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První neděli po Velikonocích se
podle staré tradice říká Quasimo-
dogeniti. Tento latinský název se
skládá ze tří částí (quasi-modo-
geniti) a česky znamená jako právě
narození nebo novorození. I dnes se
obrazně říká, že se člověk třebas po
koupeli cítí jako znovuzrozený, a
vyvázne-li o vlásek ze smrtelného
ohrožení, jako by se znovu narodil.

V Bibli má ovšem obraz nového
zrození hlubší smysl.
Hesla Jednoty bratrské nám dopo-
ručují pro tuto neděli ke čtení od-
díl z 1. epištoly Petrovy. O této
epištole se soudí, že její autor chtěl
mimo jiné seznámit bývalé poha-
ny s tím, co bude pro ně zname-
nat, dají-li se pokřtít. Bude to pro ně
začátek nového života. Není tedy
divu, že právě v tomto spisku se 
o novém narození mluví dokonce
třikrát (1,3 a 23; 2,2). Ale i na jiných
místech Nového zákona se setkává-
me s tímto jinotajem (např. Mt 18,3;
Ef 4,22-24; Žd 5,11-13 aj.). Zvlášť
důtklivě působí Ježíšova slova 
v disputaci s židovským zákoní-
kem Nikodémem: Nenarodí-li se kdo
znovu, nemůže spatřit království Boží.
(J 3,3)
Vnitřní znovuzrození je vázáno
především na samého Krista. Před
zcela krátkým časem jsme proží-
vali Velikonoce. Podle starého
satisfakčního učení splatil Ježíš
Kristus svou velikonoční obětí
naše dluhy, naše hříchy, a to víc
než dost (satis). Také l. epištola
Petrova vyjadřuje obdiv ke Kris-
tovu jedinečnému vykupitelské-

mu dílu, ale činí to chvalozpěvem:
Veleben buď Bůh a Otec našeho Ježíše
Krista, neboť nám ze svého velikého
milosrdenství dal vzkříšením Ježíše
Krista nově se narodit k živé naději.
Díky Ježíši Kristu se tedy naše vy-
hlídky radikálně změnily.
Ale co my na to? Víra v Krista a
jeho dílo by měla člověka zasáh-
nout a poznamenat. Apoštol Pavel
napsal lapidárně: Kdo je v Kristu, je
nové stvoření. (2 K 5,17) Co vůbec
znamená být v někom nebo v ně-
čem? Možná, že si vzpomeneme
na často ležérně užívané anglické
slůvko „in“. Být „in“ znamená být
v něčem doma, vyznat se v tom,
dobře se v tom orientovat. Žijeme
v Kristu a z jeho zvěsti? To je pře-
ce otázka naší každodenní praxe!
V Písmu svatém najdeme zcela
konkrétní návody, jak to máme
činit (Kol 3 i jinde). Opakem „in“
je ovšem  život „out“, venku – asi
jako když se míč dostane mimo
hřiště. Takže pozor, ať se se svým
křesťanstvím neocitneme v autu,
mimo Krista!

Daniel Henych
bývalý farář ČCE 
v Praze Dejvicích
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Zjišťujeme, že vedle kulturních
institucí a cestovních kanceláří,
které vidí svět veskrze pozitivně a
chválí jej za všechny dobroty a
krásy, je tu církev jako jediná, která
před ním varuje, neboť v něm vidí
démonské, satanské panství. Je zají-
mavé, že církev převzala toto vidě-
ní světa z Nového zákona. Starý
zákon neužívá slovo svět téměř
vůbec, nahrazuje je slovy „nebe a
země“. Nový zákon užívá slova
svět a rozumí mu jako padlému, od
Boha vzdálenému, odcizenému. Do
tohoto světa byl člověk postaven
svým narozením a svou smrtí se
„zařadil“ a podrobil se jejich záko-
nům a efemérní existenci. Nicméně

tento člověk odvozuje svůj původ
od Boha. Bůh jej stvořil a on zůstává
závislý na Bohu.
Z Nového zákona jsou to zvláště dva
apoštolové, Jan a Pavel, kteří užívají
slova svět, a to převážně ve smyslu
negativním. Z dobrého Božího stvo-
ření zbývá moc málo: svět je to lid-
stvo, jehož hřích jej odcizil Bohu.
„Být v Kristu“ je opak toho, v čem
žije člověk, který opustil Boha: je „ve
světě“. Kdo je v Kristu, unikl moc-
nostem světa. Křesťan je vyvolen
zprostřed světa (J 15,19). Tím unikl 
i nepřátelství jež proti Bohu zvedlo,
vyhlásilo celé lidstvo. Podobně, ale
vyostřeněji to vyjádřil apoštol Pavel:
„On nás vysvobodil z moci tmy a

