
noc pokroČilA
A den se přiblížil

římAnům 13,12-14

Apoštol Pavel použil pěknou meta-
foru, když psal o blízkosti druhého
příchodu Ježíše Krista. Noc pokročila
a den se přiblížil. Žijeme ještě stále 

v očekávání, ale každým dnem
jsme blíže příchodu plné Boží vlá-
dy. Kristův druhý příchod je již na-
dosah a můžeme naplno počítat 
s Kristovým vítězstvím nad kaž-
dou nocí. 
V noci, ve tmě člověk pořádně ne-
vidí. Když jdeme neosvětlenou
ulicí, nevidíme na cestu, kam šlape-
me. Pokud je tam díra, můžeme
spadnout nebo přinejlepším si vy-
vrtnout nohu. Ze tmy máme strach,
jsme v ohrožení. Ve dne to je o mno-
ho lepší. Vidíme, jsme si jistější. Ale
pozor! Člověk se časem dokáže při-
způsobit životu ve tmě. A to platí 
i duchovně. Žijeme mezi lidmi, kteří
se Ježíši Kristu neklanějí. A to nás
dokáže ovlivnit. Může to mít tak
silný vliv, že přestaneme rozpozná-
vat rozdíl mezi tmou a světlem. A to
nejen tak, že relativizujeme hříchy –
apoštol mluví o hýření, opilství, ne-
mravnosti, bezuzdnosti, svárech a
závisti. To jsou hodně zjevné hříchy.
Ale hlavně v tom, že relativizujeme
samotného Boha v jeho nároku na

nás, v jeho lásce. Bůh přestane být
naším Bohem.
Tma je obrazem života bez Boha.
Jestliže člověk žije bez Boha, pak
jeho život je prost moci vzdorovat
hříchu. Hřích přestane mít negativní
zabarvení. Člověk přestane rozpo-
znávat, co je před Bohem správné a
co ne. Takové životy bez Boha ne-
potkáváme jen na ulicích měst, ale 
i v církvi. Křesťané, kteří postupně
vyhasli, ztratili víru, ztratili živý
vztah s Bohem, ztratili Boha.
Co tedy říká apoštol Pavel tím, že:
“Noc pokročila a den se přiblížil. Odlož-
me skutky tmy a oblečme se ve zbroj
světla”? Jinými slovy říká, že Kristo-
vo konečné vítězství je blízko. Blíže
než si dokážeme představit. Už se
nemusíme přizpůsobovat životu ve
tmě. Můžeme žít jako osvobození,
znovuzrození lidé. Skutky tmy jsou
v Bohu nejen odhaleny, ale i poraže-
ny. Hřích už dávno ztratil svou
moc. Už mu nemusíme otročit!
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Bůh stvořil nebe a zemi. Stvořil i čas,
v němž se odehrává všechno dění na
zemi. Události a nové skutečnosti se
v něm neobjevují znenadání, jako by
spadly z nebe, ale každá událost a
každá nová věc se dějí v čase a my
víme, kdy a za jakých okolností se
staly. Jsou datovatelné, mají svůj po-
čátek a případně i konec, jako i člo-
věk má hodinu a den narození a po-
dobně i smrti. Odkdy – dokdy, tak
určujeme každou věc, která se v čase
zrodila, v něm uvadne a zahyne. Nic
netrvá věčně. – Tak si představuji
platonské filosofické přízemí, kde se
nic skutečně neděje, protože všech-

no se mění, uvadá a upadá do nico-
ty. Pro filosofa se skutečnost, která se
nemění a trvá dnes a zítra i věčně,
nalézá v prvním poschodí: Jsou to
ideje jako je pravda, spravedlnost,
dobro a krása i pokoj (mír). Člověk
může své člověčenství vyzdvihnout
z nicoty, k níž spěje, když je vztáhne
k některé věčné ideji.
Civilizaci, která se zdála být na
pokraji rozkladu, Platon navrhl
Ústavu, která by s králem – filoso-
fem v čele poskytla jedinci i celé obci
lidí bezpečí, aby se neopakovala
nespravedlnost, která tolik bolela
Platona nad odsouzením jeho učitele

Sokrata, ani ta nespravedlnost, kte-
rou vytýkal oběma politickým stra-
nám, které vládly v Athénách. Čte-
nář se spolu se mnou podivuje, že
filosof, který celou svou bytostí
vzhlížel k věčným idejím, se s neo-
byčejným zaujetím staral o bezpeč-
nost života svých athénských spolu-
občanů. Platon, filosof věčných idejí.
který žil v Athénách 427 – 347 př. Kr.
a odešel v zralosti svých osmdesáti
let, se projevil jako občan. Jeho Ústa-
va dodnes vzbuzuje zejména u filo-
zofů a také u některých přemýšli-
vých politiků vážný zájem, třebaže 

bůh a čas

V internetových zprávách „iDNES.cz“ jsme mohli 28. září 2016 číst tuto
zprávu: „Jubilant Zeman vyzval po mši k návratu ke křesťanským koře-
nům. Prezident Miloš Zeman vyzval k návratu ke křesťanským kultur-
ním kořenům v době, kdy Evropa čelí náporu islámského fundamenta-
lismu. Uvedl to na závěr tradiční poutní mše ve Staré Boleslavi, která byla
věnována odkazu svatého Václava. Svatováclavské pouti ve Staré Bole-
slavi se zúčastnili současný i bývalý prezident. Zeman v krátkém proslo-
vu nejprve připomenul tři slova z pomníku Bible kralické, na němž stojí:
Bůh láska jest. Ocitoval také list svatého Pavla Korintským, který uvádí:
Lásky kdybych neměl, nic nejsem. Připomeňme si tato slova v do-bě, kdy
celá Evropa znovu hledá své kulturní kořeny v náporu islámského fun-
damentalismu. A snažme se učinit vše pro to, abychom se k těmto koře-
nům opravdu vrátili, uvedl prezident. Závěrem přítomným popřál víru,
naději a lásku“. 
Je pozoruhodné, že prezident Zeman citoval tři texty z Písma svatého:
„Bůh láska jest“, „Lásky kdybych neměl, nic nejsem“ a „víru, naději a lás-
ku.“ Je to svědectví, že Písmo svaté čte a že ho zvěst Bible oslovuje. Ne-
nechává si toto poselství jen pro sebe, ale předává ho celému národu.
Uvědomuje si, že vzdělání, vysoká životní úroveň, kladné mezilidské
vztahy, sociální péče a další hodnoty, to všechno je ovoce „křesťanství“,
tedy Kristova učení a jeho požehnaného vlivu v životě těch, kteří Krista
následují. 
Pan prezident si také uvědomuje, že v současné době se většina národa 
od Ježíše Krista a od jeho učení velmi vzdálila. Národ není zakořeněn 
v Kristově učení a v jeho obětavém životě pro dobro lidstva. Začíná se to
projevovat v sobeckém a bezohledném životním stylu mnohých. Při
pohledu do budoucnosti pan prezident vidí jedinou cestu v návratu ke
kořenům křesťanství – tedy v následování Krista, v obětavé lásce a v život-
ním stylu podle Ježíšova učení. Jeho slova „snažme se učinit vše pro to,
abychom se k těmto kořenům opravdu vrátili“ jsou burcující výzvou pře-
devším pro nás křesťany. K čemu se má národ opravdu vrátit? Prezident
to vyjádřil velmi jasně: k živému Bohu, protože „Bůh láska jest“. Do
světa, ve kterém vládne nenávist, bezohlednost a ukrutné jednání, může
přinést nový život jen živý Bůh, který je zdrojem lásky, která je ochotná
sloužit bližním až k sebeobětování. 
Chci zde připomenout i slova prvního prezidenta T. G. Masaryka, která

