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Když čteme první verše dopisu do
Filip, pak musíme číst docela pozor-
ně, abychom zjistili, že dopis je psán
z vězení, kam byl Pavel neoprávně-
ně vsazen. 
Jenže Pavel místo aby psal epištolu,
která se zabývá tématy typu, proč se

zlé věci stávají dobrým lidem, nebo
jak může milující Bůh dopouštět
utrpení, se zajímá o něco jiného. To,
co mu leží na srdci, jsou především
Filipští a Boží působení skrze ně, a
to z dopisu přímo tryská.
Když přemýšlíme nad Pavlem, čas-
to se nám vybaví muž zaměřený na
výkon, na službu, na evangelizaci a
na cíl. Muž mimořádně obdarova-
ný, se kterým se nikdo z nás nemů-
že měřit. Říká se, že někdy bývají
lidé zaměření na cíl tak trochu
natvrdlí v oblasti vztahů. Nicméně
je jim to promíjeno s tím, že pro vel-
ké vize prostě na vztahy nemají cit.
Jenže právě hloubka vztahů byla
jedním z tajemství Pavlova požeh-
nání. 
Jak tyto vztahy tvořil? První kapito-
la do Filip nám to trochu poodhalu-
je. Pavel byl v situaci, ve které se na-
chází mnoho z nás a která se dá shr-
nout do slov mít svých starostí dost.
Dokonce svých starostí měl asi více
než my, protože byl ve vězení a tam
jich zřejmě dost je. Nicméně ani to
mu nezabránilo myslet na druhé,
mít je hluboko v srdci a nebýt pohl-
cen sebou samým.

Jako kazatel si často opakuji jedno
staré kazatelské přísloví: „Lidi až
tak nezajímá, kolik toho víš, ale jak
moc se o ně zajímáš.“ Tím vůbec
není řečeno, že nezáleží na znalos-
tech, ale nejsou vším. A to platí ne-
jen o kazatelích, ale i obecně. Pavel
znalosti a schopnosti měl, ale nic 
z toho u něj nebylo dominantní.
Dominantní byla láska ke Kris-
tu, k jeho dílu, propojená s láskou 
k druhým. 
Každý z nás má dost svých starostí
a dost svého trápení. Pavel ukazuje
jedno z možných řešení. Více se
zabývat druhými a tím být osvobo-
zen od sebe sama. Ne tím, že dru-
hým lezeme do života, ale prostě že
na ně myslíme, že nabízíme pomoc-
nou ruku, že je neseme na modlit-
bách a že hledáme, jak jim lásku
vyjádřit. Pavel se nestyděl Filip-
ským napsat, jak moc mu na nich
záleží. Vztahy s druhými nás vedou
k tomu, že nejsme pohlceni sebou
samými, neřešíme neustále nebo
příliš často sebe. A to je nesmírně
osvobozující. 

David Novák
kazatel sboru CB Praha 13
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Bůh zajisté mohl mne a všechno
stvoření nechat, abychom sklidili, co
jsme zaseli. Písmo nás v tomto ohle-
du poučí, že odplata za hřích je smrt
(Ř 6,23). Přesto, že mě můj hřích pře-
svědčuje, že nemám naději na jinou
odplatu, a přesto, že mě Písmo ujiš-
ťuje, že tutéž odplatu čeká všechno
stvoření, neboť není na zemi ani jed-
noho, kdo by činil dobro (Ř 3,12),
Bůh se rozhodl přijít ke mně a ke
všemu stvoření s dobrou zprávou, 
s milostí, kterou udělil všem odsou-
zeným k smrti.
Nepřirovnávejme však tuto Boží mi-
lost s milostí, kterou někdy uděluje
prezident republiky některým od-

souzencům, jimž se otevřou brány
vězení, avšak nic víc. Tíhu a hříšnost
života, která hrozí smrtí, si nesou do
svobodného života. Někteří z nich se
brzy vrátí zpět do vězení. Boží
milost nelze přirovnat ani k drob-
kům, které padají ze stolu. Boží mi-
lost je tak veliká, že se z ní člověk až
pomine. Bůh totiž nám dává sám
sebe, vzdává se svého Syna, aby byl
naším spasitelem. 
Jeho milost se tedy jmenuje Ježíš
Kristus, který se stal člověkem. Vešel
do naší kůže, do našeho osudu, vzal
na sebe všechno, co nás tíží a odsu-
zuje. Pro nás se narodil, pro nás žil,
pro nás i umřel. Účet našich dluhů je

prázdný, je zaplacený. Už nás nemá
tísnit, ani znepokojovat, Já a vy, my
všichni jsme v Kristu omilostněni,
můžeme klidně spát.
Tak jako je psáno, že „nikdo není
spravedlivý, není ani jeden“, neboť
všichni jsou pod mocí hříchu, tak ny-
ní platí, že všichni jsou ospravedlně-
ni Boží milostí vykoupením v Kristu
Ježíši. Není žádný důvod, abych měl
přednost před ostatními. Jako Bůh
miluje mne, že to přesahuje mé chá-
pání, stejně miluje každého člověka.
Že mne miluje, není to proto, že 
v něho věřím. Stal jsem se předmě-
tem jeho lásky, už když jsem byl jeho

Přednost evangelia před soudem

Není mnoho věcí, které potěší při vzpomínce na smrt člověka bohabojného.
A přece, při loňské vzpomínce na mistra Jana Husa a jeho hranici, která před
600 lety "vzplála tam na břehu Rýna", bylo hned několik potěšitelných sku-
tečností. Tou nejdůležitější, přímo historickou skutečností bylo, že křesťa-
ny v Čechách poprvé "postava kacíře/reformátora" nerozdělovala. Nechci
však referovat  o "Husovských slavnostech", které probíhaly na mnoha mís-
tech 5. a 6. července loňského léta. Chci zmínit jinou radostnou okolnost. Jde
o společný zpěv písně "Kdo za pravdu hoří" během bohoslužby v Praze  na
Staroměstském náměstí. Při loňské výroční vzpomínce na mistra Jana Husa,
který před 600 lety v Kostnici "hořel – až shořel za pravdu", se v Čechách
zpívala hymna slovenských evangelíků – "Kdo za pravdu hoří". Textem této
písně je báseň Karola Kuzmányho (16. listopadu 1806 – 14. srpna 1866). Její
původní  lidový nápěv upravil advokát a hudební skladatel Štefan Fajnor
(16. února 1844 – 6. dubna 1909). Historicky to je nepochybně nejvýznam-
nější píseň česko-slovensko-evangelické vzájemnosti. Však také od roku
1884, kdy byla složena, nechyběla v žádném evangelickém kancionálu nebo
zpěvníku na obou stranách dnešní státní česko-slovenské hranice. Výjimka
z roku 1979 jen potvrzuje pravidlo.
Co se můžeme dozvědět o Karolu Kuzmánym?
Byl to slovenský básník, překladatel, novinář a evangelický farář, který patří
mezi nejvýznamnější osobnosti nejen církevních, ale i všeobecných dějin 19.
století na Slovensku. Byl národním buditelem a bojovníkem za práva Slo-
váků. Ostře a výřečně se stavěl proti násilné maďarizaci. Narodil se v Brezně
nad Hronom. Jeho otec a dědové byli evangeličtí faráři. Karol se po studiích
v Bratislavě a v Jeně stal již pátým farářem rodu Kuzmány. Při studiu 
v Německu slýchal přednášky profesorů G. W. F. Hegela a F. D. E. Schleier-
machera. Také tam navštívil básníka J. W. Goetha a při zpáteční cestě se 
v Praze sešel s Josefem Jungmannem a Františkem Palackým. Od roku 1830
byl nejprve krátce farářem ve Zvolenu, potom 17 let v Banské Bystrici. V ro-
ce 1832 se oženil s Karolínou Zuzanou Kellnerovou. Měli spolu tři syny a
dvě dcery, z nich Ludmila byla později manželkou Jána Jesenského. Když 
v revolučních letech 1848/49 zesílily útoky a nátlak na jeho osobu, odešel 
s rodinou na 10 let do Vídně, kde se stal profesorem praktické teologie na
tamní univerzitě. V rakouské Vídni nalezli útočiště také Ján Kollár a další
"slovenští národovci". Po potlačení revoluce nastolila sice rakouská vláda
absolutismus, ale do deseti let byl vydán Císařský patent, který zrovno-
právnil církve a demokratizoval církevní správu. Pro Uhersko platil od roku
1859, pro Rakousko o dva roky později. Tento patent uvítali takřka všichni
slovenští evangelíci. K. Kuzmány, jako navrhovatel a přívrženec císařského
patentu, se stal prvním "patentním superintendentem". Chtěl si za své bis-
kupské sídlo zvolit Banskou Bystrici, ale odpůrci mu malovali na faru šibe-
nice a rozbíjeli okna. Proto si za biskupské místo v roce 1860 zvolil Martin,
kde působil na církevním i na kulturním poli. V letech 1861–1863 inicioval
založení  "Matice slovenské" a stal se jejím místopředsedou. Po Kuzmánym

