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Při vánoční besídce v kostele byla
dětem položena otázka: Proč Pán
Bůh chtěl, aby se jeho Syn, Pán
Ježíš, nenarodil v císařském paláci
v Římě nebo v královském paláci v
Jeruzalémě, ale v maličkém zapad-
lém Betlémě, a to dokonce ještě ve
chlévě? Chvíli bylo ticho, všechny
děti usilovně přemýšlely. Pak se o
slovo hlásí jeden chlapec a říká:

„No, to je přece jasné: aby k němu
mohli přijít pastýři ve špinavých
botách!“
Tou odpovědí se chlapec trefil do
černého. Bůh se tak velmi snížil,
aby byl dosažitelný pro každého
člověka. Nikdo nemůže povědět,
že cesta k Bohu je příliš náročná,
složitá. Pán Ježíš se podrobil stej-
ným podmínkám, v jakých žijeme
my lidé. Mohli bychom dnešní ter-
minologií povědět, že Bůh zvolil
pro narození svého Syna nízkopra-
hové zařízení.
Nízkoprahové zařízení je snadno

dostupné, nabízí potřebnou službu
bez administrativních a jiných pře-
kážek, je k dispozici zpravidla bez-
platně. Obvykle nevyžaduje žádná
doporučení, posudky a potvrzení.
Proto se Bůh v Kristu stal člově-
kem, abychom mu my lidé mohli
rozumět a uvěřit mu. Proto se Bůh
v Kristu stal člověkem a přijal pra-
vidla hry našeho života, abychom
mohli přijmout to, čím nás chce
obdarovat, aby vykoupil ty, kteří
jsou zákonu podrobeni, abychom
byli přijati za syny. Nepohoršuje se

nad našimi špinavými botami, ale
chce očistit celý náš život, abychom
mohli být vysvobozeni z vězení
svých vin a hříchů. Ale nejen to,
dává daleko víc: Přijímá nás za své
děti a daruje nám Ducha svého
Syna, ve kterém ho můžeme oslo-
vovat Otče.
V betlémských jeslích narozený Je-
žíš je Boží Syn. Kdo k němu přijde
a uvěří v něj, stane se též Božím
dítětem. Velmi dobře to pochopila
naše vnučka, když slavila v létě své
čtvrté narozeniny. Dlouho se na ně
těšila a také měla jasnou představu,
co si k narozeninám přeje. V srpnu
chtěla dort s koníčkem a vánoční
stromeček. Tak se také stalo. Já
jsem si přitom uvědomil, jak toto
dítě pochopilo, o čem teď společně
přemýšlíme. Své narozeniny, své
narození do své rodiny spojila 
s Vánocemi, s narozením do Boží
rodiny.
Přeji vám požehnanou narozenino-
vou oslavu letošních Vánoc.

Daniel Komrska, 
kazatel CB, Brno - Kounicova
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Vánoční poselství

O něm vypravují dvě evangelia, Ma-
toušovo a Lukášovo. Matoušovo
1,18nn sděluje, že Josef se nebál při-
jmout svou zasnoubenou těhotnou
Marii; anděl mu zjevil, že její početí
je z Ducha svatého. Lukáš 1,26nn
nechává anděla Gabriela oznámit
panně Marii zasnoubené Josefovi, že
počne a porodí syna. Ona odvětila:
„Hle, jsem služebnice Páně; staň se
mi podle tvého slova.“ Vlastní naro-
zení se stalo podle 2. kapitoly 1-20,
když vyšlo nařízení od císaře Au-
gusta. Anděl pastýřům oznámil:
„Naleznete děťátko v plenkách, po-
ložené do jeslí.“ Matouš zjišťuje
těhotenství, Lukáš je jen naznačuje.
Marie: „Ještě nežiju s mužem.“ Jsou
tu zmíněni všichni aktéři, Josef,
Marie a anděl Gabriel, a také okol-
nosti, které se vztahují na narození:
těhotenství a děťátko v plenkách,
položené do kolébky. Tyto dvě zprá-
vy jsou dostatečným důkazem, že
narozený Ježíš je skutečný, pravý
člověk, z matky Marie z Nazareta a
otce Josefa, syna Jákobova, jak o tom
svědčí jeho rodokmen od Abrahama
(Mt 1,1-17).
Tím ovšem tajemství Ježíšovy
osoby není vyřešeno. Snad každý
čtenář, když uslyší o Ježíšovi, že je
pravý člověk, si vzpomene na dru-
hou část toho výroku: Ježíš je také
skutečný a pravý Bůh. Ostatně to
naznačuje i sled, jenž v Novém zá-
koně uvádí nejprve ta zmíněná dvě
evangelia a nejstarší Markovo a za
nimi teprve Janovo evangelium a

potom Pavlovy a Janovy listy.
Dávám ty listy dohromady s Jano-
vým evangeliem, protože evangeli-
um souhlasí s Pavlovými a Janový-
mi listy v tom, že svědčí o Ježíši
Kristu jako Božím věčném Synu,
jemuž patří „sláva, jakou má od
Otce jednorozený Syn, plný milosti
a pravdy“ (J 1,14).
Vraťme se ke způsobu Ježíšova na-
rození. U obou evangelistů je matka
dítěte panna. „Hle, panna počne a
porodí syna.“ (Mt 1,22) U Lukáše
anděl Gabriel přichází k panně za-

snoubené muži jménem Josef, z
rodu Davidova. „Nežiji s mužem“,
řekla Marie andělovi. (L 1,27.34)
Oba výroky zřejmě dokládají, že jde
o pannu. Toto narození z panny od-
povídá na otázku, kterou si kladou
evangelisté Matouš a Lukáš, avšak
odpovídá podle pravoslavné teolo-
gie také na otázku vyššího řádu,
která se ptá, jak se stal Boží Syn člo-
věkem. Jenže apoštolské svědectví
se ani jedenkrát nezabývá panen-
ským narozením Ježíše. To nehraje

o Ježíšově narození

Dokončení na str. 2

Co se týče proporcí, je náš křesťanský advent podstatně kratší
než židovský. Židé čekali na Mesiáše po celá tisíciletí. Nám
křesťanům na to každoročně stačí necelý měsíc. Prostě si podle
kalendáře odpočítáme čtyři neděle od Štědrého dne a hned
víme, kdy máme začít péct cukroví, shánět dárky a gruntovat
byt, abychom všechno, co pokládáme za důležité, stihli a Váno-
ce byly skutečně „šťastné a veselé“.
Toto počínání - jakkoli je v naší sice křesťanské, ale notně ze-
světštělé společnosti běžné - se však od toho „vzorového“ velice
liší. Biblický advent neprovází vůně pečícího se cukroví, ani se
v něm neshánějí dárky. Jeho součástí je pouze gruntování. Ni-
koli ovšem gruntování bytu, nýbrž gruntování vlastního nitra.
Co je v něm zkažené, zatuchlé a špinavé, to musí pryč. Advent
přece graduje k veliké slávě.
Ti, kteří tuto slávu očekávají, se programaticky mění. Připadá
jim divné chtít mít účast na něčem ryzím a přitom svými život-
ními projevy ukazovat opačným směrem. Proto gruntují svá
nitra. Snaží se, aby se alespoň trochu podobali tomu, jehož vy-
hlížejí. V Ježíšově době někteří z nich vyhledali u Jordánu Jana
Křtitele a dali se jím pokřtít. Uvažovali tak, že jako voda v řece
smývá špínu, tak voda křtu smývá vinu.
Mít na Vánoce napečeno, nakoupeno a uklizeno je dobré. Ale
zůstáváme tím poněkud na povrchu. Advent je dobou očekává-
ní na příchod lásky. Té opravdové, trpělivé a zachraňující.
Apoštol o ní říká, že nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se
raduje z pravdy. Jak jinak čekat na lásku než s upřímným srd-
cem a vygruntovaným nitrem. Jen tak dáváme najevo, že naše
řeči o ní nejsou pokrytectvím.
Vánoce, ke kterým adventem spějeme, nejsou výjimečné po-
choutkami, které napečeme, ani dárky, které si dáme, a už
vůbec ne naleštěnými klikami našich bytů. To vše děláme i 
k jiným příležitostem. Vánoce jsou výjimečné tím, že se v nich
naplnila odvěká lidská touha a ten, který v sobě obsáhl nebe-
sa, sestoupil mezi nás. A to nebeské s sebou přinesl na zem. A
dává nám to.
Lidé si stýskají, že dnes Vánoce nejsou, co bývaly, že jsou
komerční a ploché. Je tomu tak proto, že jsme od nich odstřihli
to nebeské. Dokud se nám vánoční událost opět nestane jásavou
proklamací zachraňující Boží lásky, nic se na tom nezmění.
Andělské zvěstování narození Spasitele znamená, že už svůj
život nemusíme vidět černě. Kdo toto sdělení přijme a dá se jím
tvárnit, ten adventní čas nepromarnil.

