
páN Je BLízko
fiLipSkým 4,4-7 

„Don´t wory be happy“ zpívá Bob-
by McFerrin ve svém slavném po-
pěvku. Netrap se, buď šťastný. Ta-
hle krásná píseň dobře vystihuje lid-
skou představu, že trápení lze pře-
lstít hrou na štěstí. Apoštol Pavel na
to jde jinak, na první místo dává

radost, dokonce opakovanou. Ra-
dujte se znova a znova. A zároveň
tím decentně připomíná, že Pán je
blízko. V závěru dopisu Filipským
vyzývá k radosti nikoliv starosti:
Radujte se v Pánu vždycky, znovu
říkám, radujte se! Jako by dobře
věděl, že každé očekávání velké
změny v životě u nás vyvolává dva
protichůdné stavy mysli - radost
nebo starost. Jeden nebo druhý, ale
také oba společně, kdy hranice mezi
nimi bývá velmi tenká. Typické ob-
dobí spojené s radostí i starostí je
očekávání narození dítěte. Velká
radost, těšení na nově narozeného
človíčka a zároveň velká starost, aby
vše dobře dopadlo. Těžko říct, co je
silnější. Do poslední chvíle je to neji-
sté. Také Advent je obdobím, které 
v nás oba tyto stavy mysli vyvolává
– těšíme se na narození Spasitele a
zároveň prožíváme určitou tíseň 
z druhého příchodu Krista. 
Pro Pavla je ale pořád na prvním
místě opakovaná radost. Zároveň
ovšem neokázalá. Buďte při své ra-

dosti mírní, ohleduplní. Okázalá
radost by se mohla snadno stát pří-
činou smutku někoho druhého.
(Plakat s plačícími se nevylučuje.)
Mírnost jako citlivý postoj k bližní-
mu, jako zvláštní ctnost, která na
rozdíl od nevázané radosti nevzbu-
zuje závist ani nevyvolává smutek. 
A mírnost také jako radostné a při-
tom střízlivé očekávání času bu-
doucího. Pán je blízko. Je nám na-
blízku bez ohledu na čas, který nás
od jeho příchodu dělí a který nikdy
nebudeme znát. A tak se netrapte a
zkuste změnit svůj postoj k životu 
v celé jeho složitosti plné nezodpo-
vězených otázek, povzdechů a nář-
ků. Vložte je všechny do vděčné
modlitby. Pak bude naši emoční
ambivalenci radosti i obav, ten ne-
klid našich myslí a srdcí, střežit
pokoj Boží v Kristu Ježíši. Pavlovi
můžeme věřit, protože tento dopis
psal z vězení bez valných vyhlídek
na propuštění.

Pavel Kočnar
Hlavní kaplan Vězeňské služby
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Ježíšovo lidství jsme určili podle jeho
skutků, kupříkladu podle toho, že
jedl a pil, byl unaven a spal. Člověk
spí. O Bohu však víme z Písem, že
nedříme a nespí. Ze skutků určíme i
Ježíšovo božství. Zjevoval Boží vůli –
je zjevovatel, vykoupil nás z otroctví
hříchu a ze smrti – je vykupitel. Při-
šel na vinici a svou synovskou auto-
ritou se ujal Otcova panství proti
všem pouhým služebníkům – je Pán
všeho. Ani já nejsem sám svůj.
Vezměme to popořádku – Zjevova-
tel. První, kdo zjevovali Boží vůli i to,
kdo vůbec Bůh je, byli proroci. Ti
přijali od Boha slovo zvláštního zje-
vení, Boží slovo, které bylo absolut-
ně nezávislé na jejich osobě. Lidem v
tomto ubohém světě dali poznat
vůli, kterou neznali a nemohli znát,
Boží vůli. Sami proroci neměli auto-
ritu, tu mělo jen to slovo, které jim
bylo svěřeno.
S Ježíšovým zjevováním Boží vůle je
to úplně jinak: jeho slovo je neoddě-
litelné od jeho osoby. Ježíš zjevuje
Boží vůli lidem ve svých činech i ve
svých slovech. Jeho slovo je tedy
slovo Boží. Bůh sám jedná a mluví v
něm jeho prostřednictvím. Protože
Ježíš praví, dělá a je, tajemství Boha a
jeho vůle je zjeveno tak jako nikdy
předtím. „Kdo viděl mě, viděl Otce“.
Tento Ježíšův výrok, třebaže spíše
patří do úst vyznávajícího apoštola,
správně říká, kdo Ježíš je. Kdo ho
takto poznal, uvěří i v jeho vzkříšení
z mrtvých. 
Vykupitel je další projev jeho bož-
ství. Ježíšův život, jeho skutky,
slovo, ale i jeho utrpení a smrt zjevu-

jí Boha, který hledá, co se ztratilo,
obnovuje vztah hříšníků k němu a
činí z nich nová, svobodná stvoření,
Boží děti. Sám Ježíš potvrdil, že tyto
Boží dary nezáleží toliko ve slovech,
ale v nové skutečnosti. Když vcházel
do domu vrchního celníka Zachea,
prohlásil: „Dnes přišlo spasení do
tohoto domu“ (L 19,9). Ježíš je dobrý
pastýř, který hledá ztracenou ovci a
zachraňuje ji před zahynutím. Neje-
nom oznamuje, že Bůh odpouští, ale
sám odpouští. Také jen nemluví o
smíření, ale sám je praktikuje. Aby
nás smířil s Bohem, trpěl a zemřel na
kříži. Toto utrpení a tato smrt jsou
vskutku tím smířením. Touto udá-
lostí Bůh naplnil svůj rozsudek nad
hříšníky a projevil svou vůli lásky. 
V kříži zjevil Bůh svou svatost i své
milosrdenství, a to tak, že místo
všech lidí nechal trpět jediného, Je-
žíše Krista. Takto jednal jen ten, kdo
není jako my, hříšník. Učedníci ne-

dovedli pochopit, že Ježíš musí trpět,
aby dokončil Boží dílo. Absolutně to
odmítají: Petr si ho vzal stranou a
začal ho kárat: „Buď toho uchráněn,
Pane, to se ti nemůže stát!“ (Mt
16,22). Avšak celá Ježíšova existence
kulminuje utrpením na kříži, jinak
by nedošlo ke smíření lidu s Bohem.
Právě jeho utrpení vytvořilo akt
Božího smíření.
Ježíš je Pán, to je další jeho božský
titul. Učedníci, kteří se s Ježíšem
osobně setkali, pocítili, že stojí před
absolutní autoritou, a to ještě dřív,
než Ježíš něco řekl nebo udělal. Jan
ve svém evangeliu popsal hned 
v první kapitole, jak se fascinace
Ježíšovy osoby, kterou nejprve vy-
jádřil slovy: „Hle, beránek Boží“
rozšířila nejprve na dva učedníky a
od nich zachvátila další a další. Eku-
menický překlad proto nadepsal tu
část první Janovy kapitoly jako po-
volání učedníků (35-51). V podoben-
ství o zlých vinařích se Ježíš označil
jako Syn Pána vinice na rozdíl od
zlých nájemců nebo pouhých slu-
žebníků, kteří byli povoláni na vinici
dřív než on. 
Titul Pán sdílí Ježíš se svým nebes-
kým Otcem. Učedníci pocítili, že je
třeba poslouchat tohoto člověka jako
Boha. Jejich poslušnost neměla pů-
vod ve strachu, nýbrž v důvěře, 
v poslušnosti víry. Ježíš je Pán tak
jako Bůh je Pán. Je ovšem Pánem
jinak, než jsou lidé pány. Pán není
ten, který jenom vyžaduje, ale který
dává, a to podíl na spáse mesiášské
budoucnosti.

