na první bráně je
nápis "Brána do nebeské říše" a na druhé bráně je nápis "Brána 
k přednáškám o nebeské říši". Vejde druhou branou.

Vážení sbormistři, vážení zpěváci,

vokální soubor Geshem pořádá v rámci svého programu Pomoc
potřebným podporovaného Magistrátem hl.m.Prahy celonárodní sbo-
rový happening na připomenutí největší hromadné vraždy v historii
České republiky: 8. března 1944 bylo v plynových komorách koncent-
račního tábora Osvětim – Birkenau zavražděno během jediné noci 
3 792 nevinných mužů, žen a dětí, následně 10. až 12. července téhož
roku bylo v průběhu dvou nocí stejným způsobem zavražděno 6 500
mužů, žen a dětí. Celkový počet obětí z tzv. Terezínského rodinného
tábora přesáhl množství 10 000.
Potřební zde jsou ti, kterým bylo upřeno právo na život a budoucnost
a jejich pozůstalí rodinní příslušníci. Dále jsou to všichni lidé, kteří
jsou vystavováni rasové nenávisti. 
Důstojná forma připomenutí hrůzné události naší historie je memen-
tem provokujícím svědomí, ale také hojícím žal, probuzením k po-
znání kruté pravdy, obviněním z lhostejnosti a varováním před
nesmyslnou nenávistí, která nakonec zabíjí. Je výzvou k spravedlivé-
mu plnohodnotnému životu. 
Vyzýváme všechny sbormistry profesionálních i amatérských vokál-
ních těles, všechny profesionální i amatérské zpěváky, vokální tělesa
jakéhokoliv obsazení i repertoárového zaměření v ČR, aby se svým
pěveckým hlasem zapojili do celonárodního happeningu, kterým při-
pomeneme největší hromadnou vraždu v dějinách naší země.
Rádi bychom, aby se 7. března 2013, v předvečer šedesátého devátého
výročí této hromadné vraždy, na všech hlavních náměstích velkých i
malých měst a obcí celé naší země sešli zpěváci z různých lokálních
pěveckých souborů a zazpívali zde tři písně, které zpívali vězňové,
když šli do plynu:
* Hatikvah (Naděje) … tato zlidovělá píseň se později stala hymnou
státu Izrael
* Shema Jisrael (Slyš, Izraeli)… vyznání víry
* Kde domov můj … česká státní hymna
Součástí happeningu bude stručné připomenutí tragické události nej-
lépe představitelem města/obce nebo některým z organizujících, pří-
padně vhodně zvolená báseň apod.
Písně, které měli na rtech naši spoluobčané, když šli na smrt, jsou
plné naděje, optimismu, radosti a duchovní síly. Jako takové je zpí-
vejme, ať se stanou symbolem naděje našeho národa a ať právě připo-
menutí hrozné události z našich dějin se stane katarzí probouzející 
k životu to nejhodnotnější v nás.

V případě Vašeho zájmu o účast na této celonárodní aktivitě si na 
e-mailovou adresu marek.sle@seznam.cz napište o přihlašovací for-
mulář. Po jeho vyplnění a odeslání obdržíte notový materiál a další
bližší informace týkající se koordinace v jednotlivých lokalitách.

Marek Šlechta
www.geshem.cz

00420 774 685 370

zpěv léčí nejen jednotlivce, 
ale také společnost

sborovým happeningem připomeňme 
tragickou událost našich dějin
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BOŠíN - Ne 9.30 h
Bošín č. 44, Křinec, a f. Kateřina Ros-
kovcová

BRANDýS N. lAB. - Ne 9.30 h
Horova 1885. f. Jan Kašper

ČESKý BROD - Ne 9.30 h
Za Nemocnicí 1159, f. Magdaléna
Trgalová, f. Marek Lukášek

