
Je mi potěšením
2 k 1,3-7

Jaký je význam slova potěšení?
Apoštol Pavel píše: Bůh veškeré útě-
chy. V komentářích a příručkách se
dočteme, že původní význam uka-
zuje na pomoc, pomocníka. Na ně-
koho, kdo se dostaví. Odtud je krů-
ček k obhájci, advokátovi. Křesťa-

nům se vybaví působení Božího
Ducha. Starý i Nový zákon ujišťuje,
že Hospodin se člověka ujímá, za-
stává, znovu ho staví na nohy. Do-
staví se k pomoci, k vydání důleži-
tého svědectví. Dostaví se, aby pora-
dil, aby vytáhl z deprese.
Apoštol oprávněně, z osobní zku-
šenosti, začíná svůj dopis chválou 
(2 K 1). Prožil těžké týdny a měsíce.
I Korintští vědí, o čem mluví, když
zmiňuje útěchu v souženích a utrpe-
ních. Není to žádná fráze, když po
tom všem prohlásí: Je mi potěšením,
že mám Boha, který mne vytrhl ze
všech trápení. Není to planá útěcha,
žádné konejšení nebo chlácholení.
Pán Bůh skutečně potěšuje, jako po-
těšuje matka. (Iz 66,13) 
Apoštol myslel „židovsky“ a psal
do řeckého světa. Srozumitelné bylo
ale všem, že ta slova označují utěše-
ní od hlubokého vzdychání, když
člověk trpí. Nebo uklidnění, když
člověk prudce dýchá. Ale také utě-
šování člověka, který se trápí. Je
úžasné, když máte někoho, kdo 
s vámi sdílí vaše hoře, vaši bolest,

utrpení a zoufalství. Kdo dovede
trpět s trpícími. V běžném životě je
však mnohem častější něco jiného.
Bývá to milé, že se vás někdo snaží
utěšit. Obě strany přitom vědí, že
jde o omezenou úlevu. Situaci to
nezmění. Musíte to nějak vydržet.
Ustát. Nedělejte si to ještě horší ně-
jakou hysterií. Vyplačte se, zanadá-
vejte, trochu se vám uleví.
Pán Bůh nechce jen chlácholit. Při-
náší řešení problému. Když je malé
dítě vyděšené, nemůže strachem
popadnout dech, přiběhne k matce
a ta ho schová v náruči. Dítě se zno-
vu nadechne a vrátí se mu jistota.
Na něco takového myslí apoštol.
Co my s tím dál? Jdeme k lidem se
svědectvím o úžasném Bohu. Utr-
pení a problémy k životu patří. Není
v naší moci je ze života vymazat.
Leccos jsme si prožili. Ale také zaku-
sili, že nás Bůh podržel, přišel v pra-
vý čas. „Je mi potěšením“ pak není
žádná fráze, ale hluboký prožitek.

Josef Červeňák, 
farář ECM, Protivín
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poselství k neděli laetare

Jistě si vzpomínáte, že jste ve své
kralické Bibli měli aspoň dvě mapy,
nejprve mapu Palestiny, na níž jste si
mohli nalézt Betlém, to malé judské
městečko, v němž se Pán Ježíš naro-
dil. Egypt, kam Josef s dítětem a jeho
matkou utekli před zlobou židov-
ského krále Heroda, už na té mapě
nebyl. Stal se hostitelskou zemí pro
svatou rodinu jen krátce, dokud
Herodes nezemřel. A teď už si vy-
hledáme Nazaret, který najdeme na
severu, v Galileji; je to město Ježíšo-
va mládí. Do Betléma se Josef se
svou rodinou nevrátil, obával se, že
nástupce krále, jeho syn, bude po-
kračovat v otcově zlobě. Nazaret
poskytl mladé rodině tak trvalé bez-

pečí, že sousedé a známí byli první,
kdo jejich syna Ježíše označili pří-
domkem Nazaretský. 
Ježíš chodil s rodiči každou sobotu
do místní synagogy a každý rok se
vydával na velikonoční pouť do Je-
ruzaléma, do chrámu, jak se slušelo
na každého hodného židovského
mladíka. A to je asi všechno, co z té
mapy vyčtete, neboť ona víc neví, ani
ji víc nezajímá, je ke skutečným lid-
ským osudům lhostejná. Řekli by-
chom, že je studená a nelidská, kdy-
byste přehlédli, že jí není určeno zje-
vit tajemství toho nazaretského ho-
cha, ale pouze představit nám ho
jako jednoho z nazaretské mládeže,
což ona učinila.

Už u té mapy déle neprodlévejte, ale
otevřete stránky té knihy, která zje-
vuje, co jiným knihám není dáno, a
proto se nazývá evangelium – ra-
dostná novina, která v nejkratší for-
mě zní „Bůh je tu s námi“. Evange-
lium Markovo pak uvede své čtená-
ře k Jordánu, kde byl Ježíš od Jana
(Křtitele) pokřtěn. Když vystupoval
z vody, otevřela se nebesa, Duch na
něj sestoupil a z nebe se ozval hlas:
„Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem
si vyvolil.“ (Mk 1,11)
Na rozdíl od Jana, který křtil vodou,
Ježíš bude křtít Duchem svatým. Vy
se podíváte na mapu a nemůžete mi-
nout Jordán, který protéká Gene-

proč asi z Bible zmizely mapy
Pod tímto poněkud tajuplným latinským názvem bylo 1. března 1516,
právě před pěti sty lety, dotištěno první vydání Nového zákona v jeho
původním jazyce, v řečtině. Připravil jej Erasmus Rotterdamský a byl to
převratný krok, který je považován za počátek moderní biblistiky.
Erasmus byl významným dobo-
vým učencem, teologem, filoso-
fem, filologem a předním prota-
gonistou učeneckého hnutí, kte-
ré dnes nazýváme renesančním
humanismem. Přiléhavě bývá
označován jako „kníže huma-
nistů“. Zanechal za sebou impo-
zantní literární dílo, řada jeho
prací se stala již za jeho života v
dnešním smyslu „bestsellery“.
Jeho úsilí přesto nemělo čistě
učenecký charakter. Erasmus
usiloval o reformu církve, která
se nacházela v neutěšeném sta-
vu. Sledoval tedy podobný cíl
jako Martin Luther, i když se
představy obou osob o tom, jak
tuto reformu provést, lišily a je-
jich cesty se postupně rozešly.
Erasmus se zabýval studiem
biblického textu dlouhodobě a
intenzivně. Již v roce 1505 vydal soubor filologických poznámek k No-
vému zákonu, které zanechal v rukopise italský humanista Lorenzo
Valla. Vedle práce s původním řeckým textem na základě rukopisů, které
Erasmus na různých místech sám postupně objevil nebo mu je obstará-
vali přátelé, připravoval i novozákonní překlad do latiny. Nechtěl, aby
čtenář zůstal v přístupu k Písmu omezen na Vulgátu, ale usiloval o „mo-
dernější“ překlad, byť se nám dnes toto slovo ‒ s ohledem na to, že Eras-
mus publikoval v latině ‒ může zdát poněkud nepatřičné.
Již první vydání řeckého Nového zákona proto paralelně doplnil svým
vlastním latinským překladem. Vydání celého díla zajistil basilejský tis-
kař Johann Froben. Obě osoby pojilo přátelství a dlouhodobá spolupráce.
Froben i Erasmus, který v žil Basileji od roku 1514, s prací na Novém
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Papež František a patriarcha Kirill se 12. února sešli poprvé 
v životě. Zároveň jde o první setkání v dějinách mezi hlavami
Římskokatolické a Pravoslavné církve, které se rozešly v 11.
století. Při vítání se objali a třikrát políbili na tvář. "Konečně se
vidíme. Jsme bratři," zvolal František. "Je naprosto zřejmé, že
to je Boží vůle," citovala jej média. "Teď je vše snazší," odpo-
věděl Kirill. Schůzka se konala v budově havanského letiště.