Josef Veselý

Ježíšovo božství

Čas adventní je vyměřen čtyřmi nedělemi v předvánočním čase.
Nejprve hoří na adventním věnci jedna svíce, pak dvě, tři a nakonec
všechny čtyři. Dnes je už samozřejmé, že čas sledujeme na hodinkách,
ale v dřívějších dobách byl čas odměřován svícemi. Z těchto dob se
uchoval už jen zvyk adventního věnce. Už od dětských let v čase advent-
ním napjatě očekáváme příchod času vánočního. Děti se těší na vánoční
nadílku a na stědrovečerní stůl, dospělí se těší také na nadílku a na štěd-
rovečerní stůl,  navíc se ale také těší, že budou moci někoho obdarovat
a těší se na okamžik, kdy se setkají v rodinném kruhu nebo vůbec se
svými nejbližšími. Děti se ptají maminek a tatínků, kdy přijede babič-
ka s dědečkem, nebo kdy  pojedou oni všichni za nimi. Dospělí mají
většinou spoustu práce a mají strach, zvláště hospodyňky, aby všechno,
jak se patří, stihly. Snad aspoň na jednu dvě hodinky se budou smět
posadit a složit ruce do klína a dívat se a poslouchat, snad alespoň na
několik vteřin. Dívat se a poslouchat – na to celou tu adventní dobu
čekáme. Proč vlastně? Nic nedělat. Smí se to? (Obávám se, že je velmi
těžké tuto myšlenku obhájit.) Dovede to vůbec někdo? Není to příliš
smělé?  Je to vůbec odpovědné? Nezanedbáme tím něco, co by nás dříve
nebo později mohlo vytrestat? Někdy se člověk zastaví a zasní během
roku,  i uprostřed shonu všedního dne. Ale o Vánocích se chce zastavit
a v klidu sejít rodina, chtějí se setkat přátelé, ale tak, jako se jindy
během roku nesejdou. Ti lidé, kteří se scházejí k příležitosti Vánoc
spolu třeba ani nechtějí  zrovna něco podniknout, nechtějí spolu za kaž-
dou cenu něco udělat, nějak po svém obvyklém způsobu se pobavit.
Chtějí se třeba jen tak sejít kvůli sobě samým. Chtějí si projevit věrnost
a lásku. Tehdy jeden druhého nehledá proto, že od něj něco potřebuje.
Tehdy jeden druhého hledá proto, že od sebe právě v tomto okamžiku
už nic nepotřebují, ale potřebují sebe navzájem v pokoji. 
K tomu, aby se to všechno povedlo, k tomu slouží doba adventní - doba
příprav a očekávání. Ale ono se to většinou právě nepovede podle všech
těch vysněných představ, které v srdci  a ve vzpomínkách už od dětství
chováme. Ať děláme co děláme, nakonec se to nikdy nepovede, jak
bychom si přáli. Třeba částečně ano, ale nikdy ne tak docela. Je dobré to
vědět. Je dobré už dopředu vědět, že člověk si nemůže všechno zařídit
sám. Doba adventní je právě především dobou očekávání. Kdybychom

adventní doba

Dokončení na str. 2

Na počátku (koNečNém)

...na konci bude SLoVo.
to SLoVo bude Bohem.
Jím stvoří zemi novou,

vše v okamžiku 
pouhém.

tím utne lidský hovor,
ukončí každou hádku.

Bůh má poslední
SLoVo,

co bude na počátku...

RaLf mošt



Mám nevýslovnou hrůzu z toho
konce, který by mohl přivodit člo-
věk, použitím atomové zbraně.
Uklidňuje mě však svědectví novo-
zákonní víry, že konec vesmíru je 
v plánu Božím, jenž doloží, že ves-
mír je dílem Boha a jeho slávy.
Přece věříme v Ježíše Krista jako
rozhodující Boží účast na vesmíru,
což přináší do našeho přemýšlení 
o konci vesmíru uklidnění.
O kosmickém významu Krista
vypravují výmluvně dva oddíly 
v Ef 1, 9-23 a Ko 1,15-23, o nichž
odborníci soudí, že to byly původ-
ně gnostické hymny, které byly
přepracovány v křesťanském smys-
lu. Čtenářům tento soud nepřeká-
ží pochopit Krista v jeho kosmic-
kém významu, a já chválím apoš-
tola Pavla, že se neostýchal použít
tohoto cizího hymnu ke zvýšení
Kristovy slávy u všech čtenářů.
Rád čtu v Ef 1, že Bůh „podle své-
ho plánu, až se naplní čas, přivede
všechno na nebi i na zemi k jedno-
tě v Kristu“. A v Ko 1 čtu, že „plnost
sama se rozhodla v něm přebývat,
aby skrze něho a v něm bylo smí-
řeno všechno, co jest, jak na zemi,
tak v nebesích – protože smíření
přinesla jeho oběť na kříži“. 
Křesťan, který věří v odpuštění
hříchů, proto nepociťuje žádné ne-
bezpečí z kosmického rozšíření
Kristovy moci. Jeho odpuštění hří-
chů je platné v malém i kosmic-

kém prostoru. Kosmický prostor
neanuluje význam toho, co se udá-
lo a co se děje na maličké zemi,
třebaže člověk, obyvatel kosmu,
představuje sebe v těch astrono-
mických rozměrech jako zrníčko
prachu. Astronomické rozměry
nemohou vzrušit ani zpochybnit
tajemství osoby a jejího vztahu
víry. 
Očekávání konce universa je u
křesťana spojeno se zničením ne-
přátelských mocností, zákona, hří-
chu, satana a smrti, které tvoří jed-
notu, i když s mnoha tvářemi.
Když jejich moc skončí, objeví se
Boží světlo a život. Vítězství nad
nimi nebude nic jiného, než plné
zjevení toho, co je Ježíš Kristus již
skrytě. „Ale až se ukáže Kristus,
náš život, tehdy i vy se s ním uká-
žete v slávě“ (Ko 3,4).
Pokud jsme v tomto těle smrti 
(Ř 7,24), jsme pro sebe a pro druhé
neprůhlední. Je v nás jakási tem-
nota, která nás skrývá před námi
samými. Jistě, víra spočívá v tom,
že pochopíme sami sebe. Avšak
jako vše, co se týká víry, je i toto
poznání neúplné, je v začátcích. Ja-
ko nepoznáme, co vyroste ze zrna,
je i to, co budeme, skryto i pro víru.
Víme jen, že vše bude jiné.
Život věčný, přislíbený věřícímu,
nebude mít nic společného s ča-
sem, bude se spíše týkat pobytu 
v duchovním těle, o němž píše