mimořádná výzva

Dokončení na str. 2

Pokračování na str. 2

Při veřejných shromážděních v Praze, Plzni, Ostravě a Olo-
mouci  o třetí listopadové neděli lidé vzpomínali na ty, kdo se
nevrátili ze svých cest. Připadá na ni totiž Světový den obětí
dopravních nehod. Vzpomenout na ty, kdo zemřeli především
na silnicích, vyjádřit solidaritu, a připomenout dlouhodobé
dopady dopravních nehod – to jsou hlavní cíle již tradičního
řetězce pietních aktů, bohoslužeb a dalších setkání, kterými se
lidé a organizace v České republice připojují ke Světovému dni
obětí dopravních nehod. Ten Světová zdravotnická organizace
vyhlašuje vždy na třetí neděli v listopadu a v letošním roce při-
padl na 20. listopadu.
Symbolický řetězec zahájil v 11 hodin pietní akt u  Památníku
obětí dopravních nehod u 0. km dálnice D1 v Praze 4 na Cho-
dově (za parkovištěm čerpací stanice Agip pod pěší lávkou přes
dálnici z ulice Kloknerova). Organizovali ho členové a spolu-
pracovníci Českého sdružení obětí dopravních nehod.
V západních Čechách pak v 15 h proběhla ekumenická boho-
služba “Na památku obětí dopravních nehod” v naší dosud
jediné dálniční kapli na dálnici D5 u Plzně (odpočívadlo na ob-
chvatu Plzně poblíž Šlovic u 83. km ve směru na Prahu). Na-
vázala na ni od 16.30 h ekumenická bohoslužba na druhém

konci republiky – v kostele Navštívení Panny Marie v Ostra-
vě-Zábřehu. Již dopoledne, v 10 h, proběhla také mše v kated-
rále sv. Václava v Olomouci.
„Vrátit čas nedokážeme. Vrátit životy neumíme. Ale můžeme
při sobě stát, navzájem si pomáhat a vědět, že nikdy nejsme
sami. Ani v těch nejhorších chvílích, kdy bolí i dýchat. Hodně
věcí nemůžeme, ale být tu pro sebe navzájem, ano,“ říká spo-
luzakladatelka sdružení Plzeňská zastávka Mirka Šimková,
která sama před sedmi roky přišla při autonehodě o manžela.
Kontakty:
Stanislav Vondruška, České sdružení obětí dopravních ne-
hod (mluvčí pražské akce) – mobil 604 166 173
Karel Šimr, farář Českobratrské církve evangelické v Chrástu
a koordinátor Psychosociálního intervenčního týmu ČR  (mluv-
čí bohoslužby v dálniční kapli u Plzně) – mobil 739 244 774
Jana Haasová, koordinátorka krizového týmu pro mimořád-
né události Charity Olomouc (mluvčí bohoslužby v Olomouci)
– mobil 739 246 035
David Tichý, Krizové centrum Ostrava (mluvčí bohoslužby
v Ostravě) – mobil 724 159 842
Mirka Šimková, o.s. Plzeňská zastávka – mobil 724 520 398

Aktuálně: Česko opět propojilA vzpomínkA nA oběti nehod
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předstAvitelé ekumenické rAdy nApsAli dopis
ohledně souzeného misionáře
Předseda Ekumenické rady církví v ČR Daniel Fajfr a generální sekretářka
ERC Sandra Silná napsali za ERC velvyslankyni ČR v Egyptě Veronice
Kuchyňové Šmigolové dopis ohledně humanitárního pracovníka Petra
Jaška, který je od prosince 2015 vězněný v Súdánu. Jašek byl obviněn z fi-
nancování protivládních hnutí v Dárfúru a Jižním Kordofánu. Ve skuteč-
nosti ale podle organizace Release International pouze chtěl finančním
darem přispět na léčbu studentovi z Dárfúru, který utrpěl popáleniny při
demonstraci. Podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) by 
v súdánském Chartúmu měl 15. listopadu probíhat poslední soud ve věci
Petra Jaška a hrozí mu i trest smrti. Soud byl podle zpráv zahraničních agen-
tur odložen na 21. listopadu. Situace Petra Jaška je opravdu vážná, ale niko-
li neřešitelná. Ve své rezoluci z 4. října se za něj postavil i Evropský parla-
ment jako celek.  

Dopis představitelů ERC české velvyslankyni v Egyptě
Vážená paní velvyslankyně,
dovolte nám, abychom Vás pozdravili z Ekumenické rady církví v České republice. 
Již dlouhodobě sledujeme velmi vážnou situaci, do které se dostal český humanitár-
ní pracovník Petr Jašek, od prosince 2015 vězněný v Súdánu. Předně bychom Vám
chtěli poděkovat za Vaší iniciativu a zájem o osud tohoto statečného muže, pracov-
níka křesťanské organizace. Vývoj jeho kauzy je velmi nepříznivý a církve v ČR se
za propuštění Petra Jaška modlí, intervenují, píší na nejrůznější místa a žádají jeho
propuštění. Chceme Vás poprosit, abyste se v této záležitosti, dle svých možností, 
i nadále angažovala. Věříme, že Vaše intervence ve prospěch Petra Jaška, stejně tak
síla přímluvných modliteb a zdravý rozum nakonec přemohou politický kalkul a slo-
žitá situace bude vyřešena směrem k propuštění nevinného člověka, který přijel do
Súdánu nezištně pomáhat.
S nadějí, že se Petr Jašek bude moci brzo vrátit domů ke své rodině, za Ekumenickou
radu církví v ČR
Ing. Daniel Fajfr, M. Th., předseda, Mgr. Sandra Silná, generální sekretářka

z církví doma i ve světě
v ní byly objeveny a odsouzeny
prvky, které viní autora z totalitaris-
mu, rasismu a antihumanismu. Nic-
méně platí jeho slovo, že politická
moc a filosofie musí „spadnout v jed-
no“, jinak bude celé obci běda. 
Proti svému hlavnímu učení, že sku-
tečné jsou jen ideje, Platon svou sta-
rostí o blaho a bezpečí svých spolu-
občanů potvrdil, co Boží lid zvěděl 
z Božího zjevení, že Bůh dal zemi čas
a že je to podle jeho vůle, aby se
stvoření rozvíjelo, rostlo, zrálo a do-
cházelo k svému cíli v čase. Ve světě
idejí se nic neděje. Na zemi naopak
se stále něco děje. Bůh má eminentní
zájem o tento stále se dějící svět,
jehož dějství jsou nerozlučně spjata 
s časem. Bůh prokázal svou účast na
tomto časném světě, že se ve svém
Synu stal časným člověkem: narodil
se do času vlády římského císaře
Augusta, když se v Sýrii konal první
majetkový soupis. A známe i jeho
pozemské rodiče, Josefa z Nazareta
a Marii, jeho zasnoubenou ženu.
Andělé nám k tomuto narození
oznámili, že Bůh má v lidech zalíbe-
ní. Toto zalíbení zůstane stálým zna-
mením, že osud lidského rodu bude
Bohu ležet na srdci. A země a její čas
bude vskutku vždycky „po“ Kristu -
tedy Bůh s námi. Čas a časnost bu-