Širší souvislosti 
jedné "československé písně" 

Dokončení na str. 2

Vážení čtenáři a příznivci,
dovolte, abychom Vás informovali (informovaly) o změnách v naší redakci po úmrtí jejího šéfredaktora,
bratra Bohumila Kejře.
Úkol po něm převzala sestra Helena Bastlová z Církve československé husitské, která dává novinám
konečnou podobu. Obstarává také rubriku církevních aktualit a noviny obohacuje fotografiemi ze svého
bohatého fotoarchivu. V kanceláři redakce úřaduji denně já, tedy Támar Kočnarová z Církve bratrské.
Kromě administrativní práce se starám o další obsahovou část novin a komunikuji s autory. Korektury
provádí pečlivě již dlouhá léta sestra Drahomíra Frantíková z Českobratrské církve evangelické. Celá
redakční práce tedy závisí na třech ženách.  
Jsme rády, že přispěvatelskou pomoc na rok 2017 už přislíbili ochotní faráři, kazatelé i laici a uvítáme i
další autory, kteří by mohli obsah našeho časopisu obohatit.
Naše práce se však neobejde bez Vaší finanční pomoci. Koncem září bylo na účtu něco málo přes 80 tisíc,
což k vydávání do konce roku stačit nebude. Snažíme se zvyšovat počet předplatitelů, proto od nás každý
sbor ČCE, kde ET-KJ neodebírají, dostal nabídku s ukázkovou přílohou čísla. Stejným způsobem chceme
oslovit i sbory, náboženské obce a farnosti ostatních církví.  
Prosíme Vás, milí čtenáři, připojte se k naší snaze svými finančními dary a doporučujte ET-KJ svým přá-
telům a známým. Vždyť jsou to nejstarší křesťanské noviny u nás a byla by jistě škoda, kdyby ročník 2017
byl tím posledním.
Děkujeme a přejeme Vám dobrý čas.

Z administrace 
Támar Kočnarová Pokračování na str. 4
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američTí misionáři aaron a rachel halberTovi
Přivedli na svěT děTi z adoPTovaných embryí
Presbyteriánští misionáři Aaron a Rachel Halbertovi přivedli v polovině
dubna na svět tři afroamerické děti jako výsledek embryonální adopce.
Informovaly o tom britské noviny Christian Today.
Misionářský pár se rozhodl adoptovat embrya prostřednictvím Národního
embryonálního dárcovského centra v USA (NEDC - National Embryo Do-
nation Center). NEDC je nezisková organizace, která se snaží zachránit ne-
využitá embrya zmrazená při procesu umělého oplodnění. Po kompletaci
biologické rodiny metodou umělého oplodnění se rodina rozhoduje o dal-
ším osudu přebytečných embryí.
Tato embrya se pak často používají na vědecký výzkum nebo zůstávají
dlouhodobě zmrazená, což je pro křesťany, kteří věří v hodnotu lidského
života od početí, velký etický problém. NEDC podporuje dárcovství embryí
neplodným párům. Aaron Halbert pro deník Washington Post uvedl, že
embryonální adopce je výsledkem jejich víry v Boha a v to, že lidský život
začíná početím. Povzbudil další křesťanské páry, aby zvážily adopci „novo-
dobých sirotků”, jak on sám opuštěná zmražená embrya nazývá.

podle Christian Today

david neuhaus: církev miluje židy i PalesTince
V posledních dnech nechyběly příležitosti ke vzájemnému sblížení mezi
Židy a Palestinci. Ke smířlivým gestům však nedošlo, protože k nim schází
vůle jak na jedné, tak i na druhé straně – domnívá se David Neuhaus, je-
zuita židovského původu, který v Jeruzalémském patriarchátu zodpovídá
za pastoraci katolíků hebrejského jazyka. Mezi příležitosti, které mohly sblí-
žit znesvářené národy, považuje začátek nového roku, který se letos sešel na
stejný den v židovském i muslimském kalendáři, nebo pohřeb Šimona
Perese. Neuhaus pozitivně hodnotí odvážné gesto palestinského preziden-
ta, který se - navzdory kritice – pohřbu zúčastnil. Dodává nicméně, že odpor
Palestinců vůči tomuto zemřelému politiku je pochopitelný. Na konci živo-
ta se Šimon Peres sice angažoval v mírových záležitostech, ale dříve byl spo-
luzakladatelem Izraelského státu, což se pojilo s mnoha křivdami na pales-
tinské straně. Podle D. Neuhause je v této situaci role křesťanů žijících ve
Svaté zemi stále významnější: „Velkým problémem na obou stranách je zneuží-
vání lidského strachu. A jak známo, strach není dobrým rádcem. Pokud se řídíme
strachem, neuděláme nic pro sblížení s druhým. A tady je všechno založeno na stra-
chu. Svou rétoriku o něj opírají jak naši představitelé v Izraeli, tak i politici v arab-
ských zemích. Jak ale jít kupředu, když je strach všudepřítomný? V tom spatřuji roli
církve. Musí se vyznačovat odvahou, musí být prorocká. Církev miluje všechny, jak
Židy, tak i Palestince. Díky této lásce může vyslovit slovo pravdy. A myslím si, že
my křesťané si to uvědomujeme. Toto je pozice papeže Františka. Tohoto poslání si
je vědom také nový apoštolský administrátor Jeruzalémského patriarchátu, arcibis-
kup Pizzaballa. Musíme mluvit na-hlas o své lásce k oběma těmto národům, ať to
bude stát cokoli, a také o našem hlubokém přesvědčení, že mír a pokojné soužití jsou
možné.“ Řekl pro Vatikánský rozhlas David Neuhaus, který zodpovídá 
v Jeruzalémském patriarchátu za hebrejskojazyčné katolíky.

RAVat

desáTý ročník modliTby za domov
V pátek 28. října v den státního svátku se bude v rámci oslav vzniku samo-
statného československého státu v Praze konat desátý ročník ekumenické-
ho setkání lidí dobré vůle Modlitba za domov. Mottem je: "Díky za domov,
díky za vlast". Modlitba za domov 2016 nabídne pestrý kulturní a duchov-
ní program pro děti i dospělé, jenž se bude odehrávat na dvou místech 
v Praze. Např. pro děti v doprovodu rodičů bude připraven program na té-
ma „Perly moudrosti“ zaměřený na Karla IV. a Jeronýma Pražského. 
Jste srdečně zváni! Modlitbu za domov organizuje ERC ve spolupráci 
s církvemi. Další informace včetně programu naleznete na internetové
stránce www.modlitbazadomov.cz.