Emanuel Vejnar

adventní čas

Vánoční pozdraV
Milé sestry a bratři, vážení přátelé,
tímto vánočním dvojčíslem končíme vydavatelský ročník 2013.
Jsme opravdu vděčni, že i přes obvyklé vážné nesnáze v závě-
rečných měsících minulých let a přes komplikace, které nám na
počátku tohoto roku způsobil krach jednoho z našich distribu-
torů, jsme mohli tentokrát bez omezení vydat plný počet čísel
našeho týdeníku a dokonce tisknout barevně, včetně přílohy
tohoto čísla. podařilo se to i díky pomoci mnohých z vás.
zatímco na jedné straně na přelomu roků bilancujeme v mnoha
ohledech minulost a vyhlížíme do nového roku a do dalšího
období, které se před námi otevírá, na druhé straně však žije-
me církevním rokem, který nám  zprostředkovává trvalé potě-
šení z Božího jednání.
podivujeme se způsobu, kterým Bůh v Ježíši Kristu vstoupil do
tohoto světa. ale v tom betlémském dítěti se naplňují Boží
zaslíbení, a proto platí i Kristovo ujištění: "Hle, otevřel jsem
před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít." (zj 3,8)
Srdečně vám přejeme, abyste prožívali radost i pokoj nejen o
vánočních svátcích, ale aby vás jejich evangelium posilovalo 
i v následující době, kdy se třeba objeví nejrůznější obtíže,
bolesti a zklamání. ať neztratíte výhled otevřenými dveřmi do
Božího království!

za předsednictvo KJ
Bohumil Kejř
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pozVánKa na noVoroční eKuMenicKou SlaVnoSt
Ekumenická rada církví v České republice spolu s Českou biskupskou
konferencí a Českou televizí si vás dovolují srdečně pozvat na tradiční
Novoroční ekumenickou slavnost, která se koná 1. ledna 2013 od 18 h `v
katedrálním chrámu sv. Vavřince v Praze na Petříně, který spravuje
Starokatolická církev. Ústřední téma novoroční slavnosti se tentokrát
zaměří na postavu starozákonního Mojžíše. Novoroční ekumenické
slavnosti se tradičně účastní představitelé Římskokatolické církve,
zástupci členských církví Ekumenické rady církví v ČR a další význam-
ní hosté. O hudební doprovod se postará Pavla Forest, varhaník Vojtěch
Starý, starokatolická schola a hudební skupina tvořená farníky chrámu
sv. Vavřince. 

Sandra Silná, generální sekretářka Ekumenické rady církví v ČR

nelson Mandela 
(18. 7. 1918 – 5.12.2013)

Tento uznávaný bojovník proti apartheidu a veškeré diskriminaci za
své názory draze, ale statečně platil. Ve vězeních totiž celkově strávil
více jak dvacet sedm a půl roku, 1993 získal Nobelovu cenu míru (spo-
lečně s tehdejším prezidentem Jihoafrické republiky Frederickem de
Klerkem), 1994 – 1999 byl prezidentem JAR. Je jeho nespornou záslu-
hou, že konec rasové segregace v JAR proběhl klidněji, než asi většina
lidí s obavami očekávala.
Zprávu o úmrtí N. Mandely oznámil současný prezident JAR Jacob
Zuma, který při tom mimo jiné pověděl, že N. Mandela si získal svým
neúnavným bojem za svobodu úctu světa a svou pokorou, odhodláním
a lidskostí si získal jeho lásku.
Měli jsme příležitost vyslechnout k odchodu tohoto význačného muže
obdivná slova mnoha státníků a představitelů nejrůznějších organizací.
Uvádíme zde výňatek z prohlášení anglikánského arcibiskupa z Can-
terbury Justina Welbyho:
„Smrt prezidenta Nelsona Mandely byla oznámena nezapomenutelný-
mi slovy prezidenta Zumy. Jižní Afrika ztratila svého největšího občana
a svého otce. Nelson Mandela, který bojoval až do konce, je propuštěn,
aby byl se svým Bohem v radosti a odměněn za svou službu a oběť.
Modlíme se za jeho rodinu, za jeho přátele a za jeho zemi. Je nám
výzvou, abychom prokazovali stejnou míru lidskosti, odvahy a ušle-
chtilosti.“ 

(podle médií a stránek www.archbishopofcanterbury.org)
Bohumil Kejř

Sjezd Kostnické jednoty 
68. sjezd Kostnické jednoty – Sdružení evangelických křesťanů, o.s., probě-
hl podle oznámení 9. 11. 2013.
S vděčností jsme vyslechli úvodní pobožnost br.
Blahoslava Hájka a referát  ses. Žofie Vobrové ze spo-
lečnosti Veritas na téma Valdenští, historie hnutí.
Vlastní jednání 68. sjezdu KJ obsahovalo zprávy před-
sedy, zprávu hospodářskou a zprávu revizní komise,
na jejíž návrh sjezd udělil absolutorium za hospodaře-
ní. Dále jsme byli seznámeni s činností našich Místních
sdružení v uplynulém roce. Sjezd projednával a schvá-
lil dva návrhy – první v souvislosti s požadavkem
Ministerstva vnitra (v přípravě na změny nového
Občanského zákona) o registraci Místních sdružení.
Sjezd konstatoval, že v současnosti jsou činná pouze 2 Místní sdružení
(Kolín, Uherské Hradiště).  
Dále přijal sjezd prohlášení určené Magistrátu hl. m. Prahy a Společnosti pro
obnovu Mariánského sloupu: „68. sjezd Kostnické jednoty – Sdružení evange-
lických křesťanů, o.s. nesouhlasí s obnovením mariánského sloupu na Staroměst-
ském náměstí v Praze, poněvadž z historického i uměleckého hlediska to je neopod-
statněné;  navíc by jeho obnovená instalace byla silným výrazem netolerance a do
společnosti by vnášela znepokojující napětí. Jiným způsobem vnímat tento záměr je
pro nás obtížné, ale doufáme, že nejen Magistrát hl.m. Praha, ale ani vlastní
Společnost pro obnovu sloupu toto v žádném případě nechtějí a ani o to neusilují.“
Bylo navrženo datum příštího sjezdu v roce 2014:  8.11.2014 ve 13.30 h.

bok

u nich, u Pavla ani Jana ani u dal-
ších novozákonních svědectví vůbec
žádnou roli. Novozákonní církev
nikdy nekázala o Ježíšově narození
z panny. Ježíš je dokonce v Janově

evangeliu nazván synem Josefo-
vým (J 1,46). Zdá se však, že Jan znal
zvěst o panenském narození Ježíše,
avšak odmítl ji. Podivné však je, že
se narození z panny dostalo do
Apoštolského vyznání a tím si získa-
lo místo v církevním učení i v kázá-
ní. Je také s podivem, že ti, kdo nevě-
řili v božství Ježíšovo, věřili v jeho
panenské narození.
Učení o panenském narození se
dostává do protikladu s učením o
Ježíšově lidství. Církev učila a učí o
Ježíši jako skutečném a pravém člo-
věku (i o jeho skutečném a pravém
božství). Ježíš byl stvořen jako kaž-
dý člověk. Má otce a matku. Panen-
skému narození chybí muž, otec.
Na tom učení se zapsala řecká aske-
ze, nepřátelská sexualitě, a podstat-

ně přispěla k rozšíření kultu, který
je naprosto cizí Bibli, kultu Marie –
mariolatrie. 
Každý čtenář Bible a zvláště každý
posluchač kázání a ovšem i každý
kazatel si musí odpovědět na otáz-
ku, zda je učení o panenském naro-
zení hodno důvěry. Zvláště když
uctívání panny Marie svou mnoho-
četnou vahou svých ctitelů a svou
zřejmou upřímností už napřed zne-
važuje každou kritiku nebo dokon-
ce odpor, nebo jej aspoň oslabuje.
Za takto dané situace se odpůrci cítí
velice oslabeni skutečností, že proti
mariánské zbožnosti evangelík ne-
má, co by uvedl. Role panny Marie
– „staniž se mi podle slova tvého“ –
se dosud nestala teologickým
základem nového, ne již negativní-
ho, ale vyváženého biblického po-
hledu na pannu Marii. Museli by-
chom ovšem přitom vyjít ze skuteč-
nosti, že učení o Ježíšově narození 
z panny nevychází ze základního
učení o Ježíšovi, jímž je setkání se

Vzkříšeným, k němuž máme pří-
stup skrze svědectví apoštolů. Jinak
řečeno, učení o Ježíšovi se vztahuje
k Ukřižovanému a Vzkříšenému.
Právě ve svědectví apoštolů nenalé-
záme nejmenší zmínku, která by se
týkala Ježíšova panenského naroze-
ní. Proto se panenské narození ne-
mohlo stát předmětem kázání pr-
votní církve. Skončeme tak, že
učení o božství Ježíšově, jak je nalé-
záme v listech Pavlových a Jano-
vých, bylo napsáno tak, že o udá-
lostech, jak o nich vypravují Ma-
touš a Lukáš, není zmínky kladné
ani záporné. 
Nevěříme v božství Ježíše Krista
proto, že se podle Matouše a Luká-
še narodil z panny, věříme v jeho
božství podle svědectví apoštolů,
že Ježíš za nás zemřel a vstal z mrt-
vých. Jen tento zázrak, jenž se udál
pro naši záchranu, je základem
křesťanské víry v Ježíše Krista.

Josef Veselý

o Ježíšově narození
Dokončení ze str. 1

Obsahem apoštolské exhortace pa-
peže Františka Evangelii gaudium
(Radost evangelia) ze 26. listopadu je
programový text, který by měl určit
budoucí směřování církve. Papež
svůj spis předznamenal slovy: „Ra-
dost evangelia naplňuje srdce a celý
život těch, kdo se setkají s Ježíšem. Ti,
kdo se jím nechávají vykoupit, jsou osvo-
bozeni z hříchu, smutku, vnitřní prázd-
noty, izolace." Předchozí papežovo
konání i nynější vyjádření se hluboce
dotýkají nejen toho, co by se mělo
dít za zdmi Vatikánu, nýbrž by
mělo mít přesah do života Římsko-
katolické církve ve světě globálně i
v nejposlednější farnosti. Tato am-
bice může ovšem narážet na nevoli
vatikánské kurie a kruhů s ní spříz-
něných. Františkovo úsilí zasahuje
řadu oblastí: 

1. Finance

Vatikán si najal již další mezinárodní
poradenskou společnost na kontrolu
svých financí. Hospodaření admi-
nistrativy Vatikánského městského
státu prověří mezinárodní auditor-
ská a poradenská společnost EY,
nazývaná dříve Ernst & Young, a
poskytne odpovídající poradenství.
Správa vatikánského státu má být
pod kontrolou, včetně výdělečných
vatikánských muzeí, obchodního
domu, vatikánské pošty i banky. EY
by svá zjištění měla předat zvláštní
komisi, kterou jmenoval papež Fran-
tišek, aby mu radila s tím, jak zlepšit
transparentnost hospodaření Vati-
kánu.