přenesl do království svého milova-
ného syna (Ko), v něm máme vy-
koupení a odpuštění hříchů. Víra je
účast na Kristu. Je také vítězství,
které přemohlo svět (1 J 5,4). 
Nezáleží na tom, že věřící jsou ve
světě, ten zlý, poražený, přemožený
svět trvá dál jako byl před jejich
obrácením k víře. Apoštol věří, že
Kristus zvítězil nad světem, ale ví,
že ze své víry nemůže získat jiný
důkaz než jistotu, že „podoba toho-
to světa pomíjí“ (1 K 7,31). Křesťané
musí jako všichni lidé zemřít. Až do
konce života musí poslouchat zá-
kony vesmíru a nést na sobě jejich
důsledky.
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Dokončení na str. 2

Apoštol Pavel zve k radosti, která nepřestává. Volá k radosti, která
nikdy nekončí. Tato radost je ovocem Ducha svatého, a jako taková
není nijak závislá na vnějších okolnostech. Zůstává i ve strastech,
dokonce je s křesťanem i ve vězení.
Na místě je teď prostá otázka: Co je to vlastně radost?
Dá se nějak blíže určit, popsat, vymezit či definovat? Známý švýcar-
ský bohoslovec Karl Barth napsal kdysi výstižně: „Radost je nej-
prostší forma vděčnosti“. Je to její prvotní, jakási zárodečná podoba.
A ta ještě není a nemusí být myšlenkově, rozumově zpracována a utří-
děna, ani oděna do přesného slovního hávu. Radost má totiž i svou
důležitou citovou, emoční složku. Právě proto však není možné, ba je
přímo nesmyslné, chtít i nějak vynucovat, předepisovat a naordino-
vávat. Vždyť zde jde o cosi ryze vnitřního a hlubokého, o neviditelné
vyzařování.
Z radosti upřímné a otevřené – byť i dané jen něčím vnějším – toho
právě teď moc není, stává se, že starosti ekonomického rázu zatlačují
i v leckterých sborech kamsi do kouta a na vedlejší kolej otázky hlub-
ší, duchovní.
Proto je plně na místě připomenout si ve složité situaci apoštolův
výrok: „Radujte se v Pánu vždycky“ (Fil 4,4). O jakou radost však
může i má jít? Pavlův výrok nevede a rozhodně nemíří do nějaké
nepřirozené křeče. Neradí nám, abychom se i na pohřbu usmívali a
pošetile argumentovali tím, že se přece máme stále radovat – a to i
viditelně. Křesťan se nestydí za slzy, ani za projevy bolesti. Vnitřní
radost, hluboce uložená a ukotvená, nemusí; a ani nemůže být patrná
a zjevná v každé životní chvíli a situaci.
Apoštol vybízí vskutku naléhavě a nepřeslechnutelně: radujte se!
Umí však i jasně říci, kdo dává radost, kdo ji vzbuzuje a probouzí.
Umí povědět, kde je její základní zdroj. Nicméně – je třeba, aby nám
byly otevřeny oči, abychom prohlédli a správně i zaostřeně viděli.
Pavlovi nejde o ledasjakou radost. Proto ji i blíže vymezuje. Mluví o
„radosti v Pánu“. K této radosti může ovšem vybízet jenom věřící. Ty,
kdo už patří do těla Kristova, do křesťanské církve, do určitého spo-
lečenství – a v něm i žijí, a sdílejí s ním nejen věci příjemné, ale i to,
co působí zřetelné vrásky.
Pavel je v žaláři, a přesto se raduje. Není to zvláštní a podivné? Člo-
věka je možné umlčet, případně i vsadit někam do nevlídného
„chládku“. Radost, která ho naplňuje, a která jím proniká – však

pramen radosti

AktuAlitA: NárodNí pochod pro život A rodiNu 2017

Program
10.00 - Pražský hrad, katedrála
mše za nenarozené děti, rodiče a lékaře 
12.00 - Klárov - park před stanicí metra Malostranská
pořádný dlabanec pro všechny přihlášené, bezplatný pro rodi-
ny s dětmi
Mantaban - jedinečná a soudržná hudební směs
Teátr Pavla Šmída - pro malé i velké
Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava - fotografická
výstava
14.00 - Pochod centrem Prahy se závěrečným duchovním pro-
gramem na Václavském náměstí
16.00 - Zakončení Dokončení na str. 2

Zacheův fíkovník v Jerichu - viz str. 3

Hnutí pro život ČR zve na Národní pochod pro život a rodinu, který se bude konat v sobotu 22. dubna 2017 v Praze. 