apoštol Pavel v 1. listu Korintským:
„Co je zaseto jako pomíjitelné, vstá-
vá jako nepomíjitelné. Co je zaseto
v poníženosti, vstává v slávě. Co je
zaseto v slabosti, vstává v moci.
Zasévá se tělo přirozené, vstává
tělo duchovní. Je-li tělo přirozené,
je i tělo duchovní“ (42-44). Zřejmě
Pavlova slova potvrzují, že každé-
ho z nás čeká individuální existen-
ce, tedy ujištění, že náš duch nebu-
de absorbován věčností.
Avšak když evangelium říká tak
často, že s přibližujícím koncem
všeho se zároveň přibližuje Boží
království, zdůrazňuje tím, že věč-
nost nebude jen pro jednotlivce, ale
pro celé lidstvo. Ostatně v perspek-
tivě evangelia se vždycky současně
objevuje jednotlivec vedle lidstva.
Dokonalost jednotlivců je zároveň
dokonalost celé společnosti tak, jak
to máme před očima ve sboru bra-
tří a sester, kde jednotlivci tvoří čás-
tečku celého lidstva. Vždyť láska se
může uplatnit jen tak, že spojí jed-
noho s druhým vzájemnou láskou.
Tatáž láska nás nasměruje až k Bo-
hu, kdy jej spatříme tváří v tvář 
(1 K 13,12). Tato Boží přítomnost
nejlépe vyjadřuje smysl věčnosti.
V Bohu Otci naleznou dějiny spá-
sy svůj konec. Pro nás však zůstá-
vají nad naše myšlení, ať jde o
jejich počátek, tak o jejich konec.

Josef Veselý

2 ET-KJ

křeSťaNé, kteří upRchLi před iSiS, Se pRaVděpodoBNě VRátí
do SVých VeSNic příští Léto
Chaldejský katolický arcibiskup z Erbílu – kurdského města v Iráku, do
něhož v roce 2014 uprchly před postupem ISIS desítky tisíc křesťanů –
se domnívá, že se uprchlíci příští léto začnou vracet do svých osvobo-
zených vesnic. „Objeví-li se konkrétní známky [bezpečnosti a jistoty],
lidé se určitě vrátí,“ řekl arcibiskup Bašár Warda organizaci Pomoc círk-
vi v nouzi. „Doufejme, že příští léto budeme svědky toho, že lidé budou
pracovat na obnově a čištění své země [na Ninivské planině] a budou se
snažit znovu zřídit potřebné instituce.“ A dodal: Konečně je ISIS zatla-
čován. Kříž vítězí a nakonec toto strašné zlo již nebude existovat. Lidé
se účastní mší a modlí se... Bohužel je toho hodně zničeno: jsou tam
vypálené kostely, některé chrámy byly zcela zničeny a mnoho domů
bylo poškozeno nebo zničeno, nábytek byl vypleněn. Potřebujeme čas
na obnovu, aby tyto vesnice byly opět obyvatelné.

RC monitor

tiSíce mLadých Lidí Se zúčaStNí SetkáNí taize V Rize
Na konci roku se v Rize uskuteční 39. evropské setkání mladých orga-
nizované ekumenickou komunitou Taizé. Setkání se zde bude konat na
pozvání zástupců místních církví. Po dobu pěti dnů budou účastníky
hostit místní křesťanská společenství a lotyšské rodiny. Součástí pro-
gramu jsou pravidelné společné modlitby, ke kterým se 3x denně bu-
dou scházet v místních kostelích a chrámech. Setkání nabízí příležitost
ke sdílení ve skupinkách i workshopy a přednášky odborníků z růz-
ných odvětví z Lotyšska i zahraničí. S přípravou na místě pomáhá mezi-
národní tým dobrovolníků z 12 zemí, také z České republiky a ze
Slovenska.
Setkání ponese v současné obtížné situaci, ve které se Evropa nachází,
poselství pokoje a smíření. Toto jsou některé z hlavních aspektů setkání:
* MLADÍ. Účastníci ve věku 17–35 let společně stráví netradiční konec
roku – v modlitbě, setkávání, sdílení a vzájemné solidaritě.
* MĚSTO. Po třicáté deváté se evropské setkání odehraje v jednom z vý-
značných evropských měst. Riga letos stane po boku Valencie, Říma,
Berlína, Bruselu, Lisabonu, Paříže a spousty dalších měst, která v minu-
losti setkání hostila. Před dvěma lety se evropského setkání mladých 
v Praze zúčastnilo téměř 30 tisíc mladých!
* EVROPA. Vzhledem k napjaté situaci, které Evropa v současnosti čelí,
bude mít přítomnost tisíců mladých lidí z Ukrajiny, Běloruska a Ruska
zvláštní důležitost. Letošní setkání se bude konat na dosud nejvýchod-
nějším místě! Bude to poprvé na území bývalého Sovětského svazu.
* POHOSTINNOST. Většina účastníků bude přivítána v lotyšských do-
mácnostech. Více než 100 místních křesťanských společenství se aktivně
připravuje na přijetí mladých poutníků.
* VÍRA. Mladí poutníci se po příkladu lotyšských svědků evangelia vy-
dají k pramenům víry. Budou také rozjímat nad poselstvím bratra
Aloise, představeného komunity Taizé, které je inspirováno letošním
setkáním mladých v africkém Beninu a zamýšlí se nad prostotou.
* JEDNOTA. K pozvání uspořádat setkání v Rize připojili svůj podpis
luteránský arcibiskup, katolický arcibiskup, metropolita pravoslavných
a biskup baptistických církví. V Rize se setkají mladí různých církví,
včetně účastníků ortodoxních církví Ruska, Ukrajiny a Běloruska.
* WORKSHOPY. Součástí programu budou desítky workshopů a před-
nášek význačných odborníků z Lotyšska i zahraničí.
* HLEDÁME DOBROVOLNÍKY! Hledáme dobrovolníky, kteří by byli
ochotni přijet do Rigy už 26. 12. a pomoci s posledními přípravami. 