2. cHudá círKeV pro cHudé

Papež František vyzývá k rozsáhlé
reformě. Co se církve týče, podle pa-
peže by se neměla bát „ušpinit si
ruce“, když bude pomáhat chudým
a utlačovaným: „Dávám přednost
církvi, která má modřiny, je zraněná a
špinavá, protože byla venku v ulicích,
před církví, která je nezdravá z toho, jak
je omezená, a z toho, jak lpí na své vlast-
ní bezpečnosti.“ Církev podle Františ-
ka musí jít za chudými na periférie,
aby mohla pomáhat nejpotřebněj-
ším. Ostatně papež to sám nejlépe
dokumentoval svým gestem, když
odmítl si nechat ušít polobotky na
míru z červené kůže, jako to dělali

jeho předchůdci. Podobně překva-
pil, když přímo zavolal nesezdané
matce, že pokřtí její dítě, když se 
k tomu nemá místní kněz. Papež
chce realizovat to, co ohlašoval už
krátce po svém zvolení, tedy chudou
církev pro chudé. Papež také v
dokumentu uvádí, že nespoutaný
kapitalismus je "novou tyranií". Vadí
mu hlavně nespravedlivé rozdělení
bohatství. "Peníze musí sloužit a
nikoli vládnout," říká papež. Vyzývá
proto vlivné a mocné osobnosti
světa, aby usilovaly o nápravu. Zdů-
raznil, že církev se na tento cíl musí
zaměřit, musí myslet na ty nejchud-
ší a hlavně sama musí jít příkladem.
Podle něj by měla mít církev hlavně
misijní funkci a nebát se ušpinit si
ruce, když bude pomáhat chudým a
utlačovaným. Chce "oživit církev ve
světě plném lhostejnosti, sekularizace a
obrovské nerovnosti příjmů". Kritizuje
mimo jiné "tyranii trhu". Pohoršuje
jej adorace peněz, jež se staly součas-
né společnosti modlou. A vyzývá
mocné, aby bojovali s nerovností a
chudobou. Od politiků žádá, aby
dbali blaha občanů, usilovali o dů-
stojnou práci pro ně, o jejich vzdělá-
ní, i zdravotní péči. A hospodářský
systém, jímž se svět řídí, je podle něj
"až do kořenů nespravedlivý. Tohle hos-
podářství zabíjí; peníze musí sloužit a
nikoli vládnout. Je neuvěřitelné, že se
nikdo nerozčiluje, když starý muž umrz-
ne na ulici,” stěžuje si papež Fran-
tišek. „Když se ale burza pohne o dva
procentní body, všude jsou hned palcové
titulky,” připomíná. Je třeba "oživit
církev ve světě plném lhostejnosti,
sekularizace a obrovské nerovnosti
příjmů".

3. reForMa

Papež také vyzývá církev k moder-
nizaci. Je podle něj třeba měnit cíle,
styl i metody evangelizace. Podle
některých komentátorů dokument
obsahuje i výzvu, aby mohli přijímat
svátosti také rozvedení. Naopak celi-
bát kněží, vysvěcení žen na kněze
nebo umělé ukončení těhotenství
zůstává i nadále tabu. Skončit by mě-
la i nesmyslná centralizace církve.
Nový papež František chce církev
víc otevřít světu a kultuře. Kněžím
připomíná, že zpověď by neměla
být "mučením", a vyzývá je, aby
vyšli ze svých sakristií ven, ušpinili
si boty, zapojili se do životů věřících
a nebyli jen "defétistickými bru-
čouny".

4. papež a politiKa

Římský biskup a italský prezident
pronesli oficiální projevy před publi-
kem, ve kterém byli kromě politiků
zastoupeni také představitelé laické-
ho i katolického intelektuálního a
kulturního světa spolu se zástupci
dobročinných organizací. Giorgio
Napolitano shrnul dosavadní vzta-
hy státu a církve v Itálii a poté upo-
zornil na aktuální společenské
výzvy – blízkovýchodní konflikt, an-
tropologickou krizi, nezaměstna-
nost, korupci a absenci morálky 
v politice. Obrátil se na papeže
slovy: „Jak jsme v naší zemi vzdáleni od
oné „kultury setkávání“, které se tak rád
dovoláváte, a od vaší výzvy k dialogu.
Politika může čerpat nové podněty z va-
šich slov a vašeho poselství. Poselství,
které – jak jste sám řekl – se neobrací

z církví doma i ve světě

Dokončení na str. 3

papež naznačuje směr reformy církve



Všichni lidé v euroamerické kultuře
mají kdesi hluboko uloženo, že
Vánoce jsou svátky pokoje a patří 
k nim idylické ovzduší. Ze zpráv
evangelistů o vánočních událostech
však na nás dýchne ovzduší zcela
jiné. Lukáš svědčí o nuceném trmá-
cení z Nazareta do Betléma, o poro-
du ve chlévě i o riskantním hledání
Spasitele pastýři. Matouš zase o
tom, že Ježíšovo vtělení vrhlo nejpr-
ve temný mrak na počínající soužití
mladé zbožné dvojice. Jak to, když
tento narozený má být radost pro
všechen lid? Proč ti, kdo jsou mu
nejblíže, neprožívají jen radost z je-
ho příchodu, ale zakoušejí tolik
bolesti? Protože on nesestupuje do
světa jako třešnička na dort, ale jako
světlo do temnot. Tento svět potře-
buje Spasitele, ale neumí jej při-
jmout. Lukáš ukazuje, že silnější si
ve světě osobuje právo vysávat a
šikanovat slabší. A že Spasitel si to
nechá líbit spolu s nimi, protože je
jejich bratr. Matouš ukazuje, že Boží
myšlení je tak jiné než naše, že je ani
členové jeho lidu nejsou schopni
cele sdílet, a proto i s jeho Zákonem
zacházejí špatně. Dokáží ohrozit při-
šlého Spasitele ještě dřív, než se
narodí, jelikož nepřichází obvyklou
cestou a oni tu neobvyklou nejsou
schopni přijmout jako znamení. A to
dvojí připravuje Ježíši uprostřed
tohoto světa kříž. A kříž musí nést
také ti, kdo jsou jeho, poněvadž
nejsou ze světa, jako on není ze
světa. Ježíš opravdu je radost pro
všechen lid, ale ta se otvírá těm, kdo
jsou schopni zapřít sami sebe a vzít
na sebe kříž, odevzdat se Bohu a
nebát se, že to bude něco stát. Je-li
někdo blízko Ježíši, nevstoupí do
bezproblémového života, ale do
společenství jeho utrpení; zároveň
však dostane nezničitelný poklad,
který stojí za všecky škody. A proto
jsou vánoční příběhy tak syrové.
Ano, Vánoce jsou svátky radosti a
pokoje. Radosti z toho, že už nejsme
na nic sami, ale Bůh je s námi. Poko-
je, pramenícího z poznání, že Boží
láska je silnější než hřích a smrt. A
mohou jimi být právě proto, že Boží
Syn se všeho vzdal, aby nás mohl
obdarovat, a že jeho Otec našel lidi,
kteří věřili víc jeho bláznivé nabídce
než námitkám svého rozumu.
Když Bůh seslal zaslíbeného Spa-
sitele, úplně přitom vynechal běžné
lidské spojení, jež vede ke vzniku
nového jedince. Nebylo to poprvé.

Izák, Jákob, Samuel či Samson se
rodí neplodným vdaným ženám.
Vždy proto, aby si jeho vyvolení
nemysleli, že budoucnost či záchra-
nu si zajistí sami. Ježíš se má narodit
dívce, která ještě nežije s mužem,
aby bylo dvojnásob zřejmé, že
Spasitele jsme si nevyrobili, ale
dostali jsme jej od Boha darem. Že
ho můžeme jen přijmout nebo od-
mítnout, ale nesmíme z něho dělat
sluhu svých přání. Jenže když dojde
řeč na to, jak to chodí mezi mužem a
ženou, všichni zúčastnění si pomys-
lí: „my víme své.“ A tohle „víme
své“ jim brání pochopit Boží jedná-
ní. Bez Boží nápovědy by všecko
zkazil i zbožný Josef, prapotomek
krále Davida.    
Ten dělal snad nejpříjemnější pří-
pravy v životě. Jeho starosvati už
pro něho Marii vyžádali, rodina i
ona už mu řekli své ano, on za ni
zaplatil a zpečetil svatební smlouvu.
Byl zasnouben a těšil se na to, až
svou ženu uvede do svého domu a
splyne s ní v jedno tělo. A teď prsk-
ho! Na jeho vyvolené začalo být
vidět těhotenství! Vůbec nic nechá-
pal, a nebylo divu.  Co se děje, to 
v Nazaretě věděla jedině jeho nevěs-
ta Marie, ale ta to nemohla nikomu
sdělit. Randění se tehdy nenosilo,
naopak: rodina dívce bránila v set-
kání s milým beze svědků, a to i po

zásnubách. A Gabriel přišel k Marii
se zvěstí o jejím mateřství, právě
když příbuzní bděli nad separací
snoubenců. Musela se rozhodnout
samostatně a mít odvahu pro Boha
riskovat všechno. A když už bylo
mateřství Marie vidět, dvojnásob
nemohla nic vysvětlovat. S tím, že je
těhotná z Ducha svatého, nepočítal
nikdo. Všichni si byli jisti, že to je
důsledek nesvatého cizoložství. I Jo-
sef. Kdyby se mu snažila říci prav-
du, on by to měl za hloupou, rouha-
vou výmluvu. To byla dokonale
patová situace. Marie musela čekat,
co udělá neinformovaný Josef sám.
Ten byl spravedlivý, což v Božím
smyslu znamená: milosrdný. Proto
neuvažoval o Mariině obžalobě, jak
žádala litera Zákona. Pak by totiž
byla ukamenována, ať už za cizolož-
ství, nebo za braní Božího jména
nadarmo. Zvolil měkčí postup: taj-
ný rozvod, aby se mohla vdát za
svého svůdce. Kdyby to tedy zále-
želo na nás, dopadl by Ježíš prabíd-
ně. Ti horší by Božím Zákonem
zabíjeli a Ježíšův život by ukončili
hned v matčině lůně, ten spravedli-
vý by ho vypustil na svět jako pohr-
daného levobočka, jenž vyrůstá bez
otce a v bídě. Jenže Bůh nedopustil,
aby lidská hloupost zmařila jeho
dílo hned v začátku. Svého nenaro-
zeného Syna se před Josefem zastal.