CHlEBy - Ne 8.30 h
Chleby č. 55, Bobnice, j. Miroslav
Německý

KOlíN - Ne 9 h
Politických vězňů 560, f. Magdalena
Ondrová

KOVáNEC - Ne 8.30 h (a c)
Kovánec č. 14, Skalsko, f. Michal Šimek

KRAKOVANy V ČECHáCH - Ne 10.30 h
Krakovany v Čechách č. 59, f. Jaroslav
Kučera

KUTNá HORA - Ne 9 h
Jiřího z  Poděbrad 308/4, f. Jaroslav
Fér

lIBENICE - Ne 10.30 h (a c)
Libenice č. 69, a f. Magdalena Ondrová

lIBICE N CIDl. - Ne 10 h (posl Ne
v měs. v MS Diakonie ČCE Husova 2)
Ke hradišti 12, f. Martin T. Zikmund

lIBIŠ - Ne 9.30 h
Školní 44/1, f. Miroslav Pfann

lySá N. lAB. - Ne 9 h
nám. B. Hrozného 442/16, f. Emanuel
Vejnar

MělNíK - Ne 9 h
Krombholcova 548, f. Hana Pfannová

MlADá BOlESlAV - Ne 10 h
Husova 199/15, a f. Jan Kašper

MŠENO U MělNíKA - Ne 10 h
Boleslavská 9, f. Michal Šimek

NyMBURK - Ne 10 h
Smetanova 14/613, f. Kateřina Ros-
kovcová

PEČKy - Ne 9 h
Husovo nám. 480, a f. Lukáš Ondra

PODěBRADy - Ne 9.45 h
Husova 141, f.Martin Fér

PřEDHRADí - Ne 9 h
Předhradí č. 36, Pňov, f. Helena Ju-
nová

VElENICE - Ne 8.30 h
Velenice č. 34, Dymokury, a f. Martin
Zikmund

VElIM - Ne 10 h
Sokolská 26, f. Lukáš Ondra

zRUČ N. SázAVOU - Ne 9 h (a c e)
Zahradní 189, a f. Jaroslav Fér

Církev bratrská

KOlíN – Ne 9.30 h
Královská cesta 226, k. Jan Draho-
koupil

KUTNá HORA – Ne 9.30 h
Masarykova 321, k. Miloš Hejzlar

PODěBRADy – Ne 9.30 h
Vrchlického 109, k. Petr Geldner

Bohoslužby
FS ČCE V CHRUDIMI NABízí k pro-
nájmu byt 2+1 ve 2. patře domu
čp. 303 na Pardubické ulici. Bližší
informace na tel.č. 469 622 110.

20. prosince

uplyne 30 let

od smrti mého

otce Ladisla-

va Hešíka, ev.

faráře v Ko-

vánci, 27 let

výročí mé mat-

ky Milady a

41 let od úmrtí

bratra Miloslava. 

O tichou vzpomínku prosí dcera

Drahomíra Kabátová s rodinou.

* * *

18. prosince by slavil své devade-

sáté narozeniny evangelický fa-

rář ThDr. Bedřich B. Bašus

BEDřICH B.BAŠUS, 
PROSINEC

Toho měsíce bych si měl zvlášť cenit
měsíce mého narození

Nebo mám jako Job volat prokletí
na noc a den svého početí?

Kamkoli ohlédnu se do minula
samá jen prohra, ztráta, nula

Naštěstí nejsem jediný
kdo v prosinci má narozeniny
Ten druhý v Betlémě narozený

zas cenu vrací mým dnům promar-
něným

VONí JAREM

listopad voní jarem
osmnáctý Brumaire

k březnovým Ídám má blízko
čas se klene

jako ochranná koule
slunce z hvězdy již vyšlo 

Se znepokojením v těchto dnech sle-
dujeme politickou situaci v naší ze-
mi. Zdá se, že česká politika se do-
tkla dna – morálně i odborně. Dno je
odkryto a to umožňuje, aby se na
českou politickou scénu vrátila sku-
pina lidí, jejichž předchůdci zničili
kulturu a školství, potlačili iniciati-
vu, převrátili morální hodnoty, vzta-
hy mezi lidmi a zničili mnoho ži-
votů.
Nechceme kádrovat a určovat, kdo
může za to, že se česká demokracie
po 23 letech dostává do potíží.
Obecně lze říct, že je to lidská nena-
sytnost, jež se usadila ve vlivných

politických stranách, které mají de-
mokratický program. Možná také
slábnoucí ekonomika, která lidem
v  zemi částečně snižuje blahobyt a
vážně ohrožuje skupiny s nejnižšími
příjmy a lidi s postižením.
Nemůžeme se smířit s tím, že ve vět-
šině krajských rad sedí členové
KSČM. Výsměchem je, že v  někte-
rých krajích se mají členové této stra-
ny starat o resort školství a kultury,
tedy o hodnoty, které minulý komu-
nistický režim záměrně ničil a způ-
sobil tak nenapravitelné škody.
Těžko se smiřujeme se skutečností,
že komunisty přizvala k moci ČSSD,