Tím jsme se dostali k důležitému
poznání: křesťané nemohou posvě-
tit svět, nemohou učinit z lidí svaté.
To je naopak jejich úkol, aby byli v
temném světě, mezi zlými lidmi
jako světla, nebo jako ovce mezi
vlky. Tak ostatně je posílá jejich
Pán, výslovně do nepřátelského
světa a jako ovce mezi vlky (Mt
10,16). Tam mají svítit svými
dobrými skutky tak, aby je lidé
viděli a chválili Otce, který je v ne-
besích. K tomu dostali jasné upo-
zornění: “Nemilujte svět ani to, co
je ve světě (1 J 2,15)  a nepřizpůso-
bujte se“. Je to oprávněné varování,
protože celý svět je pod mocí zlého
(1J 5,19). Ale také je pravda, že
všechna satanská moc byla poraže-
na na kříži. V listu ke Koloským se

o tom vítězství čtenář Písma doví a
zaraduje se: „Kristus vítěz vymazal
dlužní úpis, jehož ustanovení svěd-
čila proti nám, a zcela jej zrušil tím,
že jej přibil na kříž. Tak odzbrojil a
veřejně odhalil každou mocnost 
i sílu a slavil nad nimi vítězství“
(Ko 2,14,15). 
To se ovšem nestalo před očima
světa, ale v tom světě, který je zjev-
ný jen víře a zjeví se všem očím až
na konec, při Kristově slavném pří-
chodu. Do té doby jsou ty mocnos-
ti a síly v našem světě ustavičně při
díle.  Proto je třeba se tohoto nepřá-
telského světa bát a chránit se před
ním. 
Teď se ozve otázka, jak se má křes-
ťan v tomto nepřátelském světě
chovat. Je to otázka, jež se ptá po
křesťanské praxi v tomto světě.

Tváří v tvář světu rozvažuji, s čím
se jako věřící v Ježíše Krista před-
stavím světu, lidem, s nimiž se set-
kám. Nejpříhodnější se mi jeví přá-
telství neboli láska. Vzpomněl jsem
si, že Bůh miluje svět a že mu dal
svého Syna, aby nikdo nemusel za-
hynout. Jen se ptám, zda najdu
způsob, jak svému sousedovi pro-
káži lásku. Proto nám Pán přikázal,
abychom se cvičili v lásce mezi se-
bou. Potom lidé poznají, že jsme
Ježíšovi učedníci, když se máme
tak rádi mezi sebou. Připomněl to i
apoštol Pavel v listu Galatským 5,6:
„rozhodující je víra, která se uplat-
ňuje láskou“. Nebudete vodit lásku
za ručičku, ona sama nejlépe zná
své cestičky k lidským srdcím.

Josef Veselý

2 KJ-ET

Z církví doma i ve světě
pApež NA ZeleNý čtvrtek umyl Nohy mAfiáNům
spoluprAcuJícím se sprAvedlNostí
Liturgii, zahajující velikonoční triduum – tedy mši na památku večeře Páně
na Zelený čtvrtek večer – sloužil papež František již potřetí v nápravném
zařízení. Tentokrát zavítal do věznice v obci Paliano (okres Frosinone), která
náleží do palestrinské diecéze a leží na jih od Říma, v srdci hornatého kraje
Ciociaria (známého z Moraviovy Horalky). 
Trest si zde odpykávají někdejší příslušníci italských mafiánských organi-
zací (mafie, camorra, ndrangheta, sacra corona unita aj.), kteří se rozhodli
spolupracovat při soudním vyšetřování. Podle údajů italského minister-
stva spravedlnosti je to šedesát vězňů, převážně mužů, ze kterých čtyři-
cítka dochází na katechetická setkání a liturgii, slouženou vězeňským
kaplanem, donem Luigim Paolettim. Podle něj vězni příznivě vnímají
papežovu empatii a soucit s lidmi, kteří chybovali, ale mají odvahu 
k novému začátku. Po odpykání trestu totiž vycházejí z věznice jako lidé,
jejichž totožnost není známa ani řediteli nápravného zařízení, čímž se zvy-
šuje naděje na jejich volný pobyt na svobodě a zejména na ochranu jejich
rodin.
Obřady Zeleného čtvrtku z pochopitelných důvodů probíhaly v přísně sou-
kromé formě a nepřenášel je Vatikánský rozhlas ani televize. Dodejme, že
ihned po nástupu na Petrův stolec, v březnu roku 2013, papež František na
Zelený čtvrtek umyl nohy vězňům z římské věznice pro mladistvé. O rok
později se vydal mezi osoby se zdravotním postižením do jednoho z řím-
ských pečovatelských domů nadace Dona Gnocchiho. Předloni papež nav-
štívil římské hlavní vězení Rebibbia, jehož ženská věznice je největší v Itálii
a Evropě vůbec, a v loňském roce se vypravil mezi uprchlíky a žadatele 
o azyl. 