Z tiskové zprávy setkání

z církví doma i ve světě Všemu se pak přibližuje konec

si všechno uměli zařídit, na nic bychom už pak nečekali. Očekávání je
cosi vpravdě lidského. Jako i práce, příprav něčeho dobrého a pěkného
pro druhé je také vpravdě lidská. Práce a trpělivé  očekávání, to obojí
člověku sluší. Jedno bez druhého by bylo něčím nelidským, až nactiu-
trhavým. Člověk, který nechce trpělivě očekávat, je jako stroj, který
vyrábí a vyrábí, dělá a dělá. Člověk, který jen trpělivě očekává a nic
nedělá, je přinejmenším sobecký, až domýšlivý. Sám sebe povyšuje a
dělá ze sebe něco víc, než kým ve skutečnosti je.
Je tedy dobré se těšit na Vánoce, je ale také dobré vědět, že ty naše
Vánoce budou vždy jenom jakýmsi odleskem pocházejícím odjinud, 
z jakéhosi světelného zdroje, který nemáme ve své moci. Záleží od
začátku na našem postoji, jaký zaujmeme k tomuto zdroji, k tomu živé-
mu světlu a k jeho vánočnímu odlesku. Čteme v novozákonní epištole
Koloským, že „nikdo nemá právo nás odsuzovat za to, co jíme nebo
pijeme, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní... To všechno jsou jen stíny
budoucích věcí.“ (Ko 2,16n) Svátek a stín? To se přece k sobě nehodí,
řekneme. Když už, tak odlesk nebo rovnou světlo. Ale stín budoucích
věcí? A v tom je právě ten vtip – to, co my považujeme za světlo a za
vrchol štěstí a radosti, všechny naše představy rozsvíceného adventního
věnce, rozsvíceného  stromku , rozsvícené štědrovečerní tabule, rozsví-
ceného pokoje, dárky, to všechno je pouze matným stínem oproti tomu
jasu, který nás čeká v budoucím věku, který přichází, který očekáváme
s příchodem Páně, který bude mocný a osvobodivý. Vždyť obdobně
jako se nevyrovná rozzářený štědrovečerní pokoj rozzářeným dětským
očím, tak se ani naše přípravy nevyrovnají tomu skvělému, co pro nás
připravil a připravuje náš Pán.    

Adam Balcar 

adventní doba
Dokončení ze str. 1

V roce 2011 se na mne obrátil pan
starosta obce Sojovice s prosbou o
promluvu při zahájení obecního
adventu. Takové požadavky nejsou
příliš obvyklé. U Sojovic je ta neob-
vyklost ještě umocněna skutečnos-
tí, že zde nikdy nestál kostel a Čes-
kobratrská církev evangelická zde
eviduje pouze jednoho formálního
člena.
Pro obec s pěti sty padesáti obyva-
teli je zahájení adventu největší
akcí roku. S básničkami a písnička-
mi při ní vystupují děti z místní
školky a základní školy. Ty si při-
cházejí poslechnout jejich tatínko-
vé a maminky, dědečkové a babič-
ky, strýčkové a tetičky. Rozsvě-
cování vánočního stromu a podá-
vání svařeného vína pak přiláká
ještě spoustu dalších.
Letos jsem zahajoval sojovický
advent už po šesté. Je vždy dilema,
jak promluvit k lidem, které pod
valník tvořící kazatelnu nepřivádí
víra. Na jednu stranu zvěst líbivě
nerozmělnit, na druhou ji k nesro-
zumitelnosti nepřetížit. Ale s tím se
potýkal už apoštol Pavel. Do lys-
kého evangelického kostela sice
dosud nikdo ze Sojovic nepřišel,
pozvání na zahájení příštího obec-
ního adventu jsem však už opět
dostal.
Vážené dámy, vážení pánové, milé
děti, evangelista Lukáš píše na za-
čátku svého spisu: Pochválen buď
Hospodin, Bůh Izraele, protože
navštívil a vykoupil svůj lid a vzbu-
dil nám mocného spasitele z rodu
Davida, svého služebníka. V této
větě je o vánocích pověděno všech-
no důležité. To děťátko, o kterém
budou vaše písničky a básničky, je
Spasitelem, tedy zachráncem. A to
mocným zachráncem. Když víme,
že máme na své straně někoho
mocného, hned se nám žije veseleji.

Nemusíme se totiž trápit tím, jak
vyřešit, co vyřešit nedokážeme a
jak udělat, co udělat neumíme. 
V Betlémě se nám z Boží milosti na-
rodil Spasitel. Ježíš sice napohled
mocně nevypadal, ale on nezachra-
ňoval svými svaly, penězi nebo
zbraněmi, nýbrž tím, že na sebe
nechával dopadat rány určené nám.
To je důvodem toho, proč nakonec
umírá na kříži.
Ježíš se narodil z rodu krále Da-
vida. Toho Davida, který také nebyl
žádný vypracovaný zápasník a pře-
sto se nezalekl obra Goliáše. A ne-
jen, že se ho nezalekl. On v boji 
s ním dokonce zvítězil. Proto se 
v písničce „Narodil se Kristus Pán“
zpívá „Goliáš oloupen, veselme
se.“ Jako David přemohl hrozivého
Goliáše, tak Ježíš svým vzkříšením
přemohl smrt. S tou přitom dodnes
prohrávají i ti nejvěhlasnější lékaři.
Tajemství Ježíšovy moci spočívá 
v tom, že poslouchal svého Otce.
Toho pozemského, který se jmeno-
val Josef, ale zejména toho nebeské-
ho, kterého nazýváme Bůh. Toho
nebeského s ním přitom máme
všichni společného. Platí, že kdo se
staví proti smrti - snaží se oloupit ji
jako David Goliáše - ten poslouchá

svého nebeského Otce. Tohle nám
odhalil mocný Spasitel z rodu Da-
vida svého služebníka. Lékaři smrt
pouze oddalují. Poslušnost Hospo-
dina ji přemáhá.
Proto Pána Boha posloucháme. Ne-
bo se o to alespoň snažíme. Ona ta
poslušnost totiž vůbec není snadná.
Adam s Evou ji také měli v plánu,
ale dopadlo to jinak. Stačilo pár
hadích zasyčení a už začali Boží pří-
kazy zpochybňovat. Proto svůj boj
se smrtí prohráli. Abychom hadí-
mu našeptávání odolali, tak si Boží
zachraňující lásku připomínáme: O
Vánocích, kdy Bůh ve svém Synu
do světa vstoupil, myslíme na to,
jak Hospodin navštívil svůj lid. O
Velikonocích, kdy se v něm za nás
na kříži obětoval, na to, jak ho
vykoupil. Za to Ježíše chválíme,
vzhlížíme k němu a děkujeme mu.
Apoštol Pavel o něm píše, že v po-
slušnosti podstoupil i smrt. Právě
pro tu poslušnost ho Pán Bůh třetí-
ho dne vzkřísil. David v boží moci
přemohl Goliáše. Ježíš v boží moci
přemohl smrt. Pochválen buď Hos-
podin za to, že nám vzbudil tak
mocného Spasitele.