dou nadále provázet lidské bytí až
do chvíle, kdy Stvořitel mu určí
konec tak, jak mu určil začátek.
Vraťme se do našeho času: Boží
zájem či spíše účast na životě světa
je zřetelná v tom, že Bůh na rozdíl
od věčných idejí vyslýchá naše
modlitby, dokonce mění své roz-
hodnutí podle toho, jak se změní
člověk, který se modlí. Zrovna 20.
května 2014 jsme četli podle rozvr-
hu Na každý den o králi Chizki-
jášovi, jemuž na smrt nemocnému
prorok Izajáš vyřizuje od Hospo-
dina: „Udělej pořízení o svém do-
mu, protože zemřeš, nebudeš žít.“
Chizkijášova modlitba, aby se Hos-
podin rozpomněl na vše dobré, co
král činil, a jeho veliký pláč způso-
bily, že prorok dostal od Hospo-
dina nový příkaz: Vrať se a vyřiď
Chizkijášovi, že jsem vyslyšel jeho
modlitbu a přidám k jeho dnům
ještě patnáct let.
Bůh slyší a vyslýchá naše modlitby.
Může se zařídit podle toho, jak se
rozhodne člověk, který se modlí.
Modlitby nikdy nejsou prázdná
slova. Modlitba má velikou moc.
Když se prorok Elijáš modlil, aby ne-
pršelo, nezapršelo po tři roky a šest
měsíců. Apoštol Jakub označuje ta-
kovou modlitbu přídavným jmé-
nem vroucí a podruhé jménem nalé-

havá. V obou případech lze k mod-
litbě přidat „opravdová“, což je něco
jiného než pěkná nebo zajímavá
nebo obsažná nebo dobře biblická –
opravdová je vroucí a naléhavá,
neboť počítá s tím, že Bůh, který je
neměnný, mění své jednání, třeba
tak radikálně, že svému odsouzenci,
jemuž určil konec jeho dnů, přidá po
jeho vroucí a naléhavé modlitbě
ještě patnáct let. Platonovy ideje
neslyší a nevyslýchají žádné modlit-
by. Nejsou živé. Jsou, ale nějak se
nezajímají a neúčastní života lidí na
zemi. Nečekáme od nich přátelství
ani lásku.
Křesťanská víra v Ježíše Krista
nekončí v lidské mysli a srdci, dosta-
la přece i dar, kterým se obrací na
Boha, na jeho Syna, který ví, co je ži-
vot v těle a proto v hloubi rozumí
našemu sténání, které výjimečně na-
jde v modlitbě přiléhavá slova.
Poděkujme Bohu za svůj život, kte-
rý podle Boží vůle v čase nastal a 
v něm i skončí. A važme si daru víry
v tohoto Boha, která překročí po-
slední hranici v čase, vstane z mrt-
vých a setká se s tím, v něhož věřila
a jíž on nabídl cestu spásy a nového
života věčného, protože jej budeme
žít s Bohem a jeho rodinou.

Josef Veselý

bůh a čas
Dokončení ze str. 1

Pán Ježíš se modlí: „Otče, přišla hodi-
na, oslav Syna svého, aby i Syn tvůj
oslavil tebe; jako jsi mu dal moc nad
každým člověkem, aby těm všechněm,
které jsi dal jemu, život věčný dal. Toto
je věčný život, aby poznali tebe samého
pravého Boha, a kterého jsi poslal, Ježíše
Krista.“ (Jan 17,1-3)

„Kdo jsi, Pane?“ šeptá do prachu
cesty u Damašku obávaný lovec
křesťanů, farizeus Saul Tarzenský,
když si na něho posvítil Ježíš; Bůh
v Kristu.
S poptávkou po totožnosti tesař-
ského tovaryše Ježíše, syna Jose-
fova z Nazaretu, se v evangeliích
setkáváme od počátku. Jeho sou-
časníci, zbožní učitelé Zákona,
mají své představy, svá očekávání
i nároky na Mesiáše; a tenhle...?
„Co se vám zdá o Kristu? Čí je syn?“
ptá se on sám farizeů (Mt 22,42). 
Řekli mu: „Davidův.“
„Jak může být jeho synem, když ho
král v Duchu svatém nazývá svým
Pánem (třeba v žalmu 110,1: Řekl
Hospodin mému Pánu: Seď po mé
pravici, dokud ti nepoložím tvé ne-
přátele za podnože tvých nohou)?“
Jakýpak můj syn, když je mým
pánem?!
A přece, Davide, co když tvůj poto-
mek Mesiáš, je také a především
Synem Božím? řekneme my. Oni
mlčeli. Syn Hospodina? Nemysli-
telné! Jenže právě s tím on přichází:
Hledejte moji tvář! JSEM milující
OTEC.
Je to záhadou už matce Marii,
když, podle Lukáše, slyší od dva-
náctiletého synka Ježíše, kterého
konečně najdou v chrámě u Bo-
žího Slova: „Co že jste mne hleda-
li? Nevěděli jste, že ve věcech své-
ho Otce musím být i já?“ (L 2,49)
Kdo jsi, Ježíši?
Když asi ve třiceti vystupuje z vody
Janova křtu, náhle mocně, jako hla-
sem ze svaté skrytosti, přemáhá pří-
tomné kajícníky ujištění: „Tento je

ten můj milý Syn, v němž jsem našel
zalíbení“ (Mt 3,17) a kazatel křtu
pokání na odpuštění hříchů (Mk 1,4)
naň ukáže: „Hle, Boží Beránek, který
snímá hřích světa“ (J 1,19).
Všichni znají ten starý scénář
Velké noci: Krvavé znamení na
veřejích, aby se zhoubce vyhnul,
pak jedení beránka, pokrmu, v je-
hož síle půjdou z domu služby do
svobody... Leč s hříchem a nepra-
vostí mají co dělat stále. Dobře
míněné reformy a proměny veřej-
né scény v minulosti troskotají na
člověku: „Spíš černoch zbělá a lev-
hart změní svoji skvrnitost, než
budeme s to činit dobré, přivyklí
zlému“ (Jr 13,23) běduje po stale-
tích prorok... A přece: „Dnové
jdou (zjevuje mu Duch), kdy uči-
ním se svým lidem smlouvu no-
vou..., změním jejich vědomí na-
dáním k dobrému“ (Jr 31,31.33; 
Ef 2,10) a budou mým lidem. Li-
dem svobodným od hříchu světa?
V to doufají křtěnci i poctivý záko-
ník, jemuž se nedaří dostát Zákonu
(Ř 7,18-19). Každý sám za sebe při-
chází nebo pohrdne, každého zvlášť
a znovu Křtitel zavazuje k činění
pokání, ale přijde Mesiáš. Přijde a
obnoví původní čistotu Božího stvo-
ření. Napraví všecky věci, a všichni
mne budou znát... ON je nadějí:
Služebník Hospodinův, EBED JAH-
VE? Syn člověka na oblacích?
Pojednou slyší: „Tento jest..., který
vás pokřtí Duchem svatým... Bude
to křest ohněm. On je ten Syn Boží“
(J 1,33-34). Co to znamená? Pohrnou
se snad konečně k hoře domu Hos-
podinova k jeho SLOVU a svědectví
všechny národy? Procitne Izrael
jako avantgarda spásy pohanů 
(Iz 2,2-5; Mi 4,1n)?
V plnosti Ducha po dlouhém půstu
na poušti přijde nazaretskému Ježíši:
„Jsi-li Syn Boží, vystup z šedé ano-
nymity! Potvrď si objektivně své
know – how,“ našeptává mu jeho
přirozenost osvíceného třicátníka,

