
Ježíš původce věčné SpáSy
židům 5,7-9

5. neděle postní nese název Judica.
Podle prvních slov Žalmu 43 tradič-
ně čteného v tuto neděli: „Judica me,
Deus, et discerne causam meam“ do češ-
tiny přeložených „Dopomoz mi, Bože, 
k právu, ujmi se mého sporu“ (ČEP)
nebo také „Suď mne, ó Bože, a zasaď se
o mou při“ (Kralická bible). Jistě by-

chom všichni chtěli, aby nám Bůh
byl advokátem i soudcem ve při 
s „bezbožným pronárodem, před
člověkem záludným a podlým“, jak
žádá David ve svém Žalmu. Ale do-
žadovali bychom se spravedlnosti
také v kauze, v níž sedíme na lavici
obžalovaných? Volali bychom „Ju-
dica me, Deus“ i ve věci vlastních
hříchů? V kauze, kde jediný možný
rozsudek zní „vinen“? Ale Boží akt
lásky k člověku v Ježíši Kristu pře-
kračuje hranice pojmu spravedl-
nost. Bůh soudí a navzdory naší vi-
ně verdikt zní: „věčná spása“.
Jako člověku odkojenému křesťan-
skou terminologií mi vždy připada-
lo spojení slov „věčná spása“ jaksi
nadbytečné. Něco jako mokrá voda
či horký oheň. Vždyť spása, jejímž
původcem je Ježíš, je ze své podsta-
ty věčná. Avšak spasen neboli za-
chráněn může být člověk od lec-
čeho. V krajním případě od smrti.
Mnozí, jejichž život byl v poslední
chvíli zachráněn, spasen, svědčí o
tom, že každý další den svého další-
ho života vnímali jako vzácný dar.
Dar, který přijímají každé nové ráno
po celý zbytek života. Dar na celý

život. Zatímco verš, který hovoří o
Ježíši jako o původci věčné spásy,
hovoří o daru, jehož rozměr se vy-
myká našim měřítkům, o daru ne-
konečně větším, než si vůbec lze
představit. O daru, který překračuje
hranice našich životů.
Zdánlivě nadbytečné spojení slov
„věčná spása“ zdůrazňuje právě
ono překročení hranic. Překročení
hranic chápání spravedlnosti, pře-
kročení hranic lidského života. Pře-
kročení hranic, které se uskutečňuje
velikonočními událostmi: Ježíš Kris-
tus ve svém vtělení překračuje do-
sud nepřekročitelnou hranici mezi
Božským a lidským, ve svém nesení
našich hříchů překračuje hranici
mezi svatostí a hříchem, ve svém
ukřižování překračuje hranici mezi
porážkou a triumfem, ve své smrti
překračuje hranici mezi trestem a
milostí a ve svém vzkříšení překra-
čuje hranici mezi životem a smrtí.
„A tak dokonalý jsa, učiněn jest všech-
něm sebe poslušným původem spasení
věčného.“

Daniela Klimešová
kaplanka vazební věznice 
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poselství k neděli Judica

Každý člověk je Boží stvoření, jeho
vztah k Bohu existuje, nemůže být
zrušen žádným lidským činem ani
žádným jeho prohlášením. Řekne-
li, že je „bez“ vyznání, nebo že je
členem spolku ateistů, vzbudí tím
jen pobavení v nebi, ale na své od-
povědnosti Božího stvoření napros-
to nic nezmění. V nebi nevedou
takové zvlášť, vědí, že i tímto způ-
sobem, jako na zapřenou, hraje hříš-
ník svou vzpouru proti Bohu. Bůh
se o člověka hlásí, vysílá k němu
vzkaz své lásky a očekává jeho lás-
ku a obecenství s ním. Kdo zklame
nebo oklame Boha a neodpoví na

jeho vzkaz lásky, přestává být tím
člověkem, kterým byl, ztrácí svou
původní svobodu. „Každý, kdo
hřeší, je otrokem hříchu.“ (J 8,34) 
Teď, když se stal otrokem hříchu, je
mu nemožné, aby svůj vztah k Bo-
hu obnovil. Pozná, jak je hřích defi-
nitivní, nelze jej zrušit, protože
nelze jeho kroky obrátit, jako by se
nestaly. Obecenství s Bohem je zru-
šeno a zrušena je i původní svobo-
da. Člověk ztratil všechnu svobodu,
on sám však zůstal odpovědnou
bytostí, která se rozhoduje. Zůstává
morální osobou, rozhoduje se pro
dobro, pro právo a spravedlnost,

ale ztratil možnost rozhodovat se
tak, jak to Bůh od svého milované-
ho žádá. Tuto svobodu, aby se Bohu
líbil, ztratil naprosto, navždy.
Znovu řekněme důrazně, že být
hříšníkem před Bohem neznamená,
že jeho život, myšlenky a skutky
dostaly negativní znaménko, jaké
užíváme v matematice, když ozna-
čujeme zápornou, negativní hodno-
tu minus -. Naopak, jsou to často
hodnoty aktivní, označené zna-
mením plus +. Jinak řečeno, hříšník
nevyloučil Boha ze své existence.
Nicméně nad těmi aktivními či

hříšník pod božím hněvem
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Křesťanské církve v Německu uspořádaly 11. března kající a smírnou
bohoslužbu u příležitosti 500. výročí reformace. Události, která je
součástí procesu tzv. uzdravení vzpomínek církví, se kromě čelních
představitelů německých křesťanů účastnil i generální sekretář Svě-
tové rady církví Olav Fykse Tveit, německý prezident Joachim Gauck
a kancléřka Angela Merkelová.
Bohoslužba se konala symbolicky v kostele sv. Michala v Hildeshei-
mu, v němž se modlili luteráni a benediktinští mniši již od roku 1542.
„Připomínka reformace má být novým začátkem cesty, která nás, círk-
ve, již nedělí, nýbrž vede k jednotě,“ zdůraznil během promluvy
předseda rady Římskokatolické církve v Německu biskup Heinrich
Bedford-Strohm. Spolu s ním kázal formou dialogu také předseda
Německé biskupské konference kardinál Reinhard Marx, který ozna-
čil událost za „den naděje“: „Mám radost, protože dnes tvoříme zna-
mení společného života ve smíření. Přijímáme naše dějiny, díváme se
na to, co si křesťané vzájemně udělali, a společně jdeme dál. Nedělá-
me to ale s výčitkami nebo sklíčeně, nýbrž v postoji naděje a nového
začátku.“
Podle generálního sekretáře Světové rady církví Olava Tveita je bo-
hoslužba „rozhodujícím krokem směrem k jednotě církve“. V proce-
su uzdravování vzpomínek může podle něj „síla odpuštění“ uvolnit
cestu ke společnému svědectví církví, které svět zoufale potřebuje.
Během bohoslužby vytvořili mladí lidé symbolicky kříž z bariéry,
která připomínala rozdělení. „Existuje cesta ven z bariér, existují ces-
ty, jež překonávají rozdělení. A my jsme viděli, jaký je k tomu klíč: 
z bariéry se stal kříž,“ komentoval gesto Bedford-Strohm. „Křesťané 
v naší zemi stojí pod znamením kříže nikoliv sami pro sebe, nýbrž
jako nositelé naděje pro všechny lidi, především pro chudé, slabé a
zoufalé,“ dodal kardinál Marx.
Událost byla součástí procesu tzv. „Healing of Memories“ (uzdravení
vzpomínek), během něhož církve hledají cesty ke smíření. Již v září
2016 podepsala katolická a evangelická církev v Mnichově prohláše-
ní „Uzdravit vzpomínku – svědčit o Ježíši Kristu“. V něm se křesťané
dohodli, že se „upřímně podívají na rozdělení církví, uznají jeho
bolestivé následky a Boha i sebe navzájem poprosí za odpuštění za
selhání“.