Emanuel Vejnar

obecní advent
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Pán proniká naším myšlením i jed-
náním. Zná nás všechny lépe, než
známe sami sebe. Zná všechno na-
še konání, všechny naše záměry i
činy, i všechen náš odpor k mrav-
ní uvolněnosti naší doby. Zná do-
konce i naši trpělivost, naši oprav-
dovost i naši spravedlnost, která
nestrpí žádnou zlobu, křivdu ani
utrpení. Pán zná i naši teologickou
bystrost, která se snaží střežit čis-
totu našeho evangelijního posel-
ství a chránit ho od všech faleš-
ných proroků i všech svůdců. A
přes tuto zdánlivou naši bezúhon-
nost Pán říká: mám přesto něco
proti tobě! 
Nemohu ti požehnat, nemohu se
za tebe vzít u trůnu milosti, proto-
že jsi opustil první lásku! Opustil

jsi opravdovost prvotní víry a za-
pomněl jsi na pokání. Protože jen
v pokání a v hlubokosti, tam kde
jsi kdysi spatřil záři Boží lásky,
která ti otevřela oči a uzdravila tě,
hlubokým ztišením před Pánem,
opravdovým skloněním se před
třikrát svatým Beránkem, vede
cesta k odpuštění, k záchraně, k po-
žehnání a k ustavičné Boží blíz-
kosti! Tvůj počátek, křesťane, to
byl hluboký a opravdový zápas o
víru. A právě sem, k takovému ry-
zímu zápasu a k ustavičně nové-
mu probojování víry ve všech no-
vých konkrétních situacích života,
tě volá Boží Syn! Nesmíš ustrnout.
Víra je zápas od začátku až do
konce. Ty musíš bojovat o sebe, 
o druhé, o záchranu světa! Příliš

velké uspokojení se sebou samým
nesmí být tvým programem! Jen
horlivý a ustavičný zápas o ryzost
a hloubku víry, zápas o nové
uchvacování mocné Boží přízně
vede až doprostřed Božího ráje.
Zreviduj svoji víru, křesťane, zda
žár tvé lásky k Bohu a touhy po
občerstvující Beránkově blízkosti
u tebe nepoklesl, zda jsi příliš ne-
zvlažněl, zda nežiješ v iluzi utvo-
řené v dávné minulosti. Jestliže
zhasne plamen tvé lásky a horli-
vosti k Bohu, potom ty jako svícen
v tomto světě budeš zbytečný.
Slyš, křesťane! Tvůj Pán tě volá 
k první lásce!

(pokračování příště)

Pavel Rybín

poselství křesťanským sborům 
Paní Krátká byla rozmrzelá. Byl to
už pátý obchod s oddělením pro
mladé, ale to, co hledala, nenašla.
V módní příloze, kterou si vzala 
s sebou z domova, vypadalo to dív-
čí sáčko kouzelně, ale k mání neby-
lo nikde. Móda mladých prý mizí
nejrychleji.
Ani na ten večerní koncert se už
netěšila. Budou však muset s manže-
lem jít už kvůli Jitunce.
Jitunka byla sice jedináček, ale
doposavad s ní žádné větší potíže
nebyly. Teď však už měla několik
měsíců známost. Rodiče o tom dlou-
ho nevěděli. Až teprve minulou
středu je dcera překvapila otázkou, jestli může pozvat svého mládence.
Pokud jde o dceřina nápadníka – upřímně řečeno –, měla paní Krátká od vždyc-
ky celkem jasnou představu. Nejlépe by se jí zamlouval nějaký mladší muž,
který jde s dobou. Nemusí být zrovna krasavec, pohlední manekýni nejsou
vždycky ta nejsolidnější partie. Hlavně aby už měl nějaké postavení, dokázal
Jitunku jaksepatří zabezpečit a neměl z dřívějška závazky.
Když se však objevil uchazeč o Jitunku a setřásal si v předsíni z bundy vločky prv-
ního sněhu, představy paní Krátké o budoucím zeti vzaly rychle za své. Vždyť to
je ještě takový vytáhlý kluk! A to jméno, které dcera držela prozatím v tajnosti!
Tynda! I když každý ví, že zkratky od jmen a přezdívky můžou být směšné, paní
Krátká pocítila zklamání. Proč ne pořádný český Honza, Roman nebo Lubor?
Jitunka však vysvětlila, že se host jmenuje vlastně Timoteus a že i jeho sourozen-
ci mají taková trochu nezvyklá jména – Tabita, Ráchel a Nikodém.
Co to vůbec může být za rodinu? vrtalo hlavou paní Krátké, ale i to se během
společné večeře vysvětlilo. Tyndův otec se prý živí jako překladatel technické
literatury a maminka prodává v antikvariátu. Sám Tynda bude už příští pod-
zim končit na strojárně. Co dál, o tom teprve začíná uvažovat. Tedy ještě stu-
dent!
Rozhodně se však nechoval přehnaně ostýchavě a zakřiknutě. Když se loučil,
vytáhl z kapsy plakátek či pozvánku: „Nechcete přijít na krásný předvánoční
koncert? Jitka mi už slíbila, že půjde, a bylo by pěkné, kdybyste přišli taky!“ –
„Na koncert?“ podivila se paní Krátká. „Na koncertu jsme nebyli už léta!“ –
„Víte, mladý muži, já totiž neoplývám zrovna hudebním sluchem,“ ozval se
pan Krátký, „a tak se manželka kvůli mně těchto požitků dobrovolně vzdala!“
– „Ale že tentokrát půjdete?“ vmísila se do rozhovoru Jitunka, aby snad rodiče
nenadálé pozvání neodmítli. „Prosím, prosím!“ začala žadonit se sepjatýma
rukama. Co by člověk neudělal pro jediné dítě! Tak tedy dnes večer půjde paní
Krátká poslouchat muziku či zpěv, i když je po tom neúspěšném shánění vánoč-
ního dárku otrávená jako šváb.
A tak došlo k tomu, že se Krátkých s dcerou vydali na koncert. Konal se na
místě, kde by vůbec nehledali stánek umění. Nejprve museli projít průjezdem
činžovního domu a pak teprve uviděli uprostřed rozlehlého dvora budovu s vy-
sokými osvětlenými okny. Po krátkém schodišti se dostali ke vchodu, za kterým
byla prostorná hala se šatnou. Bylo tam již plno lidí, kteří se navzájem zdravi-
li jako staří známí. Paní Krátká, která si doma lámala hlavu s nejvhodnějším
oblečením do společnosti, tady marně hledala ve svém okolí dlouhou večerní
róbu.
„Tak kdepak máš toho svého Tyndu?“ chtěl vědět Jitunčin otec. „Myslel jsem, že
tu bude už čekat!“ – „Kdepak! Ten je mezi účinkujícími a teď je někde vzadu,“
poučila ho dcera. Pak zavedla rodiče do sálu s lavicemi, kde hned ve druhé řadě byla
tři místa opatřená cedulkami Zadáno! „To Tynda zabral pro nás!“ vysvětlila
Jitunka. Musí se nechat, že ten chlapec ví, co se sluší a patří, když někoho pozve,
pomyslela si paní Krátká.
Netrvalo dlouho a z bočního vchodu začali na podium vcházet účinkující – samí
mladí lidé pěkně jeden za druhým. „Podívejte se! Tamhle ve třetí řadě stojí Tynda a
hned vedle něho  jeho brácha Niky!“ stačila ještě Jitunka upozornit rodiče. Pak to už
ale začalo. 
Před účinkující se postavil muž v černém obleku a začal mluvit. Nebylo to však
uvítání, jaké asi někteří z posluchačů čekali:
Nemůže být v dějinách lidstva větší události než příchod Ježíše Krista na
svět, spustil řečník. Byl to opravdu božský čin. Celá dlouhá staletí před
Ježíšovým narozením byla jen jakýmsi preludiem, předehrou k onomu
jedinečnému zjevení Boží lásky. A my se dnes chceme přidat k oslavnému
hymnu, který evangelista vložil do úst andělů: Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení!
Pak už začal vlastní hudební program. Jestliže si Jitunčini rodiče představovali, že
uslyší zpívat  o „Vánocích bílých“, pak čekali marně. Podle tištěných přehledů,
které našli na lavicích, zazněly postupně ty nejkrásnější melodie ze starých kanci-
onálů i kantát, které věnovali příchodu Božího dítěte přední skladatelé starší i no-
vější doby.
A potom přišlo překvapení. Zpěváci ustoupili do pozadí a před ně nastoupila
řada mužů, žen i dětí různého věku. Dva dokonce vjeli na podium s invalidní-
mi vozíky. „To jsou chovanci z ústavu!“ opět poučila Jitunka šeptem rodiče.
Někteří měli v rukou zvonečky a triangly. Seřadili se do půlkruhu a kytarista
udal polohlasem tón. Nato tohle pestré seskupení zazpívalo několik jednodu-
chých písniček. Zpívali se zřejmým potěšením a sklidili největší potlesk večera.
Úplně na závěr pak všichni přítomní povstali a spolu s účinkujícími zazpívali
„Narodil se Kristus Pán“.
Domů se pan Krátký a paní Krátká vraceli bez Jitunky, která se zdržela ještě 
s Tyndou a ostatními zpěváky. Mnoho nemluvili, doznívala v nich zvláštní, povzne-
sená nálada. A když se paní Krátká ukládala ke spánku, s překvapením si uvědomi-
la, že ta otrávená nálada z marného putování po kšeftech ji úplně opustila. Člověk
nesmí být přece tak malicherný!