podle RaVat

luteráNi věří, že dohodA o iNterkomuNiu se blíží
Papežova účast na protestantských oslavách 500. výročí reformace 
v Lundu otevřela nové cesty na poli vzájemných vztahů – konstatuje
předseda Světové luteránské federace biskup Munib Younan. Zdůraz-
ňuje, že katolíci na celém světě po vzoru papeže Františka stále více spo-
lupracují s protestanty.
Největším přelomem ve vzájemných vztazích je však, jak se domnívá,
zahájení diskuse nad interkomuniem, tedy vzájemném sdílení stolu
Páně. Církev vždy učila, že to není možné, protože luteráni nesdílejí
katolickou víru v eucharistii a jejich pastoři nejsou kněžími ve svátost-
ném smyslu, a tedy ani jejich liturgie není svátostná. Luteránský biskup
Younan je nicméně přesvědčen, že za deset či nejdéle patnáct let se
podaří dojít v této věci k dohodě.
„Před setkáním v Lundu nebylo možné o interkomuniu vůbec mluvit.
Nyní je tomu jinak. Na tiskové konferenci v Malmö kardinál Kurt Koch
řekl, že je musíme považovat za otázku, o níž se dá diskutovat. A to je
velmi důležité. Na příštím setkání Světové luteránské federace a
Papežské rady pro jednotu křesťanů budeme hovořit o eklesiologii,
duchovní službě a eucharistii. Jsou to tři otázky, v nichž se neshoduje-
me. Dnes ovšem ekumenismus už nespočívá výlučně na teologickém
dialogu, ale také na vzájemné důvěře a přátelství. A právě díky této
důvěře a přátelství, díky otevřenosti a síle, která vyplývá ze setkání 
v Lundu, věřím, že za deset, maximálně patnáct let, dojdeme v této věci
k dohodě. Během deseti let naše společná smíšená komise vypracuje
dohodu stvrzující, že se naše dvě církve navzájem uznávají. Věřím, že
to bude požehnáním“ – řekl Vatikánskému rozhlasu předseda Světové
luteránské federace.

www.krestandnes.cz
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„Když začalo svítat, 
stál Ježíš na břehu…“

Ježíšovo zjevení u Tiberiadského jezera je
příběhem setkání se vzkříšeným Pánem
uprostřed každodenních zápasů života!
Učedníci byli soustředěni na svou
práci, která je spojovala a která byla
nezbytná k obživě rodin. Chtěli zapo-
menout na to, co se před nedávnem
stalo. Ježíš jim sice dříve pověděl: “Uči-
ním z vás rybáře lidí“ (Mt 4,19), jenže
po jeho smrti se všechno změnilo. Oni
se museli nějak živit! A prací chtěli
zapomenout. Sice slyšeli od žen, že Ježíš
žije, ale oni si o tom mysleli své. Chtěli
být stále se svým Mistrem, v jeho blíz-
kosti, protože jim bylo spolu dobře, ale
teď bylo všechno pryč! Přepadla je mar-
nost a beznaděj.
Trápení, beznaděje a marnost přepadá i
dnes mnohé z nás. Máme někdy pocit, že
všechno naše snažení i počínání je zby-
tečné. Jsme z mnohých věcí i událostí
kolem sebe často zklamáni a upadáme do
beznaděje. Někteří lidé to řeší po svém,
drogami, alkoholem, nezřízeným živo-
tem, a říkají si, že to všechno nemá
smysl, proč se ještě namáhat?! Nic se 
z našich představ stejně neuskuteční, tak
proč máme ještě na sobě pracovat, když
upadáme do stejných chyb! Pocit mar-
nosti nás okrádá o energii, kterou potře-
bujeme k životu, a často nás zraňuje.
Zbytečnost je zkušenost, o které mluví
Písmo na mnoha místech. Například Job
si stěžoval na začátku zkoušek a trápení,
že se nadarmo namáhal a útěcha těch,
kteří byli kolem něho, vyzněla naprázd-
no. (Jb 9,29) Prosebník ze Žalmu učinil
podobnou zkušenost a volal, že si zbyteč-
ně zachovával ryzí srdce a všechno jeho
kroužení okolo Boží vůle bylo zbytečné.
(Ž 73,13) Zoufalý žalmista dokonce říká,
že se rouhačům stejně vede lépe, tak proč
by se měl plahočit po všechny dny, když
je všechno marné. Všechny velké řeči,
všechny slavné činy se rozplynou stejně
v nicotě: „Každý žitím putuje jako pře-
lud, hluku nadělá ten vánek pouhý!“ 
(Ž 39,7) 
Z marnosti našeho činění a konání nás
nikdo z lidí nevysvobodí, ani když bude-
me jako učedníci, kteří tak ochotně násle-
dovali Petra a doufali, že by jim mohl
ukázat cestu k úspěšnému a radostnější-
mu životu. Jenže jen s počátečním nad-
šením se toho mnoho nepodaří. Snad jen
na chvíli. Když Petr učedníkům řekl, že
jde lovit ryby, odpověděli mu s nadše-
ním: “I my půjdeme s tebou!“ (J 21,3)
Mnoho lidí dnes naslouchá kde komu. I
ti učedníci se chovali podobně. Fascino-
váni tím, co z Petra vyzařovalo, nastou-
pili do loďky v naději, že od téhle chvíle