Ondřej Mléčka
(zdroj: Evangelische Kirche in Deutschland, katholisch.de, SIR,

Riforma.it,  oikoumene.org)

Smírná bohoslužba 
k 500. výročí reformace

(Bože, zjednej mi právo) 

Aktuálně: A nebyl to hlAdký hAppy end - nAvrácený vězeň

Média přinesla zprávu o pro-
puštění lékaře Petra Jaška ze
súdánského vězení. Súdánské
úřady proti Jaškovi a třem Afri-
čanům vznesly obvinění ze
sedmi trestných činů, včetně
rozvracení státu. Doloženo mělo
být, že pomohl  finančně na léč-
bu studentovi, který utrpěl po-
páleniny při demonstraci. Od-
souzen byl na dvacet let.
Řekne-li se Súdán, může hned
dojít k nedorozumění. Jsou totiž
dva. Od Súdánu s hlavním měs-
tem Chartúm se po občanské
válce po referendu oddělil ten menší, Jižní Súdán (sousedící mj.
s Etiopií) s hlavním městem Džubou (Jihosúdánská republika).
Na tom severním je dosti ekonomicky závislý, byť má zdroje
ropy. Na jihu je více křesťanů, na severu muslimů, vedle ani-

mistů aj. Od roku 2013 však
propukla občanská válka na
samotném jihu. Občanská vál-
ka se děje mezi vládními a opo-
zičními silami, podmíněná
také etnicky, kde při jednání
protistran se údajně od minu-
lého roku hledá řešení. Bojuje
se ale také v řadě míst severní-
ho Súdánu.
Ministr Zaorálek na dotaz,
kterak došlo k úspěšné akci bez
úniku do médií a zda nebylo ve
hře i výkupné odpověděl: „Sna-
žili jsme se, aby o cestě vědělo

jen minimum lidí, tedy pouze ti, kteří ji připravovali, anebo se
mnou do Súdánu letěli. O výkupné nešlo v žádném případě.
Součástí dohody o propuštění Petra Jaška byla právě i moje

Město Hildesheim vzniklo při brodu přes řeku Innerste, roku 815 zde bylo zalo-
ženo biskupství a kolem roku 1000 vybudoval biskup Bernward dóm, z něhož
se mnohé dodnes zachovalo. Kolem roku 1200 se město rozrostlo o další čtvrti
a kolem 1240 bylo biskupství povýšeno na říšské knížectví. Kolem 1250 si město
na biskupovi vymohlo samosprávu, roku 1367 se stalo členem Hanzy a roku
1542 přešla část města k reformaci. Kostel svatého Michala byl postaven v 11.
století v otonském slohu.
Jde o trojlodní baziliku s plochým dřevěným stropem. Uvnitř chrámu se nachá-
zí stropní freska ze 13. století. Na bronzových dvoukřídlých dveřích je zobraze-
no na každé straně osm biblických scén. 
Po druhé světové válce musel být kostel téměř znovu vystavěn.
V roce 1985 byl zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO.
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pozitivními hodnotami se vznáší
Boží nelibost. Vyjádřil to žalm
18,27: „Ryzímu svou ryzost osvěd-
čuješ, s neupřímným se však pou-
štíš do zápasu.“ Jak ty ke mně, tak
já k tobě. Svatý Bůh dává hříšníko-
vi svou opozici či nesouhlas najevo.
„Bůh se staví proti pyšným, ale
pokorným dává milost,“ píše apo-
štol Petr ve svém 1. listě. (1 P 5,5)
Tato opozice či nesouhlas se v Pís-
mu jmenuje Boží hněv. Co člověka
přitahovalo k Bohu, se proměnilo 
v odpor vůči Bohu a tento odpor je
proměněnou, negativní formou
původní lásky k Bohu. Já a vy, my
všichni hříšníci jsme teologicky
řečeno pod Božím hněvem.
Projeví se to u nás špatným svědo-
mím a strachem z Boha, což je vě-
domí i pocit, které přepadají nás,

hříšníky, kdykoli se postavíme
před Boha. Proto se raději před
Boha nestavíme a raději se před
ním schováváme, což je první dů-
sledek hříchu, vzpoury proti Bohu.
Všechna náboženství, která neznají
Boží zjevení, doporučují svým příz-
nivcům skrýt se daleko od Boží
tváře. Ostatně celý život hříšníka je
poznamenán tímto útěkem před
Bohem. 
Kultura lidstva se nepřiznaně skrý-
vá před Bohem. Člověk sám však
nerozeznává toto znamení Božího
hněvu a většinou o něm ani neví,
jako by neexistovalo. Tak jej hřích
oslepil. Tato slepota patří k hříchu
od začátku. Hříšník dokonce ani
neví, do jaké míry je hříšník, třeba-
že špatné svědomí jej tíží bez ustá-
ní a on se vzpírá uvědomit si svůj
hřích.

Hříšník nechce být uznán hříšní-
kem. Proto nepůjde k faráři, který
od hříchu neupustí, ale obrátí se na
psychologa nebo ještě lépe na psy-
chiatra, který se bude snažit zahnat
hříšníkovo vědomí viny do oblasti
nevědomí. Psychoanalytik, vykla-
dač snů a lékař, specialista na pro-
blémy duše, může hříšníkovi po-
moci. Ještě před několika stoletími
byli takoví prohlášení za šejdíře, za
šarlatány. Nejméně od počátku 20.
století si vydobyli řádné místo me-
zi vědami, jejich nejlepší reprezen-
tant G. C. Jung uveřejnil knihu:
Psychologie a náboženství, která
zařadila psychologii mezi vědy, 
s jejichž výsledky počítají i teologo-
vé. Osvobození od Božího hněvu a
napravení vztahu k Bohu existuje
pro hříšníka jen v Kristu. 

Josef Veselý

2 KJ-ET

z církví doma i ve světě
evAngelíci AdoptuJí hrob význAmného ArchitektA
Adopci hrobu architekta Bohumila Bareše na Olšanském hřbitově schválila
tento týden synodní rada Českobratrské církve evangelické. Bohumil Bareš
(1906 – 1965) je podepsán zejména pod sakrálními stavbami – navrhl napří-
klad dřevěný kostel v Rožnově pod Radhoštěm, který je od roku 1995 kul-
turní památkou, sborový dům v Ratiboři nebo Milíčovu modlitebnu v praž-
ských Malešicích.
Hrob tohoto významného stavitele je zařazen do projektu adopce hrobů,
který vyhlásila Správa pražských hřbitovů v roce 2013. Zapojila do něj hro-
by významných osobností, ke kterým se nikdo nehlásí a které chátrají. Po-
kud se nenajde zájemce, bude místo zrušeno a znovu prodáno. 
Českobratrská církev evangelická hned na počátku projektu adoptovala
hrob faráře a autora knihy Broučci Jana Karafiáta na vinohradském hřbito-
vě. Práva na knihu odkázal Karafiát církvi, která díky tomu mohla finančně
podporovat vydání Bible i církevních tisků. Církev se stará také o hrob evan-
gelického faráře a filosofa Jana Blahoslava Kozáka na Malvazinkách, o hrob
diakonek a o hrobku Růžičkových na Olšanech.
Do nákladů na hrobová místa a nejnutnější opravy investovala církev zatím
desítky tisíc korun. Další opravy plánuje v příštích letech.