Postaral se, aby Ježíš měl vše, co má
dítě mít: teplo domova, tatínka i
maminku. Ještě nepřišla ta hodina,
kdy bude Pán Ježíš vydán do rukou
hříšných bez zastání, hodina, kdy
nebeské zástupy zůstanou v nebi, a
kdy nebeský Otec neřekne: „Toto je
můj milovaný Syn, na toho mi nesa-
hejte!“ Nyní to ještě říká, aby jeho
Syn mohl vyrůst a připravit se pro
hodinu, kdy bude obětován jako
Beránek Boží, který snímá hřích
světa. Ale i zde Bůh chrání svého
Syna pouhým Slovem, hlasem ti-
chým a jemným, který zve a čeká,
zda nalezne odezvu v lidském srdci.
Zde připomíná tesaři Josefovi, že je
dědic slibů daných králi Davidovi a
že se ty sliby naplní v Mariině dítěti.
Může nás potěšit, že ten bezbranný
hlas byl silnější než všecka nedůvě-
ra, sudičství, žárlivost a mužská pý-
cha. Je takový dosud. A stejně jako
tehdy i dnes vede nás zbožné k to-
mu, abychom nekonali zdánlivou
spravedlnost, která zabíjí, ale pra-
vou, která obživuje.
Ten, který se má zakrátko narodit,
dostane jméno Ježíš, hebrejsky Jeho-
šua, Bůh je spása. A protože je nedo-
stává od lidí, ale na přímý Boží roz-
kaz, nebude to jméno klamat. On
nebude jedním z mnoha chlapců,
kterým je dávali rodiče proto, že
bylo v módě, či že si moc přáli, aby
už někdo vyhnal ty zatracené řím-
ské okupanty. U něho to jméno ne-
bude falešnou nadějí, ale pravdi-
vým svědectvím o jeho poslání,
neboť tomuto dítěti dal Bůh charak-
ter Spasitele dřív, než stvořil svět.
Až tento syn Marie dospěje, roze-
pne ruce na kříž a slavně vstane 
z mrtvých, aby zrušil panství hříchu
a smrti, a to nejen nad svými sou-
kmenovci podle těla, ale nade všemi
lidmi. Otevře nový život všem, kdo
jej ve víře přijmou. On je počat 
z Ducha svatého, v něm si Bůh bu-
duje nový, živý chrám, v němž se
může procházet mezi námi. A v něm
je Bůh nejen mezi námi, ale na naší
straně. Proto evangelista může říci,
že se v něm naplnilo Izajášovo slovo
o Immanuelovi. Ježíš a Immanuel
jsou sice různá slova, ale když je
Bůh spása, je i s námi. Navíc jméno
není zápis v matrice, ale charakter.
Ježíšova podstatná vlastnost je, že 
v něm je Bůh s námi. V něm přichá-
zí ne jako náš nepřítel, ale jako ten,
kdo nás má rád a rozhodl se překo-
nat naše odcizení. V něm Hospodin
bojuje za nás – i proti naší vlastní
hlouposti. V něm Bůh přichází ne
trestat, ale odpouštět a vzít na sebe
to, co jsme si my nadrobili svou
vzpourou. V něm Bůh neničí hříšné,
ale dělá vše pro to, aby nemuseli
zůstat hříšníky. Obnovuje společen-
ství s člověkem na svůj účet. Zasedá

s námi ke stolu a zvěstuje nám, že
proti nám nic nemá, že vše minulé
je smazáno, že nás miluje. Tak klade
základy obnovy původní harmonie
a všechno stvoření k ní směruje jako
k cíli. Ač síly zla stále ještě zmohou
leccos, jedno už nemohou: trvale
oddělit lidstvo od Boha a způsobit,
aby se ono a celé stvoření minulo
tím dobrým cílem, který mu Bůh
připravil. 
Pod vahou výhledu na dokonalé
společenství Boha a člověka povolí i
Josefovy výhrady, jako nedávno
ustoupily Mariiny. I on se dá pře-
moci krásou přicházející spásy a po-
slechne. Mohl klidně říci, že tomu
nevěří, že zaslíbeného Syna Davi-
dova musí nějaký Davidovec sám
zplodit. Mohl říci: „Ne, já chci mít
normální manželství.“ Nebo mohl
uvěřit, ale leknout se odpovědnosti:
Když otec něco zkazí u běžných
dětí, je to odpustitelné. Jenže u Spa-
sitele nic zkazit nesmí! Mohl říci
Bohu, ať si najde lepšího. Ale on při-
jal ten veledůležitý otcovský úřad 
s láskou a důvěrou, že jej Bůh k ně-
mu zmocní. Ano, četli jste dobře:
otcovský úřad. Otcem je přece ten,
kdo se stará a vychovává, a to Josef
je. Upírat mu otcovství je křivda. Ve
starého neschopného ňoumu se
Josef proměnil jen tělesně vidícím
lidem, či těm, kdo nechápou Marii-
nu pravou velikost a musí ji vyvyšo-
vat na úkor jejího okolí. Matouš
však Josefa vidí jako naslouchajícího
a poslušného služebníka, který jde 
v moci svého Pána, kam on jej
poslal. Jeho zásada, že být spraved-
livý = být milosrdný, je hodná úcty,
i když zde mu Bůh musel hodně
napovědět, co je vskutku milosrdné.
Stejně jako Marie se dal přemoci
Božím pozváním, odevzdal se Bo-
hu, učinil nesamozřejmé rozhodnu-
tí. Uměl být Bohu vděčný a mít
radost, že smí být při tom, když on
dokonává svou spásu. A ta radost 
v něm nakonec přemohla všechny
pochybnosti. My to můžeme zkusit
po obou – po Josefovi i Marii. Nech-
me se též přemoci krásou přicháze-
jícího Božího království, a pak bude-
me umět odložit bez stýskání své
staré plány na naplnění života a při-
jmout pozvání do Boží služby, pak
láska bude zahánět strach i z našich
srdcí. Jako spolupracovníci na Bo-
žím díle také nehleďme na sebe, ale
důvěřujme svému Bohu, že on se ve
své volbě neplete, a když dává úkol,
také k němu dává zmocnění. A uvi-
díme jeho podivuhodné skutky. Ač
nikdo z nás nebude pozemským ro-
dičem Spasitele, poznáme, že služba
jeho svědků a svědkyň, k níž jsme
zváni, je stejně slavná a vede k té-
muž blahoslavenému cíli. 

Dagmar Ondříčková
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Barevná okna kostelů se vysypala do ulic. 
z nich lidé uviděli na Betlém,

na rozespalou naději tam na slámě,
a krásu mraveniště pod hvězdou

V tom čase lidumilných bankéřů
ovečky Boží zaplňují chodníky.
pastýři v kožichu jim rozdávají dárky se slevou 

a nahý Kristus mrzne před zlatnictvím.

Světlušky žárovek se slétly do stromů,
skleněná víra visí na větvích.
až večer položíme ruce na stoly,
tak rybí hřbitovy tam budou bez křížů.

eda VeSelý

jenom ke katolíkům, nýbrž ke všem
lidem dobré vůle. Otevírá tak cestu dia-
logu mezi věřícími a nevěřícími, který
nemá ve své šíři a hloubce obdoby a vede
do jakéhosi symbolického a neohraniče-
ného nádvoří národů.” Ve Vatikánu
proběhlo setkání papeže Františka 
s ruským prezidentem Vladimirem
Putinem. Jak se předpokládá, jed-
ním z hlavních témat jednání urov-
nání bude situace v Sýrii. Před záři-
jovým summitem G20 v Petrohradu
zaslal papež Vladimiru Putinovi
poselství, v němž vyzval k mírové-
mu urovnání konfliktu. To je třetí 
návštěva hlavy ruského státu v ději-
nách ve Vatikánu po navázání pl-
ných diplomatických vztahů v pro-
sinci 2009. Pro papeže Františka a
Vladimira Putina je to však jejich
první osobní setkání.