Po dvouhodinovém rozhovoru vydali společné prohlášení, kdy
oba odsoudili "ztrátu jednoty" mezi křesťany a vyjádřili přání,
aby byla obnovena. "S vědomím, že řada problémů přetrvává,
doufáme, že naše setkání přispěje k obnovení jednoty chtěné
Bohem," dodali také oba činitelé.
"V mnoha zemích Blízkého východu a severní Afriky jsou celé
rodiny, obce a města našich bratří a sester v Kristu zcela vyhla-
zovány," uvedli dále církevní představitelé. "Jejich kostely jsou
pustošeny a barbarsky drancovány, jejich posvátné objekty jsou
znesvěcovány a jejich památky ničeny," uvádí se dále v textu
společně s výzvou mezinárodnímu společenství, aby přijalo
opatření, která by křesťany na Blízkém východě zachránila.
Dějiny vztahů obou církví byly od jejich rozkolu v roce 1054
trnité. Cestu k jejich sblížení v posledních desítkách let přeru-
šil pád komunismu ve východní Evropě a obnovení náboženské
svobody.Ruská pravoslavná církev totiž vinila Vatikán ze sna-
hy získat vliv v některých regionech prostřednictvím Řeckoka-
tolické církve.

podle agentur
(hb)
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tisková ZprávA erc: péče o děti
My níže podepsaní představitelé církví sdružených v Ekumenické radě
církví v ČR apelujeme na Vládu ČR, jednotlivé poslance, aby se začali více
zabývat právy českých dětí, a to u nás, ale i u rodin občanů ČR žijících 
v zahraničí. Uvědomujeme si složitost a citlivost problematiky a nutnost cit-
livého přístupu k otázkám fungování a podpory rodiny v dnešní době, ať už
ze strany církví, neziskových organizací, sociálních institucí či státu. Z dlou-
hodobé perspektivy vnímáme často diskutabilní zásahy veřejných institucí
do soukromí rodin, stagnující podporu alternativních forem rodinné péče
pro děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat se svými biologickými
rodiči, mnohdy nejednoznačnou podporu státních institucí mladým rodi-
nám a rodinám, které se vymykají dnešnímu průměru, např. tím, že pečují
o více dětí či ze svobodného rozhodnutí přivedou na svět dítě s handica-
pem.
Odmítáme, aby byly děti nechtěné či z nefungujících rodin téměř automa-
ticky umisťovány do ústavní péče, kde jim, přes veškerou obětavost perso-
nálu, nemůže být poskytnuto takové psychické zázemí a saturace jejich
potřeb, jako v milující rodině, a to i náhradní. Apelujeme na urychlení pro-
cesů adopce, osvojení, umísťování do pěstounské péče.
Případ paní Michalákové a jejích synů, kteří jí byli odebráni norskou auto-
nomní organizací Barnevernet, církve v ČR zajímá. I přes složitost celého
případu chceme vyslovit naději na zdárný vývoj pro dobro dětí i jejich rodi-
čů a vyjádřit názor, že děti mají vyrůstat pokud možno ve svých biologic-
kých rodinách, a tam, kde to není možné, u příbuzných či v náhradních
rodinách, v pěstounské péči, ale s možností kontaktu se svými biologickými
rodiči, pokud o to projevují zájem.

Za Ekumenickou radu církví v ČR

daniel Fajfr, předseda, 
daniel Ženatý, 1. místopředseda, Petr Procházka, 2. místopředseda,

Martin Moldan, Jan Klas, tomáš Butta, Luděk Šíp, Bronislav Stebel,
dušan hejbal, Milan horváth, Marián Čop, Marek Prosner

celoprAžské setkání světovéHo dne modliteB
Organizace celopražského setkání Světového dne modliteb se letos ujala
Církev československá husitská. Ekumenické setkání se koná v pátek 
4. března od 17 h v Husově sboru (Praha 10 - Vinohrady, Dykova 1).

(hb)

Z církví doma i ve světě
zaretským jezerem, jemuž rybáři
říkali moře, a dál protéká hlubokým
korytem a končí v Mrtvém moři.
Není divu, že kolem Genezaretské-
ho jezera se odehrává mnoho setká-
ní, v nichž Ježíš projevuje svou bož-
skou moc, zvláště uzdravováním a
odpuštěním hříchů. O tom ovšem
mapa nemůže nic vědět, zvláště nic
neví o hlavním tajemství Ježíšova
života, jež nechtěli pochopit ani jeho
učedníci, že přišel, aby položil život
za všechny lidi.
Mapa vám jen ukáže, kde leží Jeru-
zalém, svaté město všech Židů, kteří
do jeho chrámu přicházeli zvláště o
velikonočním svátku nekvašených
chlebů; přicházeli z Galileje, Samaří
a Judska, aby poděkovali Bohu za
vysvobození z egyptského otroctví.
Židovský velekněz a římský proku-
rátor, představitel církve a předsta-
vitel římské říše v hanebné spolu-
práci si podali ruce, aby se zbavili je-
diného svatého a spravedlivého.
Tajemství té smrti jim však zůstalo
skryto. Jen Bůh je znal a sdělil je své
církvi: „Tak Bůh miloval svět, že dal

svého jediného Syna, aby žádný, kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný.“ Mapu však z toho hrůzného
procesu zajímá jediné: Kde najít ten
Holý vrch, židovsky Golgota, kde
byl Ježíš ukřižován. Našla jej hned
za branami města Jeruzaléma. Turis-
té jej zajisté také najdou. 
Ale je tu ještě jiná mapa. Apoštol
Kristovy církve Pavel, vědom Ježí-
šova příkazu jít ke všem národům 
s evangeliem, podnikl v 60. letech 
1. století tři misijní cesty po zemích
kolem Středozemního moře. Mapa
by je měla zakroužkovat, aby si je
každý čtenář mohl snadno najít. 
Jenže to není celý svět. Pavel sám se
nedostal dál než do Sýrie a do Jeru-
zaléma. Z jeho postoje k náboženství
Athéňanů lze usoudit, že na rozdíl
od vědců, kteří s respektem zkou-
mají náboženství každého národa,
Pavel ten respekt neměl. Pokládal
Kristovo evangelium za jedině správ-
né a spasitelné a každému národu je
tak zvěstoval: Aby poznali toho pra-
vého Boha a sloužili jemu. (1 J 5,20)
Athéňany vyzval, aby litovali své
neznalosti a obrátili se k Bohu.

Pavlův spolupracovník Apollo pře-
konával Židy přesvědčivými důka-
zy, že Mesiáš je Ježíš. (Sk 18,28) Ma-
pa o tom mlčí. Znovu a znovu je
slovu a zvláště Božímu slovu dána
přednost přede vším: „Pane, ke ko-
mu bychom šli? Ty máš slova věčné-
ho života.“ (J 6,68) Mapa Pavlových
cest mate dvakrát: Poprvé předstírá,
že svět kolem Středozemního moře
je celý svět. (Kde zůstalo Japonsko,
Austrálie, celý černý kontinent afric-
ký?) Za druhé už vůbec nedovoluje,
abychom Krista Pána vzývali jako
toho, kdo stvořil svět viditelný i ne-
viditelný (Ko 1,16) a skrze něho bylo
smířeno všechno, co jest, jak na ze-
mi, tak v nebesích. 
Ta první mapa musí Krista tísnit,
činí mu násilí, činí jej Nazaretským
nebo jen naším milým Pánem Ježí-
šem. Ta druhá zase nechce Pavlovi
dovolit, aby ve službě Pána vycesto-
val ze Středozemí dál až na konec
světa, jako by dosud platilo, že bez
výjezdní doložky mu není pas nic
platný – co o tom soudíte?