„prosaď se svým charizmatem ve
světě lidí!“
V nápovědách své vůle člověk Ježíš
rozeznává pokušení a orientuje se
odkazem na Boží slovo: „Psáno
jest... ne pouze chlebem... Nebudeš
se předvádět, ověřovat si, jak fun-
guje to Boží... K Pánu Bohu své-
mu vzhlížej a jen jemu služ...“
Čteme, že ho pokušitel opustil až do
času (L 4,13).
Míří na sever, do krajiny kolem
jezera, mezi své Galilejce, které od
dětství zná. Přichází je oslovit,
probudit, obrátit jejich pozornost
k Bohu. Jasně a stručně formuluje
výzvu a zapojuje do své mise pár
horlivých přátel, kteří mu fandí.
Zvěstování potvrzuje neslýchaný-
mi činy dobrodiní. Na vrcholu
kampaně pak zmocňuje a posílá
po dvojicích sedmdesát jiných dob-
rovolníků (L 10,1n): „Naplnil se
čas (už je to tady), je přítomná moc
Ducha, přiblížilo se Boží kralová-
ní. Čiňte pokání (jděte do sebe),
věřte evangeliu. Kraluj, Bože, spra-
vedlností, pokojem a radostí ve vás!
(vysvětluje podobenstvími) ON je
Pánem nade vším, co vás znevolňu-
je.“ (Mk 1,15).Krajem s tím chodí
pětatřicet dvojic. Oživují starou
prorockou naději a vizi: Zlo ustu-
puje. Izrael, pohnut milostí k po-
kání, se změní a stane se svět-
lem národů. Ježíš káže a působí ve
městech. Mocí Ducha přemáhá
překážeče, vymítá démony, uzdra-
vuje..., učedníkům stoupá sebe-
vědomí...
Postupně se však ukazuje, že cesta
povede jinudy (Mt 11,20-25). Pokání
a změna života, radikální seberefle-
xe se lidem v uličkách a na bazarech
nezamlouvá. Mají své školy a učite-
le, pravidelné poutě do Jeruzaléma,
co bys ještě chtěl, Ježíši?
„Mistře, víme, že jsi od Boha přišel
mistr,“ ubezpečuje za zavřenými
dveřmi noční návštěva. „Žádný to-

kdo jsi, pane? 2 p 1,16-21; 1 j 1,1-10
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jsou velmi důležitým odkazem nejen pro náš národ, ale i pro celou
Evropu: „Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie.“ Ježíš
Kristus svým životem i svým učením ukazuje, že život člověka má hod-
notu jen tehdy, když je naplněn láskou k Bohu a láskou k lidem. Proč lás-
kou k Bohu? Protože Bůh je zdrojem lásky a všeho dobrého. Kdo má 
s Bohem důvěrný vztah, stává se „kanálkem“, skrze který protéká láska a
dobro k dalším lidem. Láska, která obšťastňuje jiné, činí šťastnými i nás.
Kdo tedy může „učinit vše pro to, abychom se k těmto kořenům opravdu
vrátili“? Kdo může ukázat jednotlivým občanům cestu, jak se vrátit k mi-
lujícímu Spasiteli Ježíši Kristu? Jedině ti, kteří s Kristem opravdu žijí,
tedy všichni křesťané, kteří Krista přijali jako svého osobního Spasitele a
Průvodce na cestě života. 
Co tedy máme učinit, aby se národ vrátil ke zdroji lásky – k Ježíši Kristu?
Apoštol Pavel to napsal velmi jasně ve svém 1. dopise Timoteovi 2,1-7:
„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, dí-
kůvzdání za všechny lidi.“ Naše modlitby jsou především důkazem, že
nám na lidech opravdu záleží, že nejsou pro nás lhostejní. Mnozí křesťa-
né to uskutečňují tak, že si napíši seznam lidí, za které se pak každý den
modlí. Takové konkrétní modlitby nás také burcují, abychom pro tyto
lidi, pro jejich spasení, dělali mnohem víc.
Apoštol má pro věřící křesťany další výzvu: „modlit se za vládce a za
všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným
životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“ Lidé, kteří vedou národy a
státy, mají velmi náročné úkoly a velikou zodpovědnost. Potřebují veli-
kou moudrost, aby dovedli moudře rozhodovat. Tuto moudrost jim může
dát jedině živý a milující Bůh. Proto naléhavě potřebují, abychom se za
ně modlili a vyprošovali pro ně Boží vedení. 
To nejdůležitější, co všichni členové národa mají uslyšet, je zvěst, že mi-
lující Bůh „chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“ V prak-
tickém životě to znamená, aby byli vysvobozeni z moci zla, které se pro-
jevuje zlými myšlenkami, zlými slovy i činy, sobectvím a hroznou bezo-
hledností. Toto vysvobození uskutečňuje v člověku jen Ježíš Kristus,
když se člověk s plnou důvěrou svěří do jeho vedení. Kristus pak usku-
tečňuje tak velikou proměnu, že je v Bibli nazvána novým narozením. 
Pod Kristovým vedením poznává člověk také pravdu. Pravdu o Bohu i o
stvořeném světě, ve kterém žijeme, pravdu o člověku a o smyslu života,
pravdu o smrti i o věčné budoucnosti. To nejdůležitější, co potřebuje
vědět každý člověk, je základní poselství Bible: Každý člověk je Božím
stvořením a je Bohem milován. Zlo, utrpení a smrt jsou důsledkem roz-
hodnutí „prarodičů v ráji“ kráčet cestou neposlušnosti a vzdoru vůči Bo-
hu. Tuto infekci zla dědí všichni lidé. Ježíš Kristus – Boží Syn – přišel, aby
nás vyléčil z této infekce a vysvobodil z moci zla i z moci smrti; svou obětí
na kříži i svým zmrtvýchvstáním připravil pro všechny dokonalé vysvo-
bození a nový život. On je jediným Lékařem, který má moc vyléčit člově-
ka z infekce zla a učinit ho novým stvořením. Když se člověk svěří 
s plnou důvěrou do jeho péče a vedení, prožívá zázrak nového života.
V uvedeném textu je dvakrát napsáno, že Bůh myslí na záchranu všech
lidí: „Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy,“ „Kristus Ježíš dal sám sebe
jako výkupné za všechny.“ Je to úžasné poselství i pro každého občana 
v naší zemi. Nikdo není Bohu lhostejný! Bůh chce, aby všichni lidé byli
věčně šťastní. Pro nás křesťany je tu však velmi náročný úkol: Vyřídit kaž-
dému člověku v naší zemi Boží pozvání a Boží nabídku. 