(red)

z církví doma i ve světě
nepřítelem a miluje mě, třebaže mé
nepřátelství ještě žije. Jestliže tedy se
Boží dobrá vůle uskutečnila vůči
mně bez ohledu na mé chování, proč
by se neměla uskutečnit vůči všem?
Boží vůle v Ježíši Kristu chce smířit 
s ním všechno (Ko 1,20) a až se napl-
ní čas, přivede všechno na nebi i na
zemi k jednotě v Kristu (F 1,10). Bůh
chce, aby všichni lidé došli spásy a
poznali pravdu (1 Tm 2,4). Vždyť Je-
žíš Kristus „dal sám sebe jako vý-
kupné za všechny“ (1 Tm 2,6). 
Kdo tonu věří a v to doufá, je křes-
ťan. To, že člověk věří nebo nevěří
tomuto evangeliu,  nemůže nic změ-
nit na Boží vůli, v něm zjevené. Os-
tatně, kdo jsou ti nevěřící, ne-li ti,
kdo se už brzy stanou věřícími? Kdo
však jejich situaci vykládá tak, že
Bůh má dvojí vůli, jednu, aby spasil
a druhou, aby zatratil, špatně pocho-
pil evangelium.
Špatným pochopením, ba přímo
hrozným znetvořením Kristova evan-
gelia trpí Kalvínův „dvojí dekret“:
Lidé prý nejsou stvořeni se stejným
určením, nýbrž jedni jsou určeni pro
život věčný, druzí pro věčné zatrace-
ní. Tak bylo evangelium znetvořeno,
z dobré zprávy se proměnilo v zlou

zprávu a už není dobrou zprávou
pro všechny hříšníky, nýbrž oslovu-
je pěkně jen vyvolenou část lidstva.
Vyvolení - toto biblické slovo sehrá-
lo hlavní roli v tomto znetvoření
evangelia, neboť bylo pochopeno
jako definitivní úděl platný pro po-
slední soud, zatímco Bůh vyvoluje
člověka ze zatracení a umožňuje mu
nový život ve společenství s Bohem.
Tak byl přece vyvolen i Izrael. Tak
jsou v Kristu vyvoleni všichni hříšní-
ci k novému bytí v Boží lásce.
Podobně jako „dvojí dekret“ zaml-
žuje dobrou zprávu evangelia, i slo-
vo „soud” špatně pochopeno se do-
stalo do zlé služby. Místo aby bylo po-
chopeno z evangelia absolutní lásky
Boží v Ježíši Kristu, udělalo se z ně-
ho samo východisko a tím se snížilo
poznání milosti udělené v Kristu.
Cokoli řekneme o posledním soudu
a cokoli o něm myslíme, nemůže nic
změnit na tom, co jsme poznali jako
Boží vůli v Ježíši Kristu. Jinak řeče-
no, dáváme přednost jasnému po-
znání Boží lásky v Ježíši Kristu, lás-
ky bezpodmínečné a neohraničené,
před slovem o posledním soudu.
Evangelista Jan dokonce upřednost-
ňuje věřící: „Kdo slyší mé slovo a
věří tomu, který mě poslal, má život

věčný a nepodléhá soudu, ale přešel
již ze smrti do života“ (J 5,24).
Přitom nepopíráme, že „soud“ patří
k samým základům biblické zvěsti,
nikoli jen Starého zákona, stejně i
Nového. Nemylme se: Já i každý člo-
věk spolu se zlým lidstvem budeme
postaveni před soud, kde bude od-
halena moje celá minulost i minulost
celé lidské společnosti. Tak je tomu 
v Novém zákoně, Starý zákon roze-
znává spravedlivé od nespravedli-
vých, kteří neobstojí před Bohem. Že
se všichni lidé musí postavit před
soud, nám zjevil až Nový zákon.
Mluví o posledním soudu, o abso-
lutním oddělení spravedlivých od
bezbožných, o věčné smrti jako al-
ternativě věčného života, a o zahy-
nutí jako o alternativě vykoupení.
Slyšme slova o soudu jako hlas Boží,
abychom se Boha báli, a poslouchej-
me Boží slovo o smíření všech s Bo-
hem, abychom ho milovali. Tak
správně pochopíme obě Boží tváře,
svatou i milostnou. Slovo o soudu
správně odpovídá mému vědomí,
že Kristus byl ukřižován kvůli mně,
ale evangelium milosti mne oslovu-
je tak, že Kristus byl ukřižován mís-
to mne. 

Josef Veselý 
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„Kdo je věrný šafář a opatrný, jehož by
ustanovil pán nad čeledí svou, aby jim
včas dával vyměřený pokrm?“ uvažuje
Pán Ježíš nad naší otázkou, kdy ... kdy
přijde skončení.

L 12,39-42
Krále králů, Pána pánů, Hospo-
dina, Boha silného nejvyššího, po
způsobu dávných vyznavačů, stále
rádi vzýváme mocenskými super-
lativy. Zní nám to velebně z kazate-
len i v našich modlitbách. Pán Ježíš
mluví o svém Božství jako o Otci ve
svaté skrytosti (v nebesích) a o jeho
poznání jako o daru věčného živo-
ta. V plnosti času přišel jako dítě,
aby nás vzdálené sblížil svatou
mocí svého SLOVA, s mocí, která
neznásilňuje, ani se nevnucuje, ale
tvoří. Vírou skrze zůstávání v tom
SLOVU, činí Bůh lidi účastnými
sebe sama („Zůstaňte ve mně a já ve
vás“ J 15,4n) a posílá je s tím na svět
jako své svědky (J 17,18). Svědky
vtěleného SLOVA a zjeveného JMÉ-
NA v DUCHU, který obživuje. 
Pro LÁSKU, kterou Bůh má ke
svému stvoření, k lidem, se tak
omezil, že se nám svěřil jako dítě
matce, jako člověk člověku. Tělem,
jako je naše, vyjádřil své stvořitel-
ské SLOVO, svoji tvůrčí iniciativu
od počátku. Tělem, jako je naše,
promluvil nám srozumitelně, a pře-
ce tajemně: Ano, přiblížilo se vám,
jak Bůh kraluje, ale tajemství je svě-
řeno těm, kteří se rozhodnou být se
mnou. Těm dávám nahlédnout do
nápovědí pro všechny. Ti vidí a
vcházejí. Ti nacházejí skryté v po-
dobenstvích, nad nimiž mnozí
mávnou rukou. 
To první klíčové, čeho se učedníci
chopí, je: Pojď za mnou. Abra-
hamovské: Věř a jdi! A dějí se věci.
SLOVO má v sobě život, ve věřící
duši klíčí a roste: Člověk se všeho
zříká, aby všecko získal. Aby pln
radosti dosáhl na jedinečnou krásu,
na poklad skrytý v poli. Bůh kralu-
je tak, že tou radostí šťastných
nálezců, jako kvasem, kypří spole-
čenství pro hostinu své budoucnos-