Kontakt: Jana Vondrová (mluvčí ČCE)

ruSko: biSkupi žiAdAJú odStrániť leninove telo
V ruskom meste Kolomenskoje sa konala v stredu 15. marca spomienko-
vá bohoslužba k 100. výročiu abdikácie cára Mikuláša II., ktorého zastre-
lili v r. 1918. Liturgiu viedol patriarcha Cyril I. Mariánska ikona z Ko-
lomenského sa považuje za ochrankyňu Ruska v ťažkých časoch, najmä 
v revolučnom roku 1917, v následnej občianskej vojne a pri prenasledova-
ní cirkvi Leninom a Stalinom.
Ruskí biskupi v diaspore dôrazne požadujú odstránenie Leninovho tela 
z mauzólea v Moskve na Červenom námestí a jeho využitie na iné účely.
Bolo by „znamením zmierenia ruského národa s Kristom“, keby mŕtvola
Lenina, „najväčšieho prenasledovateľa kresťanov 20. storočia“, zmizla 
z Červeného námestia“, ako sa uvádza v liste pravoslávneho spoločenstva
Ruskej zahraničnej cirkvi, ktorá je v plnom spojení s Moskovským patri-
archátom (ROCOR). List sa čítal pri všetkých bohoslužbách 12. marca vo
viac ako 450 ruských pravoslávnych kostoloch v 43 krajinách. Biskupi
ROCORu ďalej žiadajú, aby sa zničili aj Leninove pamätníky. Mestá, pro-
vincie a ulice v Rusku majú tiež dostať svoje pôvodné historické predre-
volučné názvy.
Synoda ROCOR sa ďalej s ľútosťou vyjadrila o morálnom a hospodárskom
úpadku, za čo je zodpovedná sovietska nadvláda, ako aj „pokračujúce
hanobenie“ Ruska zo strany Západu, ktoré dnes vládne ako pred sto
rokmi. Biskupi vyzývajú veriacich „vo vlasti aj v diaspore“, aby si strážili
pravoslávnu vieru ako Boží dar a „ako oko v hlave“.

KAP

hříšník pod božím hněvem

„Jeden jest zajisté Bůh, jeden také i pro-
středník Boží a lidský, člověk Kristus
Ježíš, který dal sebe samého mzdu na
vykoupení za všecky, na osvědčení
časem svým.“ 1 Tm 2,5-6

Výkupným rozumíme dnes větši-
nou výnos násilného omezení něčí
osobní svobody, spojené často 
s ohrožováním života unesené-
ho člověka, tedy výnos trestné čin-
nosti. 
Za starodávna patřilo znevolnění
člověka jeho prodejem, případně
jeho vykoupení, k legitimním lid-
ským vztahům. Zchudlý, když pro-
dal, co měl, mohl prodat sebe, své
dcery apod. V Izraeli pozoruhodně
reguloval sociální poměry Zákon
daný skrze Mojžíše. Institut milosti-
vého léta, vždy po sedmkrát sedmi
letech stanovil osvobození zotroče-
ného Izraelce i s rodinou, pokud jej
už předtím nevykoupili příbuzní.
Padesátého léta se rovněž bez náhra-
dy vracely dědičné pozemky a pří-
bytky na vsi (nikoli ve městě).
„Země nebude prodávána v man-
ství (na dobu neomezenou); nebo
má jest země a vy jste příchozí a
podruzi u mne“ (Lv 25,23)... „Jestliže
by zchudl bratr tvůj u tebe, takže by
se prodal tobě, nebudeš ho podrobo-
vat v dílo otrocké... Nebudeš pano-
vati nad ním tvrdě, ale báti se budeš
Boha svého“ (v. 39. v. 43) Synové Iz-
raelští jsou služebníci moji, které
jsem vyvedl ze země Egyptské: Já,
Hospodin Bůh váš“ (v. 55).
V jedné velmi staré biblické knize
najdeme výrok člověka bezradného
ve velikém svém utrpení: „Vím, že
Vykupitel můj živ jest a že v den nej-
poslednější nad prachem se postaví.
A ač by kůži mou i tělo červi zvrtali,
však vždy v těle svém uzřím Boha“
(Jb 19,25-26). Vykoupení se posouvá
ze sociální a ekonomické pomíjivos-
ti a nabývá významu naděje koneč-
ného zjevení pravdy, odhalení vyšší-
ho smyslu tohoto nesmyslného trá-
pení, které proti němu osnuje překá-
žeč Boží, satan. Jobova naděje vy-
koupení zřetelně přesahuje práh čas-
nosti: „Uzřím Boha...“
Mnohem později skrze Druhého
Izaiáše svolává Duch Boží toutéž
nadějí ostatky Izraele zdomácnělé 
v Babylonském zajetí: „Neboj se,
nebo vykoupil jsem tě, povolal jsem
tě jménem tvým, můj jsi ty...“ jako by
volal do vězení dlužníků: Neboj se,
vykoupil jsem tě. „Půjdeš-li přes

vody, s tebou budu, pakli přes ře-
ky, nepřikvačí tě. Půjdeš-li přes
oheň, nespálíš se, aniž plamen chytí
se tebe...“ (Iz 43,1-2). Půjdeš-li..., pů-
jdeš-li? Jestliže z toho, v čem bě-
žíš, vykročíš, učiníš tuhle neslýcha-
nou, jedinečnou zkušenost vykou-
pení, „nebo já jsem Hospodin Bůh
tvůj, Svatý Izraelský, JSEM Spasitel
tvůj.“
A opět půl tisíciletí později na pře-
dělu věků SLOVO toho vykoupení a
povolání přichází v těle. Přichází
tvůj Spasitel ve způsobu člověka. 
V hodině úporného strnutí na liteře
Zákona a slepého troskotání marné
snaživosti skutků a horlivosti bez
víry, přichází světlo a svědectví
PRAVDĚ, ale v jejich zbožnosti se
jim to Boží jeví jako kámen urážky, a
stává se skálou pohoršení (Ř 9,31-33;
Iz 8,14).
Podle Jana vysvětluje Ježíš těm,
které zaujal: „Jestliže zůstanete v mé
řeči, budete skutečně mými učední-
ky, poznáte PRAVDU a PRAVDA
vás vysvobodí,“ vykoupí. Nejen
zjeví, jak se věci mají, ale zmocní ke
změně, jak z toho ven…, jak být 
s PRAVDOU.
„Což nejsme dost svobodní? Po-
tomci Abrahama neotročíme niko-
mu,“ namítají.
„Kdo činí hřích, je jeho služebník,“
připomene jim Ježíš. S tím máte 
zkušenost všichni: „Žádosti hříchu
skrze Zákon provodí svou moc 
v našich údech k nesení ovoce
smrti“ (Ř 7,5), vysloví se později o
lidském nevolnictví apoštol. Zlo a
služba porušení jsou nám vlastní 
(Ř 8,21).
Jsou tu sice opravné prostředky:
oběti, kající modlitby..., ale služebník
nezůstává v domě na věky... „Každý
nejvyšší kněz, sám obklíčen nemocí,
za lid i za sebe samého obětuje za
hřích“ (Žd 5,3)... ustavičný pendler
mezi hříchem a svatostí. „SYN
zůstává v Otcově domě napořád, na
věky. Jestliže vás Syn vysvobodí,
budete opravdu svobodní...“ (J 8,35),
„svobodou slávy synů Božích,“ píše
Pavel.
Na konci kapitoly chtějí tihle, zprvu
sympatizanti, Ježíše kamenovat. Je
pro ně skálou pohoršení. Kame-
novat se jim ostatně chce už na jejím
začátku: Strážci mravnosti se vbou-
rali kamsi do intimního kouta a vle-
čou na pranýř ženu, kterou přistihli
v posteli s cizím mužem... Ježíš sedí
a učí lid.