Stanislav Kaczmarczyk
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Dějiny moderního světa jsou plné
chaosu. A přesto z perspektivního
pohledu, který zprostředková-
vá učedník Jan, miláček Páně, je 
v nich zcela pevný řád. Všechno
směřuje k určitému cíli, který je 
v poslední knize Písma označován
jako „tisíciletá říše spravedlnosti,
dobra a harmonie“. Nad povr-
chem všech pozemských událostí i
každodenního dění probíhá skryté
naplňování, „rozpečeťování“ dáv-
no připravených Božích rozhod-
nutí. Jde o postupné prolamování
Boží vůle do lidské skutečnosti.
Pán Bůh má v rukou vládu všech
věcí, i tohoto našeho světa. I my
jsme zahrnuti do této oblasti Bo-
žího panství. Smíme vědět, že Bůh
je naším Stvořitelem i Pánem.
Není Bohem krutým, který by tou-
žil po pomstě, ani Bohem pomysl-

ným či pomíjejícím. Je Bohem sku-
tečným, živým a věčným. Je Bo-
hem lásky. Je to ten, který poslal
svého jednorozeného Syna, Pána
Ježíše Krista, doprostřed našeho
světa, aby se v něm a skrze něho 
k nám mohla dostat Boží zachra-
ňující láska. V tomto Bohu může
každé lidské srdce nalézt pokoj. 
S ním nepropadne Božímu soudu.
V pohledu na Božího Beránka,
který nese hříchy světa, křesťane,
slyš. On k tobě mluví. Předkládá ti
vážná napomenutí i veliká zaslíbe-
ní. Soustřeďuje je ústy Janovými
symbolicky do sedmi vytipova-
ných míst první církve Páně: do
Efezu, Smyrny, Pergamu, Tyatir,
Sard, Filadelfie a Laodiceje. To pro-
to, že se právě v nich objevují
různé formy nevěrnosti vůči Bo-
hu, slabosti a ochablosti víry,

zrady člověka vůči Bohu a Boží
lásce. Poselství sedmi sborům je
poselstvím celé církvi Kristově,
která je roztroušena po vší zemi.
Tak Bůh před námi otvírá sedm
vážných napomenutí, která jsou
určena každému věřícímu člově-
ku. Ale Bůh v tomto svém posel-
ství zároveň otvírá i sedm moc-
ných a nadějných zaslíbení, která
jsou určena všem věrným následo-
vníkům Pána Ježíše Krista. Jsou
určena všem křesťanům, kteří se
tiše, ale vpravdě pokoušejí jít ces-
tou následování Krista; i když vše-
lijak nedokonale, neuměle a v mno-
hé slabosti, přesto se pokoušejí
pronést korouhev vítězného zmrt-
výchvstalého Božího Beránka tím-
to světem.

(pokračování příště)
Pavel Rybín

poselství křesťanským sborům 
Setkala jsem se s názorem, že dobré skutky, pokud je konají nevěřící
(nebo i lidé hlásící se ke křesťanství, ale neznovuzrození), jsou vždy
nesmyslem, přetvářkou, a tedy zlem. Tento názor v takové absolutní
podobě nesdílím. 
Dobrý skutek má dvojí dopad – pro toho, kdo jej koná, a pro toho, koho
se týká. V prvním případě znamená u znovuzrozeného potvrzení a
dosvědčení jeho víry (viz list Jakubův), dále odměnu v nebi (ale pozor,
nejde o dar věčného života, nýbrž o „bonus“ pro toho, kdo už ho získal
- věčný život nelze získat skutky, nýbrž jen Boží milostí skrze víru a
pokání!) a umožňuje mu též účinnější evangelizaci než pouhým zvěsto-
vaným slovem – obojí by mělo, je-li možno, jít ruku v ruce; pro nezno-
vuzrozeného neznamená v pozitivním smyslu nic, dokonce jej může
klamně utvrzovat v domnění, že si tím dělá u Boha „dobré oko“, ukolé-
bávat jeho svědomí nespaseného hříšníka a zatajovat mu potřebu poká-
ní a znovuzrození. A pokud dotyčný vyvolává ve svém okolí pasivně
nebo dokonce aktivně dojem, že dobré skutky a slušné chování stačí pro
získání věčného života v nebi, pak je jeho postoj skutečným zlem. A v
jistém smyslu tedy mohou opravdu být zlem i jeho dobré skutky,
pokud slouží jako potvrzení a propagace takového postoje – mají tedy
opačný dopad než dobré skutky propagované Jakubem. Proto je tak
těžké evangelizovat právě v kompaktním společenství založeném na
dobrých skutcích přizdobených křesťanskou hantýrkou, proto znovu-
zrození celníci a nevěstky – a dnes třeba například i vysvobození nar-
komani – předcházejí farizeje do království nebeského. 
Avšak pro toho, komu slouží, a tím i pro veřejnost mají dobré skutky
(pokud zde skutečně nejde o propagaci chybného postoje ke spasení,
nebo pokud ty skutky zasahují i tam, kam tento postoj nedosáhne) vždy
dobrý smysl. Zabránění umělému potratu, ať už toho dosáhl znovuzro-
zený křesťan, neznovuzrozený příslušník tradiční církve nebo i humán-
ní světák, znamená v každém případě záchranu lidského života – a ten,
komu je tak umožněno se narodit, se může stát Božím dítětem, evange-
listou a misionářem, který bude dobré skutky spojovat s uvědomělým
vedením lidí k pokání a do Božího království. A i pokud k té záchraně
dojde v prostředí, které by takovou životní cestu zachráněného dítěte
samo nepodpořilo – tedy v prostředí světském nebo tradičně církevním
– mají znovuzrození křesťané (ať už se modlí konkrétně za toto dítě,
nebo o něm sice nevědí, ale modlí se za záchranu a následný život
dosud nenarozených obecně) možnost to ovlivnit svou přímluvou. 
Zahrádkář a zemědělec ví, že pokud z časových či jiných důvodů není
možno všechen plevel vykořenit, je užitečné ho aspoň otrhat, aby neu-
dusil kulturní rostliny a aby se nerozsemenil. Kdyby dobré skutky
neznovuzrozených byly nesmyslem a lží, nemělo by vůbec smysl cho-
dit k volbám, pokud bychom ve svém volebním obvodu nevěděli o zno-
vuzrozeném kandidátovi. Jenže i když se takových nedostává (a je třeba
se modlit, aby se dostávalo), není ani tak opravdu jedno, kdo z nezno-
vuzrozených přicházejících v úvahu stojí v čele vlády, ministerstva,
kraje či obce. Skutečně i ve světě a v tradičních společenstvích existují
lidé natolik neovlivnění falešnými ideologiemi, nesobečtí, moudří a
obětaví, že jejich praktická činnost je pro veřejnost dobrem. A pokud jde
o to, aby i oni sami poznali absolutní dobro v Bohu, aby byli spaseni a
aby jejich přínos pro společnost dostal i spásný rozměr – toho mohou
křesťané, kteří je volili a kteří se za ně přimlouvají, dosáhnout svými
modlitbami.