ti, která není až něco po něčem...
Hle, připraveno je všecko. Pojďte...
Vykládejte to někomu! Nezúčast-
něný to zvenčí nevnímá, nepocho-
pí. Zvedni se a vstup do silového
pole SLOVA, nalaď si signál. Věř!
Nevíš hned kudy kam? ON ví...
Jako sítí hrne všecko proti proudu
času ke břehu. Ano, čas má své
břehy. Oddělí tam zlé od dobrého,
chodící ve tmě od chodících ve svět-
le. Znenadání.
„Nuže, kdy? KDY přijde na nic
netušícího hospodáře ten den, jako
zloděj v noci. Mistře? Ať jsme v
obraze, ať na to nekoukáme jako
vyoraná myš,“ vyzvídá Šimon Petr.
„Nám, co s tebou chodíme, přece
prozradíš, kdy to bude...“ Ale místo
KDY, slyší JAK. Jak na tom jsi, roz-
hoduje o štěstí nebo neštěstí té chví-
le. Ona není až něco po něčem....
Utváří se teď.
K sérii podobenství ve třinácté při-
dává Matouš v pětadvacáté kapito-
le dvě zcela odlišná vidění poměrů
v Boží domácnosti našich dní (Ef
2,19), kdy tělem a krví stále ještě
svědčí Ježíš, co jsme zač, čeho jsme
schopni, a co v Bohu být můžeme a
máme. Svědčí pravdě, která se nás
bytostně týká a přitom nás nebetyč-
ně přesahuje. Smrt Páně zvěstujeme
chlebem a vínem svých dní.
Dlouhé čekání unaví. Ženich pro-
dlévá, všichni usnou. V rozhodující
chvíli věků na vítací výbor natěše-
ných padá dřímota: Žijí, dýchají, 
z prvního nadšení snad i lampy
ještě svítí, ale to podstatné ztrácejí
ze zřetele všichni. A pozor: jak si
usteleš, tak si lehneš.
Datum není na pořadu dne. Pro
Stvořitele času to není téma. V čas-
nosti má význam JAK. Jak na světě
přebýváš. Jak si steleš svojí ducha
prázdnotě a ducha nepřítomnosti,
když třeba zíráš do monitoru a řešíš
firemní zadání, nebo se jinak plácáš
zaměstnán záležitostmi svého dne,
neříkej, že duchovně nespíš. Sen
střídá sen, ale něco ti říká: měl bys
natankovat, abys dojel. A tak se při-

dáš, stavíš se na porci duchovna,
ale tolik tě to zase nebere. Nejsme
nakonec všichni tak nějak mimo, po
takové době? Přijde ti. Takže všeho
s mírou, s rezervou. Kriticky radí
učenější, co do toho vidí a hrají ty
šachy s Biblí, kam co patří a co do
toho vůbec nepatří...
V partě svatebčanů adventním
spánkem usnuli všichni, ale stelou
si různě. Je to k nevíře, ale někteří si
včas nebo občas, jako ze sna, klik-
nou na toho, který jsa světlem, při-
šel na svět, aby žádný, kdo v něho
věří, ve tmě nezůstal... Pro konečné
rozuzlení, pro advent, který všemu
dá smysl, jsou v limbu, avšak pod
baldachýnem adventního snu be-
rou k té očekávané chvíli odkudsi
šťávu. Olejem ze svých nádob živí
světlo v duši své i jiných. Je to záha-
da. Starali se snad průběžně o du-
chovní kondici? Dotočili rezervu,
srovnali volant a spali dál? Zdá se
to riskantní, padesát na padesát, ale
ve chvíli příchodu Syna člověka,
kdy jiní jsou na dně a než se roz-
koukají, je zavřeno: NEZNÁM
VÁS, tihle zhasnuto nemají. Ve vše-
obecné dřímotě se to nezdá, avšak
Bůh kraluje i mezi spáči. Přesto
Ježíš radí: BDĚTE! Držte se stra-
nou čekárny, kde všichni ztuhnou a
mnohým to ujede. Od vítacího vý-
boru budoucnosti, než začneš zívat,
radši dál! Budoucnost, tu jeho,
která není něco po něčem, nevyle-
žíš. Oráč i rozsévač, dělníci na vi-
nici, přítomní v podobenstvích bu-
doucnost žijí. 
Bděte, protože je to taky tak, jako
když bankéř, než se vydá na cestu
(dle Lukáše dokonce ke korunovaci
v cizí zemi), svěří kapitál svým
makléřům a obchodním dohazova-
čům. Dobrá investice je jako klíčící
setba. Půjčka, která v rozjezdu po-
může, se ráda vrací. Kapitál roste,
ale musí se nabízet. Finanční trh
není wellness ani ospalá siesta... Ve
chvíli auditu vykazují čilí agenti
růst o sto procent (čteme), až na jed-

jeho kralování v čase mt 25,1-30

Dokončení na str. 3

Sám byl synem varhaníka Michala Michny, v letech 1611-12 a 1615-17
získal hudební vzdělání u jezuitů v Jindřichově Hradci, kde se 1633 stal
varhaníkem a sbormistrem a působil jako člen literátského bratrstva.
Jako živnostník byl hmotně zajištěn.  Panství Slavaty z Martinic bylo za
třicetileté války ušetřeno ztrát a nepokojů, což umožňovalo klidnou
kulturní práci. Michna byl dvakrát ženatý a pravděpodobně zůstal celý
život ve svém rodišti, odkud měl styky s Prahou, Brnem a Olomoucí.
Patří k předním barokním básníkům a skladatelům. Jeho vícehlasé pís-
ně s instrumentálním doprovodem, částečně převzaté, jsou prosté a
některé zlidověly.  Dvě se dostaly i do Evangelického zpěvníku 1979.
Je autorem duchovních skladeb, hlavně mší, a vydal tři sbírky písní:
Česká mariánská muzika (1647), Svatoroční muzika (1661) a Loutna
česká (1653). Soubor chrámových skladeb  se nazývá Posvátná hudba a
litanie (1657).

Ty štědrý Dárce, milost svou
v mé duši zachovej,
na vezdejší pouť lopotnou
mi požehnání dej!
V tobě žiji, umírám,
mým Pánem buď jen ty sám! 

(1661)
Bohuslav Vik

český barokní skladatel a básník
adam michna z otradovic

(narozen asi 30. 6. 1600 – zemřel 16. 10. 1676 v jindřichově hradci)
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Pokračování z minulého čísla
Člověk si na tu příležitost prostě při-
pravuje srdce: někdo si ho vykrmuje
jak na zabijačku (takže pak ztuční
srdce lidu tohoto, jak by řekl Izajáš –
Iz 6,10), někdo je zase posiluje, aby
se dočkalo. 
Jk 5,9 Nestěžujte si, bratři, na sebe
navzájem, abyste nebyli souzeni. Hle,
soudce stojí přede dveřmi. Zatímco
soudce, který už stojí za dveřmi,
upomíná vzdáleně na Mk 13,29 ne-
bo Zj 3,20, nestěžujte si na sebe, abyste
nebyli souzeni je jasná narážka na
Ježíšovo Nesuďte, abyste nebyli souze-
ni. Charakteristicky „jakubovsky“
necituje doslova ani neřekne, že by
citoval z kázání na hoře, a čtenář to
má sám poznat. Jakub nás v podsta-
tě navede k úvaze: Stěžovat si (po-
řád) na svého bratra je totéž jako ho
odsuzovat, takže člověk naplní skut-
kovou podstatu Ježíšova varování:
Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Proč
by si na sebe (ne)měli stěžovat nebo
kdo na koho si stěžuje, to už nám
Jakub neříká. Přímo z kontextu by se
samozřejmě nejspíš nabízely nějaké
spory mezi bohatými a chudými
křesťany. Ale z Jakubovy kritiky to
nevypadá, že by si na sebe navzájem
stěžovali; spíš se bohatým až příliš
nadbíhalo. Vzpomeňte si však na
spory mezi jakubovskou a pavlov-
skou frakcí: ve druhé kapitole to vy-
padalo, jako by oba – jak Pavel, tak
Jakub – vedli ty horké hlavy na
svých stranách ke smíru. Myslím, že
jestli si tu někdo na někoho stěžuje
(dokonce vzájemně), budou to prá-
vě frakce pavlovců versus jakubov-
ců. A máme-li vzít vážněji Theisse-
novu tezi, že Jakub není ani tak po-
lemika, jako spíš pokus napravit
image jeruzalémského křesťanství 
v očích převážně pavlovské církve,
tady by to mohli být nejspíš pavlov-
ci, kteří si pořád stěžují na judaizují-
cí židokřesťany. Jakub jim vzkazu-
je: Nenadávejte nám, nebo naplníte
skutkovou podstatu “nesuďte, abys-
te nebyli souzeni”. 
Jk 5,10 Vezměte si jako příklad, bratří,
trápení a shovívavost proroků, kteří
mluvili ve jménu Páně. Starozákonní
proroci jsou zde uvedeni jako pří-
klad utrpení i dlouhého dechu a
shovívavosti; jsou – celou svou exi-
stencí – příkladem toho, že když
někdo mluví ve jménu Páně, čekají
ho nejrůznější ústrky a příkoří.