„Zákon mluví jasně: kamenovat!
Přece jsi to nepřišel rušit, pravdolás-
kaři z Nazaretu... Vyslov se!“
Ježíš sklání hlavu a prstem převra-
cí písek...
Dotírají...
„Dobrá. Kdo z vás je bez hříchu, tak
do toho...,“ zve je Ježíš od litery
Zákona (která zabíjí) na soud Ducha
(který obživuje). Obviněni svým
svědomím odcházejí... „Kdo mnou
pohrdá a nepřijímá moje slova, má 
v nich nakonec nikoli vykoupení, ale
odsouzení.“ (J 12,48).
„Víme zajisté, že Zákon je duchovní,
ale já jsem tělesný, prodaný hříchu,“
vyzná později jeden z nich (Ř 7,14).
„Žádný tě neodsoudil?... Ani já tě
neodsuzuji. Jdi a už nehřeš.... Ne-
přišel jsem, abych soudil, ale abych
hledal a spasil...“ Osvobodil, vykou-
pil. „Zůstanete-li v mé řeči, vstoupí-
te do nové skutečnosti... Syn člověka
nepřišel, aby mu bylo slouženo, ale
aby on sloužil, a aby dal svou duši
(PSYCHÉ) na vykoupení za mnohé.“
Pro fyzický život má řečtina slovo
ZOE. Ježíš dává ze své duše. Roz-
dává se. Nositelku mohovitosti a
štědrosti svého vnitřního člověka,
dává, aby vykoupil mnohé do pravé
svobody, jak sám upřesnil: káže, učí,
zvěstuje evangelium Božího kralo-
vání, svobodu člověku ze služby
sobectví, pokleslé nátuře, žádostem
a závislostem... Je tu výkupné, mé
SLOVO, má řeč. Zjevuje se skrze ni
spravedlnost Boží (jak být s PRAV-
DOU) z víry jak se věci mají, k víře
rozhodné změny.
Bůh SLOVO je tělem: slyšíte je, na
vlastní oči je vidíte a svýma rukama
se ho dotýkáte. „Duše všelikého těla
je krev jeho,“ čtete u Mojžíše (Lv
17,11.14.). Nuže, „nebudete-li jíst
tělo Syna člověka a pít jeho krev,
nemáte v sobě život“ (J 6,53). „Zů-
staňte ve mně a já ve vás jako rato-
lest, která žije z kmene“ (J 15,4)...
Tvrdá absurdní kanibalská metafo-
ra zázraku vykoupení živobytím 
z Krista, Syna Božího, dostává jasný
smysl. Zůstanete-li, budete vykou-
peni, svobodní... osvobozováni. Be-
ze mne schnete a nicujete.
PRAVDU své duše (PSYCHÉ) do-
svědčí Ježíš položením i fyzického
života (ZOE): „Vezměte, jezte, to je
mé tělo... To je krev má té Nové
smlouvy...“ Kdykoli jíme ten chléb a
z toho kalicha pijeme, zvěstujeme
Páně smrt, dokud nepřijde... Ano,

vykoupení mk 10,45; J 8,31-36

cesta do Súdánu a příslib súdánské strany, že restartujeme naše bilaterální vztahy v
oblasti ekonomiky, migrace, terorismu, ochrany historických památek a parlamentní
diplomacie, výměnu informací mezi zpravodajskými službami, protože Súdán je
transitní zemí běženců s bezpečnostním rizikem“. V roce 1991 se do země přesunul
Usáma bin Ládin se svou organizací al-Kajdá a začal podporovat penězi i mocí vlád-
noucí garnituru. Ze země byl vypovězen v roce 1998, po tom, kdy letadla americké
armády zaútočila na farmaceutickou továrnu v Chartúmu, kde se údajně pokoušel
vyrábět chemické zbraně.  Světové pohoršení vzbuzují kruté činy arabských milicí
(džandžavíd) vůči civilistům. Toto řádění není pod kontrolou centrální vlády, ta
však nestačí a ne vždy usiluje o uklidnění situace. Kruté násilí je často dopouštěno
na křesťanech. Právě proto došlo k misi Petra Jaška, který se do země vypravil jako
křesťanský misionář a humanitární pracovník, vyslanec americké organizace hlas
mučedníků, člen její české pobočky a Církve bratrské v Kladně. Súdánská vláda v
lednu 2013 vyhnala všechny západní křesťany s ultimátem 24 nebo 48 hodin. Podle
Jaškových slov “se tam od té doby nikdo neodvažoval. Byla mi umožněna čtyřdenní
návštěva. Z toho se ale stalo 14,5 měsíce věznění.“ Ve vězení byl mučen, mlácen do
hlavy také od spoluvězňů, z nichž někteří patřili k extrémním islamistům.
Vypověděl, že je tam běžná malárie i jiné nemoci a vězni nebývají léčeni. Nejvyšším
trestem pro vězně je, že otevřou jímku se splašky a ponoří tam vězně až po krk na
půl hodiny. I kvůli tomu se tam šíří cholera. Dozorci, kteří patří ke kriminálním živ-
lům a mají nepatrné platy, parazitují na vězních. Dokonce ještě major propouštějící
Jaška si vyžádal dárek; mohl mu dát několik mu došlých liber. Zvláštním zážitkem
muselo pro vězně být, že při všem tom temném, v jedné z věznic byla kaple, v níž
sloužíval italský kněz. Petr Jašek je ve své vlasti i laickým kazatelem. Během Vánoc
mu kněz umožnil, aby také jednou kázal. V každém případě italský kněz poté říkal,
že tolik posluchačů (kolem tří set) neměl on ani v Římě. Zajímavé je, že jeho kázání
bylo překládáno jednak do arabštiny pro Súdánce, jednak pak z arabštiny pro
Eritrejce do jejich jazyka.
Po návratu náš osvobozený vězeň vyvolal obdiv tím, že vězněním prošel nezlomen.
Jeho záchrana v posledních dnech letošního února nebyla zřejmě jen husarským
kouskem našeho ministerstva zahraničí, nýbrž jeho solidní prací, jež nakonec zachrá-
nila našeho občana. Uvádí se také, že měla přispět i švýcarská diplomacie. Cause
mimořádně prospěla česká velvyslankyně v Egyptě Veronika Kuchyňová Šmiglová.
Osobními návštěvami v Chartúmu připravovala půdu pro Jaškovo propuštění.
Petici na záchranu českého občana podepsalo 400 000 lidí z celého světa. Nakonec
mu byla udělena prezidentská milost a súdánský prezident nařídil jeho okamžité pro-
puštění. Petr Jašek létá ve své službě po celém světě, cítí se k této službě ve prospěch
trpících být povolán. Na snímku je zachycen se svou statečnou manželkou Vandou. 