Daniel Henych

zJeVeNí 2,8-11 = páN tě VoLá k VěRNoSti až do koNce

Apokalyptik Jan slyší hlasy nebešťanů:
slavný, až přímo liturgický chvalozpěv.
Protivník totiž utrpěl velkou porážku.
Vítězství je vybojováno „pro krev Be-
ránkovu“. Zj 12,11

Kniha Zjevení podává svědectví
brutálně pronásledované církve.
Vidíme kontrast mezi nebeským ví-
tězným zpěvem a nesnadnou, ba až
kritickou situací strádající církve na
zemi. Toto napětí zde prostě je, a i
my v něm nějak žijeme, a máme
osvědčit jakost, pevnost, biblickou
ukotvenost své víry.
Co vidí očima víry vyhnanec na
nehostinný ostrov Patmos? Je snad
vize záležitostí, určenou jen několi-
ka málo věřícím jedincům v Malé
Asii, anebo jde spíše o událost pří-
mo světového rozsahu a dosahu?
Obsah je určen v prvé řadě těm sbo-
rům, které procházejí velmi těžkou
zkouškou, vlnou krvavého pro-
následování za císaře Domitiána.
Co zmůže malá trpící církev proti
císařově moci a zvůli? Není proto
přítomnost bezvýhledná i bezvý-
chodná?
Jistě – tak se může na první pohled
zdát. A přece – to, co je vidět, co 
se přímo i zakouší, to není ještě tím
nejdůležitějším, ani posledním. 
K rozhodnutí totiž dochází v nebi.
Dobré mocnosti nakonec vítězí.
Ano, vítězí, i když na zemi není
vidět nic převratně kladného, ani
povzbudivého. Církev trpí dál. Věr-
ní vyznavači končí nejednou na
tom či onom popravišti. Vítězstvím
je unesení kříže, zachování svědec-
ké věrnosti.
Jan vidí ještě o kus dál. Pro Božího

nepřítele už není v nebi místa. Ne-
má tam co pohledávat. Vláda zla je
narušena a zlomena. „Nyní přišlo
spasení, moc a království našeho
Boha“ (Zj 12,10), provolávají ra-
dostně nebešťané. Církev na zemi
však žije pod křížem a trpí dál – byť
i v nebi padlo zásadní rozhodnutí.
Často si myslíváme, že je spása
čímsi ryze soukromým, intimním,
něčím, co se odehrává jenom mezi
Kristem a jednotlivcem kdesi v ti-
chosti a skrytosti. Ve světě však
nikdo nežijeme sami a izolováni,
neobejdeme se bez rozmanitých
vztahů. A existují také neviditelné
moci, které nás ovlivňují, které o
nás zápasí. O tom podávají dosta-
tečně výmluvná svědectví i posled-
ní staletí. Zdraví, normální lidé, se
dají svést a zavlečou lidstvo až na
samý pokraj záhuby. A to si člověk
tak rád pyšně myslí, že má vše
pevně ve své ruce a nic se mu z ní
nemůže vymknout.
Nejsou však jen moci zlé. Působení
dobrých sil však zřejmě poznáváme
a zjišťujeme nesnadněji; až s urči-
tým odstupem. Mnozí jistě známe
krásnou i obsahově hlubokou píseň
od Dietricha Bonhoefera „Moc pře-
divná nás tiše obestírá“.
V nebi se bojuje o osud světa, o jeho
další i delší perspektivu. Poražený
řádí nicméně dál – a to ještě zběsile-
ji. Má už málo času. V nebi zaznívá
vítězná píseň. Satan prohrál, „byl
svržen“. Opravdu? Jak to pozná-
me? Můžeme se o tom nějak pře-
svědčit? Satan se činí. Chutě proná-
sleduje církev. Dnes už víme, že
krev mučedníků byla semenem
církve. Kdo to však tehdy věděl a