Ivana Kultová

Druhá světová válka zasáhla do životů milionů, lidí a přestože je to již tolik let,
je to stále živá připomínka, že když se včas nečelí zlu, přinese to zlo mnohem
větší. Je to poučení pro každou dobu. To co pro nás znamenají Lidice, to pro
Velkou Británií znamená Coventry. V noci z 14. na 15. listopadu 1940 se cílem
německých bombardérů stalo město Coventry, město průmyslové, ale i  město
kultury s krásnou  gotickou katedrálou sv. Michala. Centrum města lehlo pope-
lem, bylo usmrceno mnoho lidí. Symbolem ničivé zkázy se stala katedrála, z níž
zbyly pouze obvodové zdi. Po válce bylo rozhodnuto, aby zbytky staré katedrá-
ly zůstaly jako memento, varování, a vedle byla postavena nová katedrála, která
symbolizuje smíření. Základní kámen byl položen roku 1956 a vysvěcena byla
25. května 1962. Podíleli se na ní přední umělci té doby.
Nová katedrála je úchvatný prostor. Při vstupu  je po pravé straně nádherné
barevné abstraktní okno, spíše stěna z oken, na čelní straně je největší tapiserie
světa – Kristus ve slávě, a když se otočíte zpět, uvidíte prosklenou stěnu s obra-
zy postav a skrze tuto stěnu je vidět trosky původní katedrály. Po obou stra-
nách hlavního prostoru je několik kaplí, z nichž jedna nese název Kaple sjedno-
cení, která slouží všem křesťanským církvím.
Z vnější strany, při vstupu do katedrály, je zasazena bronzová deska s biblic-
kým veršem: Nikdo nemůže položit jiný základ, než ten, který je již položen, a
to je Ježíš Kristus. (1 K 3,11)
Myslím, že tento text je mimořádným svědectvím početným návštěvníkům, kde
hledat pevný bod života, sílu a naději. I v dnešní době musíme čelit různým
nebezpečím, a je proto jistotou, že když Ježíš Kristus je základem našich životů,
a kéž bychom na to nezapomínali, tak se nám otevírá světlo v přítomnosti 
i světlo do budoucnosti.
Účastnili jsme se zde také bohoslužeb anglikánské církve, kterou provázel nád-
herný zpěv katedrálního sboru a navíc se skladbami Felixe Mendelssohna a se
závěrečným preludiem úchvatných varhan. Byl to povznášející zážitek a uvě-
domoval jsem si, jak je úžasné, že stále zní  evangelium, které proměnilo a pro-
měňuje tento svět. Po skončení bohoslužeb za námi přišla paní farářka a když
se dozvěděla, že jsme z České republiky, tak řekla: Podívejte se na tuto stěnu (a
tam byl velký dřevěný nádherně vyřezávaný kříž), to je dar z Prahy.

Jan Trnka

hle, co ty, bez Boha nesvede...“
Mluvčí rady, Nikodém, zná proroky
a nejspíš by se rád domluvil, ale
hned zkraje slyší, v čem je jádro
pudla: Domluvit se a spojit síly ne-
stačí.
„Smysl pro Boží kralování se rodí 
z vody pokání a z Ducha...“ (J 3,3.7).
Moudrým a opatrným je skryto, 
co Bůh zjevuje nevýznamným (Mt
11,25). „Musíte se znovu narodit...“
Neslýchané! Zas odmalička? Co je to
za panství, které si nezíská elity?
„Ty jsi mistr v Izraeli a tohle ne-
znáš?“ říká mu Ježíš. Pochybují. Jan
Křtitel s nadějí mesiášského otevře-
ní žaláře (Iz 61,1b) zůstává ve věze-
ní: „Ty jsi ten, který má přijít?“ dá-
vá průchod své nejistotě, možná
zklamání, „nebo máme čekat jiné-
ho?“ (Mt 11,3) Dostává se mu nepří-
mé odpovědi a záhy je Herodem
Antipou zavražděn. Ježíše to sebere
i těch pár jeho, ale místo, aby
zarmoucení stranou odpočívali, sta-
rají se o zástupy těch, co si je tam
najdou. 
V bezpečnější krajině Heroda Filipa,
v Cesarei na úpatí pohoří Hermon,
zavlažujícího krajinu hojnou rosou a
řekou, která zde pramení, je už zřej-
mé, že evangelizace Galileje k větši-
novému hnutí nepovede. Města po-
kání nečinila (Mt 11,20) a v Jeru-zalé-
mě se proti Ježíšovi hromadí žaloby.
Musí se i skrývat (J 7,1n). Pravověrní
Židé se nejednou chopili kamení. Je
to na hraně, jde o život...
„Co se o mně říká?“ poptává se
své družiny veřejný činitel Ježíš.
„Za koho mne pokládají?“ Jak jsme
na tom?
„Vedou se řeči o reinkarnaci někte-
rého z velkých duchů Izraele: Křti-
tel? Eliáš? Jeremiáš? Prorok veliký
povstal mezi námi,“ říkají, „a Bůh
navštívil lid svůj“ (L 7,16).
„A za koho mne máte vy?“
„Ty jsi Kristus,“ vyhrkne Petr podle
Marka, a Ježíš, jako by se zalekl,
nechce, aby to šířili.
„Mlčte, dokud si zlí vinaři sami
neřeknou: Hle, dědic! Pojďme, za-
bijme jej a dědictví je naše...“ 
(Mt 21,38). Začal je učit, že Syn člo-
věka musí mnoho trpět. Nezbývá,
než mluvčími lidu potupen, být
zabit. Ve třech dnech pak z mrt-
vých vstane. Nechápou. Ke Kristu,
Synu Boha živého, jim to nesedí.

Otec přece na to má, aby se nevin-
ného zastal!
Ledaže... ano, Ježíš z Nazaretu...? Až
příliš zjevně je člověkem: Nezřídka
utrmácený, sotva padne, usne, třeba
na zádi lodě zmítané bouří. To se jen
Šimon po svém zvyku uřekl... Na-
štěstí. A snad to nahlédne i Mistr: tak
snadnou kořistí že by byl Boží Syn?
Kde by zůstal Hospodin, Bůh Izra-
ele? Nesnesitelné. Ježíš – Kristus?
Není to rouhání? S tím na jistou
smrt. Ví to, a přesto jde...
Co takhle na čas do ilegality, Mistře?
Máš nás, jdeme do toho s tebou. Při
troše opatrnosti... Třeba tady v hor-
ské velebnosti tvého proměnění: stá-
nek tobě, stánek osvoboditeli Moj-
žíšovi, stánek bořiteli pověr a Bálů
Eliášovi. Rozkřikne se to, národy si
pospíší k naší hoře, praví prorok 
(Iz 2,2-3; Mi 4,1) a užasnou... Petr
neví, co říká. Mluví z něj strach.
Ze skrytosti oblaku nepřeslechnutel-
ně přichází: „Tento je ten Syn můj
milý, toho poslouchejte...“ a to je
konec. Konec, o kterém Mistr mlu-
ví... Konec? Ano. Konec nejistoty a
pochybností. Sestupujeme do Jeru-
zaléma...
„Podle našeho Zákona má umřít,
protože se činil Synem Božím“ 
(J 19,7), trvají žalobci na svém.
Mají svou představu a té obětují
kohokoli...
„Jsi-li Kristus, pomoz sobě i nám,“
zpochybňuje viselce Ježíše na-
konec i spolutrestaný zločinec 
(L 23,39). Je příliš obludné myslet
Boha Krista, s námi v tak strašli-
vém trápení, nečinného..., a tak se
chvěj. Jako list, unášený větrem
svých nepravostí, se zachvěj ne-
myslitelným, otřásavým, z logiky
a reality vybočujícím, ano, absurd-
ním: „Pane, rozpomeň se na mne
ve svaté své skrytosti...“
„Ještě dnes...“ snímá Ježíš hřích
světa. Ještě dnes se s tebou rozdě-
lí o jistotu vzkříšení... „budeš se
mnou...“
„Jsa v způsobu Božím, nerozpako-
val se s tím mezi nás,“ byla to šance
pro Izrael i pro svět, svědčí Saul,
když osleplý světlem u Damašku
prohlédl ke Kristu. „Zranitelného,
smrtelného člověka Ježíše z Naza-
retu našli v zahradě na modlitbách.
Syna Božího? Sám sebe tím zmařil.
Poslušný svého Božství („Vím, že
přikázání Otce je život věčný“ 