Jan Kašper

A nebyl to hlAdký hAppy end - nAvrácený vězeň

Dokončení ze str. 1

Dokončení ze str. 1

Pokračování na str. 3
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REJcHRT MiLOš: DVEŘE SE OTVíRAJí.
Vyšehrad, Praha 2017. 
Edice: Rozhovory nad Biblí, svazek
9, stran 248, cena: 248 Kč. 
Na počátku roku 2017 vyšel již devá-
tý svazek oblíbených vyšehrad-
ských výkladů biblického textu for-
mou rozhlasových rozhovorů. Jako
všech osm předchozích svazků jej 
v písemné podobě připravil Petr
Vaďura, když je předtím v pořadu
Ranní slovo (neděle 7:30) na stanici
Český rozhlas 3 Vltava již také odvy-
sílal. Letos to vydalo na 39 rozhovo-
rů, z toho 13 na starozákonní texty a
z nich 9 na Žalmy (žalmům věnuje
největší pozornost). V Novém záko-
ně je stejně početně zastoupeno
Janovo a Matoušovo evangelium
(po pěti rozhovorech).
Petr Vaďura si nyní vybral faráře
Českobratrské církve evangelické
(násilím odstaveného v letech 1972-
1989) v důchodu a bývalého náměst-
ka synodního seniora Miloše Rej-
chrta, překladatele (z francouzštiny),
znalce díla reformátora Jana Kalví-
na, postavu společensky i politicky
činnou (vedoucí náboženské redak-
ce ČR a člena rady ČT), známou
však zejména z množství písní, které
složil a které jsou dnes natolik zlido-
vělé, že se zpívají v každém křesťan-
ském společenství mládeže. Vý-
razný potenciál těchto písní má
schopnost mobilizovat víru, otevírat
naději a probouzet sounáležitost
mezi lidmi. Tento potenciál a mla-
distvý ráz Rejchrtova svědectví víry
je velmi dobře patrný i v jeho výkla-
dech Bible, takže lze konstatovat, že
Rejchrt byla dobrá volba. 
Miloš Rejchrt absolvoval Komen-
ského evangelickou bohosloveckou
fakultu a jako jeden z mála ještě
pokračuje ve způsobu tehdejší prá-
ce, tj. pokračuje v poměrně dlouhé
tradici pojímání teologie jako služby
církvi. Projevuje se to na jeho výkla-
du Bible, který je zaměřen na poslu-
chače (ale nejen do církve) a má tyto
výrazné znaky: snaha být srozumi-
telný, důraz na vyznavačské postoje
(dělná víra), snaha podpírat křeh-
kou víru svých posluchačů (cítí od-
povědnost za své posluchače), neu-
kazování na sebe, pečlivá pozornost
vůči detailům biblického textu a
pokora před Božím dílem odrážejí-
cím se v biblické zvěsti. 
Miloš Rejchrt ve svých výkladech
vychází z původních jazyků, a proto
se nepotřebuje odrážet od sofistiko-
vaných komentářů ani jimi krýt své
výpovědi. Čte biblický text prizma-
tem své víry a vykládá jej zcela sa-
mostatně a svobodně jako výpověď
živé víry, jakoby stál vedle autora
biblického textu a pozorným naslou-
cháním se snažil porozumět jemu a
pak skrze jeho zkušenost porozumět
Bohu i sobě. Bere biblický text
vážně, a když formuluje jeho posel-
ství, snaží se o neotřelost a působi-
vost. Miloš nikde nenudí a tím, že
nehraje vševědoucího, tak občer-
stvuje. Jeho odpovědi jsou výstižně
formulované, bez zbytečného slov-
ního balastu a bez odbornického
žargonu. Neřekne víc, než nač je tá-
zán, neboli Vaďurovo vedení při vý-
kladu akceptuje (neprosazuje se). 
S vykládaným textem se tedy vyrov-
nává prizmatem otázek Petra Va-
ďury a vlastních zkušeností tako-
vým způsobem, že vždycky cílí na
spirituální rozměr biblického svě-
dectví, tedy na to, čím sám jako
vykladač sytí svou duši a čím by text

mohl infikovat víru jeho posluchačů
/čtenářů. Miloš navíc umí překvapit
neotřelými formulacemi a nezvyk-
lým úhlem pohledu, což odhaluje
nové souvislosti. To souvisí i se širo-
kým kontextem, v němž Miloš Rej-
chrt Bibli čte: zohledňuje nejen jazy-
kovou stránku textu a dobové reálie,
ale také náboženské, kulturní a spo-
lečenské dimenze posluchače / čte-
náře (např. narážka na spornou am-
nestii V. Klause na str. 42), jemuž
biblický text vykládá velmi citlivě. Je
k tomu vybaven poetickou citlivostí
a bohatou slovní zásobou výrazů,
které jeho sdělení činí plastickým
(např. neologismus „vyduchnout“).
Čtenář tak Milošovi spontánně dů-
věřuje, protože čtenáře do objevová-
ní skrytých poloh textu bere s sebou
a nikde z něj nečiní hlupáka. Díky
tomu všemu se pak kniha dobře čte.
Zajímavý je způsob, jakým Miloš
Rejchrt koriguje navyklé a zaběhlé
stereotypy při čtení Bible. Napří-
klad, když opakovaně vysvětluje 
a) slovo „amen“ větou „tak je to prav-
da“ (28.85); b) co znamená chválit
Boha slzami vděčnosti pomocí pů-
sobivé zkušenosti jednoho z vězňů
koncentračního tábora Dachau
(prof. Biče) po osvobození; c) výraz
„David“ v žalmových nadpiscích
jako označení adresáta („pro Davi-
da“), nikoli autora žalmů a to kvůli
spojení výrazu „David“ s předlož-
kou v hebrejském textu (str. 43. 46.
47. 82). Poučí pastýřsky a připomene
citlivě, když ukazuje, v kom je zá-
klad naší naděje a jak vypadá očeká-
vání na Boha a důvěřování mu. A
mnoha dalšími způsoby kultivuje
Miloš vnímání a myšlení čtenářů
Bible a pomáhá nám tak otevírat
dveře novým pohledům. Jsem mu
za takové čtení Bible s námi vděčný
a mnohému jsem se přiučil. Součas-
ně jsem rád, že Petr Vaďura tato
vysílání pro Český rozhlas obětavě a
vytrvale připravuje, biblické texty
zpracovává a tím popularizuje a
duchovní život nás vděčných poslu-
chačů tak pomáhá formovat. Díky
vstřícnosti a podpoře nakladatelství
Vyšehrad je kniha cenově dostupná
a za tento přístup děkuji zejména
panu řediteli Novákovi. 
Ale hlavní podíl na tom, že kniha
výkladů Bible formou rozhlasových
rozhovorů v této podobě vznikla,
má již zmíněný redaktor a kazatel
církve metodistické, Petr Vaďura.
Jako zakladatel edice Rozhovory
nad Biblí a hlavní propagátor tohoto
způsobu práce s Biblí zde dobře
zúročil své pedagogické vzdělání. V
devíti svazcích vytvořil určitou
obecně využitelnou didaktiku, v níž
krátkými sondami učí všímat si