už bude všechno zase dobré. Jenže muse-
li na vlastní kůži poznat, že jejich lidské
snažení bylo marné. „Té noci však nic
neulovili!“ (J 21,3) Skrze tmu nic nevi-
děli, navíc v jejich srdci bylo temno a
převládal pocit zbytečnosti. Loďka je
vezla ještě hlouběji do noci. A potom se
najednou stalo něco zvláštního! „Když
začalo svítat, stál Ježíš na břehu!“ 
(J 21,4a) Do šedivého rána vší jejich
marnosti a bezútěšnosti vstoupil Ježíš.
Kdo se v noci trápí marností všeho svého
snažení, touží po lepším ránu. Jenže ne
každé ráno přinese úlevu. Existují také
šedivá a bezútěšná rána, kdy se nám
vůbec nechce vstát, protože nevidíme
smysl prožití nového dne. 
Na břehu toho rána stál Ježíš! Učedníci
byli ještě ve své loďce, ve světě marnosti,
nevědomí a svých snů, a náhle Ježíš
vstoupil z jiného světa do jejich života.
Učedníci ho zpočátku nepoznali, ale on s
nimi navázal kontakt. Zeptal se jich:
“Děti, nemáte něco k jídlu?“ Nazývá je
tak, protože ještě nic nechápou a ničemu
nerozumí.  
I když to byli zkušení rybáři, nechápali,
na čem v jejich životě opravdu záleží.
Proto jim Ježíš ukazuje cestu. Bere je do
své školy a oni v ní postupně začínají
rozumět, že ta jejich lidská námaha je
zbytečná, že se pachtí a namáhají pro
nic! A aby byl jejich život skutečně plno-
hodnotný a měl hluboký smysl, potřebu-
jí jít jinou cestou. Ovšem na ni mohou
vstoupit jen tehdy, když v pokoře při-
pustí, že jsou skutečně dětmi. Když jde o
něco opravdu podstatného a velikého, že
jsou jejich schopnosti k ničemu. Tak se 
s nimi Ježíš potkává. Ne proto, aby je
posílil v jejich marnosti a beznaději, ale
aby nalezli smysl a obsah svého života!
Mnohá setkání mají na nás v našich
životech hluboký vliv. Někdy dokonce
mohou změnit směr a povahu života.
Proto není jedno, koho v životě potkáme,
anebo kdo se s námi potká. Příkladů
máme v Písmu dost. Líčí např. těžce se-
vřeného Jákoba v totální beznaději. Roz-
laděn, odchází od svého strýce Lábana a
touží po usmíření se svým bratrem
Ezauem. Jenže neví, jak na to a netuší,
jak to všechno v jeho životě dopadne. 
A pak čteme, že „Jákob šel cestou svou.
Tu se s nimi srazili Boží poslové. Jakmile
je Jákob spatřil, zvolal: To je tábor Boží!“
Kraličtí překládají „Vojsko Boží jest
toto!“ (Gn 32,1-2).
Saul, krutý nepřítel prvních následovní-
ků Ježíšových, byl proměněn v jiného
muže u Damašku v Pavla. Potom se pot-
kal s Ananiášem, který mu řekl: “Saule,
můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten
Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce,