5. co taKé zauJalo VeřeJnoSt

Františkovy snahy se sice dotýkají
řady ožehavých situací života v círk-
vi. Nehodlá ale nic měnit na svém
přístupu k interrupcím. Připustil
však, že "jsme udělali málo, abychom
náležitě pomohli ženám, které se nachá-
zejí ve velmi těžké situaci", například
po znásilnění. O homosexuálech
řekl, že nemá právo je soudit, a
nedávno překvapil výrokem, že
ďábel je všude a pokouší každého,
nicméně nehodlá přístup církve
zásadně měnit. Podobně ani ženy
nebudou vysvěcovány na kněze, jde
prý o "téma, o kterém se nediskutu-
je". Rozhodně však chce usilovat o
širší zapojení žen do života a služeb
církve. Velkou změnou je již jen to,
že se papež bezprostředně i nefor-
málně vyjadřuje k řadě otázek, jež
jsou v církvi a ve společnosti disku-
továny. Jeho snahy být co nejblíže

lidu a zároveň jeho úsilí o reformu
Vatikánu by ale mohl chtít někdo
zneužít. Množí se tak obavy o pape-
žovu bezpečnost. Nicola Gratteri,
známý prokurátor bojující proti
mafii, v této souvislosti prohlásil, že
papežovy snahy o vymýcení korup-
ce by z něj mohly udělat potenciální
terč pro mafii. Příznivci je obdivo-
ván, jinými obviňován z populismu,
že bydlí v jednoduchém bytě a po
Římě jezdí starším autem s minimál-
ním doprovodem. Přitom mezi
výzvami, jimž musí křesťané čelit,
jmenuje papež například konzumní
způsob života, lhostejnost, pohrdání
etikou nebo „diktaturu ekonomiky bez
lidské tváře“. Evangelizaci dle něj
ohrožuje také víra uzavřená pouze
do svých vlastních zkušeností nebo
přesvědčení o tom, že hlavní, na čem
záleží, jsou lidské síly, zatímco
milost je až druhotná. 

dle.media-kar

papež naznačuje směr reformy církve
Dokončení ze str. 2



O Ježíšově narození máme dvě
zprávy: V evangeliu podle Matouše
a podle Lukáše. Nejsou shodné, ale
když je spojíme jako rozlomenou
minci, rozestře se před námi drama
s více představiteli. V podání Ma-
toušově sledujeme novorozeného
Ježíše v jeslích (patrně ve chlévě),
matku Marii a otce Josefa, anděla,
dále tři mudrce od východu, krále
Heroda, potom velekněze a vykla-
datele Písma. U Lukáše vystupují
navíc pastýři, anděl a po chvíli celý
zástup andělů. Tradice pak ho-voří
také o domácích zvířatech, neboť
pro koho jiného jsou jesle?
Odvíjí se děj. Po Ježíšově narození
zpozorují tři mudrci kdesi na vý-
chodě „jeho hvězdu“, znamení, že
přišel na svět, a vydávají se za ní
západním směrem. Nevědí, kde je
místo jeho narození, a jdou tedy pro
poučení do Jeruzaléma ke králi
Herodovi. Ten nic neví, ale zpráva

se ho nemile dotkne. Svolá znalce
Písma, především z vlastního zá-
jmu. Znalci sice vědí, že se Mesiáš
má narodit v Betlémě, ale nevědí,
že už přišel na svět. Herodes si
vymíní, že až mudrci objeví místo
narození Spasitele, neprodleně se
vrátí do Jeruzaléma a oznámí mu
to, aby se mu též přišel poklonit.
Vidíme, že mudrci věděli jen něco
podle znamení hvězdy, ale nepro-
hlédli královu lest. Dostanou však
ve snu pokyn, aby se vrátili jinudy.
Jiný, jednodušší děj sledujeme u
Lukáše. Kdesi v kraji pobývají pod
širým nebem pastýři se svými
stády. Náhle v noci se jim zjeví
anděl a oznamuje jim, že „v městě
Davidově“ se narodil Spasitel. Uvá-
dí přesně místo narození. Připojuje
se zástup andělů velebících Boha.
Pastýři se vypraví do Betléma, kde
najdou podle andělského označení
děťátko v jeslích.

Co nám sděluje ucelená mince
evangelií? Zvěstné roucho příběhu
není jednoznačné a dá se z něho
vyrozumět mimo jiné i toto: Jsou
moudří, kteří putují cestou neces-
tou, dokud nenajdou Boha. Jsou
vládci tohoto světa, kteří si přejí,
aby Bůh byl mrtev. Jsou znalci Pí-
sem, kteří je zkoumají, aniž si uvě-
domují jejich naléhavost. A jsou
lidé prostí, jimž je osvícena cesta 
k Bohu pro jejich čisté srdce.
A zvířata v chlévě? Budiž dík tradi-
ci za připomínku, že Bůh má v patr-
nosti všechno živé stvoření.
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 pastý-
řem.

(Angelus Silesius: 
Cherubský poutník)

připravuje 
Miroslav Matouš

Seniorát poděBradSKý

Českobratrská církev evangelická

BOŠíN - Ne 9.30 h
Bošín č. 44, Křinec, a f. Emanuel Vej-
nar

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, a f. Martin Fér

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

KOVáNEC - Ne 9 h (a c)
Kovánec č. 14, Skalsko, j. Josef Kejř, 
a f. Emanuel Vejnar

KrAKOVANy V ČECHáCH - Ne 10.30 h
(b d e), 14 h (a c)
Krakovany v Čechách č. 59, f. Jaroslav
Kučera

KUTNá HOrA - Ne 9 h
Jiřího z  Poděbrad 308/4, f. Ondřej
Zikmund 

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. Jonatan Hudec

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. Helena Junová

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
T. Zikmund

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

zrUČ N. SázAVOU - Ne 14 h (a c e)
Zahradní 189, a f. Petr Turecký

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
EKOLOgiCKá SEKCE ČESKé KřESťAN-
SKé AKADEMiE ve spolupráci s Me-
zinárodním ekumenickým spole-
čenstvím (IEF) se připojuje k led-
novým modlitbám a připravuje
Podvečer modliteb za životní pro-
středí a náš vztah k němu. Toto
ekumenické setkání se uskuteční
v úterý 14. ledna 2014 od  17.30
(předpokládaný konec do 18.45) v
přízemí kláštera Emauzy, Praha
2, Vyšehradská 49.

ráj srdce - Betlémské drama pozvánky
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pozVání do ticHa
JuraJ Jordán doVala

Mezi mnohými jinými knížkami,
které nás zvou nejen k četbě, ale i
k zamyšlení, ztišení a pohledům
do souvislostí, které v naší uspě-
chané době přehlížíme, vyšla v r.
2013  v Karmelitánském naklada-
telství publikace brněnského bis-
kupa Církve československé hu-
sitské. 
Drobné příběhy, obrazná vyprá-
vění, poetické postřehy, až ane-
kdotické zkušenosti dávných ge-
nerací, to vše zve, abychom bez
velkých řečí a pádných logických
argumentů naslouchali tichému
svědectví, které může promluvit
tam, kde utichne ruch našich
vlastních představ.

Bohumil Kejř
Jako ukázku otiskujeme jeden 
z oddílů:

Kristus král
Když slavíme narození Krista
krále, jsme šťastni. Jeho světlo
zazářilo všem národům na zna-
mení smíření. Jeho přítomnost
je impulzem pro duše, které
očekávaly od života víc než jen
dočasnost a pomíjivost.
Jedna chybná cihlička se však
do naší stavby vloudila: Hledá-
me živého mezi mrtvými. Hle-
díme k nebesům a voláme ho.
Slavíme jeho narození v Betlé-
mě, ale ne ve svých srdcích.
Jako bychom si potajmu uvědo-
movali, že tam se ještě nenaro-
dil. Když Kristus není mezi
námi, kde tedy je?
Dobrý král si dělá starost o svůj
lid, sedí na trůně, ale zrovna tak
chodí do ulic mezi lidi. Kristus
je stejně tak v nebi jako mezi
námi.
Jako bílá labuť spočívá pokojně
na hladině řeky, tak Kristus
spočívá v našem srdci a šeptá
nám své modlitby. Naslouchat
mu je to nejkrásnější, co život
přináší.

Juraj Jordán Dovala

nové knihy

Sbor 

24.12. 

!t"dr# den 

25.12. 

Hod bo$í váno%ní 

bohoslu$by s ve%e&í 
Pán" 
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!t"pán 

Bene'ov 22:00 ekumenick# ne'por 

8:30 Vla'im 

10:00 Bene'ov 

9:30 zámek Vla'im - 
bohoslu$by 

17:00 Zpívání v Diakonii 

Braník 16:00 9:30  

Horní Po%ernice 
16:00 't"drove%erní 

pobo$nost 9:30  

Hvozdnice 22:00 p(lno%ní 9:30 
 

Jarov 22:00 9:30  

Ji$ní M"sto 16:00 9:30  

Kladno 14:30 9:00  
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procházka Prokopsk#m 
údolím 

Radotín  

9:30 Radotín 

14:30 *evnice 
 

Salvátor 16:00 

9:30 

16:00 a 18:00 
koncerty 

18:00 koncert 

Smíchov 16:00 hudební bohoslu$by 
10:00 Joel Ruml 
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Stra'nice 16:00 podve%erní bohoslu$by 9:00 9:00 

St&e'ovice 15:00 ne'pory 9:30 

9:30 
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!kvorec   

9:30  
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Vr'ovice 
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Vinohradech 9:30  

,i$kov I  9:30 

9:30 

boh. s ve%e&í Pán" 

,i$kov II 
16:00 't"drove%erní 

pobo$nost 9:30  

 
 

Vánoční bohoslužby na Blátě
Prosinec na blátě
s hokejem na betonu.
Kam asi volá tě
roztříštěný zvuk zvonů?

Do skrýše kostela,
vždyť Vánoce se blíží.
Hvězda se zaskvěla,
však kříž jí cestu kříží.