Právě pro to, co říká. Ale jsou také
příkladem, že když někdo mluví ve
jménu Páně, je shovívavý: má nad-
hled a sdílí Boží trpělivost s těmi, ke
kterým mluví. Když se vám vede
špatně, tiše trpte, nejspíše jste si to
zasloužili – tak takhle tu Jakubovu
výzvu číst nemáme. Spíš takto: Po-
čítejte s tím, že na tom můžete být
jako starozákonní proroci a trpět prá-
vě pro svoji věrnost. Ale to by vás ne-
mělo vést k zahořklosti, nýbrž právě
k nějaké té MAKROTHYMIA – sho-
vívavosti vůči světu. Těžko si v této
souvislosti nevzpomenout na slova
kázání na hoře, která právě starozá-
konní proroky dávají za stejný pří-
klad: Blaze vám, když vás budou tupit a
pronásledovat a lživě mluvit proti vám
všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte,
protože máte hojnou odměnu v nebesích;
stejně pronásledovali i proroky, kteří byli
před vámi (Mt 5,11-12). Nakonec
Jakub doplní i slovo blahoslavení:
Jk 5,11a Hle, blahoslavíme ty, kteří vy-
drželi. Opět je to po ježíšovském
zvyku blahoslavenství provokativní.
Šťastný není ten, kdo si žil šťastně 
a spokojeně a nic mu nechybělo –
nýbrž ten, kdo přestál utrpení a ne-
štěstí. Šťastný není ten, kdo byl
vždycky zdravý, nýbrž ten, kdo pře-
stál těžkou nemoc. Blahoslavenství
není spojeno s těmi, kteří nikdy nic
nezažili (a neznají život), nýbrž s tě-
mi, kteří to přežili (a umějí se radovat
z toho, co mají – například). Zase
ovšem platí: Šťastný je ten, kdo vy-
držel těžkosti až do konce. Kdo vytr-
val (i v originále je užit vid dokona-
vý). Ten, kdo odpadl v půli nebo i
těsně před koncem, je skoro bych
řekl dvojnásobný nešťastník. Všim-
něme si, že se zde vracejí témata ze
začátku epištoly. Jako dobrý řečník
Jakub na začátku listu nahlásil
ústřední téma, potom probíral a roz-
váděl jeho jednotlivé aspekty, díval
se na ně z různých stran, a na konci
znovu připomíná a shrnuje. Téma-
tem na začátku bylo, že se máme
radovat ze všemožných zkoušek a
pokušení, protože je možné je zhod-
notit pozitivně. Odnést si z nich to,
že se osvědčí, čemu věříme. Tady na
konci je blahoslavení těch, kteří tako-
vé krize přečkali. 
Jk 5,11b Slyšeli jste o trpělivosti Jobově
a znáte konec (cíl) Páně, že je Pánem
mnohoslitovným a soucitným. Někteří
badatelé se pozastavují nad tím, z ja-
ké tradice to tady Jakub čerpá, pro-
tože Job ze stejnojmenné starozá-

konní knihy sice trpí, dokonce neza-
slouženě, ale určitě ne trpělivě; staro-
zákonní Job přece neustále odmlou-
vá, stěžuje si a nesouhlasí… Domní-
vám se, že na tom se právě ukazuje
nepochopení, oč Jakubovi jde. Právě
starozákonní Job, jak jej známe, je
Jakubovi příkladem HYPOMONÉ
(trpělivosti, vytrvalosti) a žádné jiné
tradice k tomu nepotřebuje. Jobova
trpělivost není v tom, že by si nestě-
žoval a všechno mlčky snášel. Jeho
HYPOMONÉ je v tom, že to všech-
no zlo přečká a ustojí. A ustojí je právě
proto, že je v dialogu s Bohem. I
když ten dialog je z Jobovy strany
hodně bolestný a často i docela po-
bouřený. Job se ptá po smyslu, po
cíli svého utrpení. A je to dobře, že se
ptá a že jenom mlčky nevzdychá.
Protože se ukáže, že tím cílem nebo
naplněním je Boží slitování a soucit. 
Jk 5,12 Především, bratří moji, nepřísa-
hejte: ani při nebi ani při zemi ani žád-
nou jinou přísahu. Vaše ano budiž ano 
a vaše ne ne, abyste nepropadli soudu.
Tato výzva je zřejmě nejzřetelnější
ze všech narážek na tradici Ježíšo-
vých slov, která dnes známe z kázá-
ní na hoře (Mt 5,33-37). V obou pří-
padech – zde i v kázání na hoře – se
praví nepřísahejte vůbec, v obou pří-
padech je na třech příkladech ukázá-
no, při čem všem se nemá přísahat; a
v obou případech je místo přísahy
doporučeno prosté (ale dostačují-
cí) ano-ano, ne-ne. Většina výkladů 
(k Jakubovi i k Matoušovu evange-
liu) interpretuje tento výrok jako
výzvu k pravdomluvnosti: Buďte
pravdomluvní i bez přísahy; kdo
přísahá, jako by tím nechtěně při-
znával, že jindy, bez přísahy, se mu
nedá věřit. Já se domnívám, že tako-
výto výklad nepostihuje intenci Ježí-
šových slov. Nejde o to, že přísaha je
zbytečná. A slovo pravda zde vůbec
nepadne. Jde o to, že přísaha sama o
sobě je cosi problematického, na co
nemáme právo. Přísaha totiž zna-
mená manipulovat něčím, co nemá-
me ve své moci, dovolávat se něče-
ho, co nám nepřísluší, a pod nějakou
vyšší hrozbou nebo autoritou se 
k něčemu zavazovat. Přísahat při
něčem znamená dávat to něco všanc,
pokud přísahu poruším. Možná, že
v kázání na hoře je význam výroku
spíše: Vy patříte Bohu. Nemáte prá-
vo se něčemu nebo někomu upsat.
Nebo cokoli vůbec upsat a zatížit
břemenem přísahy. 

Pokračování příště

bláznovství víry podle jakuba
člověk Před boží Tváří – vladimír kubáč. 
vyšehrad, Praha 2016, 336 stran, 348 kč.