strana, kterou mnozí členové naší
evangelické církve v důvěře volí.
Některé hodnoty, které má ČSSD
v  programu, jsou totiž biblické, a
proto pro křesťany důležité: péče o
potřebné, nemocné, handicapované,
chudé, vyloučené na okraj společ-
nosti. Spolupráce ČSSD s KSČM,
stranou, která v minulosti těmito
hodnotami opovrhovala, činí tento
program ČSSD nevěrohodný.
Nezapomínejme na neblahou mi-
nulost naší země a jednejme tak,
abychom nepromarnili svobodu a
všechny její dary.
Děkujeme všem, kteří budují v naší
zemi občanskou společnost, zapojují
se do aktivit, kteří zápasí o poctivost
v  politice i v  ekonomickém životě,
pomáhají potřebným, ohroženým a
postiženým, jednají odpovědně vůči
krajině a věnují se výchově a vzdělá-
vání.
Jsme přesvědčeni, že sebevědomá,
aktivní a pestrá společnost, která se
skládá z odpovědných lidí, je schop-
na se bránit recidivě totality a smě-
řovat k demokracii.

Synodní rada 
Českobratrské církve evangelické

28. listopadu 2012

inzerce

Vzpomínky

Jako syn Karla IX. a Kristiny
Holštýnské získal jazykové a teolo-
gické vzdělání, byl uveden do poli-
tiky a válečnictví. 1611 nastoupil na
trůn, konsolidoval zemi, 1612 vy-
tlačil Dány z jižního Švédska a pak
vojensky pronikal do zahraničí:
válčil s Ruskem, Polskem, (Vý-
chodním) Pruskem a Branibor-
skem. 1630 se vylodil na německém
Usedomu a tak zasáhll do Třiceti-
leté války. Ovládl Pobaltí a snažil
se vybudovat velmoc rovnou Ra-
kousku a Francii. Nizozemí a Fran-
cii měl na své straně, ovšem němec-
ká knížata byla nedůvěřivá. Jejich
autoritu si získal až po vítězné
bitvě u Breitenfeldu na podzim
1630. zmocnil se velké části Ně-
mecka, na jaře 1632 pronikl až do
Bavorska a zamýšlel německé pro-
testanty sjednotit pod švédským
velením. Císařské vojsko pod Vald-
štejnovým vedením však na pod-
zim Švédy zatlačilo zpět do Saska a
v rozhodné bitvě u lützenu byl

Gustav Adolf zastřelen a jeho tělo
bylo zohaveno. Později však bylo
převezeno do Švédska a tam pohř-
beno.
Byl to odvážný bojovník, dobrý
stratég, uměl disciplinovat vojsko,

sám byl ukázněný a povznesený
nad konfesionalismus. zastával
samozřejmě švédské zájmy, ale i
tak zabránil rekatolizaci velké části
Německa. Čeští evangeličtí emi-
granti, kteří také bojovali v jeho
vojsku, v něm viděli "lva ze Se-
veru" a očekávali od něho význam-
nou pomoc proti Habsburkům. Po
jeho smrti ovšem neměla Protes-
tantská unie jednotné vedení a
Švédsko stejně schopného panov-
níka.
V 19. století jeho památku v Ně-
mecku vděčně oslavili nejen ně-
kolika pomníky, ale také založe-
ním Gustav-Adolfské nadace
(1832/1834), která se stala 1842
spolkem a od 1945 je známa jako
Gustav-Adolfské dílo (GAW). Jeho
posláním je hmotně podporovat
různé evangelické menšinové círk-
ve v Německu i v zahraničí. Od r.
1861 putuje z tohoto zdroje nejedna
pomoc i do našich zemí.

Bohuslav Vik

švédský král gustav ii. Adolf Vasa

Vyjádření synodní rady českobratrské
církve evangelické k vývoji ve společnosti
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Podobizna švédského krále od Mat-
thäuse Meriana st. (1593–1650)