Ta pouť tě poleká
k jeslím,
kde voní seno.
Je trošku daleká
a není nasněženo.

Vánoce na blátě,
v tom blátě šlépěj obra.
Hlas věčný volá tě: 
Jsem pokoj,
vůle dobrá!

Vánoce
Vánoce
zrnka vzpomínek
na šňůru večerů dlouhých
navlečená

Vánoce smutná okna osamě-
lých
Vánoce
čas okusit naději
čas pro smíření

Betlémy
Překrásné řezby
ovečky jako živé
sny prosté
jak nejkřehčí chvíle
z dětství
a v srdci
příběh
o jednom narození

Zvony
Dokud zvony
alespoň pláčí
mohu si zpívat
třeba potají.
Až umlknou
v mém utrženém srdci
zbude jen sluj -----

Volání
Už si jen voláme
láme
se něco v nás
Snad proto
do schránek
psaní
tak málokdy vkládáme
a stěží zaslechneme
zvuk jejich křehkých pádů

Kousek těšení se

Už aby byly Vánoce
aby se všude
rozezněly zvony
A ať to není
jenom zvučící
kov ať jsou to
ZVONY
LÁSKY

EVA BUDzáKOVá

ta nešťaStná paMěť!
Když jsem pročítal článek br. Bohumila Kejře v č. 34 ve věci církevních restitucí, vytanul
mi na mysli synod ČCE z r. 1971. Tehdy se už i v církvi hlásila o slovo normalizace, byť
z ní dosud duch Pražského jara dočista nevyvanul. Ve vzrušené diskusi o vztahu církve
a státu povstal jeden ze synodálů z řad farářů - jméno si už bohužel nevybavuji - a řekl:
"Musíme tu otázku uchopit teologicky, jinak se nehneme z místa." Legitimní požadavek,
jsme přece křesťané, není-liž pravda? Někteří faráři věc teologicky uchopili - a ztratili
t.zv. souhlas  k výkonu duchovenské činnosti. Církev jako celek to neučinila.
Ovšem problém vztahu církve a státu vyvstal po odchodu vlády jedné strany do propad-
liště dějin znovu a s velkou naléhavostí. A chtělo by se namítnout br. Kejřovi slovy onoho
dávného diskutéra: "Musíme tu otázku uchopit teologicky, jinak se nehneme z místa."
Takovouto snahu však obecně, nejen u br. Kejře, postrádám. A tak, když se už faráři - a
budiž Bohu žalováno, ani profesoři teologie - k ničemu nemají, musí za ně zaskočit jiní.
Ještě že jsem si onehdy koupil deník Právo. Tam se takový substitut našel. Napsal do rub-
riky "Z redakční pošty" věty, jež bez dovolení - budiž mi odpuštěno - cituji: "V rozho-
voru pro deník Právo z 22.11. položil předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml ohled-
ně restitucí tuto řečnickou otázku: ,Protože kam bychom přišli, kdyby to jedna vláda při-
jala, Ústavní soud potvrdil  ústavnost a druhá vláda si myslela, že s tím něco udělá a my
bychom u toho účinkovali.´ Jsem věřící křesťan katolík. Když si tak čtu v Písmu svatém,
odkazu našeho Pána i v promluvách Otce papeže Františka, napadá mě jedna odpověď na
uvedenou otázku: ,Do nebe, pane předsedo, do nebe.´" Podepsán Benno Kratschmar.

Jaroslav Kraus, Mariánské Lázně

z dopisů čtenářů



A nit trojitá se teprv nepřetrhne.
Kazatel 4,12

Je známo, že v „Domovech pro seniory“ jsou veškeré tituly
a bývalé funkce k ničemu. Mluví se jen  o panu X. nebo o
paní Y. Byla tu však jedna výjimka. Těm dvěma se všeo-
becně říkalo „paní učitelky“.
Došlo k tomu už před delší dobou: Mladá pracovnice, která
měla za úkol pečovat v Domově o aktivní trávení času, jed-
nou prohlásila. „Vždyť my o sobě dohromady nic nevíme.
Vezmeme to teď pěkně kolem stolu a každý nám poví,
odkud pochází a čím se dříve zabýval.“ Šlo to ztěžka. Ne
každému je totiž dáno, jak má mluvit před širším
kruhem posluchačů, a to dokonce o sobě. Těm
dvěma to však nedělalo potíže. Jedna se
představila jako bývalá učitelka zá-
kladní školy a druhá prý vyučovala až
do penze housle. A právě to, že se
dozvěděly, že jsou obě bývalé kantor-
ky, je naráz sblížilo. Začaly se
každou chvíli vyhledávat, ob-
ratnou diplomacií získaly místa
u téhož jídelního stolku a nako-
nec dosáhly u vedoucího, že se
mohly sestěhovat do jednoho po-
kojíku. A když se později objevo-
valy v parku dvě do sebe zavěše-
né postavy, každý věděl, že to
jsou „paní učitelky“. Ony samy o
sobě se zřejmým potěšením říkaly,
že se cítí „jako sestry“.
To se však změnilo, když do Do-
mova nastoupila nová obyvatelka
– Fanča Kmochová. Měla hluboký,
drsný hlas, ale byla dobromyslná a
veselá. Vzdor tomu, že chodila o dvou francouzských holích,
kypěla energií a nápady. Rázem byla se všemi zadobře – s pa-
nem vedoucím, se sestřičkami i osazenstvem kuchyně. Zvlášť
rychle se sblížila s jednou z „paní učitelek“- s tou, co učila
před lety na „lidušce“. Přispěl k tomu fakt, že zjistily, že jsou
vlastně příbuzné, i když hodně a hodně vzdálené.
Nikdo ale nemohl tušit, jak citelně toto nové přátelství
zasáhne druhou z paní učitelek. V Domově důchodců se žel
vyskytují žárlivost a závist v nejrůznějších podobách.
Zdánlivě zrazená paní učitelka se začala zatvrzovat. Zdálo
se jí, že ji její dosavad nejlepší kamarádka zanedbává a
hledá si zajímavou společnost u Fanči. Začala proto odmí-
tat společné procházky a čím dál častěji zůstávala zatvrzele
posedávat nebo polehávat ve společném pokojíku.
Nakonec se její zahořklost provalila trpkou obžalobou.
„Tak pro tebe jsem byla dobrá, dokud sis nenašla někoho
lepšího. Myslíš, že jsem slepá a nevidím, jak dolézáš za tou
novou invalidní ženskou?“ Ať už bylo obvinění opodstat-
něné nebo ne, mělo smutný následek: několikaleté pouto se
přetrhlo. K společnému jídelnímu stolku usedaly dřívější
nerozlučné přítelkyně sice dál, poněvadž nechtěly budit
pozornost ostatních, ale nepromluvily spolu zbytečného
slova. A večer zhasínaly světlo, aniž by si popřály dobrou
noc jako dříve. Kde totiž vymizí srdečnost, tam časem záko-
nitě nastoupí chlad.

To, že se věrné kamarádky rozkmotřily, nemohlo samozřej-
mě trvale ujít pozornosti ostatních. I společenská Fanča, tře-
baže byla v Domově krátce, si povšimla, že se paní učitelky
chovají k sobě jako dva zatrpklí morousové. Nakonec vytá-
hla všecko ze své nově objevené příbuzné. „Tak já jsem
vlastně příčina všeho!“ vyvalila Fanča udiveně oči. „To se
tedy musí změnit!“ Víc však už k tomu neřekla.
Několik dní před Vánocemi však zaklepala Fanča na dveře
u paní učitelek. „Tak si, děvčata, jdu k vám pro rozumy.
Než jsem se přestěhovala sem, měla jsem u nás ve sboru
přítelkyni – takovou starou nahluchlou babičku – a teď
bych jí ráda odsud poslala nějaký dárek. Co myslíte, že by

to mohlo být?“ Paní učitelky se podí-
valy na sebe. Za kterou z nich
přišla vlastně Fanča? Nakonec
se Fančina příbuzná zmohla na
návrh. „No, co takhle nějaká
pěkná kniha?“ Do rozmluvy se
ale vmísila druhá paní učitel-
ka: „Knihy dnes nejsou žádná
laciná věc a kdoví, jestli ta vaše
známá ještě čte a co čte. Nevíte,
jestli byste se strefila. Já bych

dala přednost něčemu, co by měla pořád na očích – třebas
stolní kalendář s pěknými fotografiemi.“ A  pak nečekaně
nabídla: “Jestli byste tím ale nepohrdla, mohla bych vám

pro tu starou paní věnovat pěknou podložku pod konvici.
Vyráběla jsem je s dětmi ze slámy při pracovní výchově a
mám jich víc.“ Nebyla to špatná nabídka, nakonec se však
všechny tři kupodivu rychle shodly na tom, že vzdálené
babičce pošle Fanča jeden z batikovaných šátků, které
přímo tady v dílně při Domově vyrábějí výtvarně zdatnější

jednotlivci.
A byl Štědrý den. Odpoledne byly stoly v jídelně odsu-

nuty stranou a židle byly srovnány do řad jako v divadle.
Měly totiž přijet se svým programem děti z církve. Fanča
přispěchala se svými holemi do jídelny, jako jedna z prv-
ních a hned zabrala kabelkou a pouzdrem na brýle obě
místa vedle sebe. Paní učitelky sice nepřišly pohromadě, ale
bdělá Fanča je rázem zaregistrovala, postupně energicky
přivolala rukou a usadila je vedle sebe, každou z jedné stra-
ny: „Patříme přece dohromady, nebo snad ne?“ Ani jedna z
paní učitelek se neodvážila odporovat a bylo znát, že se jim
spíše ulevilo. Jak by jim bylo trapné, kdyby všem na očích
seděly každá v jiném koutě místnosti.
Hostující děti se tentokrát nepředstavily pouze vánočními
básničkami a písničkami, ale zakončily program verši, které
měly poněkud jiný ráz a vycházely z jedné starozákonní
průpovědi o dvojité a trojité niti.