Josef Veselý

proč asi z Bible zmizely mapy
Dokončení ze str. 1

zákoně pospíchali, neboť se proslýchalo, že vydání biblických textů v je-
jich původním jazyce zamýšlí i jiná skupina katolických učenců. tento
„konkurenční“ překlad skutečně vyšel, a to dokonce ještě dříve; v roce
1514 byl ve španělské alcalá de henares vytištěn řecký Nový zákon s la-
tinským vulgátním překladem, ale vydavatelé chtěli distribuovat dílo
jako celek a čekali až do roku 1517 na dokončení tisku Starého zákona.
Jeho zveřejnění pak bránilo privilegium, které mezitím na Nový zákon
obdržel od císaře Maxmiliána i. Erasmus a tak mohlo být toto vydání
bible, dnes známé jako tzv. Complutenská polyglota, šířeno mezi čtenáře
teprve po roce 1520.
Erasmovo vydání Nového zákona, dotištěné 1. března 1516 v počtu 1200
exemplářů, se velmi rychle prodalo. Jeho názvem, Novum instrumentum,
se Erasmus odchýlil od dosavadní tradice a již v následující revidované
edici se raději vrátil k důvěrně známému Novum testamentum. Revi-
doval i každé své další velké vydání. také proto, že první mělo z důvodu
chvatu vydavatelů řadu nedostatků. Je například známo, že v jediném
řeckém rukopise knihy Zjevení, který měl Erasmus k dispozici, chybělo
závěrečných šest veršů. Erasmus nechtěl čekat, až získá úplnější rukopis,
a sám si je z Vulgáty přeložil do řečtiny. Při přípravě dalších vydání pra-
coval s dalšími a dalšími rukopisy a v rámci dobových možností text
nadále vylepšoval. S pomocí této textově-kritické metody, neustále zdo-
konalované, vznikají edice biblického textu v původních jazycích do-
dnes.
do konce svého života v červenci 1536 připravil Erasmus celkem pět
základních edic Nového zákona (poslední v roce 1535; každá z nich vyšla
opakovaně v různých neautorizovaných dotiscích), přičemž hned tu dru-
hou, z roku 1519, použil pro překlad Nového zákona do němčiny Martin
Luther. Erasmova řecko-latinská vydání se v průběhu 16. století stala
nezbytnou pomůckou každému překladateli Nového zákona do národní-
ho jazyka. hojně používány byly i Erasmovy latinské parafráze jednotli-
vých novozákonních knih a zejména jeho obsáhlé poznámky k řeckému
textu, annotationes, které byly tištěny souběžně s biblickým textem v jím
připravených hlavních edicích Nového zákona.
Erasmova vydání se rozšířila i v našich zemích, jak je zřejmé z množství
u nás dochovaných exemplářů. Jím připravený řecko-latinský text byl
hlavní předlohou Jana Blahoslava při jeho překladu Nového zákona do
češtiny (vyšel v ivančicích letech 1564 a 1568) a pracovali s ním ještě pře-
kladatelé Bible kralické, kteří měli k dispozici již novější vydání Nového
zákona, připravená reformovaným teologem theodorem Bezou, a celou
řadu dalších biblických překladů.

Jiří Just

Na obrázku: Titulní strana Erasmova prvního vydání řecko-latinského
Nového zákona z roku 1516. Zdroj: Wikipedia Commons / Autor: Concord.
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Důvodů k radosti máme v životě mnoho.
Patří k nim nádherná Země, na které žije-
me, krása jarní přírody, zpěv ptáků, ale také
harmonické manželství, laskaví rodiče,
poslušné děti, příjemné bydlení, milí souse-
dé, krásné písně, které smíme zpívat a po-
slouchat a mnohé další hodnoty, které obo-
hacují náš život.
Ve SZ píše o radosti nejvíce David. Měl
opravdu mnoho důvodů k tomu, aby se ra-
doval. Jako nejmladší z osmi Jišajových
synů byl pastýřem ovcí. Již v dětství si za-
miloval Pána Boha a měl k němu velikou
úctu a důvěru. Pán Bůh to viděl a zvolil si
ho za budoucího vůdce národa. Samuel
dostal úkol, aby ho pomazal. Nejprve posvě-
til otce Jišaje i jeho sedm synů, a pak poma-
zal Davida. Jistě neprozradil, k čemu má
pomazání olejem sloužit. U Davida se to
projevilo tím, že ho duch Hospodinův zmoc-
ňoval. (1 S 16,13) To bylo jistě důvodem 
k radosti. 
Jako mladý chlapec zjistil, že má hudební
talent a naučil se hrát na citaru. Pásl stádo
svého otce a při tom si vyhrával. Stal se tak
skvělým hudebníkem, že ho lidé obdivovali.
Když král Saul prožíval chvíle depresí, jeden
služebník mu doporučil Davida, aby mu
svou hudbou přinášel úlevu. David byl
povolán a hrál v královském paláci. Kdykoli
Saul prožíval chvíle deprese, „bral David
citaru a hrál na ni. Saulovi to přinášelo
úlevu a bylo mu dobře.“ (1 S 16,23) David
měl jistě důvod k radosti, že může svou hud-
bou obšťastňovat druhé.
David měl nejen hudební nadání, měl také
schopnost psát texty písní, které skládal.
Tedy nejen hrál, ale také zpíval a texty

svých písní si zapisoval. Obsahem jeho písní
bylo vše, co prožíval, ale především veliká
vděčnost vůči Pánu Bohu, který ho dopro-
vázel, chránil a hojně mu žehnal. Jeho písně
si mnozí lidé oblíbili a rádi je zpívají. Do
dnešního dne máme v knize Žalmů 73 Da-
vidových písní. Měl jistě radost, že může
velebit svého Stvořitele a inspirovat lidi 
k radostnému životu.
V mládí prožil také zvláštní zážitek, který
ho učinil slavným v celém národě. Dostal od
svého otce úkol, aby zanesl pokrm svým bra-
trům, kteří byli v armádě. Když slyšel, jak se
Goliáš posmívá Izraelcům a tupí živého Bo-
ha, rozhodl se, že půjde s Goliášem bojovat.
Saulovi řekl: „Hospodin, který mě vytrhl ze
spárů lva a medvěda, ten mne vytrhne i ze
spárů tohoto Pelištejce.“ Pak šel s prakem 
v ruce proti Pelištejci, který se mu posmíval.
David mu odpověděl: „Ty jdeš proti mně 
s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti
tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha
izraelského, kterého jsi potupil.“ „Celý svět
pozná, že při Izraeli stojí Bůh.“ (1 S 17,45)
Porážka Goliáše byla zdrojem radosti pro
celý Izrael, a pro Davida i zdrojem slávy.
Po těžkém období pronásledování přišla
chvíle, kdy „přišli judští muži a pomazali
Davida za krále nad domem judským.“ 2 S
2,4. Po sedmi letech kralování nad pokole-
ním Juda přišli k Davidovi představitelé
všech izraelských kmenů a požádali ho, aby
kraloval nad celým Izraelem. Pak ho také
pomazali za krále. David kraloval celkem
čtyřicet let. Pán Bůh mu žehnal, a lid ho měl
ve veliké úctě. I to byl pro Davida důvod k
radosti.
David prožil i jako král těžké životní zkouš-