Milí čtenáři,
znovu Vám chceme poděkovat za to, že jste i tento rok byli s
námi a že mnozí z Vás svými dary v poslední době na Tiskový
fond umožnili, abychom mohli vydávat až do konce roku.
Na sjezdu Kostnické jednoty – Sdružení evangelických křesťa-
nů, o.s., byl opět projednáván návrh na zvýšení ceny předplat-
ného ze současných 13 Kč za číslo na 15 Kč – což by činilo u
ročního předplatného 555 Kč. Bylo by to svým způsobem logic-
ké, protože náklady na vydání jednoho čísla v roce 2011 činily
13,20 Kč. Navíc došlo v letošním roce k dalšímu snížení výda-
jů na mzdy a odměny. Od 1.10.2012 jsme přestali být plátci
DPH – opět s nadějí, že tím ve výsledku ušetříme.
Návrh na zvýšení předplatného byl sjezdem odmítnut – důvo-
dem byla zejména obava, že pro některé naše čtenáře by to byla
překážka k dalšímu odběru. Budeme tedy pokračovat s vírou,
že v případě potřeby se opět najdou ochotní příznivci, kteří se
budou podílet na nákladech tisku formou darů tak jako dopo-
sud, i s vědomím, že nemáme jen předplatitele, ale dodáváme
zdarma týdeník do sedmi Domovů důchodců a dvou věznic,
což  pokládáme za dobrou službu...
Přejeme Vám, aby Vaše očekávání příštích věcí byla nesena
nadějí, že náš dobrý Pán Bůh nepřestává mít veškeré dění pod
svou svrchovanou kontrolou.

Tomáš Paulus, účetní

Vážení a milí čtenáři,
děkujeme za Vaši dlouholetou přízeň, která se proje-
vuje také v této době Vašimi štědrými dary na vydá-
vání dalších čísel Kostnických jisker. Těší nás také, že
se občas přihlásí nový zájemce o naše noviny, a proto
přikládáme stručný návod, jak vyřídit novou  objed-
návku. Můžete také tyto pokyny využít pro zařízení
předplatného pro někoho ze svých blízkých. 
Objednávky posílejte na naši e-mailovou, nebo poš-
tovní adresu Evangelický týdeník - Kostnické jiskry,
Ječná 19, 120 00 Praha 2; ET.KJ@worldonline.cz. 
Vaše objednávky pak postoupíme již sami dále - jed-
notlivé zásilky vyřizuje firma Mediaservis s. r. o.,
Zákaznické Centrum, Vídeňská 995/63, 639 63 Brno -
predplatne@mediaservis.cz. Od Mediaservisu tedy
obdržíte složenku k zaplacení, roční předplatné činí
481 Kč. Hromadné objednávky vyřizujeme z redakce,
sborům a dalším hromadným předplatitelům posílá-
me fakturu obvykle začátkem roku na celoroční před-
platné. Rádi vám pomůžeme vyřídit vaše objed-
návky.

S přáním všeho dobrého 

Vaše redakce a administrace

VáNočNí BohoslužBy Některých sBorů čce
V PrAze

MARTIN VE zDI: 24. 12. Štědrý den 24.00 půlnoční, 25.12. Hod boží
vánoční bohoslužby s Večeří Páně
JAROV: 24. 12. Štědrý den 22.00 večerní bohoslužby se zpěvy
KlIMENT: 24. 12. Štědrý den 15.40 mše J. J. Ryba, 16.00 bohoslužby
KOBylISy: 24. 12. Štědrý den 22.00 noční štědrovečerní bohoslužby
SAlVáTOR: 24. 12. Štědrý den 16.00

26. 12. Štěpán
Dejvice 9:30, Kobylisy 9.30, Salvátor 18.00 koncert , Strašnice 9.00,
Střešovice 9.30 boh. s Večeří Páně, Žižkov I 9.30 boh. s Večeří Páně

Dopisy čtenářům
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Odlesky nebeského světla
často se nám vybavují idylické obrázky tiché, bíle zasněže-
né krajiny, v které jen slabě křupe zmrzlý příkrov sněhu pod
rozvážnými kroky osamělého poutníka, kráčejícího za něja-
kým posláním. Nebo nám vytane v představách ovocná vůně
horkého čaje, který s nevtíravým světlem svíčky provází
poklidné posezení v teplém, útulném příbyku. Ano, podob-
ných představ, které jsou utvářeny nejrůznějšími obrázky,
jež se do nás vtiskávaly z vánočních povídek, her a básniček,
těch může být ještě více. Vemlouvají se nám jak ze slov kla-
sických vánočních koled, tak i z některých písní moderních.
Nicméně, realita bývá jiná. Nikoliv klid a pokoj, ale spěch,
chvat, termíny, úkoly. ztišit se nedopřává ryčné, kolovrátko-
vé omílání těch nejdojemnějších šlágrů. A když si vzpome-
neme, co všechno ještě zbývá udělat, připravit, sehnat a na-
koupit, pak nám z toho jde hlava kolem. Proto vám nabízíme
adventně – vánoční čtení a obrázky, které vám mohou napo-
moci ke ztišení, k pohledu na vánoční děj snad zase z trochu
jiného pohledu, něco, co by vás v tomto tak zvláštním čase
oslovilo a připomnělo, co je na něm nejpodstatnější. Ať vás
tedy světlo kristova evangelia zasahuje i skrze tyto odlesky
lidské snahy podělit se o tajemství Božího sklonění se k člo-
věku.