Nejsou všechny nitě stejné.
Je-li nit jen jednoduchá,

snadno se dá provléct jehlou,
snadno projde dírkou ucha.
Má však jednu nevýhodu:
přetrhnout se může lehce.
Proto na nit jednoduchou
spoléhat se nikdo nechce.

Je-li nit však ze dvou vláken,
bezpochyby je to lepší.

Málokdy se jenom trhá,
pevnější je, odolnější.

Nit však může býti také
ze tří vláken upředená.
Ta je teprv spolehlivá, 

a proto je zvláště cenná.
Přidá-li se třetí vlákno,
přetrhne se nit jen stěží.

Ať nás v pevnou nit dnes spojí
Ten, co tady v jeslích leží!

Když byla vánoční besídka u konce, podívala se Fanča
napravo a nalevo po svých společnicích a zeptala se polo-
hlasem: „Co myslíte, dámy, nejsme my tři dohromady taky
taková trojitá nit? Přece čím víc vláken, tím lépe. Chyťte mě
teď každá pod jedním ramenem, ať se nemusím pořád opí-
rat jen o ty dvě hole!“ V tu chvíli se paní učitelky za
Fančinými zády po dlouhé době zas na sebe usmály.
Roztřepená vlákénka nitě se zas spojila dohromady. Že by
je spojil Ten, o němž recitovaly děti? Kdoví. 
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* * * Vánoční * * *

o Vánocích
v hloubi noci

možná sedíš u stromečku sám
uprostřed těch krásných koled

začalo tě srdce bolet
opuštěný, vykradený krám

rozzářené noční nebe
hvězda vyšla i pro tebe

tvůj zřícený hrad
Bůh, ten věrný ve svém Slově
jde dnes k tobě jako člověk

a má tě moc rád.
DANIELA SEDLáČKOVá

Narodil se...
Stalo se kdesi, že slavný zpěvák zvučného jména zpíval o
Vánocích v chrámu oslavné písně k narození Páně.
zpíval dobře, byl si toho vědom a sklidil obdiv. Po mši
svaté se sešel s knězem. „Jak se vám líbil můj zpěv?“
tázal se s dávkou samolibosti. „Velmi pěkné to bylo...“
odvětil kněz. „Ale na jednom místě jste zpíval falešně.“
„Na kterém?“ zeptal se zaraženě zpěvák. „Na tom, na
němž jste stál,“ zněla odpověď.
Když zemřel slavný malíř, nesli v nebi andělé před  ním
podle legendy jeho známý obraz „Proměnění Páně“.
Svatý Petr hleděl pozorně na umělce i jeho obraz. Posléze
se zeptal: „Jak je to s tebou? Jsi také ty sám proměněn?“ 

ze svých středoškolských studií si pamatuji větu: „Ex
Nestoris lingua mele dulcior pluebat oratio“ - „z Nes-
torova jazyka plynula řeč sladší medu.“ Nejde jen o to,
jak co zní. V jednom ze svých fejetonů napsal Karel
Čapek o známém řečníkovi, že z jeho úst plynula  slova,
která by v jiných ústech mohla být pravdami. Ježíš řekl:
„Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne; co je nad to, je ze
zlého.“ To platí jak v běžném životě, tak v umění, jak ve
všedních, tak ve svátečních dnech. Příklad velmi přiléha-
vý nám lidem této země popsal zdeněk Svoboda pod
názvem „Učitel z obecné školy”: V tom filmu jej skvěle
hraje Jan Tříska. igor Hnízdo je zosobněním těch, kteří
vystupují sebevědomě, rozhodně, přísně, dovedou mlu-
vit o Janu Husovi, až posluchačům tekou slzy, hrát na
housle Hranice vzplála a ještě k tomu zpívat – ale v pod-
statě být ničemy, zbabělci a nemravy.“ 
O Vánocích si vkládáme neznámý den Ježíšova narození.
Nechť nám je drahým klenotem, nikoli blýskavou laci-
nou bižuterií.

Miroslav Matouš



"Doba je zlá a času mám málo," pravil kamarád, když jsem ho
požádala, aby mi spravil kolo. 
"Proč máš málo času?", zeptala jsem se naivně, "vždyť je sobota!"
"Jo, holka," odvětil dívaje se pokradmu na hodinky" čas není.
Ten si musíš ukrást, najít nebo vyškemrat. A na to já nemám
čas", dokončil kvapně větu a byl pryč.
Je advent a mnozí mí přátelé už  nyní něco dohánějí, stíhají
nebo  někam chvátají.  Zdá se, že čas je jim v patách a že je  vytr-
vale pronásleduje. 
V Bibli se píše, že moudrý člověk v dobách zlých čas vykupu-
je. Nerozumím tomu, ale třeba se někde doptám.
Celý týden jsem se vyptávala známých, hledala na internetu,
listovala ve slovnících. Dokonce jsem navštívila zkušeného
kazatele, aby mi tu věc vysvětlil.
"Musíte hledat v srdci, sestro. Tam skryl Bůh svou vůli. Vy ji
můžete najít, poznat a přisvojit si pro dnešní nebo i zítřejší den.
Ptejte se Boha na svůj čas", poradil mi kazatel zamykaje  za
námi dveře. Někam velmi spěchal. Záviděla jsem mu tu poho-
tovost, s jakou se dokázal řídit Božím slovem.
Nakonec mě napadlo podívat se do telefonního seznamu. A
světe, div se! Stálo tam VÝKUPNA ČASU. Neprodleně jsem
zatelefonovala a zeptala se, mají-li otevřeno. 
"Samozřejmě, my máme otevřeno stále. Máme totiž Času na-
zbyt," odvětil pomalý, trochu mdlý hlas.
Ihned jsem se odebrala na kýženou adresu. Dveře se
otevřely samy, ale tak pomalu, že jsem měla
dost času se vydýchat z poněkud nedočkavé
chůze. Vstoupila jsem dovnitř a hned mě
zaplavila spousta vůní, pachů, světel a mno-
hačetný tikot, vyzvánění a bimbání všelija-
kých časoměřičů. Aha, je to vlastně prodejna
hodin, a zřejmě se jedná o zajímavý název
hodinářství. Jakápak Výkupna času...
Po nějaké chvíli se mě zdvořile zeptal pán ne-
určitého věku, jaké mám přání.
"Chtěla bych nějaký moudrý a příjemný Čas, ale zřejmě
jsem si spletla prodejnu," vysvětlila jsem tomu člověku a už už
brala za kliku.
"Jste tady správně," zadržel mě pomalý hlas toho pána. "Čas,
který hledáte, je tady všude. Musíte si ale vybrat ten, který je
naší firmou vykoupený a pro vás vhodný."
Vůbec jsem tomu chlápkovi nerozuměla, ale následovala jsem
ho. Viděla jsem, že kromě hodin, budíků, metronomů a stopek
je všude spousta rozmanitých látek. Povalovaly se ve velkých
štůčcích, byly složené na hromádkách jako kapesníky nebo sto-
čené do svitků. Některé visely jako honosné draperie, jiné se
ztrácely v koutku - malé kousíčky připomínající smetí. To bych
nebyla ženská, abych se na látky hned nevrhla. Chtěla jsem si
je pořádně prohlédnout, osahat, promnout mezi prsty. Taková
záplava barev a tkanin, až oči přecházely. 

Můj společník se pochlubil : "To všechno je čas - naměřený, po-
skládaný, pohozený, zavěšený. Čas nabídnutý našim zákazní-
kům."
"Kde se tu vzalo tolik Času?" zeptala jsem se nechápavě.
"To víte, některý je darovaný, některý ukradený nebo naleze-
ný, jiný jsme si udělali, jiný jsme přidali. Žádný Čas ale není
koupený. Pouze některý je vykoupený. A ten vykoupený
můžete mít. Bude jen váš.".
"Jak ten svůj vykoupený Čas poznám?" nechápala jsem.
"Hlavně nespěchejte a hledejte. Sama porozumíte, který je ten
pravý," to řekl ten člověk a zmizel.
Co nejpomaleji jsem se snažila prohlížet si látky. Byla jsem sice
trochu neklidná z toho neustálého tikání, šumění písku (byly
tu i přesýpací hodiny), bimbání a pípání. Také ty vůně mne tro-
chu znepokojovaly, ale za chvíli jsem si zvykla. 
"Ale, ale - co je zas tohle?"
Kdykoliv jsem chtěla vzít do ruky nějakou látku a zblízka si ji
prohlédnout, moje ruka se chopila prázdna, dá-li se to tak říci.
Ty látky tu viditelně byly. Každá nějak osobitě voněla nebo
páchla a každá měla jiný vzhled. Byly různě potištěné nebo
protkané vzory a obrazy.Třeba na nich byla čísla, květiny,
ryby, psi, ale také jídlo, televizní obrazovky s různými výjevy.
Na jiných byly vyobrazeny láhve piva, oblečení i nazí lidé,

knihy, displeje s obrázky a texty, fotbalové míče, sportov-
ní nářadí, malé děti, fotografické aparáty, nástroje,

přístroje, klubíčka, obleky. Také moře, pou-
ště, hory i dopravní prostředky všeho dru-
hu... Nedovedla bych všechno vyjmenovat.
Vzory na tkaninách byly podivuhodně výraz-
né a tak barevné, že vypadaly jako živé. Jenže
kdykoliv jsem se chtěla něčeho dotknout, pro-
stě to nešlo. Jako by tam byl jen vzduch.
Konečně jsem objevila látku, která se mi moc