ky a pády. Když pokorně vyznával své hří-
chy a prosil o milost, Pán Bůh se nad ním
smiloval, odpustil mu a zahrnul ho svým
milosrdenstvím. David chtěl z veliké vděč-
nosti vůči Bohu vybudovat chrám. Pán Bůh
mu však sdělil, že chrám vybuduje jeho syn.
David se rozhodl, že připraví materiál pro
budování chrámu. „Připravil jsem sto tisíc
talentů zlata, milión talentů stříbra, mědi a
železa tolik, že se ani nedá zvážit. Připravil
jsem též dřevo a kámen.“ (1 Pa 22,14) (Je-
den talent byl přibližně 30 kg.) Měl tedy
obrovské bohatství. Může bohatství učinit
člověka radostným a šťastným?
David měl ještě jeden důvod k radosti. Měl
velmi nadaného syna Šalomouna, který se
stal po něm králem. Byl pokorným mužem,
klekal na kolena před Hospodinem a prosil,
aby ho Pán Bůh obdařil potřebnou moud-
rostí k vedení národa. Pán Bůh vyslyšel jeho
prosbu a dal mu potřebnou moudrost. Vy-
budoval nejen chrám a královský palác, ale
napsal také tři knihy, které byly zařazeny
mezi biblické knihy. Když David viděl poko-
ru, bázeň Boží i velikou důvěru k Bohu 
v srdci svého syna, měl jistě velikou radost. 
David měl tedy mnoho důvodů k radosti. 
Z čeho se asi radoval nejvíce? Co bylo pro
něj zdrojem trvalé radosti, pocitu štěstí a
blaženosti? Bylo to hudební a básnické umě-
ní, nebo sláva z vítězství nad Goliášem?
Bylo to vyvýšení na královský trůn, anebo
obrovské bohatství, nebo radost z moudrého
syna? 
Odpověď nám David dává v Žalmu 16. Ve
verši 2. čteme: „Pravím Hospodinu: Ty jsi,
Panovníku, moje dobro, nad tebe není.” 
V 8. verši vyznává: „Hospodina stále před
oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou
neotřese.“Pak radostně volá: „Proto se mé
srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí pře-
bývá i mé tělo.“ V 11. verši odhaluje největ-
ší ta-jemství: „Stezku života mi dáváš po-
znat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé
pravici je neskonalé blaho.“
David s velikou radostí konstatuje, že zdro-
jem největší radosti – tedy vrcholem radosti
je osobní důvěrné společenství s živým
Bohem. Jistě se mnohokrát přesvědčil, jako
každý člověk, že radost ze zemských hodnot
velmi rychle pomíjí. S velikou vděčností
však zjistil, že trvalou radost a blaženost
může dát člověku jen důvěrné společenství 
s Bohem. Vyjadřuje to slovy: „Vrcholem ra-
dosti je být s tebou, ve tvé pravici je nesko-
nalé blaho.“ Jistě nad tím často přemýšlel,
proč je důvěrný život s Bohem zdrojem

vrchol radosti

Dokončení na str. 3

pozvánky
EKOLOgiCKá SEKCE ČESKé KřESťaNSKé aKadEMiE zve na besedu s prof.
RNdr. Bedřichem Moldanem, CSc., věnovanou závěrům a příno-
sům prosincové pařížské Konference OSN o klimatické změně.
Beseda bude v úterý 8. března 2016 v 17.30 h v přízemí pražského
kláštěra Emauzy. JNe

* * *
JaRNí SEMiNář hiStORiCKé SPOLEČNOSti VERitaS
V přednášce s názvem „husova kauza“ bude krok za krokem pro-
bíráno posledních pět let husova života s důrazem na právní
aspekty jeho případu. Přednese ji zakladatel a hlavní autor webu
„husitství.cz“  Jiří Motyčka, který se husitstvím a českou reformací
profesionálně zabývá přes 30 let.  Protože jsme v jubilejním roce
2016,  bude pozornost věnována  i případu Jeronýma Pražského. 
Seminář se bude konat v sobotu dne 19. března 2016 v 10 hodin v
Pardubicích, a to v sálku na faře ČCE ve Sladkovského ul. č. 638.
Vstup volný, zájemci jsou vítáni.
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Pokračování z minulého čísla
Tak bychom měli ono slovo pravdy
hledat a držet se ho. A tímto směrem
rozvine myšlenku v dalším verši. 
Jk 1,19-20 Vězte tedy, bratři moji, že
každý člověk má být rychlý k naslouchá-
ní a pomalý k mluvení, pomalý ke hně-
vu; lidský hněv totiž spravedlnost Boží
neprosadí. Když nás přivedlo na svět
slovo pravdy, pak Boží věc neprosa-
díme tím, že budeme křičet a vztekat
se, že máme pravdu (resp. že náš
Bůh má pravdu), nýbrž přiměřený
postoj je, že budeme tomu slovu na-
slouchat. Kdo křičí, u toho je zřejmé,
že příliš nenaslouchá. Křičet o Bohu
a poslouchat, co Bůh říká, jsou dvě
dost odlišné věci a většinou je nelze
skloubit. Tady může být Jakub až
překvapivě aktuální – i do dnes tak
oblíbených úvah o střetu civilizací
mezi křesťanským a muslimským
světem, kde obě strany ctí každá ja-
kousi svou pravdu, ale kdyby obě
strany byly pomalejší ke křiku a
hněvu a rychlejší k naslouchání, ne-
bylo by třeba o střetu mluvit. A vů-
bec tím (pro začátek) nemyslím na-
slouchání sobě navzájem, pro začá-
tek by stačilo, kdybychom každý
naslouchali tomu slovu, které nás
zrodilo. Jakub samozřejmě nemluví
jenom do konfliktu civilizací – i když
jsme viděli na samém začátku dopi-
su, že situace jeho tehdejších poslu-
chačů v menším měřítku něco tako-
vého představuje: totiž konflikt dia-
spory s většinovou civilizací, pro kte-
rou jsou cizí a trochu nečitelní. Ale
podle všeho se zdá, že situace, do
které Jakub mluví, má daleko do
otevřeného pronásledování (v tom se
liší od 1. listu Petrova). Problémy, se
kterými se jeho posluchači vyrovná-
vají, mohou být obecněji různé těž-
kosti a „nespravedlnosti“ života. A
teď: jedna možnost je, že člověk
různé takové těžkosti a rány bere s
pocitem křivdy (proč zrovna já?). A
může i prožít celý život s pocitem
permanentní ukřivděnosti. Jsou ta-
koví a je to dost smutný pohled a
hlavně smutný život. A na to platí
Jakubova odpověď: Ano, je něco

jako nespravedlnost v životě; ale
Boží spravedlnost neprosadíš tím,
že se budeš vztekat. Řešení je, že se
vrátíš ke kořenům, že budeš hledat
slovo, které tě zrodilo a které tě mů-
že podržet; že podnikneš jakousi
cestu k počátkům, k tomu, co věříš.
Tady už se začíná rýsovat, že Jakub
není snůška volně nahozených té-
mat a pouček, ale že pořád řeší 
z různých stran jeden základní pro-
blém. Víru, která má člověka podr-
žet v ohrožení.
Jk 1,21 Proto odložte všechnu špínu a
spousty zla a v pokoře přijměte to slovo,
které do vás bylo zaseto a které má sílu
zachránit váš život. Tato slova může-
me chápat jako volnou narážku na
Podobenství o rozsévači i jako další
myšlenku, která vychází z toho, že
nás Bůh porodil slovem; ale přede-
vším je to další variace na Jakubovu
výzvu z předchozího verše: Rychlý
k naslouchání, pomalý ke vztekání.
To, co je klíčem k pochopení, co mů-
že podržet a zachránit, je vlastně na
dosah. Je zaseto v nás. Člověk se ne-
musí ukřičeně dovolávat Boží spra-
vedlnosti. Ale aby to poselství
pochopil, musí se ztišit. A musí mít
pokoru k naslouchání. Pokoru, aby
přijal, že ho má zachránit něco, co
vypadá jako hořčičné zrnko. O této
záchraně pak mluví Jakub slovy
SÓZEIN TAS PSYCHAS, což je do-
cela zajímavé pro překlad. SÓZEIN
může znamenat zachránit, spasit,
nebo také uzdravit; Jakub si ještě jed-
nou, na samém konci epištoly s dvoj-
značností uzdravit/ spasit vyloženě
pohraje. A PSYCHÉ může znamenat
duši anebo také život. Takže si pro
překlad můžete vybrat vlastně kte-
roukoliv kombinaci: že to zaseté slo-
vo je schopné zachránit život. Nebo
uzdravit duši. Nebo zachránit duši.
Nebo uzdravit život. Vtip je v tom, že
v řečtině jsou to všechno vlastně
odstíny jediného významu. To, co
Bůh do nás vložil tak, že to máme na
dosah, může uzdravit duši od ukřiv-
děnosti; ale také to může zachránit
život, když člověk sám o sobě nemá
sílu jak dál; popřípadě spasit i v pří-
padě, že to život aktuálně nezachrá-
ní. A všechno je to o jednom něčem,