s přáním pravé vánoční radosti a pokoje

Bohumil kejř

Angelus Silesius byl německý mystický básník z doby baro-
ka, jenž za doby probíhající třicetileté války napsal pozoru-
hodný básnický soubor „Cherubský poutník“. Není tedy
pravdou rčení „Inter arma silent muzae“- „Za války mlčí
múzy“. Silesius psal svůj soubor klasickou formou, alexan-
drínem, což je šestistopý jambický verš s cézurou, jakýmsi
oddechem uprostřed.

„Jak málo ochoten – je rozum polospící
se probrat, napřímit – a hledět za okraj
a poznat, probuzen – co slovy nelze říci.
Svět není jen, co jest. – Je víc: je jinotaj.“

Ve svém souboru napsal Silesius řadu básní věnovaných
době adventní a vánoční. Dovolíme si v tomto čase řadu 
z nich oživit. Nejprve dvojverší:

„Když v lůnu Panny skryt dlel nekonečný Bůh,
byl v bodu uzavřen, věř nevěř, celý kruh.“

„Bůh dal se jedenkrát co dítě viděti;
ach kéž bych dítě byl v tom malém dítěti!“

„Hleď, narozený Bůh zde leží v chlévě, v seně!
Ó vykliď srdce: tam jej ulož neprodleně!“

„Ach, kdyby mohlo být tvé srdce jeslemi,
Bůh zjevil by se zas co dítě na zemi!“

„Syn Boží – divů div! Tu od věčnosti byl,
a přece matce své až teď se narodil!“

„Přemítám o dítku tam v jeslích položeném
a chtěl bych pod ním být tou slámou a tím senem.“

„Byť Kristus v Betlémě se tisíckráte zrodil,
co platno, dokud se i v tobě nenarodil!“

Následující čtyřverší:  

„Že velké nemůže se, pravíš, v malém skrýt?
Že nebi nemožno se v hrudce uzavřít?
Viz dítě Panny: zde v kolébce skryta je tu
Země i Nebesa a na tisíce světů.“

„Ty v Písmu doluješ a nalézt chytrostí
chceš Syna Božího; tu snahu vyhosti
a zamiř do stáje a zlíbej vzácné dítě
a ono zakrátko svou silou obdaří tě.“

„Viz vzácné děťátko, ten první kvítek Panny,
co radost andělům i lidem požehnaný.
A chceš-li dary mít, jež mudrci mu nesli,
pak příliš nevzdaluj se od těch jeho jeslí.“

„Co je to pokora a prostota, se vidí:
hle, Boha pastýři zří nejprvněji z lidí.
Ty Boha nespatříš zde ani v světě všem,
když nezatoužíš sám být v nitru pastýřem.“

„Což mohu, dítě mé, tě zváti láskou malou,
když poznávám tvou moc, tak velkou, neskonalou?
A přece malé jsi! I říkám: Velký, malý,
Bože i člověče, smiluj se, Lásko králi!“

V „Poutníku cherubském“ přesahuje běžný význam slov
skutečnost a smysl Kristova narození. Tento přesah se zračí
již v biblickém podání. Podle Matoušova evangelia svítila
nad Betlémem hvězda, která předtím přivedla k novoroze-
nému Ježíšovi tři mudrce. Podle evangelia Lukášova ozná-
mil narození Páně anděl pastýřům pasoucím stádo. Zračí se
v tom tajemství, neuchopitelné dějinně, dokonce ani vě-
roučně. Je v něm i symbol i krása, obojí známé z mnoha bás-
nických podání, i současných:

„Zazářil’s jak o půlnoci
světlo v nebi setkané.
Zhasí pod zlou lidskou mocí,
Kriste, jen tvá hvězda ne.