výrazných momentů v Bibli a pře-
mýšlet o nich. Tato edukativní for-
ma konfrontace s látkou Bible je
velmi účinná a dobře přístupná jaké-
mukoli posluchači, neboť není zatí-
žena náboženskou ideologií. A její
přidanou hodnotou je estetický efekt
beletristického podání.
Pozornému čtenáři knihy ovšem
neuniknou drobné detaily, které by
jej mohly zmást. Uvedu tři. Na str.
48 narazíme na větu „podle Komen-
ského jsou děti doslova hrůza pekla“. Ta
není míněna tak, že by děti měly
představovat „hrůzu pekla“, nýbrž
tak, že peklo má z dětí hrůzu. A u
výkladu žalmů 28 a 36 objevíme
dvojí statistiku hebrejského podstat-
ného jména raša svévolník v Bibli.
Jednou je „více než 270krát“ (70) a
jednou 261krát (82). Podle konkor-
dance je počet 258 a připočteme-li
ostatní tvary tohoto podstatného
jména, dojdeme k číslu 303 (slovesa
nepočítaje). Proto si myslím, že by
statistické údaje ani nemusely být
uváděny a postačilo by Rejchrtovo
shrnutí „bezbožníků je všude plno“
(82). Třetím, ovšem teologicky nej-
dosažnějším „detailem“ je přeceňo-
vání argumentace apoštola Pavla
ohledně „židovského rozlišování po-
krmů na kulticky dovolené a kulticky
nedovolené“ (183). Nevím, na čem je
založeno přesvědčení, že se Pavel
rozešel s židovstvím a „rozhodně
odmítá židovské rozlišování“ (183). A
nevím, zda kdy mělo toto „rozlišo-
vání pokrmů spásný význam“ (183).
Přívlastky „kulticky“ a „židovský“
jsou zde pejorativní a druhotné,
neboli textu nevlastní, křesťansky
přezíravé a vzhledem k Hospo-
dinovu výroku ve třetí knize Moj-
žíšově (kap. 11) nenáležité. Zde je
třeba říci, že apoštol Pavel se nevy-
jadřuje k tomu, že „jíst se může co-
koli, ba i vepřové … pokud to žaludek
snese“, neboť v Lv 11 jde o Hospo-
dinův výrok, nikoli o prehistorické
židovské kultické dietetické předpi-
sy. Přehlížet tuto skutečnost zname-
ná ignorovat a) smysl (zvěst) příbě-
hu o mluvícím hadovi, který právě
ignoraci Hospodinova výroku o
zákazu jedení ovoce „ze stromu
poznání dobrého zlého“ (Gn 2,17)
ilustruje následky, které mají od
tohoto přístupu preventivně odra-
dit; b) Ježíšův program nerušit
„Zákon a Proroky“ (Mt 5,17). Souhla-
sím s odpovědí Miloše Rejchrta, že
„v tělesné oblasti“ není „dovoleno vše“
(183). Upřesnil bych ji: ani křesťa-
nům není dovoleno zpochybňovat
Hospodinovy výroky a schovávat se
při tom za Pavla.

Jiří Beneš

„ČloVěK VEJTAhA, bůh sebevyprazdňující.“ – Tak lze přeložit ústřední aforis-
mus z lyrické sbírky gott gerneklein švýcarského reformovaného faráře, esejisty
a básníka Kurta Martiho (31.1.1921-11.2.2017). I tento – dle mého názoru nej-
případnější – překlad za předlohou („MENSCH GErNEGrOSS / gott gerneklein“)
žel pokulhává…

Voni si ale uměli vybrat!
Německý výraz „Gernegross“ znamená „megaloman, vejtaha, domýšlivec“. Marti,
ovlivněný dadaismem, jako protipól zvolil méně obvyklý termín „gerneklein“, při-
čemž v rozporu s pravidly spisovné němčiny (veršoval v bernském nářečí) použil
malé počáteční písmeno nejen u daného podstatného jména, ale dokonce též u pod-
statného jména „Gott / Bůh“ (pravopisná anomálie je zde navíc umocněna graficky
– použitím obřích liter na straně jedné a sotva znatelných písmenek na straně
druhé). Při převodu jsme si vypomohli novozákonním pojmem kenóze / Božího sebe-
vyprázdnění. Sice v souladu s Martiho teologickou koncepcí, oproti originálu ale ter-
mínem přece jen odbornějším, techničtějším. (Poetičtěji zní výraz „pokorný“, vedle
Martiho překvapivého výrazu nicméně poněkud všední. Profesor Jan Heller by zas
asi dal přednost výrazu „sestupující“, leč ten je spíše starozákonní …) 
K aforismu, který dal sbírce název a který je překladatelským oříškem, dva středoev-
ropské dodatky: 1. režisér Dušan Klein, narozený ve slovenských Michalovcích v
létě 1939, uvádí ironický židovský výrok na adresu těch, kdo se do Slovenského štátu
nebo do protektorátu narodili s příjmením Klein: „Voni si ale uměli vybrat!“ Totéž
lze vztáhnout na Syna Božího! 2. Jeden z českých premiérů, který se svého času
holedbal a kasal natolik, že mu pozdější pokání mnozí nevěřili (možná neprávem),
měl shodou okolností příjmení „Gross“…

Soutěž o „poslední slovo“
Knížka GOTT GErNEKLEIN oslovuje, jak vidno, nejen Švýcary. Kterýpak svědomitý
církevní pracovník kdekoli na světě se například může distancovat od zmarnění
zachyceného v básni s názvem Kazatelská nouze: „Místo shromažďuje, / lidé zpíva-
jí, / slova zaznívají, / na Slovo nedojde.“ V důrazu na Slovo nezapře autor svého uči-
tele Karla Bartha, u něhož v Basileji studoval ve 40. letech. Některé další důrazy sdí-
lel s dramatikem Friedrichem Dürrenmattem, spolužákem z gymnázia. Jiné s ně-
meckou teoložkou Dorotheou Sölleovou. Dialog s marxistou Konradem Farnerem
vzbudil značný veřejný ohlas, stál ovšem Martiho (v roce 1972 už skoro jistou) pro-
fesuru homiletiky (nauky o kázání) na univerzitě v Bernu…
„A křesťané řekli: / Vzhůru, zřiďme si jednu světovou církev, / která urbi et orbi
dosvědčí, / že my jsme ti, / kdo mají pravdu a poslední slovo / na této planetě.“ – Tak
zní druhá ze šesti slok básně Stavba věže nejen v Babylóně z téže publikace. (Poslední
strofa pojednává o Hospodinově soudu, „aby museli přestat stavět“; pět předchozích
postupně líčí, co páchají „muži“, „křesťané“, „vůdci koncernů a národů“, „badate-
lé“ a „normální spotřebitelé“.) Navzdory slovům „urbi et orbi“, převzatým z reper-
toáru papežského, spatřuji v citované sloce osten ekumenický (řeč je koneckonců o
„křesťanech“ vůbec). Před listopadem 1989 probíhala u nás leckdy při pohřbech
(zejména při závěrečném rozloučení se zesnulým a pozůstalými na hřbitově) „sou-
těž o poslední slovo“ mezi duchovním a občanským řečníkem. (Tuto soutěž šlo jistě,
v pohrdnutí zesnulým i pozůstalými, stupňovat ad absurdum…)

Mistr jazyka
Závody o „poslední slovo“ přispívají církevníci k postupující obecné devalvaci slov.
Něco podobného konstatoval spisovatel Jan Balabán známou větou: „Žvanil jak
evangelický farář.“ Kurt Marti slovy naopak šetřil. Básně a aforismy, ale třeba i pro-
slovy k pozůstalým, cizeloval a cizeloval, ořezával a ořezával. Až na dřeň!
Jako farář se Marti nechal předčasně penzionovat v roce 1983 (muži ve Švýcarsku
odcházeli a odcházejí do řádného starobního důchodu v 65 letech) v důsledku pocitu
zmarnění v oblasti katecheze. Působil pak přes 30 let převážně tiskem. Pirmin Meier
v deníku Basler Zeitung jej označuje za posledního z významných duchovních mezi
předními autory švýcarské literatury (po Jeremiasi Gotthelfovi, Paulovi Hallerovi a
Josefu Vitalu Koppovi). Podle romana Bucheliho z deníku Neue Zürcher Zeitung
sloužil německý jazyk Martimu zároveň „jako dalekohled i lupa“. Pirmin Meier a
někteří další autoři nekrologů v německojazyčných denících přirovnávají Martiho
„reformátorskou“ jazykovou stopu k Martinu Lutherovi. Jiní v něm spatřují protes-
tantskou obdobu legendárního rakouského žurnalisty Karla Krause. (Český výbor 
z díla Kurta Martiho Něha a bolest vyšel v překladu Jarmily a Zdeňka Svobodových
z Církve československé husitské v nakladatelství Blahoslav roku 2001.)  