abys opět viděl a byl naplněn Duchem
svatým!“ (Sk 9,17) 
Nepotkali jste se také s lidmi, kteří byli
pro vás požehnáním? Jenže to nejkrás-
nější, co nás může v životě potkat, je
setkání s Pánem Ježíšem Kristem!
„Když začalo svítat, stál Ježíš na bře-
hu!“ Setkání s Kristem znamená pro-
hlédnutí, setkání se s životem, s prav-
dou a s radostí!
Ještě dříve, než se Ježíš potkal s učední-
ky, oslovil ženy, které byly nesmírně
smutné a sevřené beznadějí. Žádná lid-
ská slova nepomohla Marii Magdaléně,
ani druhé Marii k tomu, aby odvalila
kámen z jejich srdcí. Pomohlo až Ježí-
šovo slovo: “Buďte pozdraveny!“ Ty že-
ny najednou padly k jeho nohám a kla-
něly se mu! A najednou bylo všechno
jiné! (Mt 28,9)
Něco podobného se nyní stalo těm sedmi
učedníkům. Jan, miláček Páně, ho po-
znává a říká Petrovi: “To je Pán!“ (J 21,7)
A v tu chvíli se jejich život úplně změnil.
Ne, že by ho měli snadnější nebo bez 
problémů. Samozřejmě, že přicházela
mnohá trápení, bolesti a pronásledování
pro evangelium, pro živého a drahého
Mistra. Jenže oni by ho za nic na světě
nevyměnili! Od této chvíle byl pro ně
život poznamenaný tímto setkáním s Je-
žíšem, s tím, který je zformoval do podo-
by Božích dětí, a kteří potom už do konce
života vyznávali, že už nejsou sami
svoji, ale že patří svému Pánu a Spa-
siteli!
Prožíváš také ve svém životě marnost a
pocit, že všechno co děláš, ať jdeš jakou-
koliv cestou, že to nemá smysl, nebo že je
všechno zbytečné? Možná, že sis dával
mnohou práci se svými dětmi, a ony
jdou jinam, jinou cestou, a ty máš pocit,
že bloudí? Máš pocit, že tvoje práce je
marná, nevidíš v ní smysl, ani nevede 
k úspěchu a uspokojení? Marně se sna-
žíš být jiným, stále se jen vracíš zpátky 
v bludném kruhu? Zastav se ve své zby-
tečnosti u Ježíšových slov: “Děti, nemá-
te něco k jídlu?“ (J 21,5) Nemáš a nena-
lézáš smysl svého života? Nemáš nic, co
by tě skutečně těšilo a co by tě uspokojo-
valo? Ježíš stojí na břehu tvého šedivého
rána a oslovuje právě tebe. Volá tě tvým
jménem, aby právě tvůj život nebyl
marný, aby nesměřoval do prázdna, ale
byl zdravý a plný, vyplněný Boží blíz-
kostí, Boží láskou, Božím odpuštěním,
Boží péčí a milostí. Pán Ježíš stojí na
břehu tvého šedivého života a volá tě:
Pojď za mnou! Já ti dám odpočinutí a
vložím pokoj do tvého srdce a vyplním
ho radostí! Jak mu odpovíš? 