Učiň, ať tvá hvězda zdáli
vládne nad tisíci let!
Nedej, abychom se báli
moci  zla, že zničí svět.

Víme, žes byl v jisté době
krátce na zemi co host,
avšak věříme, že v tobě
rozkvete nám budoucnost

a že utajena v čase,
ze slov, která pokryl prach,
vláda tvoje dokoná se
navždy v lidských dějinách.“

Miroslav Matouš 

Advent v poetickém přiblížení



„Babi, ty ještě posíláš vánoční pohle-
dy?“ zatvářil se užasle Jirka, když v ne-
děli odpoledne přišel k Anežce Dufkové
a zastal ji, jak píše vánoční a novoroční
přání. „Máš přece mobil! Můžeš na
něm vyťukat jednu dvě věty a pak je
rozeslat všem svým známým. Je s tím
minimum práce! Jestli chceš, tak tě to
naučím.“ – „A nebylo by hloupé psát
všem totéž jako na běžícím pásu?“
namítla stará paní. „Neboj se, babi! Oni
to mezi sebou nebudou porovnávat a
stejně to smažou. Mimoto je to taky laci-
nější. Jen si to spočítej, kolik ušetříš: při-
nejmenším pět korun za pohled a deset
korun za známku! A tobě ubude starost
a práce!“
Něco na tom je, připustila v duchu
Anežka. Vždyť i slavný Albert Schweit-
zer vzpomínal, jak to bylo pro něho hroz-
né, když musel každoročně na otcův pří-
kaz psát se sourozenci obsáhlé dopisy k

Novému roku příbuzným a známým.
Ona sama ovšem nepokládala vždycky
psaní za otravnou povinnost. Byly doby,
kdy to činila dokonce s potěšením.
Bývalo toho přece dost a dost, o čem bylo
možno psát – o tom, co je nového v rodi-
ně, v práci, v církvi, ale též o různých
osobních prožitcích. Psala sestřenicím i
spolužačkám, známým z rodného sboru
i dalším lidem, s nimiž se při nějaké pří-
ležitosti sblížila.
Pak však odešla do důchodu a časem
začalo ubývat energie. A tak se místo
dopisů rozhodla posílat pohledy. Však to
druzí dělali také! Posílali tu vkusnější,
tu méně vkusné kartičky s osvědčenou
zasněženou krajinou, s rozsvíceným
vánočním stromkem, jesličkami a andě-
ly: „Šťastné a veselé Vánoce a hodně
zdraví v novém roce!“ Málokdy toho
bylo ke čtení víc.
Pisatelů zároveň také ubývalo. Někteří

umřeli, některým se nejspíš zdálo, že
všechny ty pozdravy jsou stejně jen
bezcenná zvyklost a formalita, a tak s
psaním přestali. Je ovšem pravda, že
někteří známí zprvu také telefonovali,
což bylo milé, ale to byla opravdu
výjimka. Však i to přestalo. Jirkova
moderní metoda je koneckonců patrně
to nejlepší řešení. Vnuk jí však musí
pomoct s tím rozesíláním přání po mo-
bilu, ona sama by to určitě pomotala. A
tak se do toho podle starého Anežči-
na adresáříku společně pustili a šlo to
opravdu rychle: „Tomu to pošli, té taky,
té už ne, vždyť mi tři roky na pozdrav
neodpověděla!...“
Ale co Blažena? Už to je pár let, co ji
umístili do Panenských Břežan. Škoda,
že je to taková dálka, byly si  před lety
dost blízké. Avšak od té doby, co je v
tom Domově, od ní nepřišel ani řádek.
Ta určitě mobil nemá, soudě podle toho,

že v Anežčině notýsku vedle Blaženiny
adresy žádné devítimístné číslo není!
Té bych snad přece jen měla napsat!
Ale co? Hodí se vůbec psát o veselých
Vánocích a šťastném novém roce osm-
desátileté babce, o které ani nevím, jest-
li ještě žije?
Nakonec ale Anežka vzala pěkně posta-
ru papír a pero a dala se do psaní.
Nejprve musela dost pracně přemýšlet,
o čem má psát, ale pak to najednou šlo.
Těch témat nebylo zas tak málo. Stačilo
se trochu vžít do vzdálené adresátky a
trochu zavzpomínat, co by ji asi mohlo
zajímat, povzbudit a potěšit.
Před Vánocemi se začaly objevovat v
dopisní schránce pohlednice s obvyklý-
mi pozdravy. Ty se většinou podobaly je-
den druhému jako vejce vejci, ale Anež-
ka objevila nečekaně mezi nimi i dopis:
Milá Anežko,
Ani si nedovedeš představit, jakou
radost jsi mi udělala svým obsáhlým
dopisem. Čtu si jej znovu a znovu. Na