František Schilla
odkaz:
Marti, K.: gott gerneklein. Gedichte. 2. vydání, radius-Verlag Stuttgart 1996, 78 s.

lidská zpupnost, boží kenóze

účastníme se bolesti Beránka, který snímá hřích
světa. Kéž k ní vlastní vinou nepřidáváme!
Dávno jsem se ve svém životním směřování obrá-
til. Dávno mě vzal Ježíš do prádla a dává si se
mnou práci. Jeho kralování z tohoto světa není, a
přece uzemněno řadou podobenství je tu labora-
toří nového... „Narodil jsem se (říká Pilátovi),
abych vydal svědectví PRAVDĚ“ (J 18, 35.37). Ne
na pultech a tržištích, ale v srdci. Svědectví
PRAVDĚ víry, jímž je svatý Duch zaslíbení, záv-
davek našeho dědictví na vykoupení toho, co ON
dobyl k chvále své slávy (Ef 1,13.14). Jinými slovy
Duch onoho zůstávání v jeho SLOVU.
Kdo je z PRAVDY, slyší jeho hlas, a reaguje.

Opravuje své směřování k PRAVDĚ za horizon-
tem. Až mně svíčka zhasne..., odtamtud se mi
rozednívá. Amen.

Modlitba:
Předivný Bože, v Kristu náš Otče, který jsi ve svaté
skrytosti, poraď nám, prosíme, taky dnes. Zachraň nás.
Zachraň naši duši před prázdnotou, posvěť se tvé
JMÉNO. Ztiš drmolení v nás i kolem nás. Díky za
ticho, v němž ty přicházíš ke SLOVU. Učiň, ať litera
Písem nám ožije Duchem ke změně nás i světa. Buď
vůle tvá k životu s tebou, k životu věčnému. Přijď tvé
kralování. Přijď, radosti z pokladu skrytého v poli, ať
vidíme tvou krásu, perlo nejvzácnější...
Také dnes nám dej jíst chleba ke zdraví těla a ze svého

SLOVA dej věčné živobytí našim duším. A odpusť.
Odpusť nám zavinění svého zármutku a trápení. Nedej
nám je opakovat. Veď nás jinudy a zbav od zlého v nás
i mimo nás. Vždyť tvá je autorita, tvé jsou i prostředky
a tvoje všecka proslulost. Amen.

Samuel Jan Hejzlar

Přímluvná prosba:
V tomto chytrém čase, Pane, nenech nás zhloupnout.
Nedej oněmět svému slovu před prázdným slovem člo-
věka. V této studené době nechť naše srdce hoří. Dej v
lásce trvat těm, kteří vzývají tvé jméno. V této unavené
době dej sílu k novému dílu. Kde naše srdce, malomysl-
ní , buď ty, Pane, naší silou! Amen.

(Lindolfo Weingärtner, die Losungen 2017)

vykoupení mk 10,45; J 8,31-36
Dokončení ze str.2

naše recenze
(kurt mArti – žák k.bArthA, Souputník F. dürrenmAttA)



Narodil se v Těšíně na Velký pátek 27. břez-
na 1592 (den před Komenským). Rodiče
pocházeli z blízkých Třanovic a patřili do
luterské církve. Studoval na luterských
německých školách. V letech 1607-1611 na
univerzitě ve Wittenbergu. Pak učil na malo-
stranském gymnáziu v Praze. Od roku 1613
do roku 1625 byl správcem sboru ve Valaš-
ském Meziříčí. To už i sem zasáhlo pobělo-
horské pronásledování. Třanovský byl i věz-
něn. Dvě děti mu zemřely při epidemii
moru. Sám byl nemocen. Odešel s manžel-
kou a malým dítětem nejprve do slezského
Bílska a odtud pak na Slovensko. Roku 1631 se stal duchovním správcem 
v Liptovském Sv. Mikuláši. Vážili si ho tu pro jeho vyznavačskou horlivost.
Jenže to už měl podlomené zdraví a 29. května 1637 zemřel.
Krátký život vyplnil Třanovský pilnou prací. Vydal knihu modliteb, latin-
ský zpěvník pro studenty, ale především Citharu. Vyšla v Levoči 1636 a
měla 412 písní. Velká část jich pocházela z českých zpěvníků. Spojovala
Čechy a Slováky. V některých valašských sborech se z ní zpívalo při boho-
službách ještě na konci první republiky.
Dílo:
Konffessí Augšpurská – překl. Augsburského vyznání z r. 1530; Olomouc 1620.
Phiala odoramentorum – nábožné modlitby; 1635.
Cithara sanctorum – kancionál, známý pod názvem Tranoscius. První vydání
obsahovalo text i nápěv 412 písní, z nichž přes 150 přeložil nebo složil sám
Třanovský. Tento zpěvník byl relativně často vydáván a doplňován - z pů-
vodních asi 400 písní bylo koncem 19. století písní asi 1200. Byl vydán mini-
málně 215krát. 
Odarum sacrarum sive hymnorum libri III – sbírka 150 latinských ód psaných
rytmometrickým veršem; ke sbírce je připojen autorův veršovaný životopis
nazvaný „Coronis ad posteritatem" (Závěrečné slovo k potomstvu) a pole-
mická rozprava „Disertatio de christiano-gentilismo“; Břeh 1629.

Miroslav Frydrych

V tomto roce si připomínáme již 
425. výročí narození Jana Amose
Komenského, „rodem Moravana, ja-
zykem Čecha, povoláním teologa“ (pře-
vzato z jeho vlastního životopisu). 
V Herbornu na Nasavské akade-
mii byl při studiu zapsán pod jmé-
nem Jan Amos Nivnický. Přesto
však spor o místo jeho narození není
dodnes jednoznačně vyřešen. Niv-
nice? Uherský Brod? Komna?
O významném pedagogu světového
formátu nazvaném z úcty k jeho
metodickému novátorství, z něhož
dosud čerpá školský systém pod-
něty, učitelem národů, o výrazném
teologu a filosofu, o populárním
politikovi své doby i o jedinečném
spisovateli a vědci, o věhlasném po-
sledním biskupovi Jednoty bratrské
bylo napsáno již velmi mnoho, ne-
boť svými statečnými postoji a svým
pozoruhodným dílem stále pro-
mlouvá daleko za hranice svého
času. Nejen odkaz hluboce žité víry,
ale i jeho etický příklad vybízí k ná-
sledování. Kolika životními tragédi-
emi musel projít, a přece zůstal ne-
zlomen a ještě po sobě zanechal
obrovské dílo, které představuje na
dvě stě padesát prací! Po pokořující
porážce na Bílé hoře se tragický úděl
národa u Komenského umocňuje
těžkými ranami osobními. Musel
okamžitě uprchnout ze své fulnecké
farnosti a skrývat se, jeho domov
vzápětí shořel, byla zničena knihov-
na a s ní některé započaté práce, a

když se v kraji rozšířil mor, zemřela
jeho milovaná manželka a s ní i jeho
dvě děti. Své druhé dítě otec nikdy
nespatřil. Po letech skrývání byl na-
konec donucen odejít do exilu, aby
se už nikdy domů nevrátil. („Celý
můj život byl putováním a neměl jsem
vlasti. Nikdy a nikde jsem neměl stálého
pobytu.“) V polském Lešně stál v čele
bratrského gymnázia, pracoval jako
sekretář bratrského sboru, jako jeho
kněz, písař, archivář, historiograf,
jako vědec, učitel i spisovatel. Jeho
záběr byl obrovský. Když zemřela
několik týdnů před uzavřením ne-
šťastného vestfálského míru po po-
rodu syna Daniela jeho druhá man-
želka Marie Dorota, jako by se tra-
gický pobělohorský prožitek opako-
val. Zraněný, opuštěný uprostřed
beznadějných politických výhledů,
zklamaný v důvěře ve švédskou po-
moc, do níž vložil mnohé ze svých
snah. Bezradný v cizině se třemi
dcerami a s batolátkem v roztřese-
ných stárnoucích rukách. A když
potom v roce 1655 bylo Polsko v ne-
šťastných dozvucích třicetileté války
napadeno Švédy, dům Komenského
opět vyhořel do základů a s ním i
četné rukopisy připravené k tisku.
Shořela Metafyzika, shořela sbírka
kázání za všechna ta léta, shořel
Poklad jazyka českého. A tak stál
zraněný Komenský v cizím světě
opět s holýma rukama, chudý, vy-
čerpaný, otřesený, poražený. Pora-
žený? Ti, kteří mu podávali pomoc-