co Bůh vyslovil, ale člověk se musí
prvně ztišit, aby to nepřekřičel. 
Jk 1,22-25 Staňte se ale dělníky slova
(vykonavateli slova), nejenom poslu-
chači, kteří si sami něco namlouvají;
protože pokud někdo poslouchá slovo,
ale nic s tím nedělá, tak ten se podobá
muži, který si prohlíží svou skutečnou
tvář v zrcadle a když se dost naprohlíží,
odejde, a hned zapomene, jaký byl.
Z Hamleta známe myšlenku, že
umění nastavuje zrcadlo. Podobná
myšlenka je v podstatě už tady: Je
tady něco, co umožňuje, abych se
na sebe podíval. Boží slovo, zaseté
v nás – když se člověk patřičně ztiší
a přestane vykřikovat ty své prav-
dy o něm – nám mimo jiné nastaví
zrcadlo a umožní, abych se v něm
poznal. Umožní mi určitý pohled
na sebe, na to, co dělám. Zrcadlo
umožní se na sebe podívat zvenku
(popřípadě se na sebe podívat tak,
jak mě vidí ti druzí). Prostě nastavit
zrcadlo je důležitý krok. A hlavně
poznat se v tom zrcadle, připustit
si, že tohle jsem já. Jenže pokud 
s tím dál nepracuji, pokud radši
hned zapomenu, co jsem tam vi-
děl, a zase dál vykřikuji ty své
pravdy anebo ukřivděnosti, je to
samozřejmě k ničemu. Proto zde
Jakub najednou už nemluví jenom
o naslouchání, nýbrž o činnosti. 
O dělnících slova. Člověk, který je
posluchačem a nic s tím nedělá, je
jako pacient, kterému doktor řek-
ne, který lék by mu pomohl – a on
to přijme jako pravdu, která za-
chraňuje. Že by mu ten lék pomo-
hl. Ale nevezme si ho.
Jk 1,25 Kdo se však ponoří (zahledí) do
dokonalého zákona svobody a vytrvá,
nestane se zapomnětlivým posluchačem,
nýbrž tvůrcem skutečnosti, ten bude
blahoslavený v tom, co tvoří. Dalo by se
říci, že Jakub svým originálním způ-
sobem rozvíjí jakousi parafrázi Po-
dobenství o rozsévači. Bůh do nás
zasel slovo – a to slovo teď může mít
rozdílnou budoucnost: - někdo
mluví o Bohu tolik, že ani nestihne
slyšet, co vlastně Bůh doopravdy
říká; je neoslovitelný ve svém horle-
ní; - a někdo jiný je zase neoslovitel-
ný proto, že hned pustí z hlavy, co
vlastně slyšel; - do třetice v tomto
verši přijde pozitivní příklad, kdy by
zaseté slovo mělo přinést úrodu: člo-
věk, který se v tom zhlédne. Který-
koliv člověk, který se v tom, co
zaslechl, zhlédne natolik, že ho to
ovlivní a že to ovlivní celý jeho další
život. 

Pokračování příště

Bláznovství víry podle Jakuba
reZonAnční příBěHy
(vydal: Návrat domů)
V knížce, která vyšla v závěru roku 2015, nám její autoři, Pavel a Věra Javor-
ničtí, předkládají soubor "rezonančních příběhů", které vybrali převážně ze
svých zkušeností s Božím vedením a ochranou, ale doplnili jej i několika pří-
běhy přejatými. Poněkud neobvyklé spojení "rezonanční příběhy" zvolili
jako název celého souboru autoři proto, že podle jejich slov "... jsme pozna-
li, že bývají v souzvuku s pravdami Bible".
Celkem 60 vyprávěných příběhů je volně přiřazeno do 15 kapitol (např.
Rozmanité Boží oslovení, Modlitby a Boží odpovědi). Jednotlivé zkušenosti
jsou podávány krátce na jedné až maximálně třech stranách, ale jsou pečli-
vě a užitečně zpracovány s důsledně uváděným doplňkovým a návodným
"aparátem". Tedy nejenže každý příběh má svůj výstižný název a je přiřazen
do jedné z 15 kapitol, je také uveden vhodným veršem z Bible, ať podle ČEP
nebo Kralického překladu, případně podle biblického textu, jak jej vyjadřu-
je pro současného člověka Slovo na cestu; ale ještě po vlastním příběhu
následuje přiléhavý citát od většinou známých autorů, převážně zahranič-
ních (např. L. N. Tolstoj, M. L. King, matka Tereza z Kalkaty). A nakonec
jsou uvedeny nejčastěji dvě otázky, které mají vést jak k hlubší osobní refle-
xi nad vlastními zkušenostmi s Bohem, jednajícím podivuhodným způso-
bem v našich životech, tak k zamyšlení nad poučením a povzbuzením, které
každé vyprávění poskytuje. Nejen tedy obsah jednotlivých jednoduchých a
živých příběhů, ale i ony doprovodné texty mohou posloužit nejen při indi-
viduální četbě, ale také jako podklad pro společné křesťanské vzdělávání
třeba na domácích skupinkách, při sborových rekreacích apod.
Domnívám se, že ten název "Rezonanční příběhy" je náležitý dokonce ve
dvojím smyslu: nejen že rezonují s biblickým svědectvím (jak jsem uváděl
na počátku), ale že i rezonují s různými vlastními zkušenostmi každého
křesťana s Božími podivuhodnými zásahy do jeho všedního života.
Je poněkud škoda, že v jinak celkem na pohled strohé a jednoduché, ale peč-
livě připravené publikaci se neshoduje název knihy a její autoři v tom, co je
vytištěno na obálce, s tím, co je uvedeno v tiráži.

Bohumil Kejř

rizika horlivosti 
„Někteří umějí běhat, ale jiným nezbývá než jít a další se sotva šourají. Vžijme se
tedy do postavení druhých a pomáhejme si navzájem. “ (Martin Luther)  
Uvedený citát jsem si vypůjčil z beletrizované biografie, kterou sepsal ang-
lický autor Mike Fearon před třiceti lety (česky vyd. Stefanos, 2002). Věta,
kterou měl vyslovit Martin Luther v roce 1522, byla věnována tehdejším
dychtivým reformátorům. Ve Wittenbergu doslova řádili horlivci, jimž ne-
bylo zatěžko ničit sochy, malby nebo knihy. Všechno rychle – a hned! 
Moudrému muži Lutherovi se projevy vandalismu nelíbily. Vyzýval ke zdr-
ženlivosti a k důstojnému jednání. Zřejmě se obával, že každá další „hrrr
akce“ může zhatit jeho snahy o reformu. To, nad čím delší dobu rozjímal a
co důkladně promýšlel, mohlo být zničeno jen proto, že se několik jedinců
tak trochu zbláznilo. „Dejte lidem čas,“ nabádal reformátor bratry, jimž záři-
ly oči nadšením, že mohou být aktivní součástí změn. Lutherův zdravý úsu-
dek měl částečnou odezvu, avšak na zrychlené extremisty ani jasné slovo
neplatilo.     
A právě tak to na světě občas chodí. Urodí se myšlenka, vize, idea a různí
lidé si ji zpracují všelijak. Problém, s nímž v šestnáctém století zápasil stále
inspirativní reformátor Martin Luther, není pouze zábleskem dávných časů.
Také v novodobých dějinách bychom našli několik příkladů, jak to vypadá,
když se dostane ke slovu horlivec. Známe to z učebnic dějepisu, z historic-
kých knih, z filmů i z divadelních představení.
S extrémními snaživci (nejen s náboženskými nebo politickými) se potýká-
me i v naší každodennosti. Poznáte je snadno: jsou to ti, co by vám chtěli
radikálně změnit váš život, zvyky či prostředí, v němž se pohybujete. Vůbec
neberou v úvahu, že svobodný člověk nemusí přijmout vše, co je mu vnu-
cováno a diktováno. Anebo si zvyká déle, než poslové změn očekávají.
Řečeno s Lutherem: „Nejdříve musíte získat srdce lidí. Protože získáte-li srdce,
získali jste celého člověka.“