co všecko sis dokázala vzpomenout! Já
jsem většinu těch věcí zapomněla, a Ty
jsi mi je dokázala krásně oživit!
Všechno, co jsi mi napsala o sobě a o
tom, co prožíváš, mne také velice zají-
má. Ani, Anežko, netušíš, co takové
psaní pro mne v mé situaci znamená. Je
to pro mne jako krásný dárek pod stro-
meček. Nechávám si ho na nočním stol-
ku a pořád se k němu vracím. Pán Bůh
Ti za něj zaplať!
Já sice nedovedu tak pěkně psát, ale také
Ti alespoň stručně vylíčím své strasti a
občas i radosti a vůbec, jak to chodí v
tom našem starobinci. Snad Tě to bude
trošičku zajímat...”
A tak se stalo, že také na stole Anežky
Dufkové zůstal celé svátky dopis, ke
kterému se co chvíli vracela – odpověď
od Blaženy. Esemesky, které došly
mobilem, už dávno Jirka pomohl babič-
ce zas smazat – vždyť co s nimi? – ale
jsou některé věci, které člověk jen tak
snadno nezlikviduje.

Vánoční psaní zas se čas adventní přiblížil,
zas očekáváme a vyhlížíme příchod tvůj, Pane.
Bude to tento rok, příště či napřesrok? Nevíme.

Ale jistě víme, že ty přicházíš se svým pozváním.
Pravda, ne tak, jak bychom si někdy přáli.
už někdy, Pane, nemůžeme, jsme unaveni.

chceme u tebe spočinout.
chceme, ale chybí nám odvaha.

snad tentokrát to zvládneme ještě sami.
sami ze svých vlastních sil.

Ale ty nabízíš, že nemusíme.
že můžeme svůj život už teď a tady v tobě ukotvit.

Pane, prosíme, popostrč nás, pomoz nám.
Prosíme, protože někdy odhodlání a odvaha nám schází.

Pane, prosíme, pomoz nám, 
ať druhým jsme tu na svědectví o tobě.

Amen.

MArtA zeMáNkoVá

Černý vrch mezi Smíchovem a Košířemi se bělal tmou, když
jsem se blížil k domu, kde bydlel básník. Postál jsem chvil-
ku u domovních dveří a pak stiskl tlačítko zvonku. Dveře se
pootevřely. „Prosím vás, mohl bych hovořit s Mistrem
Šrámkem?“ dostal jsem ze sebe. „Ale on leží, je těžce nemo-
cen,“ řekla paní se smutnýma očima. Její slova mne zarazi-
la. Chystal jsem se vzkázat básníkovi přání, aby se zotavil –
přání neznámého, jež bude záhy zapomenuto. 
„Kdo jste a co jste si přál“, zeptala se náhle paní. Představil
jsem se jako učitel náboženství. „Počkejte, já se zeptám,“
řekla paní po krátkém zaváhání a odešla do šera chodby.
Nebyl jsem připraven na setkání s nemocným. Prolétla mi
hlavou vzpomínka na postavu dobrotivého kněze ve Šrám-
kově divadelní hře „Léto“.
Paní mne uvedla do světlého pokoje. Na zdi u záhlaví lože
visela Masarykova fotografie tuším na koni. Na loži blízko
okna básník, vyhublejší, starší, než jak jsem ho znal z podo-
bizen. Z ohlášení věděl, kdo jsem. Zajímal se o mé přesvěd-
čení. Hovořil zvolna, s jistou námahou. „Věříte-li v Boha,
držte víru vším, co máte,“ pravil. „Já ji nemám.“
Nevěděl jsem, co na to říci. Uvědomil jsem si své nedosta-
tečné vybavení pro utěšování nemocných. Co povědět
jemu, zjevně blízkému smrti a zřejmě neuznávajícímu jiné,
věčné bytí? Rozmluva se stočila na básníkův zdravotní stav.
Fráňa Šrámek se mi svěřil, že ho trápí ateroskleróza, která
zachvátila jeho zrak, takže rozeznává poměrně dobře jenom
za slunných poledních hodin.
Co můj vztah k literatuře, k poezii? Ulehčilo se mi. Teprve teď
jsem si uvědomil, že jsem přinesl k posouzení dvě básně. Mistr
mne vybídl, abych mu je  přednesl. Znal jsem je zpaměti:

„Ó Pane, dej, když tvoje ticho zpívá,
ať ztichnu jako pěna mlčenlivá,
snem kolébaná nad mou hlubinou.