rozpoznával? Církev nevítězí zřej-
mě viditelně. Viditelně nese naopak
rozmanitý kříž. Satan pak ví, že mu
zbývá už jen málo času, a proto
chce právě jako poražený ještě
napáchat co nejvíce škody. Podob-
ně si počínají třeba fotbalisté, když
vidí, že mají zápas prohraný a ztra-
cený. Tu si řeknou: Soupeře aspoň
pořádně pokopeme! Ať mají na nás
nějakou památku...
Církev žije na zemi pod křížem, a
přesto se už může v tichosti rado-
vat. I když ví, že má ještě snášet
všelijaká protivenství. A to od pro-
tivníka, kterému však nepatří bu-
doucnost.
V životě je stále hodně absurdit:
hlad, války, přírodní katastrofy, ne-
štěstí všeho druhu. S tím vším se
křesťan musí vyrovnávat. Vnějšně
nic zajištěného nemá. Nemá u Boha
přímo protekci. Janovo Zjevení pak
také neuspokojuje nějaký teoretický
zájem. Dává a přináší však křesťa-
nům potěchu i nemalou posilu.
Jistě, v současnosti jsme ve zcela
jiné situaci, než byla raná církev.
Přesto však můžeme vyposlech-
nout a i přijmout stejnou naději,
jako první křesťané. I obrazné vý-
povědi dávají naději uprostřed
bolesti, pozvedají zrak vzhůru i 
z hlubin propastí.
V nebi už padlo rozhodnutí. To se
však nemusí vůbec bezprostředně a
přímo projevit ve viditelném vítě-
zení a úspěších na zemi. Tuto zá-
važnou skutečnost pochopili a při-
jali maloasijští křesťané v posled-
ním desetiletí prvního století. Bůh
prostě nesnímá z věřících to a ono
nelehké břímě.  Cesta do Božího
království je a zůstává i nadále vše-
lijak trnitá. Žijeme stále na zemi,
jsme obklopováni nesmyslnými
rozbroji, válkami, nenávistí či stráz-
ní. Taková je i naše situace. Ne-
můžeme ji chtít přeskočit. To prostě
nejde. „Musíme projít mnohým utr-
pením, než vejdeme do Božího krá-
lovství“ (Sk 14,22). Zápas, který byl
vítězně vybojován v nebi, pokraču-
je i na zemi. A my však smíme žít 
v perspektivě dobrého výhledu i
vítězné naděje. Díky tomu může
křesťan vzdávat díky, čest a chválu
svému Pánu i v nesnadných situa-
cích a údobích života. Takové svě-
dectví je pak mocné, věrohodné i
misijně účinné. A to jistě nejen ve
století prvním, ale stejně tak i ve
dvacátém prvním.

Jaroslav Nečas

koncert

Nebeské vítězství

LutheRoVa SpoLečNoSt VydaLa kNihu
95 VýpoVědí dR. maRtiNa LutheRa

Lutherova společnost vydala knihu 95 výpovědí Dr. Martina
Luthera, Malý spis – velké změny, jako svou již 18. publikaci.
Společnými autory druhého, přepracovaného vydání je Adriána
Bílá, Maroš Nicák, Ľubomír Batka.
Kniha nabízí překlad známých 95 výpovědí Martina Luthera. Čte-
nář se o tomto významném Lutherově spisu dozví více ze tří stu-
dií: historické, teologické jako i kontextuální a pronikne k podsta-
tě reformační teologie. Bez ohledu na to, že otázka historicity při-
bití výpovědí na bránu zámeckého kostela ve Wittenbergu zůstá-
vá otevřená, kniha vede k pochopení Lutherových výpovědí o po-
kání a Lutherových sociálně-etických důrazů v konkrétních proje-
vech křesťanského života. (Oficiální text vydavatele)

Publikaci lze objednat v knihkupectví Kalich, doporučená cena
je 159,- Kč.



Byla dcerou luterského faráře a měla několik sester, z nichž nejznámější je
Mária (1858-1924), se kterou úzce spolupracovala. R. 1858 založily ve Staré
Turé nedělní školu a pořádaly večerní shromáždění pro dospělé. Ovlivnil
je redaktor „Betanie“ Josef Kostomlatský z Písku, kde 1888 prožily obrá-
cení. Dostaly evangelizační impuls a ve spojení s řadou probuzených bra-
tří zasvětily svůj život službě evangeliu. Šířily mimo jiné Bible objednané
u Britské zahraniční biblické společnosti v Londýně. R. 1897 se přidaly 
k abstinentnímu a evangelizačnímu hnutí „Modrého kříže“ založeného
1877 ve francouzském Švýcarsku. (Jejich švagr Ján Chorvát se 1900 stal
jeho tajemníkem v Budapešti a jako redaktor časopisu „Světlo“ stmeloval
evangelizační práci na Slovensku.) Musely se rozejít s oficiální církví 
a podstoupit proto četné hořkosti. Se sestrou založily „Dom při potoku“,
„Dom při cestě“. „Útulňu“, nemocnici, Kristina po Mariině smrti „Cha-
lúpku“ (pro děti), spolek „Vieroslava“ a „Dom bielych hláv“. Kristýna vy-
dávala rovněž časopis „Večernica“. Mnoho významných zahraničních
osobností navštívilo Starou Turou a také sestry Royovy podnikly řadu cest
do ciziny. Ze Staré Turé byla podporována zahraniční misie a sociální
práce ve třetím světě. V jejich práci pokračovala Marie Rafajová.
Kristina Royová napsala asi 40 povídek. Nejznámější a nejpřekládanější je
„Bez Boha na svete“ (1897). Autobiografické je „Za svetlom a so svetlom“.
Spolu se sestrou Máriou vydala také několik zpěvníků.
„Uskutečňování svého ideálu – obroditi učením Kristovým mravně pobloudilou
společnost věnovala všecky své síly, schopnosti i čas.“

(Al. Gregor, OSN)
Bohuslav Vik

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal
svého jediného Syna, aby žádný, kdo 
v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný. J 3,16

Bible svědčí o tom, že Boží láska
směřuje k celému světu, k celému
stvoření. Celé Boží stvořitelské dílo,
neživá i živá příroda, je v Božích
očích dobré a cenné. Jeho součástí
jsme i my lidé, jimž je adresováno
Boží oslovení prostřednictvím Pís-
ma. Ostatní stvoření je pro nás da-
rem, který můžeme užívat ve sdíle-
ní s druhými lidmi - i s těmi, kteří
mají na Zemi žít v budoucnosti, a je
pro nás i závazkem, předmětem
péče, za který jsme před Bohem i
před lidmi odpovědni. Vážné naru-
šení, které na něm zanechávají lid-
ská pýcha, bezohlednost, chamti-
vost a i hloupost a lenost, jsou
smutným svědectvím o zpronevěře