Jiří Karban 

naše recenze
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trvalé radosti a blaženosti. Odpověď dává
na několika místech: „V Hospodinu je spá-
sa.“ (Ž 3,9) „Hospodin pro svého věrného
koná divy… Mému srdci dáváš větší ra-
dost, než mívají oni z hojných žní a vino-
braní.“ (Ž 4,4.8)
„Moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpí-
vat Hospodinu, neboť se mě zastal.“ (Ž 13,6)
„Hospodine, král se raduje z tvé moci, nad
tvým vítězstvím vděčně jásá… oblažuješ ho
radostí z tvé přítomnosti.“ (Ž 21,2.7)
Pán Bůh je Bohem lásky a dobra; když má
člověk osobní důvěrné společenství s Bo-
hem, má vztah se zdrojem lásky a všeho
dobra. Jelikož si nás Pán Bůh zamiloval, 
je jeho stálou touhou blažit nás svojí lás-
kou a vším dobrým, co pro nás připravil. 
(1 J 4,9-10) Když David zhřešil, společen-
ství s Bohem bylo přerušeno, zmizela i ra-
dost z Davidova srdce. Když pak činil poká-
ní, vyjádřil to velmi upřímně v 51. žalmu,
kde prosí také o navrácení radosti: „Navrať
mi radost spasení svého,“ - „Dej ať se zase
veselím z tvé spásy.“ (ČEP)
Je mnoho křesťanů, kteří věří v Pána Boha,
chodí do kostela, poslouchají Boží slovo,
modlí se, ale radost a blaženost neprožívají.
Příčinou je to, že s Bohem důvěrně nežijí.

Nestačí o Bohu vědět a uznávat jeho exi-
stenci. Skrze Pána Ježíše přichází svatý Bůh
až k nám a chce v nás bydlet. Proto Pán
Ježíš praví: „Stojím přede dveřmi a tluču;
zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu
k němu a budu s ním večeřet a on se
mnou.“ Zj 3,20. Pán Ježíš chce bydlet v člo-
věku, chce mít s ním osobní nejdůvěrnější
vztah. Když ho člověk vědomě přijme, pro-
žívá zázrak. „Těm pak, kteří ho přijali a věří 
v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“
J 1,12. Každý člověk, který vědomě přijímá
Pána Ježíše a žije s ním, prožívá radost a
blaženost – tedy pocit štěstí.   
V moderní společnosti přibývá lidí, kteří po
pocitu štěstí touží, zároveň však ztratili
naději, že by ho mohli dosáhnout. Mají
všechno, co k životu potřebují, ba žijí v hoj-
nosti, ale ve svém nitru prožívají prázdno-
tu. Jistě se ptají proč. Odpověď je jednodu-
chá: Člověk je stvořen pro společenství lásky
se svým Stvořitelem a jen důvěrný osobní
život s ním může učinit člověka radostným,
blaženým a trvale šťastným. I ve 21. století
platí Davidova slova: Ty jsi, Panovníku,
moje dobro, nad tebe není. Vrcholem rados-
ti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé
blaho.“ 

St. Kaczmarczyk

vrchol radosti
Dokončení ze str. 2

Po teologickém studiu ve Vídni, Lipsku a Edinburghu
sloužil jako vikář ve Vanovicích (1883) a jako farář ve
Velké Lhotě u Dačic (1884-1888) a v Čáslavi (1888-1925).
V době jeho působení se sborová práce v Čáslavi roz-
rostla, vzniklo pět kazatelských stanic, dobročinné sdru-
žení žen a dívek „Marta“, spolek mládeže „Blahoslav“,
nový učitelský seminář a sirotčinec „Husův asyl“ (1915).
Významně pomáhala i jeho manželka Dr. Zdena rozená
Císařová (1858-1926). Spolupracoval téměř ve všech od-
větvích reformovaného církevního života, namnoze 
s  kolegy Ferdinandem Císařem a Janem Pelíškem (říka-
li si „císařští kozáci“).  Pod skotským vlivem usiloval 
o prohloubení duchovního života, konal osvětovou čin-
nost, bojoval proti alkoholismu a dbal na církevní kázeň.
Intenzivně se snažil o spojení reformované a luterské
církve, k němuž pak došlo v prosinci 1918.
V době přestupového hnutí po 1. světové válce získal

čáslavský sbor řadu nových členů. Jako uznání za pil-
nou činnost udělila Kozákovi bohoslovecká fakulta ve
Vídni tituly licenciát teologie (1900) a doktor h.c. (1913).

Z jeho četných spisů lze připomenout: Co jest pravda?
Českobratrský katechismus, V duchu a v pravdě, Pře-
hled dějin církve křesťanské, Marta a (básnickou sbír-
ku) Písmáci. Rovněž později spolu s J. Pelíškem redi-
goval časopis Hus (od 1888).

Ó Hospodine, přioděj, nás mocí z výsosti!
Ó Duchu svatý, přijď a dej nám dar své milosti!

Kéž plá tvůj oheň nad námi, jenž nad dvanácti plál,
i nad našimi snahami, by život tvůj nám dal!

Bohuslav Vik

český reformovaný farář, redaktor a básník
František kozák

(14. 11. 1857 v lísku u Jimramova – 24. 2. 1926 v praze)



Kazatel Církve bratrské M. Jech se naro-
dil 8. února 1926 v Toušeni. Po maturi-
tě vystudoval na filosofické fakultě UK
profesorskou aprobaci dějepis-filosofie a
až do nástupu na prezenční vojenskou
službu učil na střední škole v Teplicích.
Vojenskou službu absolvoval jako aktiv-
ní křesťan u PTP; po návratu se již ne-
vrátil do školství a v roce 1956 nastoupil
do archivní služby ve státním archivu 
v Děčíně. V tomto městě byla čile se roz-
víjející práce kazatelské stanice ústecké-
ho sboru CB. Do ní se zapojil bratr Milo-
slav jako laický kazatel a sloužil zde až
do roku 1965. Po převzetí archivní služ-
by ministerstvem vnitra zažil jako křes-
ťan šikanu i v civilním životě. Byl bez-
důvodně přeložen do Litoměřic s denním
dojížděním z Děčína. Když pátral po dů-
vodech, byl propuštěn. Po zhruba dvou
letech manuální práce v místních podni-
cích, byl v roce 1965 přijat do služeb CB
a stal se kazatelem jejího nejstaršího
sboru v Bystrém. V roce 1971 byl povo-
lán do Prešova, do jednoho z tehdy nej-
větších našich sborů s mnoha kazatel-
skými stanicemi. 
Zde odbočíme, abychom připomněli ně-
které důležité skutečnosti. Evangelický
týdeník se vrací tímto článkem již po třetí
za uplynulých 30 roků k osobě našeho
jubilanta. Přesto lze již nyní konstatovat,
že v tomto třetím článku nemusíme kro-
mě základních nosných životních údajů
téměř nic opakovat. Naopak bude nutno
mnohé doplnit, zejména proto, že tvrdá
cenzurní hlediska (plně platná ještě před
zmíněnými 30 roky v době komunistické
normalizace) byla často nesmyslně pře-
krucována a zneužívána „aparátčíky“
státního tiskového dozoru, Ministerstva
kultury a dalších orgánů, zejména vůči
církevním publikacím.
První krátký článek k šedesátinám kaza-
tele M. Jecha (KJ 71/6) napsal v roce
1986 tehdejší předseda Kostnické jednoty
a zároveň předseda redakční rady Kost-
nických jisker, bratr T. Č. Zelinka. Autor
článku musel být velice opatrný, aby ani
nejmenší zmínkou nenaznačil, jaké
nepříznivé politické podmínky čekaly na
bratra Jecha a jeho rodinu v nejvýchod-
nějším kraji Československé republiky.