Pavel Rybín

Janovo evangelium 21,4a
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nelze umlčet, tu nejde udusit. Jak to? Není a nepochází z nás. Není
proto závislá na jedincově osobním rozpoložení, ani na momentálním
postavení.
Když si plně uvědomíme, odkud Pavel píše, nabývají i jeho slova na
věrohodnosti a závažnosti. Radost se má osvědčit právě v dobách vše-
lijakého protivenství a potíží. Radost v Pánu se liší od radostí z vněj-
šího, pozemského štěstí a rozmanitých lidských úspěchů – až již jde
o kariéru ve společnosti, ve vědních oborech či o sportovní vavříny.
Křesťansky zakotvená radost nespočívá v proměnlivé lidské náladě,
ani v rozmanitých nevšedních zážitcích a mimořádných prožitcích.
Hlubokou a trvalou radost zakládají Boží činy, Boží dílo, Boží zájem
a aktivita. Ta slavná a nesamozřejmá skutečnost, že se k nám Bůh 
v Kristu Ježíši sklání, a to právě v naší lidské slabosti a křehkosti, 
v našem mnohém lidském selhávání a troskotání. Pevná je jedině ta
radost, která kotví v Božím záchranném, spásném díle. Ta doprovází
křesťana vítězstvími i porážkami, výsluním i mlhou a temnotou. Tuto
radost, radost v Pánu, radost ze společenství s Kristem, nemůže zma-
řit nic vnějšího.  Vrcholem radosti je být s tebou, Hospodine“, vyzná-
vá i starozákonní žalmista.
Zejména list Filipským dýchá jakousi zvláštní, snad až i nakažlivou
radostí. Tou radostí, která žije už teď – byť i uprostřed nesnází a kaž-
dodenních všedních problémů – ze zaslíbené Boží budoucnosti.
Radostí, která má před sebou nadmíru slavný cíl. Vždyť přítomná
radost je předjímkou a odrazem té poslední, konečné eschatologické
radosti v nebesích, v Božím království. Kdo má svou budoucnost 
v Pánu, kdo v něm skládá své doufání, ten má jistě důvod k radosti.
A to i v slzách, zmatcích i nejistotách přítomného věku.

Jaroslav Nečas

pramen radosti
Dokončení ze str. 1
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KONEČNě sE sláDEK DOČKAl
Když František Smetana napsal do
rodinné bible, že „V Litomyšli dne
2. Märtzi 1824 outery 10 hodin
narodil se synáček“, byl přesvěd-
čen, že má dědice, který půjde v je-
ho stopách a jednou jako zkušený
sládek bude hospodařit v zámec-
kém pivovaru; zápis v bibli ještě
doplnil „….dáno jméno Friedrich.“
A že se tento Bedříšek (doma mu
říkali Francínek) nakonec po strasti-
plné životní pouti s tragickým kon-
cem stane jedním z velikánů v ději-
nách české hudby, milovaný a uctí-
vaný věrnými posluchači. To byl
vskutku zázrak!
O Mozartovi se mnozí odborníci
bez rozpaků vyjadřují jako o jedi-
nečném zázraku a já jsem přesvěd-
čen, že toto více než čestné dějinné
poslání, povýšení mezi nesmrtelné,
může být také základním znakem a
ozdobou celoživotního díla Bedři-
cha Smetany

JE TO TAKé DAR PRO Mě?
Smetanova hudba je DAR všem
Čechům, celému národu i čtená-
řům Kostnických jisker a snad i na
mě Francínek myslel. Je to dar neo-
cenitelný, fantastický, prostě nád-
herný.
Smetana tvořil své opery, symfonic-
ké básně, komorní hudbu, mužské
a ženské pěvecké sbory, předehry,
kadryly (Quadrilles – čtverylky),
valčíky, polky (Louisina, Jiřinková,
Velká), a další lyrické a bravurní
skladby – tak to rozlišuje akademik
Zdeněk Nejedlý, fantasie a písně.
Z mnoha árií Prodané nevěsty, nej-
slavnější opery Bedřicha Smetany,
se staly nezapomenutelné evergree-

ny a při jejich poslechu dochází 
k okysličování nejvzácnější tekuti-
ny v našem těle.
A kdykoli orchestr začne hrát slav-
nou předehru, jde o nevídanou
větrnou smršť. Vždycky mi běhá
mráz po zádech a bojím se, že ta
bouře smyčců skončí nějakým ka-
rambolem; někomu spadnou brýle,
nebo noty, praskne struna a tak se
ptám, dostanou se všichni ti šílení
houslisté, violisté, flétnisté a další
hráči nakonec k cíli? Ale snad to
nakonec všechno dobře dopadne,
hraje se přece předehra k opeře
Bedřicha Smetany a to je mimořád-
ná událost!
A co ta slavná, přeslavná Má vlast?
Cestujeme po krásné zemi, tancuje-
me polky a valčíky, opakujeme si
dějiny, zavítáme mezi husity a dvě
poslední básně Tábor a Blaník nám
připomenou hrdinství věrných a
statečných. Ten Bedřich to ale uměl!!
Smetanovu Vltavu si zamiloval můj
už dávno zemřelý přítel, evangelic-
ký farář a svou lásku k tomuto skla-
dateli a jeho dílu vyzpíval v krásné
básni, kterou si můžete recitovat při
poslechu CD.