Nakladatelství Vyšehrad vydalo
šedesát let od začátku publikační
činnosti prof. Vladimíra Kubáče kni-
hu souhrnně připomínající jeho ži-
vot a dílo v roce, kdy od jeho náhlé
smrti uplynulo 23 let. Publikace k po-
ctě profesora Husovy bohoslovecké
fakulty a děkana Husitské teologické
fakulty Univerzity Karlovy, staro-
zákoníka Vladimíra Kubáče (1929
–1993), vychází v edici Dějiny idejí
jako studijní pomůcka pro začínající
studenty HTF UK Praha a současně
jako způsob připomenutí jeho díla.
Obsahuje profil prof. V. Kubáče ve
společenském a  církevním kontextu,
charakteristiku jeho vykladačského
přístupu a zhodnocení jeho díla a
přínosu Církvi československé hu-
sitské (kde se o formování duchov-
ních obětavě a mnohočetně staral), reflexi jeho odkazu slovy jeho žáků, a
zejména strukturovaný výběr jeho prací, uveřejněných většinou v ča-
sopisech a v málo dostupné literatuře nebo nikdy neuveřejněných –
pocházejících z jeho pozůstalosti. Prof. V. Kubáč patřil ke kmenovým
překladatelům (garantům) Českého ekumenického překladu Bible, jehož
popularizaci svým dílem pomáhal zajišťovat. Svými rozsáhlými vědo-
mostmi encyklopedického charakteru, jazykovými znalostmi a překlada-
telskou erudicí výrazně přispěl jak ke zpřístupnění myšlenkového světa
Starého zákona (Tanachu), tak do zápasu o etablování Starého zákona 
v českém křesťanském prostředí. A jako kněz Církve československé hu-
sitské podněcoval prof. V. Kubáč soustavně zájem o Starý zákon (Tanach)
i ve vlastní církvi nejen svými články, ale zejména svým kázáním, jímž
napomáhal k porozumění Tanachu prostému účastníkovi bohoslužeb.
Jeho dílo proto tvoří vedle překladů a referování o tom, co se na poli sta-
rozákonního bádání děje, také výklad biblického textu, průzkum pojmů
a termínů na způsob slovníkových hesel a kázání. Charakteristickým
rysem Kubáčových článků je jejich stručnost, výstižnost a věcnost.
Kniha nese název jedné ze zde publikovaných Kubáčových statí a tento
název profesora výborně vystihuje. Statě prof. V. Kubáče jsou uvedeny
několika sondami do jeho života a díla pod společným názvem: O panu
profesorovi Kubáčovi. Následná antologie díla prof. V. Kubáče je řazena
tematicky (obsahově), nikoli chronologicky, a uspořádána do sedmi celků
od odborných studií ke konkrétním výkladům a obecným článkům, od
reflexí Kubáčova díla přes jeho dílo samostatné až k dílu vytvořenému
společně s manželkou Jindrou a nakonec od reflexí k samotným překla-
dům. Starozákonní biblistika (první část antologie) obsahuje obecnější,
obsáhlejší a propracovanější systematické studie. Hesla (druhá část) zase
předkládají kratší monotematické sondy do pojmů a termínů používa-
ných ve Starém zákoně (Tanachu). Výklady textů (třetí část) jsou uspořá-
dány podle umístění knihy v Tanachu a zabývají se analýzou určitých
míst Starého  zákona. Kázání a jiné práce pro církev (čtvrtá část antologie)
jsou prezentovány jako jiný způsob práce se starozákonní zvěstí. Články
v kapitole Kultura mají ilustrovat společenský rozměr Kubáčovy práce a
texty vzniklé společně s manželkou (literátkou a básnířkou) Jindrou zase
rozměr umělecký (překlady, poezie a beletrie). Na konci (jako sedmá část)
je pak uvedena bibliografie prof. Vladimíra Kubáče.
Knihu připravili Jana Wienerová (přepis článků, ilustrace, korektury) a
Jiří Beneš (editor; na přípravě a přepisu článků se také podílel Martin
Holý). Grafiky Jany Wienerové citlivě (umělecky) ilustrují dopad, jakým
se prof. Kubáč trvale obtisknul do svých žáků. Kubáčova kniha cílí na
zpřístupňování Starého zákona. Chce uvádět do teologického myšlení ve
starozákonním bádání a do myšlenkové tradice české starozákonní bib-
listiky (tu reprezentují např. Balabán, Bič, Bogner, Coll, Daněk, Flos-
mann, Heger, Hejčl, Heller, Heřmanský, Jakovlevič, Mlčoch, Pípal, Sed-
láček, Soušek, Žák). Míří na začínající bohoslovce i laiky, obecně na čte-
náře dosud Starý zákon (Tanach) neznající, ale také na početné Kubáčovy
žáky a pak obecně na písmáky, kterým leží na srdci biblistika kubáčov-
sko – hellerovského (či filipiovského) střihu, v níž jde o zvěst protínající
se s praktickým životem. Je připomínkou kontinuity, kterou česká staro-
zákonní biblistika má, a přihlášením se k ní. České na zvěst orientované
starozákonní bádání má potenciál, na nějž lze navazovat. Ale hlavně je
vzpomínkou na člověka, jehož starozákonní myšlenkový svět pozname-
nal, který měl Starý zákon (Tanach) rád a tomu učil své žáky.
Jak výstižně uvádí nakladatelství Vyšehrad ve svém katalogu, „kniha
Člověk před Boží tváří je splátkou dluhu jedné z významných osobností
české starozákonní vědy, biblického překladatelství a církevního života“.
Proto je třeba zmínit práci těch, kteří se na vzniku knihy podíleli nejvíce.
Mezi ně patří pan ředitel nakladatelství Vyšehrad Pravomil Novák, který
projekt zaštítil, a pak redaktoři Vyšehradu Filip Outrata, Ladislav Verner
a Dan Török. Ti vtiskli knize její konečnou podobu. Nejvíce času však
s knihou strávila paní farářka Jana Wienerová, vděčná žačka prof. V.
Kubáče. S nevšední obětavostí a trpělivostí knihu pečlivě přepisova-
la, opakovaně četla, upravovala a nakonec ještě také zkrášlila svými
grafikami. Bez všech těchto lidí by kniha nemohla vzniknout a jim
chci alespoň takto vyslovit svůj dík.

Jiří Beneš

jiří mrázek: výklad jakubovy ePiŠToly 25

naše recenze

noho, který to nechal plavat. I bez
podnikatelského rizika se má fajn.
„Je to můj život,“ říká, a žije ho
naplno. Svěřené zajistil právě tak,
aby měl svý jistý a šéfa bere s rezer-
vou, však ho ukecá...
Neukecal. Čím uznalejší je Pán ke
snaživým, tím drsněji vyběhnul 
s lemplem jako se škodnou:
„Služebníče zlý a lenivý... Vezměte
od něho, co jeho vinou zamrzlo, a
dejte tomu, kdo vytěžil nejvíc.“
„Ale, Pane, má už desetkrát tolik!“
„Jistě, pravím vám, každému mají-
címu bude dáno a bude mít tím víc.
Od nemajícího pak i to, co má, bude
odjato,“ končí Ježíš to podoben-
ství… Finančník by řekl: Prachy dě-
laj prachy.   

Jak to souvisí s poměry v Božím
království? Podobenství ze světa pe-
něz závěrem ukazuje princip multi-
plikace (L 19,17.19), rozhojnění ži-
vota v Kristu, jímž je poznávání
Boha Otce, Syna, Ducha svatého 
(J 17,3), duchovní růst k rozkvětu za
prahem časnosti, jako dar.
Stůjte o to, radí apoštol: „Stůjte 
o lásku, horlivě usilujte o duchov-
ní věci, nejvíce o prorocký vhled“ 
(1 K 14,1). A nezapomeňme, že „ko-
mu je mnoho svěřeno, tím více
bude od něho požádáno“ (L 12,48)
... k jeho dobrému. Amen. 