J 12,50) se ponížil až do smrt,i a to
smrti kříže, aby člověka, aby nás při-
vedl k poznání, jací jsme vůči Bohu, 
a tak k pokání. K víře, že je LÁSKA,
a zachraňuje k životu z moudrosti
Boží (J 17,3). 
Bůh tvoří, miluje, trpí a raduje se
nad jedním hříšníkem činícím poká-
ní. Jako trvá setí a sklizeň s vinobra-
ním, tak trvá utrpení a smrt Krista
Boha kvůli nám. Bůh trpí hříchem 
v nás a mezi námi, odcizením a lho-
stejností ke své LÁSCE. Už jsi nad
tím zaplakal? My to zvěstujeme, do-
kud nepřijde: Zvěstujeme smrt
Páně, ale ON přichází vzkříšený se
životem pro nás: „Vezměte, jezte, to
je mé tělo... To je má krev té nové
smlouvy, krev. která se prolévá za
mnohé.“ Kvůli mně, kvůli tobě,
kvůli nám, naší vinou. Plač, aby ses
zaradoval.
Věř a postaví tě to do světla. Účast-
níš se superskutečnosti jeho z mrt-
vých vstání. Bůh jej povýšil nade
vše. Dal mu JMÉNO nedotčené ni-
čím, co tomu kdo ubírá nebo k tomu
přidává. „ON je Pánem ve slávě
Boha Otce“ (Fp 2,5-11). 
Amen.

Modlitba:
Otče náš, který jsi ve svaté skrytosti,
posvěť se TVÉ JMÉNO v závalech naší
všednosti a nesvatosti. Podáváš nám víc
než tento život, víc než tento svět a my
jsme uvěřili a přijali.
Uchází se o nás naše živobytí každý den,
ale my ti držíme místo ve svém myšlení,
rozhodování, konání. Chce-me být s
tebou. U tebe nalézáme šťastné rozezná-
ní svých zmýlení, iluzí a zdání. Ty od-
zbrojuješ strašidla naší současnosti.
Snímáš masky atrapám bohů i škůdcům
země a máš východisko z našich bezrad-
ností...
Přicházíme unaveni cizotou, lhostejnos-
tí a nevolí lidí ke tvému kralování, ke tvé
LÁSCE a vůli, která je ŽIVOT. Zvykli
jsme si na hřích tohoto světa, jsme vinni
tvojí bolestí. Odpusť nám, prosíme. 
Obnov nás, Bože, Duchu svatý v ro-
zumění tobě, ve výhledu naděje, v očeká-
vání nových duchovních věcí, když jsme
prázdní jeden pro druhého, v hlušině
svých slov nedbalí toho, co duchovně
obživuje. 
Přijď nám svým SLOVEM na pomoc.
Amen.

Samuel Jan Hejzlar

kdo jsi, pane? 2 p 1,16-21; 1 j 1,1-10
Dokončení ze str. 2

nesmyslnost dobrých skutků?

Úvod (zjevení 2. A 3. kApitolA = poselství všem)

coventry



Nekrolog - podle slovníku projev hodnotící život a dílo zemřelého člověka – bývá
ošidnou záležitostí. Většinou se dozvídáme, že zemřelý byl člověk bez poskvrny, bez
viny, bez hříchu – vlastně dvojník  Pána Ježíše. Všichni víme, že to tak není a nemů-
že být, jsme lidé hříšní a všichni máme chyby – někteří více, jiní méně. Stává se
potom, že nad hodnocením  zemřelého několik lidí pláče, jiní se trochu usmívají a
další „vědí  svoje“. 
Proto mám-li napsat o  Mgr. Jaroslavu Švejdovi, který  v době mého „kurátorová-

ní“ v ústeckém sboru ochotně převzal práci varhaníka po náhle zemřelém br. doc.
Danešovi, nebude to jenom o pohodě. Někdy jsme se přeli, snad jsem až příliš
nesmlouvavě prosazovala některá rozhodnutí staršovstva. Pro Járu byli naopak
autoritami dva vzdělaní muži – RNDr. Josef Kopřiva a RNDr. Ivan Brouček. První
z přírodovědců Dr. Kopřiva byl chemik a hlavně výborný znalec Písma svatého, Dr.
Brouček byl seismolog a třebaže měl ke křesťanství od mládí blízko, nechal se pokřtít
až v Ústí ve svých 72 letech sestrou farářkou Aničkou Pavloskovou. 
Snad byl Ivanův křest  hlavní příčina, že se s br. Švejdou stali doživotními kamará-
dy. V kostele potřeboval náš varhaník pomocníka a za toho si zvoílil právě Ivana.
Nejsem si jista, že to byla ta nejlepší volba; občas se stalo, že varhany hrály o jednu
sloku více nebo naopak méně než bylo ve zpěvníku, nebo hrály úplně jinou píseň než
byla na programu. My dole jsme se usmívali a občas to komentovali tak, že snad náš
selský rozum je pro to počítání slok a výběr správných písní jistější než universitní
diplom. Přes všecky ty malé kotrmelce jsme oběma rádi odpouštěli a přijímali jejich
omluvy. Byla to tehdy docela  veselá etapa života sboru.
Léta ubíhala, Dr. Kopřiva umřel  a Jára i Ivan vážně onemocněli. Bylo pro ně  samo-
zřejmostí, že byl-li jeden v nemocnici, druhý jej navštěvoval a vzájemně si dodávali
sílu k dalšímu životu. Potom umřel i Ivan a  vzpomínám, že to Jára hodně těžce nesl.
Štěstím pro něho byla jeho manželka, kterou sestra farářka Anička Pavlosková nazý-
vala „andělskou bytostí“. Mnohokrát jsem se přesvědčila, že to nebylo nadnesené,
paní PhDr. Zdeňka Švejdová vytrvale a s křesťanskou pokorou snášela zhoršující se
Jaroslavův zdravotní stav, hledala nejlepší řešení, jak mu pomoci a byla s ním i v
posledních chvílích života v hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích, kde Jára 27. června
2016 umřel.
Čest památce bratra Mgr. Jaroslava Švejdy a díky Pánu Bohu za ty, kteří mu byli
opravdovými bratry a sestrami.