člověka svému poslání. Přemýšlení
o onom úžasně důmyslném systé-
mu fungování Země s jeho složitý-
mi regulačními schopnostmi nám
může připomenout slova "Tvému
divíme se dílu" z písně "Tebe Bože
chválíme", a zároveň vede k úva-
hám o tom, jak daleko až člověk se
svou necitlivostí a ignorancí může
zajít. Bůh své stvoření miluje, milu-
je člověka a očekává na svou lásku
odpověď. Pán Ježíš Kristus z množ-
ství starozákonních zákazů a příka-
zů vyzdvihuje: "Miluj Hospodina,
Boha svého, z celého svého srdce, 
z celé své mysli a z celé své síly!
Miluj bližního svého jako sám
sebe!" (Mk 12,30.31) Milovat Hos-
podina – i myslí a silou - to zname-
ná i poznávat jeho dílo a dobře 
s ním zacházet. A také je učinit
předmětem modliteb a meditací.
Milovat bližního – to není možné

bez vzájemného sdílení zdrojů nut-
ných k životu, které Bůh dává
podle lidských potřeb, avšak nikoli
podle lidské chamtivosti. 
Plné přijetí Ježíšových hodnot (ja-
kými jsou např. pokora, tichost,
nenásilnost, upřednostňování po-
kladu na nebi; víra, láska, naděje)
by přineslo úlevu celému stvoření.
Ježíšova oběť a jeho vítězství nad
zlem mají dopad na celý svět, na
člověka i na živou a neživou příro-
du. Dík patří všem, kdo s osobním
nasazením usilují o prospěch krás-
né Bohem stvořené přírody. Při
péči o životní prostředí, při úsilí o
zachování a obnovu stvoření, vzni-
ká vzácná příležitost k setkání a
vzájemnému obohacení křesťanů 
z různých církevních tradic i ne-
křesťanů při společném plnění vůle
nebeského Otce (Mt 7,21).

Jiří Nečas

Boží láska směřuje k celému světuSlovenská diakonka a spisovatelka
kristina Royová

(18. 8. 1860 - 27. 12. 1936 St. tuRá)

Milý dědo,
když mi bylo 16 let, zeptal jsem se Tě jednou, co by sis přál k Vánocům. Řekl
jsi, že by sis přál, aby každý den byly Vánoce. Já jsem myslel na stres, který
bývá s přípravou Vánoc spojen. Ty jsi ale myslel na to, že o Vánocích máme
výborné jídlo, krásnou hudbu, sedáme u krbu a vyprávíme si různé historky ze
života nebo si nějaké vymyslíme. Mohli bychom každý den ozdobit vánoční
stromeček jinak, aby si každý vyzkoušel svou představu o tom, jaká výzdoba je
nejlepší. Každý den by byl dnem našeho nového setkání u tebe nebo u nás. Bylo
by to každý den - to bylo Tvé přání. Já jsem na to odpověděl svým způsobem a
dal jsem Ti jako svůj dárek obálku se třemi dárkovými poukazy s nadpisem
„vánoční den“. Mohl sis vybrat, kdy to bude. Zatímco jiní lidé v létě grilovali,
my jsme spolu pekli vánoční cukroví, zvonili jsme na zvonečky a zpívali kole-
dy. Ty vánoční poukázky jsem Ti dával každoročně. I letos jsem je připravil, i
když Ty už jsi na tom druhém břehu. Každá bolest a smutek se prý zahojí... ale
já nevím, jde to moc pomalu. Moc mi chybíš. Nejvíc mne mrzí, že Tvoje vánoč-
ní poukázky by měly přijít do odpadkového koše... tak jsem ten nápad letos tro-
chu inovoval: pod stromečkem bude obálka se třemi vánočními poukázkami a
nápisem: “poukázka na setkání Pavlíka s dědou”. Pavlík z toho letos ještě nebu-
de mít rozum, je mu teprve půl roku. Až bude trochu starší, nastartujeme
pokračování setkávání dědy - tedy nyní mne - s vnukem. Budu mu vypravovat
příběhy z Tvého života a zkusím mu předat tolik lásky a takovou lásku, jakou
jsi dával mně.  

Tvůj Marek

z němčiny přeložila a upravila Alena Naimanová

Vánoce v srpnu

Štěstí se dá znásobit dělením –
tuhle moudrou větu kdysi řekl Al-
bert Schweitzer a jistě si ji před-
tím vyzkoušel v Lambaréne, kde
sám rozdělil svůj obětavý život
do tisíců hodin, které probděl nad
lůžky pacientů v nejslavnější ne-
mocnici v Gabunu a možná i na
africkém kontinentě a třeba na
celém světě; ve věcech duchovních
se totiž důležité věci odehrávají
jinak než v matematice, v záleži-
tostech víry a naděje a lásky se
rozmnožuje, nabývá na počtu a ná-
sobí do nekonečna pouze prostým
dělením, platí to o štěstí stejně
jako o životě věčném, a já v téhle
větě lékaře chudých a misionáře
víry služebné spatřuji víc než
světlo v pralese; pojem násobení
cestou dělení patří k věčným para-
doxům víry a symbolům veliko-
nočního tajemství.
Každý, kdo četl v Bibli příběh o

rozmnožení chlebů na břehu jeze-
ra, byl jistě aspoň na chvíli stržen
k přemýšlení, proč se Ježíš staral 
o hladové žaludky zvědavců, kteří
se kolem něj shromáždili; přece
když usedl do vysoké trávy, neměl
po ruce víc než pět ječných chle-
bů a dvě ryby a přesto je lámal 
a dával všem a nasytili se z toho
všichni a ještě zbylo dvanáct košů
drobků, které učedníci po hostině
posbírali. 
Taky já si dlouho lámal hlavu,
proč k zázračnému sycení zástupů
došlo skrze svačinu náhodného
účastníka z davu, proč Ježíš neza-
řídil přímo zázračnou hostinu, 
k čemu ty chleby a ryby, beztak
mu příliš nepomohly, avšak poz-
ději jsem pochopil, že nešlo jen o
to, jak omráčit shromážděné da-
vy, ti hladoví se měli skutečně
naobědvat a zároveň poznat, že
dělením se láska rozmnožuje.

Velikonoce mi proto připomínají,
že lidi se ze všeho nejvíc okrádají,
když po svých kapsách před dru-
hými něco schovávají a před Bo-
hem ukrývají „poklady“, s nimiž
je jim zatěžko rozloučit se, kdyby
věděli, že jen dělením Bůh roz-
množuje, neváhali by všecko s ra-
dostí odevzdat, nabídnout a daro-
vat a prožít tak úžasné obohacení,
tu radost z násobků a překvapení
světa, který byl díky mocnému
tajemství velikonoční slavnosti
nasycen a obnoven.
Teprve tomu, kdo se přesvědčil o
rostoucím tajemství velikonoční-
ho dělení, se otevře cesta k opra-
vdovému bohatství, teprve ten
rozdělí svůj život mezi potřebné a
pak zbaven času, dotkne se kříže a
tím i věčnosti; požehnané dny,
které se mění ve svátky přeji vám
všem, přátelé Boží milosti.

Jan Schwarz

Vánoce v televizi
Přímý přenos vánoční bohoslužby
vysílá Česká televize ze sboru Čes-
kobratrské církve evangelické v Pra-
ze-Střešovicích 25. prosince od 10 h.
Synodní senior Českobratrské cír-
kve evangelické Daniel Ženatý na-
vštíví střešovický sbor, aby zde
společně s místními duchovními a
farníky oslavili svátek narození
Páně. Přímým přenosem provází
Kateřina Rózsová.

(red)
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