Modlitba:
Otče náš, který jsi ve svaté skrytosti, 
k tobě se utíkáme se vším, co jsme, co
umíme a víme, co znamenáme. Svědec-

tvím Pána Ježíše Krista zahanbováni i
povzbuzováni se svěřujeme tvé moud-
rosti a moci, která z tohoto světa není, a
přece je nám tak blízko. Děkujeme za
dar víry, za to, že nás probouzíš a vy-
chováváš k duchovnímu životu. Že nás
zneklidňuješ, když tě zarmoutíme a trá-
píme. Díky, že nám shovíváš. Odpusť
nám, prosíme, svoji bolest a posilni 
v nás, Duchu pravdy, vůli a odhodlání
vyvarovat se zla a prázdnoty. Zane-
dbání, která nás tobě vzdalují a odcizu-
jí. Díky za shromáždění u tvého SLOVA.
Ve tvém světle lépe vidíme na sebe i na
to, co nás skutečně láká a motivuje, čím
žijeme. Snadno se klameme a mýlíme.
Žehnej, prosíme, všem, kteří svoji po-
zornost poctivě obracejí k tobě, aby ne-
přeslechli a nezapomněli. Amen.

Samuel Jan Hejzlar

jeho kralování v čase mt 25,1-30
Dokončení ze str. 2



Listy M. Jana Husa

98. Poslední ProhláŠení
Předložené sněmu

Já, Jan Hus, v naději kněz Ježíše Krista. Pro obavy, že bych urazil
Boha a lživě přísahal, nemohu2) se částí, ze kterých mne falešní svěd-
kové obviňují, odpřísáhnout, protože jsem je nekázal, netvrdil, nehá-
jil. Co se týká článků z mých spisů podle pravdy vybraných, odmítám
jejich falešný význam, jestliže nějaký mají, ale žádného článku ne-
smím odpřísáhnout, což by se nedělo bez urážky Boží a bez pohaně-
ní svatých doktorů. A kdyby bylo možné, aby můj hlas byl slyšet po
celém světě, jako každá lež a každý můj hřích bude zjeven v soudném
dni, milerád bych chtěl vše křivé a bludné, co jsem kdy myslil nebo
mluvil, před celým světem odvolat. Tak mluvím a píšu o své vůli a
bez nátlaku. Psáno vlastní rukou 1. července.

98. Husův dopis podle vydání Bohumila Mareše (1851 – 1901, evang.
farář a církevní historik) z r. 1911 (již 3. vydání), který také připojil
vykladačské poznámky, které zde uvádíme. 
V roce 2015 Husovy dopisy převedeny do současnější češtiny.

98. Poslední osvědčení dané sboru.1)
r. 1415, 1. července. (-)

Dne 1. července dostavila se osmičlenná komise s Janem z Wallenrodu, arci-
biskupem Rižským, v čele, do vězení Husova, aby uvězněného ještě jednou
k odvolání a k odpřísáhnutí přiměti se pokusila a konečné jeho rozhodnutí
si vyžádala. Hus přítomným listem dal v opověď písemné osvědčení, že
odvolati nemůže aniž chce.

1) Pal. 226, Tom. 581. 2) Úvod listu 71 a listy 80., 81., 83., 90. a 93.

Tímto posledním dopisem končíme seriál, v němž jsme od prvního čísla jubilejní-
ho ročníku 2015 postupně tiskli vybrané Husovy listy, které jsme pro lepší čtivost
a snadnější porozumění oblékali do současnějšího jazyka. Věřím, že jejich čtením
jsme nejen hlouběji nahlédli do Husova myšlení a zápasů, že jsme se leckdy poza-
stavovali nad jeho zájmem povzbuzovat a vést nejen své přátele, ale i celý český
národ, a že to bylo pro nás často i živé a užitečné "kázání". V příštím čísle ještě
uveřejníme Doslov, kterým Bohumil Mareš, vydavatel Husových dopisů, ze kte-
rého jsme vycházeli, ukončil svou knihu.

Bohumil Kejř

převzal funkci patentního superin-
tendenta na jeden rok J. M. Hurban.
Situace Slováků v Uhrách se výraz-
ně zhoršila po rakousko-uherském

vyrovnání v roce 1867. Bylo zrušeno
martinské biskupství i Matice slo-
venská a zrušena byla také sloven-
ská gymnázia. Toho se však již Karol
Kuzmány nedožil. Zemřel v Turčan-
ských Teplicích a jako prvý význam-
ný slovenský národní buditel byl
pochován na "národnom cintoríne 
v Martine". Pán Bůh ho ušetřil po-
hledu, jak mizí téměř vše, o co v po-
litickém životě usiloval. Bratřím
Slovákům a jistě i nám zůstává jeho
odkaz literární a především duchov-
ní. Na literárním poli byl činný již za
studií, kdy skládal prvé české zněl-
ky, které později sestavil do sbírek
Znělky a Sonety. Rozkvět  jeho lite-
rární tvorby se datuje obdobím jeho
působení v Banské Bystrici (1832 –
1849). Tam napsal mnoho básní, ká-
zání a znělek. Některé poslal Kollá-
rovi a Hanuliakovi, kteří je uveřejňo-
vali v almanachu Zora. V letech 1836
– 1838 vydával časopis který nazval
"Hronka", v němž publikoval svá
díla i důležité překlady (Mickie-
wicze, Puškina a Homéra). Před kri-
tiky bránil našeho Karla Hynka
Máchu a jeho báseň Máj. Stejně ja-
ko literární a kazatelská tvorba je
významná i jeho tvorba písňová.
Upravil slovenský evangelický Fu-
nebrál z roku 1740, doplnil jej 36 pís-
němi a vydal jej v roce 1838. Podílel
se na vydání církevního "Zpěvníku",
do něhož přispěl 94 písněmi, z nichž
je 21 překladů a 73 vlastních Kuz-
mányho písní (z nich na př.: Přijď,
Kriste, světlo světa; Rok dokonávajíce;
Ten na kříži jest má radost; Věřím to
pevně; Vznes se k Bohu nad oblohu; Spo-
čívejte již v pokoji a mnoho dalších). 
Nutno ještě zmínit jeho závěrečnou
tvorbu v období matičním (1860-66),
kdy napsal mnoho básní, kterými
oslavil právě Matici slovenskou.
Známou je jeho "Pieseň matičnej dru-
žine", ve které zanechal svůj odkaz
budoucím generacím. Zde si jej pře-
čtěte v krásné, měkké bratrské slo-
venštině: "Ak chcete ďalej prísť ako my
dôjdeme, treba vám viac vedieť ako čo
my vieme. Treba vám vrúcnejšou vierou
sa zapáliť, treba vám smelosťou väčšou
sa presláviť. Treba vám viac práce, viac
trpezlivosti, viac čistoty srdca v svätej
nevinnosti..."
Jak již bylo řečeno, zůstávají Kuz-
mányho kázání a překlady, básně a
mnoho písní. Nejen na Slovensku  je
zřetelná jeho lidská, duchovní a kul-
turní stopa v dějinách.
Hymnický nápěv písně Kdo za prav-
du hoří je z dílny hudebního sklada-
tele Štefana Fajnora. To byl sloven-