Vladimíra Meislová, ČCE Ústí nad Labem

Už za svého života byl malíř, rytec a
grafik Rembrandt van Rijn považo-
ván za velikána, a to  tvořil v plodné
době nizozemského zlatého věku.
Ale jeho popularita měla nejednou i
své sinusoidy, a poznal tak i hořkost
zneuznání, nepochopení a ponížení.
Dnes však Rembrandtovo umělecké
dílo představuje v celém světě na-
prosto jedinečný a přes staletí stále
oslovující odkaz. Když například 
v roce 1948 navštívil krakowské mu-
zeum Picasso, bez poznámek si pro-
hlédl díla Leonarda da Vinciho, nad
malým obrázkem Rembrandtovy
krajiny však s úctou prohlásil: „Proti
talentu se nedá nic dělat.“ 
Rembrandtovy obrazy, jeho geniální
lepty zachycují mistrně jímavou krá-
su přírody, zobrazují citlivě, ale bez
příkras a se smyslem pro detail pří-
běhy antické, biblické i příběhy ze
současnosti a v portrétech odhalují
tajemství duše. Dokonalost figurální
malby, řeč šerosvitu, hra světla a stí-
nu, plastičnost, dotvářená násadou
štětce v hrubém vrstvení barev, mají
různorodé poslání. Světlo zdůraz-
ňující myšlenku, světlo a stín ve
službách děje, světlo jako citové zá-
zemí, světlo jako zašeptané slovo
lásky, něhy, vděčnosti, odpuštění,
světlo ve službách etické směrovky
na životní cestě, světlo a zlatem pro-
teplený stín smutné výčitky – světlo
a stín splývající s temnotou. Tato
promyšlená hra kontrastu předsta-
vuje divákovi umělecký prostředek
dovedený k naprosté dokonalosti a
činí tak s přesvědčivostí, která je
nenapodobitelná. Rembrandtovo
dílo čítá přibližně 600 maleb, téměř
400 leptů a 2 000 kreseb.
V závěrečném období umělcova
života vznikl také pozoruhodný
Portrét starce či rabína, o němž se
rozšířily dohady, že jeho podoba
patří českému vědci, filosofu a teolo-
gu, velkému učiteli národů Janu
Amosi Komenskému. Je tomu
opravdu tak? Komenský sice trávil
své stáří ve vstřícném amsterodam-
ském vyhnanství a bydlel nedaleko
Rembrandtova domu, ale přece jen.
Mám své pochybnosti. Dovolil by si
nenáročný, osobně tak příkladně

skromný Komenský věhlasný a dra-
hý Rembrandtův ateliér? Jsem si té-
měř jista, že nikoli, ba že by mu něco
podobného ani na mysl nepřišlo.Vše
mohlo proběhnout ovšem také zcela
jinak. Co když vstoupila do hry bo-
hatá a vzdělaná holandská rodina
de Geerů, která muže bez vlasti při-
jala tak vřele, vstřícně, s neskrýva-
nou úctou a s obdivem? Mohl pro-
běhnout například i tento scénář:
zcela výjimečně soustředěný Ko-
menského obličej, do něhož byla ve-
psána nejen přemíra inteligence, ale
též vroucí zbožnost a pozoruhodná
etická houževnatost, neodolatelně
zaujal při náhodných setkáních

bystré oko samotného malíře, a byl
to on, kdo učinil první krok. Posled-
ního biskupa „umírající“ Jednoty
bratrské ovšem mohl portrétovat
také pouze některý z Rembrand-
tových žáků. I když se historikové
umění nepřestávají ptát i přít, i když
se vytrvale snaží nalézt na kladené
otázky prokazatelnou odpověď,
otazníky zůstávají. Ať tak či tak, do-
konalým dílem se pyšní galerie
Uffizi ve Florencii.
Rembrandtova tvorba byla vždy
hluboce náboženská, ale s přibývají-
cími lety umělce duchovně zvrouc-
něla. Jeho osobní víra se prohlubo-
vala a vyjádření vnitřního prožitku
dostávalo na plátnech stále větší
prostor. Malíř se při své práci stále
častěji vracel, ač neochvějně pře-
svědčený protestant, k projevům
staré křesťanské mystiky. Ta se snad
nejsilněji projevila  v obraze Simeon
v chrámu, v obraze – dá se říci – na
rozloučenou, neboť jej Rembrandt
dokončil v roce své smrti (1669).
Zachytil na něm procítěně, tak procí-
těně, jako by se sám se Simeonem
ztotožnil, evangelijní příběh starce,
který bez zakolísání až do svých
posledních dnů vyhlíží jemu zaslí-
bené znamení spásy, znamení smí-
ření svatého Boha s hříšným člově-
kem.
Vnímáte, jak tichá, přece však výraz-
ná záře, vycházející z obrazu, zapla-
vuje celý prostor? Je utkaná z paprs-
ků věčné lásky a odpuštění, stává se
písní o vstřícnosti a věrnosti Boží a s
touto nadějí proniká staletími až do
naší současnosti. Ruce stařičkého
Simeona se chvějí, jeho prosvětlený
obličej je plný dojetí, plný tichého
štěstí, a jeho bledé rty pokorně šep-
tají: „Nyní propouštíš, Pane, služebníka
svého, neboť viděly oči mé spasení tvé.“
(Lukášovo evangelium, 2,25-30)

Milada Kaďůrková
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410. výročí narození rembrandta van rijna

Portrét starce (detail) - galerie Uffizi, Florencie, (104,7 x 86 cm)

Simeon v chrámu, 1669,
Nationalmuseum, Stockholm

vzpomínka 
na ústeckého varhaníka

9. synod leuenberských církví v Čr
25. a 26. listopadu 2016 se v prostorách církve bratrské 
v praze, soukenická 15 sejde synod členských církví spo-
lečenství evangelických církví v evropě v českých zemích. 
bude zahájen v pátek v 17 h bohoslužbami, při nichž bude
kázat předseda rady církve bratrské daniel Fajfr. 
tématem sobotního jednání, které začne v 9 h, bude dě-
dictví reformace v našich církvích. přednáškou ospra-
vedlnění bezbožného člověka a evangelická církev 21.
století toto jednání uvede prof. dr. jan štefan z etF uk. 
na bohoslužby i zasedání synodu srdečně zveme ekume-
nickou veřejnost.

Je dobré, že v množství vydávaných knižních
titulů nechybí i knihy, ke kterým se rádi vrací-
me. Není takových mnoho. Oslovily nás, po-
vzbudily, pomohly vidět svět jinak. Vděčně
jsem do téhle své "speciální" knihovničky zařa-
dil oba díly Rezonančních příběhů Pavla a
Věry Javornických, které vydalo nakladatel-
ství Návrat domů v Praze. 
Povolání a otevřená srdce obou autorů stojí za
jejich zvláštním propojením a vstupem do
životních příběhů mnoha lidí. Propojení ne lho-
stejné. Ale jak je vzpomínáno ve vědomí laska-
vé sounáležitosti, která si uvědomuje malost a
zároveň i velikost našeho člověčenství. Témata
se otevřela různá, tak jak šel čas. Dramatická i humorná. Jak to bývá při
pohledu do různých situací jiných lidí, pomáhají v orientaci a zhodnocení
vlastních cest. A také vidět život jako Boží dar, i to, že hovořit s Jeho dárcem
a hledat ho je normální. Důležité je nabízený dar přijmout. Vždyť teprve pak
lidský život získává svůj smysl, naplnění a cíl. Kruh se uzavírá. K odpovědi
na směr vlastní životní cesty pak vedou i dvě otázky položené na konci kaž-
dého příběhu. Stejně i biblický text svým sdělením, že ve všech situacích,
kterými v životě procházíme, zůstává Pán Bůh s námi.
Je velmi dobré, že víc než stovka vyprávěných příběhů je v obou knihách
rozdělena do tematických okruhů. Ty často zahrnují situace, které důvěr-
ně známe z vlastního života. Rejstřík biblických veršů, které k nim jsou
připojeny, pomáhá s rezonancí vzhůru i nám čtenářům.
Děkuji vám, Věro a Pavle, za nás, kteří jsme už četli!

Jiří Hofman 
kazatel Církve bratrské

recenze: rezonanční příběhy