nou ruku a zvali ho do Amstero-
damu, nevnímali jeho prohry. Měli
na mysli především jeho věhlas, je-
ho genialitu, jeho strhující ideály,
jeho vědeckou i mravní vážnost a
respektovali tohoto muže bez vlasti,
bez střechy nad hlavou s obdivem 
a úctou.
Odkud bral Jan Amos sílu k překo-
návání porážek, zklamání a bolestí
tak mnohých?  Slova vroucí modlit-
by zaznamenaná v jeho Labyrintu
světa jsou jedinečným svědectvím
o jeho neotřesitelné víře, o jeho ab-
solutní, nediskutované oddanosti
Bohu, která se proměňovala ve věč-
ný pramen síly: „Nebe a země od Tebe
jsou a dobré jsou a krásné jsou a žádosti-
vé jsou, protože od Tebe jsou… Zdržuj
mne, Pane, veď mne, nes mne, abych od
Tebe nebloudil a neklesal. Tady jsem,
Tvůj jsem, Tvůj jsem vlastní, Tvůj jsem
věčně. Odříkám se nebe i země, jen ať
Tebe mám …“
Velký učitel národů bez domova a
poslední biskup umírající církve by-
dlel v úkrytu Nejvyššího a své noci
vždy přečkal ve stínu Všemohou-
cího, řečeno volně slovy žalmu 91, a
proto vycházel ze svých porážek
jako ten, který v Bohu zvítězil.

Milada Kaďůrková

Jan Amos komenský 
– muž modlitby a víry

44LETá VěŘící žENA, EVANGELičKA,
hledá hodného a milého křesťana,
evangelíka, 44-50 let. Jsem tělesně
postižená křesťanka.
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KOSTNicKá JEDNOTA KOLíN srdečně
zve na velikonoční bohoslužby:
9. 4. - Květná neděle se zpěvy hu-
debních a pěveckých sborů - 15 h 
v kostele ČCE, Politických vězňů 560
13. 4. - Pašijový Zelený čtvrtek - l8 h
dle možností každé denominace
14. 4. - Velký pátek s VP - 18 h 
dle možností každé denominace
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Byl synem faráře Josefa a vnukem faráře
Mojžíše z Tardy, po kterých zdědil (uherský)
zemanský titul; studoval filosofii v Praze,
teologii v Heidelbergu a v Halle nad Sálou a
v r. 1858 se na 9 let stal farářem evangelické-
ho sboru h.v. v Hořátvi u Nymburka.  1867-
1904 působil jako člen vrchní církevní rady
ve Vídni.  Tam sloužil také při českých boho-
službách a biblických hodinách. Byl nesmír-
ně aktivní a vůdčí osobností českého protes-
tantismu a zastával novoortodoxní teologii F.
H. Kohlbruegeho a Ed. Boehla. Zasazoval se
(spolu s Kozákem, Císařem a Pelíškem) o
presbyterně-synodní zřízení, usiloval o církevní nezávislost na Vídni, o zří-
zení evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, o církevní gymnázium, uči-
telský ústav a českou podpůrnou jednotu. Často hovořil při církevních slav-
nostech a byl také členem církevní delegace do USA1869.  Zajímal se o pí-
semné památky po českých emigrantech a byl rovněž literárně činný.
1865-1867 redigoval časopis Hlasy ze Siona a spolu s J. Karafiátem 1890 kori-
goval text Kralické bible z r.1613. Vydal Heidelberský katechismus (1866),
Konfesi helvetskou (1866), Malý kancionál (1869) a Agendu reformovanou (1869).
Podílel se rovněž na vydání Památníku roku slavnostního (1863), napsal Lidu
českého vzkříšení (1863) a Historii sboru hořátevského. Přeložil do češtiny rovněž
Kohlbrueggovu Postilu.

Bohuslav Vik

vrchní církevní rada 
dr. heřman z tardy

Jiří třanovský 
425 let od narození

(19. 11. 1832 huSinec ve SlezSku – 15. 3. 1917 prAhA)

(27. 3. 1592 těšín - 29. 5. 1637 liptovSký mikuláš)

poznávAcí záJezd „izrAel – ke třem mořím“
v termínu 12. – 19. 6. 2017

Zájezd je určen pouze pro nezadané křesťany z různých církví a vedle
bohatých cestovatelských zážitků skýtá i možnosti seznámení.

Program: Tel Aviv, Jaffa, Středozemní moře, Jeruzalém, Betlém,
Olivová hora, Getsemanská zahrada, Golgota, Cesarea, Akko, Mrtvé
moře a okolí, Kumrán, Haifa, Tiberias, Masada, výjezd na Golany,
řeka Jordán, Galilejské moře a okolí, Hora Blahoslavenství, plavba po
Galilejském moři na rybářských člunech…
celková cena: (vč. leteckých tax a příplatku): 20 490 Kč + 100 USD
Pořádá: cestovní agentura Olivetour Agency, kapacita: 50 míst
Více informací a přihlášky:
www.olivetour.cz, e-mail: info@olivetour.cz tel.: +420 722 305 735

Sbor církve brAtrSké prAhA 5, vrázovA 4 
pořádá už 7. ročník Setkání pro veřeJnoSt

Jde o moderované diskusní večery se zajímavými osobnostmi, letos na téma
„Křesťanská víra a současný svět“. Vždy ve čtvrtek v 18.30 h - 6. dubna a 27.
dubna 2017.

Téma druhého večera 6. dubna – „Rodino, kde jsi a kam jdeš?!“
Po mnoho staletí slovo rodina představovalo společenství i více generací, jehož zákla-
dem byli manželé (žena a muž) a jejich děti, případně jejich rodiče. role každého v
rodině byla jasně dána – výchovné metody se mnoho nezpochybňovaly. Dnešní doba
toto uspořádání významně zpochybňuje, jsou velmi akcentována práva dítěte, začí-
ná být dobře přijatelná i rodina s rodiči stejného pohlaví, střídajícími se partnery
apod. Jaký postoj zaujímají křesťané?
Hosty večera budou: doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. – Pedagog na univerzitách
v Hradci Králové a Ústí nad Labem, ordinovaný kazatel v CB. Ve svém vysokoškol-
ském působení se zaměřuje např. na teorii výchovy obecně, na výchovu etiky apod.
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. – Studoval hydrogeologii a psychologii
v Praze a Texasu. Vyučoval psychologii na SPŠ, FF, 1LF UK a VŠE. Věnuje
se i psychologii náboženství, partnerské a rodinné problematice.
Kontakt: Sbor církve bratrské v Praze 5, Vrázova 4, 150 00 Praha 5, 
tel.: 257 319 839, e-mail: smichov@cb.cz, web: www.cb.cz/praha5.  
Spojení: Metro B – stanice Anděl, tramvaj 4,5,7,10,16,21 – stanice Zborovská. 