ský evangelík a vlastenec, povolá-
ním advokát, který u soudů obhajo-
val celou řadu slovenských národ-
ních buditelů, kteří měli v době ma-
ďarizace problémy s režimem. Byl
rodákem z Brezovej pod Bralom a za
manželku si vzal starší sestru matky
generála Milana Rastislava Štefáni-
ka. O přínosu této osobnosti pro
národní život na Slovensku vypoví-
dá na hřbitově v Senici epitaf na jeho
náhrobku – verše básníka Pavla
Orsága Hviezdoslava:
Pravdu hájil, krivdu bil, verný v službe
rodu vždycky, z jeho zvukov piesně vil: -
tak si z vážných, z hravých chvil život
skládal harmonicky.
Jednu ze svých písní nazval Karol
Kuzmány "Sláva šĺachetným". Na-
psal ji v revolučním čase, za tuhé
maďarizace, když na vlastní kůži
pocítil trpkost zrady a zklamání a
byl svědkem zneužívání moci. Jako
báseň ji zveřejnil 4. dubna 1848 
v literární příloze Slovenských ná-
rodních novin "Orel tatranský". Jako
píseň se nejprve zpívala na melodii
německé revoluční písně Maxe von
Schenkendorfa "Freiheit die ich mei-
ne". K. Kuzmány ji 4. března 1861
vepsal česky do památníku Adé-
ly Ostrolucké, přítelkyně Ľudovíta
Štúra: 
1. Kdo za pravdu hoří v svaté oběti, kdo
za lidstva práva život posvětí, kdo nad
hlavou bídných slzu vyroní: /tomu naše
píseň slávou zazvoní/.
2. Když zahřmí děla, orel zavěje, za
milou svobodu krev kdo vyleje, 
před ohnivým drakem vlast kdo zacloní:
/tomu naše píseň slávou zazvoní/.
3. Kdo si stojí v slovu, byť se shrknul
svět, ten si statečností v nebi věnec splet, 
koho dar nesvede, hrozba neskloní: /to-
mu naše píseň slávou zazvoní/.
4. Bůh sám šlechetnosti nebe vystavil,
věčné on pro podlost peklo podpálil; 
kdo ctí pravdu Boží, Boží zákony: /tomu
naše píseň slávou zazvoní/.
Ta druhá sloka se sice v Praze nezpí-
vala, ale napříště by se zpívat měla.
Myslí si to i celá řada mých kolegů a
přátel. Čím a jak povzbuzovali du-
chovní americké armády své druhy,
když se v červnu roku 1944 vyloďo-
vali v Normandii?  Co by mohli  mj.
učit zpívat své druhy ve zbrani naši
vojenští kaplani na všech těch mi-
sích, kde je nutno "za milou svobo-
du" také i krvácet a nasadit život?
Co můžeme vědět, přátelé milí? I
když děla hřmí dosud daleko od nás
a orlové kolem nás také dosud moc
nízko nelétají, je stále třeba zaclánět
před draky, jimž šlehá z tlamy ohni-
vá a prolhaná propaganda, je třeba
zaclánět, překážet, chránit a bránit
naši vlast, ale také Evropskou unii i
celé transatlantické spojenectví.
Na začátku jsem v souvislosti s písní
Kdo za pravdu hoří psal o výjimce 
z roku 1979, kdy nebyla zařazena do
EZ. Víme, že tato píseň je hymnou
Matice slovenské, že je to jakási
hymna slovenských evangelíků, že
to je nepochybně nejdůležitější píseň
česko-slovensko-evangelické vzá-
jemnosti. Naprosto samozřejmě byla
ve všech zpěvnících od roku 1848,
kdy ji Karol Kuzmány složil – až na
poslední zpěvník ČCE. Nechci příliš
spekulovat, ale podělím se o jednu 
z mých normalizačních vzpomínek.
Psal se červen roku 1972, bylo to sice
již pár týdnů po otřesném dopisu
naší synodní rady do sborů z 11.
února, ale stále ještě jsme nevzali
plně na vědomí nastupující "husá-
kovskou normalizaci". Náš proseč-
ský sbor navázal válkou a dalšími

roky přerušené partnerství se slo-
venským evangelickým sborem a. v.
v Dolnom Kubíně. Po domluvě
jsme se vydali na Oravsko, dokonce
dvěma autobusy. Naši hostitelé nás
očekávali v kostele a rozebrali si nás
na nocleh. V neděli jsem kázat
nemohl, to by se bývalo musilo hlá-
sit církevním tajemníkům. Bratr
farář Slančík mě požádal, abych
vybral z jejich zpěvníku písně, které
budeme moci společně zpívat. Lut-
herovy písně, včetně Hrad přepev-
ný jest Pán Bůh náš, byly nesporné,
ale s Kuzmányho písní Kdo za prav-
du hoří jsem narazil. Bratr farář mi 

s velikou lítostí sdělil, že by ji sice
velmi rádi zpívali, ale nesmí. Uka-
zoval mi dopis z úřadu generálního
biskupa, přísně zakazující zpívat ve
sborech právě tuto píseň. V té době
sice byla v jejich zpěvníku, ale ne-
směli ji zpívat. Byla i v našem zpěv-
níku, ale ve vydání nového zpěvní-
ku, z něhož zpíváme dosud, chybí.
Nikdo mě nepřesvědčí, že to nebyl
cenzurní zásah normalizátorů, že to
byla možná i kompenzace toho, že
ten zpěvník dovolili vytisknout s po-
mocí Bádenské evangelické zemské
církve v Karlsruhe. Nejen při této
akci si komunistický režim namastil
své  kapsy valutami ze západu.
Po činu Jana Palacha a Jana Zajíce 
v roce 1969 normalizátory děsilo i
jen pomyšlení na obětavost pro
pravdu a spravedlnost, i jen zmínka
o lidských právech, o člověčí stateč-
nosti, neúplatnosti a neohroženosti. 

Dokončení příště
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Širší souvislosti jedné "československé písně"

Studoval filosofii a teologii
ve Vídni a Basileji a získal
titul mistra svobodných umě-
ní. 1506 přijal kněžské svěce-
ní, byl farářem v Glarusu a
1512 polním kazatelem.
Když se přiklonil k huma-
nismu Erasma Rotterdam-
ského, musel farnost opustit
a žil v poutním místě Mariae
Einsiedeln. 1518 se stal fará-
řem v Curychu (při Gross-
münsteru – „Velkém klášte-
ře“), odkud později vedl
svůj reformační zápas: boj
proti odpustkům, proti cír-
kevním nešvarům a verbo-
vání švýcarských žoldnéřů.
1523-1528 se účastnil dispu-
tací v Curychu, Aargau a Ber-
nu a říšských sněmů ve Špý-
ru a Marburku. 1524 se ože-
nil, 1525 se zasadil o zrušení
nevolnictví. Zastával pravi-
dlo, že má být v církvi a také při bohoslužbách ponecháno jen to, co
odpovídá Písmu svatému. Zdůrazňuje Boží předurčení a myslí univer-
zalisticky. Svátosti na rozdíl od Luthera pojímá racionalisticky jakožto
pouhá znamení a jsou mu přísahou na prapor Kristův. Požaduje rovněž
církevní kázeň a aktivní účast laiků. Ke světským řádům má kladný
vztah a také se účastní politického dění. Dává ovšem pronásledovat
křtěnce. Jakob Greb byl popraven a mnozí utopeni nebo vypovězeni.
Zwingli sám padl na bitevním poli v boji s odpůrci reformace, jeho tělo
bylo rozčtvrceno a spáleno. Zastánci jeho učení se později - v Kalvínově
době – přiklonili k ženevské reformaci. Jeho moravské stoupence známe
jakožto „Bratry habrovanské“, kteří v Lulči u Vyškova vytiskli dva kan-
cionály.

Z jeho spisů si připomeňme: O vyvolení a svobodě pokrmů (1522), 67 závě-
rečných řečí (1523), Krátký křesťanský úvod (1523), Komentář o pravém a fa-
lešném náboženství (1525), O křtu (1525) a Počet z víry císaři (1530).

„Zachováme-li spravedlnost vůči každému, vydáme tím svědectví, že vpravdě
ctíme Boha.“

Bohuslav Vik 

Karol Kuzmány

Štefan Fajnor

Pokračování ze str. 1

Švýcarský reformátor 
huldrych zwingli

(*1. 1. 1484 Wildhaus v kanTonu sT. gallen – 11. 10. 1531 u kaPPelu)

Huldrych Zwingli na portrétu 
Albrechta Dürera (1516)