Po deseti letech, v roce 1996, napsal člá-
nek k sedmdesátým narozeninám kazate-
le M. Jecha jeho dlouholetý partner v ar-
chivní službě a později kazatel sousední-
ho náchodského sboru, kazatel Miloslav
Košťál. To už bylo po pádu komunistické
totality a autor mohl svobodně, bez ja-
kýchkoli zábran psát zejména o tom, co
sám věděl o jednom ze svých nejbližších
přátel a vrstevníků ze společné kazatelské
služby. Viz první odstavec shora.
Autoři obou článků – bez ohledu na to,
co je uvedeno dále – shodně hodnotili
službu Jechových v Prešově jako náročné
a veliké dílo, které je dlouhou vyoranou
brázdou pro další etapy růstu sboru.
Konkrétně uvádějí např. nutnost neje-
nom zvládnout do roka mluvenou slo-
venštinu, ale naučit se rozumět i značně
odlišnému východoslovenskému nářečí;
systematickou biblicko-výchovnou práci,
vedení k biblické kázni a odpovědnosti za
Boží dílo. Velikou a mnohostrannou
zátěží bylo, když jim městské úřady
oznámily nutnost asanace modlitebny 
z důvodu rozvoje města. To znamenalo
nejen najít dočasné náhradní prostory,
ale hledat i možnosti na stavbu nové
modlitebny v totalitním státě! (Připo-
meňme, že mnohé o východním Sloven-
sku a Prešově bylo napsáno v textu i me-
zi řádky v monografii „Sto let ve službě
evangelia“, 1981, str. 140 a 142.)
Nyní nechme v několika odstavcích pro-
mluvit dokumentaci, kterou po pádu
komunistické totality shromáždila CB.
Na podzim 2015 vyšla tato dokumenta-
ce v knize s názvem „Babylónské zajetí
církve“(str. 303, technické zpracování a
výroba Studio CreoPress, Náchod. – Pra-
ha 2015). Je to bilance podkladů, které v
letech 1990-92 podle projektu byly získá-
ny od (většiny) sborů CB jako odpovědi
na dotazník; v polovině 90. let min. sto-
letí studiem vyšetřovacích spisů StB
odsouzených kazatelů a některých laiků
CB; v letech 2009 a 2010 byly otisková-
ny v měsíčníku Brána jako seriály „Kau-
za 1948-1989“ a „Ozvěny doby 1948-
1989“ a konečně v letech 2013-14 dopl-
něny při přípravě výše citované knihy.  
Předchůdce bratra Jecha na prešovské
kazatelně Frant. Ciesar ve svých vzpo-

mínkách „Iskry zo zaviatej pahreby“
píše, že komunisté prohlásili tehdejší Jed-
notu českobratrskou (CB) za nebezpeč-
nou sektu, kterou je nutno zlikvidovat.
Že to zfanatizovaní komunisté brali do-
slovně, předvedli ještě v lednu 1964 ve
stanici prešovského sboru v Bodružale,
kde funkcionář KSS úkladně zavraždil
laického kazatele bratra Jána Biroše.
Stejnému nebezpečí díky Boží ochraně
unikli jak bratr F. Ciesar, tak další před-
chůdce bratra M. Jecha kazatel Miroslav
Cvrček. 
Nedlouho po dokončení stavby nové
modlitebny a po téměř dvou desetiletích
služby v Prešově zamířili Jechovi na dů-
chod do Prahy - Dolních Počernic. Tehdy
netušil ani bratr Miloslav, ani jeho man-
želka (ani nikdo z lidí), že Pán církve,
který má vše ve svých rukách, měl pro
střední a východní Evropu svoje plány.
Také vyhlížená poklidná důchodová léta
manželů Jechových musela ještě nějaký
čas počkat. V září 1990 bylo totiž nabíd-
nuto místo prvního ředitele vznikajícího
Evangelikálního teologického semináře
právě bratru M. Jechovi. Vedení seminá-
ře ukončil v roce 1996. Na ETS vyučo-
val až do roku 2002 církevní dějiny, ději-
ny dogmatu, ekumenickou eklesiologii,
latinu a úvod do studia teologie. Protože
mezi učiteli ETS byl ve své době snad
jediným, kdo měl kromě úplného odbor-
ného vysokoškolského vzdělání i kvalifi-
kaci pedagogickou, významně se podílel
na léčení „dětských“ nemocí nově budo-
vaného semináře. Pro studenty semináře
napsal i dva studijní texty: „Dějiny křes-
ťanské církve. Mezi autoritou Písma a
tradice.“- Studijní texty, sv. 2, str. 111,
Oliva, Praha 1997. „Pátrání po církvi:
pokus o teologickou reflexi církevních dě-
jin.“ – str. 319. Návrat domů, Praha 2010.
(Za údaje k tomuto odstavci děkuji sou-
časnému řediteli Mgr. J. Valešovi ml.).
Závěrem tohoto článku se s bratrem Ja-
nem Valešem ml. připojujeme k milým
Jechovým a k jejich děkováním Hospo-
dinu za všechna jeho dobrodiní. Zvláště
za to, že je milostivě provedl všemi úska-
lími, šikanami i ohroženími života v ka-
zatelské službě za komunistické totality.
Za to, že jim dal sílu, moudrost a bohatě
žehnal jejich práci na všech místech. A
pro nynější období, kdy i k nim se dosta-
vila léta, v nichž podle starozákonního
Kazatele není žádného zalíbení, jim pře-
jeme, aby je jejich Pán a Spasitel „nesl
na křídlech orličích“ a pod jeho křídly
měli vždy své bezpečné útočiště.