líbila a zůstala v mé ruce bez dalších triků.
Látka byla heboučká, jemně protkaná  hudebními

symboly -  notami, houslovými i basovými klíči, linkami  -
vším,co patří k hudbě, když ji chcete znázornit na něčem vidi-
telném.
Jen jsem pomyslela, jaké by z ní byly hezké šaty, látka se jaksi
přeměnila a šaty ležely přede mnou na pultě . Udivená jsem je
hned vyzkoušela. Padly jako ulité. Při pohledu do zrcadla - kde
se vzalo, tu se vzalo - jsem viděla, že jsem nikdy nic tak pěkné-
ho na sobě neměla.
Už jsem na nic nečekala. Popadla jsem kabát a vydala se do
sychravého adventního podvečera. Měla jsem v úmyslu roz-
běhnout se k přijíždějící tramvaji, ale podivně ztěžklé nohy mi
to nedovolily a tramvaj ujela. Schovala jsem se v podloubí před
mokře padajícím sněhem. Vtom jsem zaslechla nepopsatelně
krásný zvuk nějaké šalmaje nebo flétny. Přestala jsem myslet
na svou tramvaj a jako očarovaná jsem se vydala za tím hla-

sem. Na samém konci podloubí stál hezký mladík, vysoký a
kudrnatý. Hrál na zobcovou flétnu tak jímavou melodii, že
srdce usedalo. Zdálo se ale, že nikdo z lidí spěchajících v hus-
tém davu kolem nás ho nevidí ani neslyší. Flétnista měl při-
vřené oči a také příliš nevnímal, co se kolem něho děje. Když
dohrál, zeptala  jsem se:
"Proč tu hrajete? To máte tolik času?" 
"Ano, mám. Jsem nezaměstnaný, a tak hraju lidem pro radost
a Pánu Bohu ke chvále." Pak chvíli kašlal a kýchal, protože byl
zjevně nastydlý. I hlas mu chraptěl. Flétna, na kterou zase začal
hrát, se však rozezněla čistým a jásavým tónem.
Postavila jsem se kousek od něho a  celou svou bytostí vníma-
la  písně, které mne odvedly hodně daleko z města, na pastvi-
ny a do hor, kde nebyli žádní uspěchanci. Jen nebe, vítr, skály,
tráva, květiny a možná nějaká ta ovečka.
Když jsem se dost naposlouchala, sáhla jsem do peněženky a
položila na hudebníkův batůžek  své předposlední peníze.
"Děkuji vám za váš čas," řekla jsem tomu mládenci.
"I já vám děkuju. Koupím svému klukovi něco dobrého a sobě
aspirin," zachraptěl kučeravý hudebník a znovu přiložil flétnu
k ústům. Měl totiž dost Času. Dost času pro radost lidem i
Pánu Bohu.

Delicie Nerková
(grAfiKA: STANiSLAV BArTOŠ)

* * * Výkupna času  * * * 

Skoro hamletovská otázka visí nad dobou
narození Ježíše Krista, otázka, kterou s chutí
uvítají všichni, kteří by nejraději odsunuli
Ježíše do světa mýtů. Mezi Matoušovým uve-
dením narození Ježíše „za dnů krále Heroda“
a Lukášovým „když Sýrii spravoval Qui-
rinius“ je totiž datový rozpor. Herodes zemřel
už v roce 4 před Kristem a Quirinius se stal
správcem či římským legátem v Sýrii až v
roce 6 po Kristu. V té době římský císař
Augustus zbavil správy Judska, Samaří a
Edomu Herodova syna Archelaa a ustanovil
tam legátem Quirinia, kterému
připadl úkol převést tato území
do bezprostřední římské správy.
K tomu patřilo provést soupis
obyvatelstva se zvláštním zřete-
lem na jeho daňovou povinnost a
schopnost. Nebylo to snadné, mezi židy vzni-
kaly nepokoje (srov. Sk 5,37). 
Nepřesné údaje kolem Ježíšova narození však
nemohou soudného, tím spíše věřícího člově-
ka nijak ´vyvést z míry´. Vždyť ještě např. 
u českých knížat žijících o 1000 let později
neznáme přesná data jejich narození. Přitom
to byli vládcové, u nichž se rodinným událos-
tem včetně narození věnovala větší pozor-
nost. Nelze se divit, že u Ježíše, který se naro-
dil jako ´dítko chudé´, není přesné datum
narození známé. To naprosto na Ježíšově vý-
znamu nic nemění.
Na sdělení doby jeho narození měli evange-
listé zájem zejména z apologických důvodů.
Jednak chtěli dosvědčit (proti bludařům), že
Ježíš byl nejen pravý Bůh, ale i skutečný člo-

věk, jehož pobyt na zemi je datovatelný, jed-
nak vyjádřit, že v Ježíši přišel na svět skuteč-
ný Spasitel, očekávaný Mesiáš, který byl
ohlašován proroky. Jeho charakteru a význa-
mu dávají vyniknout právě srovnání s osob-
nostmi té doby, které byly nebo chtěly být
považovány za ´mesiášské´. 
Proto evangelista Matouš, který píše do
židovského prostředí, v němž hrál roli král
Herodes Veliký, uvádí jako charakteristické
pro dobu Ježíšova narození jeho jméno.
Herodes byl zvláštní postava. Ač se za žida

považoval, nebyl žid, pocházel z edomského
rodu, na judský trůn se dostal pomocí římské-
ho císaře, jemuž se zavázal věrnosti. Opráv-
něnost svého kralování se vůči židům pak
snažil pojistit sňatkem s příslušnicí židov-
ského královského rodu Hasmoneovců, jehož
kořeny sahaly až k slavným Makabejcům.
Toužil po tom, aby ho židé přijali jako me-
siášského krále. Nákladně a okázale dal pře-
stavět jeruzalémský chrám. Pečlivě dbal, aby
přitom nebyly porušeny kultovní předpisy. 
Z toho důvodu dal řadu kněží vyučit kame-
nictví, aby mohli stavět tam, kam jiní nesmě-
li vstoupit. Dbal, aby vždy bylo dostatek pro-
středků k pravidelným chrámovým obětem.
Velice zkrášlil Jeruzalém, zavedl v něm 
(i v některých dalších judských městech)

vodovod. Dal opravit hroby praotců v Heb-
ronu. Přitom zemi nevysával daněmi (nebyly
větší než jindy), peníze na stavební akce dove-
dl získat odjinud. Zasazoval se na císařském
dvoře o práva židů nejen v Judsku, ale i v dia-
spoře. Dokázal, že židé kdekoli v římské říši
mohli volně slavit sobotu a aby nemuseli
dodržovat rituál císařského kultu – dávat
kadidlo na oltář u císařovy sochy.
Avšak zároveň byl Herodes krutý despota,
jehož ruce byly plné nevinné krve. Velice se
bál o svůj trůn. Ze strachu, že by ho někdo 

z rodu jeho manželky mohl o trůn připravit
anebo ho nějak zastínit, dal vyvraždit všech-
ny žijící Hasmoneovce včetně své manželky,
kterou údajně velmi miloval, a synů, kteří se
mu z ní narodili. Nedbal řádů při volbě
velekněze a svémocně do ní zasahoval. Ve-
lekněze Aristobula, kterého předtím svévol-
ně za velekněze dosadil, dal utopit, když
viděl, jak je u lidu oblíben. Nejen ja-kouko-
li vzpouru a neposlušnost, ale i jakýkoli
náznak toho, že by ho někdo mohl ohrozit
či sesadit z trůnu, utopil v krvi (na to nará-
ží vyvraždění betlémských nemluvňat v Mt
2,13-16). Vystavěl několik nedobytných
pevností (Herodium, Masada aj.), které mu
měly sloužit za úkryt v nebezpečí. Vybudo-
val v zcela římském, pohanském duchu měs-

to, které k poctě císaře nazval Caesarea.
Evangelista Lukáš, který píše do diasporního
prostředí helénské kultury a římských mravů,
uvádí jako představitele doby Ježíšova naro-
zení císaře Augusta a legáta Quirinia (Publia
Sulpicia) jako konkrétního vykonavatele
císařské porobující moci v zemi, kde se Ježíš
narodil. I cesta Augustova k moci a vládě
byla silně zbrocena krví. Jako vladař se pak
snažil o udržení celistvosti rozsáhlé římské
říše, dal po celé říši vybudovat řádné komuni-
kace, nastolil v říši mír. Usiloval o pořádek a

řád v celé říši, navazoval na staré
římské tradice v zákonodárství i
v náboženství, podporoval umě-
ní. Byl štědrý vůči římskému lidu,
tvrdší v porobených oblastech.
Mnohými současníky byl poklá-

dán za spasitele světa. Na východě říše se dal
uctívat jako bůh, v západních částech říše se
označoval jako boží syn.
Proti těmto ´spasitelským´ vládcům světa
stojí Ježíš, skutečný Spasitel. Netouží být
prohlašován za Spasitele, on jím je. Nerodí se
a nežije ve skvostných palácích obklopen slu-
žebnictvem; rodí se v ´chlévě´ či v jeskyni a po
celý život snáší bídu prostého člověka. Proto
také této bídě rozumí a umí v ní pomoci.
Nepřišel, aby mu bylo slouženo, ale aby slou-
žil. Jeho cesta není poznamenána krví kromě
jeho vlastní. Nerozsívá smrt, ale volá k živo-
tu. Nepřemáhá násilnou mocí, ale láskou.
Činnost mocných světa je dočasná, Ježíšovo
dílo zůstává.

Zd. Soušek

Za dnů krále Heroda, nebo když Sýrii spravoval Quirinius?