Kraj věčných hvězd, kam ani nedohlédnu,
kéž skrytou tůni prozáří až ke dnu,
než vody života mi uplynou.

Tmou pod břehy mé vědomí se hýbá.
Nechť pluje sítinou jak bystrá ryba 
a vniká stínem v kouty tajemné.

A každý pohyb, veliký a plný,
ať k tobě směřuje hrou drobné vlny,
jíž moje nitro stoupá nade mne!“

„Ó Bože, jsi-li moře pohyblivé
a z nekonečna  zrosil's květy živé
hrou dešťů od dalekých pobřeží,

mne učiň v horách zřídlem na úpatí,
ať voda má, než k břehům tvým se vrátí,
rty žíznivého zchladí, osvěží.

A je-li věčný oheň spjat s tvým jménem
a chví se duhou v květu oroseném,
když ve dni prožívá sta slunných změn,

mne učiň za večera broučkem světlým,
ať smutným zazářím, než zhasna zetlím,
v prach země i v tvé světlo proměněn!“

Básník naslouchal soustředěně. Když jsem skončil, řekl po
chvíli: „Mohu vám říci, že váš verš zvoní.“ Slova povzbu-
zující; ale byly ty verše schopny nyní nejen zaujmout, ale i
oslovit?
Odcházel jsem s pozváním k další návštěvě. Při zpáteční cestě
jsem si v nejbližším knihkupectví koupil soubor obsahující veš-
keré Šrámkovy básně, a doma začal pátrat po něčem, co by mi
naznačilo nějaký básníkův vztah k víře v Boha. Našel jsem ji,
jedinou, onu báseň, kterou jsem znal ještě z gymnázia, ale od té
doby ji už neviděl, neslyšel, zapomenul. Asi za týden jsem se
dostavil znovu. Tentokrát mne paní Šrámková očividně ráda
uvedla do ložnice. Básník mne hledal očima. Po několika slo-
vech pozdravu jsem přešel k věci: „Jak jste mi mohl říci, že

nevěříte v Boha, když jste napsal tuto báseň?“ A počal jsem
hovořit k básníkovi jeho vlastními verši:

„Prosinec.

Po sněhu půjdu, čistém, bílém,
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy uplovou,
tu budu blízko již.
A budu ještě blíž,
až noční půjdu tmou.

Tu ztichnu tak, jak housle snící,
a malý náhle, dětinný,
a v rukou žmole beranici,
včarován v ticho mýtiny,
tu budu blízko již.
A budu ještě blíž,
svých slz až přejdu bystřiny.

Mír ovane mne, jakby z chléva,
kde vůl a oslík klímají,
světélka stříknou zprava, leva,
noc modrá vzlykne šalmají,
tu budu blízko již.
Ach, jsem tak blízko již,
snad pastýři mne poznají.“

Básník slzel. Když se utišil, řekl: „Víte, já jsem vlastně po celý
život bojoval o víru v Boha. Když jsem tu báseň psal, byl jsem
jí nejblíž.“ „Jak je to s vaším bojem dnes?“ odvážil jsem se hles-
nout.“ „Už nemám sil,“ pravil tiše, ale zřetelně.
Co se dělo v básníkově mysli? Nebylo možno dále pátrat. Od-
hodlal jsem se k závěru: „Až o vás budu hovořit, nebudu moci

říci, že básník Šrámek věřil v Boha. Ale
když jste napsal tu báseň, a po tom, co
jste mi dnes k ní dodal, nebudu moci ani
povědět, že v Boha nevěřil. Bude mys-
lím správné dosvědčit, že Fráňa Šrámek
byl člověk víru hledající.“ Básník pečli-
vě zkoumal má slova. „Ano,“ potvrdil,
„tak to bude správné.“ Zanedlouho bás-
ník zemřel. Jsem přesvědčen, že dosáhl
cíle a byl poznán Pastýřem nejvyšším.

Miroslav Matouš

Advent Fráni Šrámka
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