Jan Štěpán

Listy M. Jana Husa

79. žáku mistru mArtinovi
Mistře Martine, nejmilejší žáku a bratře v Kristu! Buď živ podle Kristova
zákona a věnuj péči tomu, abys kázal slovo Boží. Pro Boha tě prosím, aby sis
nezamiloval skvělé roucho, jaké jsem já, žel! si oblíbil a nosil, a tak nedával
žádný příklad pokory lidu, kterému jsem kázal. Rád čti Bibli a zvláště Nový
zákon, a kde nechápeš, ihned se obrať k vykladačům, dokud je můžeš mít.
Chraň se důvěrných hovorů se ženami a zvláště buď opatrný při naslou-
chání zpovědi, aby ses nedal polapit osidlem prostopášnosti, protože mys-
lím, že jsi čistý panic, Bohu zachovaný. Neobávej se zemřít pro Krista, chceš-
-li s Kristem žít. On sám přece říká: "Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale
duši nemohou zabít." Jestliže budou na tebe dorážet kvůli tomu, že jsi mým
přívržencem, řekni: „Myslím, že mistr byl dobrý křesťan; co však napsal
nebo ve školách učil výslovně jako své  vlastní názory, tomu jsem ne všemu
rozuměl, ani jsem nepřečetl všechno, co napsal." Co si myslím, to také říkám;
avšak mám naději v milosrdenství Božím a v pomoci dobrých lidí, že vás
propustí v pokoji, ačkoliv Páleč se  svými spojenci pracuje na tom, aby všich-
ni moji přívrženci2) byli odsouzeni. Věz, že dosud je živý Pán, který vás
všechny bude moci zachovat ve své milosti, avšak nepřátele pravdy usmr-
tit a do pekla zatratit. Nejmilejší, svěřuji tobě své bratry, učiň s nimi, jak
rozumíš. Doufám, že pozdravíš zbožnou Petru3) s Dorou4) a čeledí, a všech-
ny druhy náležející k Betlému. Kateřinu,5) zvanou Hus, doufám, že pannu
ctihodnou; faráře Jiříka,6) paní na Zderaze,7) Michala z Prachatic,8) Maříka
Kačera9) a všechny milovníky pravdy, Ješkovou, pána Řehoře10) a všechny
mistry, Jesenice,11), Kubu,12) oba Šimony,13) Mikoláše,l4) Havlíka.l5) Ať je
opatrný na knihy ten, kdo je má nebo bude mít. Doktory, mé milované bra-
try v Kristu, příštipkáře (pozn.: pouze boty spravovali, nešili je), látaře
(pozn.: pouze šaty spravovali, záplatovali) a také pozdravuj písaře16) (pozn.:
vykladače Písma) a řekni jim, ať dbají na Kristův zákon a pokorně smýšlejí,
a ať neužívají vlastní výklady, nýbrž ty svaté. Pana Jindřicha Lefla17) zvláš-
tě požádej, aby dal písaři Jakubovi jednu kopu,18) kterou mi slíbil. Pozdra-
vuj Matiáše,19) dříve Betlemitu, a zvláště pana Matiáše Chudého, aby se
modlil za mne hříšníka, pozdravuj i věrného Jana Vitlina. Syny mého bra-
tra, bude-li to možné, obrať k řemeslu, protože se obávám, že nebudou,
kdyby dosáhli duchovního stavu, zachovávat jej tak, jak by měli. Věřitelům,
kterým jsem zavázán, tak, jak rozumíš, dej náhradu. Budou-li však chtít
odpustit pro Boha a mou lásku, Bůh jim dá více. Čemukoli dobrému jsi se
naučil ode mne, to drž! Jestliže jsi na mně shledal cokoliv nesprávného, to
odmítni a pros za mne Boha, aby mne chtěl ušetřit. Co jsi, co jsi byl, co budeš,
vždy uvažuj! Oplakávej minulé, zlepšuj přítomné a střez se budoucích, totiž
hříchů! Bůh vší milosti nechť posiluje tebe se všemi bratry svrchu jmenova-
nými, a také s jinými, a ve své milosti ať přivede k slávě, ve které - doufám
v jeho milosrdenství - se budeme všichni společně radovat, dříve nežli uply-
ne třicet roků. Buď vždycky zdráv v Kristu Ježíši, bratře nejmilejší, se všemi,
kteří milují jméno Pána našeho Jezu Krista. Psáno ve vězení v neděli po sva-
tém Vítu.

79. 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.
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inzerce

79. M. Martinovi, žáku svému.1)
R. 1415, 16. června. (1415, 16. června.)
M. Martina neb Martinka z Volyně (viz listy 23 a 49) Hus napomíná k životu pobož-
nému a bezúhonnému, radí mu z čisté lásky, co by říci měl, až bude z přívrženství k
Husovi obviněn, vzkazuje pozdravy některým přátelům, na péči mu dává své pří-
buzné a napomíná, aby držel to dobré, čemu od něho jest naučen, a vystříhal se zlého,
co při něm viděl.
1) Tom. 583, 584. 2) Viz č. 59 a 73, pozn. 7. 3) Viz č. 71, pozn. 4.4) Z Betléma, která s Petrou
pannou a pannou Markétou z Peruce společně bydlila v domě nedaleko Betlémské
kaple, viz č.4 5) To nezdá se býti sestra Husova, nýbrž vůbec příbuzná. 6) Viz č. 49, pozn.
4 a 71, pozn. 6. 7) Jinak neznámá. 8) Veřejný písař nebo notář, viz č. 9. 9) Někdejší místo-
písař zemský, zvaný též Mikeška, zeť Václava Češíře. 10) Je-li to mistr Řehoř Lévův z Pra-
hy, neví se. 11) Viz č. 25; a č. 59, pozn. 5. 12) Mistra Jakuba ze Soběslavě. 13) Mistry Šimo-
na z Tišňova a Šimona z Rokycan. 14) Mikuláše z Miličína, kazatele Betlémského, viz č.
23. 15) Kazatel Betlémský, viz č. 84. 16) Ty nazývá doktory bohosloví a bratry, poněvadž
péči měli o čtení a vyložení písem svatých. 17) Viz B. C. 18) Viz č. 51, pozn. 9. 18) Místopísař
zemský Mat. z Chřenova

Vysvětlení:
Pravidelní čtenáři Husových dopisů v našem týdeníku si patrně povšimli, že se toto znění
liší od všech minulých: na několika místech jsem do textu umístil vysvětlující poznámky,
kterými jsem se snažil objasnit pojmy (příštipkáře, látaře, písaře), které bych nedovedl
nahradit jediným slovem a které možná nejsou pro všechny plně srozumitelné.
Až do tohoto dopisu jsem si vystačil s tím, že jsem vyrůstal na kralické Bibli, byť její text
dělí bez jednoho roku dvě století od J.Husa, ale nás od posledního kralického vydání oddě-
lují takřka 4 století, ve kterých ten posun v jazyce byl jistě výraznější. Hodně mi také
pomáhá Malý staročeský slovník (Praha 1977), který není až tak malý, má téměř 700
stran. Ostatně část těchto dopisů psal autor latinsky, takže my máme již pozdější překla-
dy do češtiny, byť také archaické. Navíc mým záměrem nebylo (a ani nemohlo být) před-
kládat jazykově vytříbený a jazykově co nejnáležitější převod do současnější češtiny.
Sleduji především přístupnost a lehkou čtivost spolu s tím, aby se nevytratilo Husovo
svědectví o tehdejší době a událostech a o jeho věrnosti pravdě evangelia, což má být pro
nás duchovním povzbuzením a nasměrováním.
V tomto dopise jsem se ovšem setkal s výrazem, s kterým jsem si nevěděl rady a potřebo-
val jsem jej konzultovat s odborníky: "co však psal a učil pod ohražením ve školách" - ano,
jde o to nesrozumitelné slovo "ohražení", což je překlad latinského "sub protestatione"
(dopis je psán v originále latinsky). Pokusil jsem se dotazem obrátit o pomoc na Ústav
pro jazyk český, kde mě přesměrovali na své oddělení Vývoje jazyka a jeho pracovnice
PhDr. Milada Homolková, Ph.D. mně ochotně zprostředkovala vyjádření PhDr. Jana
Kalivody z Ústavu řeckých a latinských studií, předního znalce Husova latinského díla a
středověké latiny. Ten mi navrhl překlad, který jsem použil:  "co však napsal nebo ve ško-
lách učil výslovně jako své vlastní názory". A svůj návrh mi pečlivě a přesvědčivě zdů-
vodnil řadou citátů od Husových současníků i z o něco pozdějších husitských textů.
Přiznávám, že když jsem zadával svůj dotaz na Ústav pro jazyk český, že jsem si
nebyl jist, zda mi vůbec odpoví - o to více mě překvapila jejich ochotná a vstřícná
spolupráce, za což všem jeho pracovníkům a zvláště oněm dvěma jmenovaným oso-
bám velice děkuji!
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