CO JsEM NEVěDěl
Podrobnosti ze života Bedřicha
Smetany napsal historik a muziko-
log Zdeněk Nejedlý. Jeho dílo v sed-
mi svazcích vydalo před mnoha lety
nakladatelství Orbis. Čtenář musí
být velice trpělivý, zvědavý a s dob-
rým zrakem.
Krásný a vtipný životaběh napsal
spisovatel Zdeněk Mahler. Vyšel 
v nakladatelství Slávky Kopecké
pod názvem Nekamenujte proroky
v roce 2013. Je to krásná kniha se

zajímavými informacemi, které na-
še paměť už neregistruje. „Smeta-
na byl převezen do pražského blá-
zince u Kateřinek do oddělení pro
nebezpečné chovance a v cele 172
trávil svoje poslední dny. V pondě-
lí 12. května 1884 Bedřich Smetana
skonal.“ 
A ještě několik čísel o slavném geni-
ovi: „Postava špatně živená, pokožka
sinalá… lebka 18 cm dlouhá, 14 cm
široká, váha mozku 1250 gramů. Mezi
narozením a skonem proběhlo 21987
dní, stačil zkomponovat 1900 stran
operních partitur, jeho orchestrální dílo
přesáhlo 1100 stran, dovršil půl 8mého
sta skladeb klavírních, komorních a
vokálních. Otřesnost osobní katastrofy
přidala jeho dílu dimenzi: není to jenom
hudba, byl to v pravdě heroický akt“
(Z. Mahler).
Velikost Bedřicha Smetany podtrh-
ne ještě zdravice z díla Dějiny opery
Národního divadla:
Vůdčímu a stráženému geniu národní-
ho divadla Bedřichu Smetanovi budo-
vateli, udržovateli i posvětiteli českého
umění po všechny časy, za dob šťast-
ných i nejtrudnějších novému a nové-
mu vždy vítězi (Z.Nejedlý).

Zdeněk Škrabal

Vážená redakce,
tento e-mail Vám píšu s velkými rozpaky. Uvědomuji si, že jeho obsah je
nekonformní a může být pro někoho nestravitelný. Mám obavy, že právě
proto bude redakcí preventivně odmítnut, aby byla chráněna dětinská víra
běžných čtenářů ET. Ale není dětinskost předstupněm dospělosti: "Dokud
jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem
jako dítě, když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské" 
(1 K 13,11). Opravdu překonal ?
V ET-KJ 3/2017 mne stejně jako jiné čtenáře zaujal článek "Jak učit Jericho".
V hlavě mi stále  zvoní větička "Nelžeme dětem". Bude však čtenářům při-
jatelná moje stejně provokativní otázka Jak učit Mojžíše? a Jak učit hebrejšti-
nu a hebrejské písmo? A co takhle nelhat sami sobě ?
Abych svým dětem a vnoučatům nelhal o evangeliu, vědí už ode mne že
"není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spa-
seni"(Sk 4,12) a také, že "máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nej-
ubožejší ze všech lidí" (1 Ko 15,19). Teprve přijmou-li tuto víru nejen mé, ale
jakékoliv děti nikoliv jako nějakou lidskou hypotézu,  ale jako dar od Pána
Boha,  mohu si být jist, "že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani
přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co
jiného v celém tvorstvu, nedokáže ty naše děti odloučit od lásky Boží... 
(Ř 8,38). Je-li evangelium evangeliem, nemůže být vyprázdněno našimi po-
chybnými spekulacemi o tom, co je evangelium (Ga 1,6-9). 
Takže proč by nás měl uvádět do rozpaků ten biblický příběh o Jerichu?
Proč si tak houževnatě  přejeme, aby ta skupinka osvobozených otroků
surově vyvraždila obyvatele toho města, jež při jejich průchodu kolem bylo
už staletí v troskách? Nevypovídá takové pojetí fundamentalismu něco spíš
o nás? Proč tak bez zájmu lhostejně pomíjíme mnohem závažnější a neod-
diskutovatelnější historický fakt, že kolem trosek toho Jericha procházel
nárůdek osvobozených otroků do země, jež  jim byla zaslíbena Božím pože-
hnáním? A že už před třemi tisíci lety dostali požehnání a předpověď, že
hlavní město jejich země bude v centru pozornosti všech národů světa?
Kterému jinému hlavnímu městu se přihodilo totéž? Ta pozornost světa 
k nim nebude vždycky laskavá. Otevřete-li si Nehemiáše 3, 33-35 a 4,1.2,
najdete v Bibli už před třemi tisíci lety  zapsanou předlohu ke všem těm stíž-
nostem, jimiž dnešní potomci tehdejších Arabů neúnavně zásobují OSN.
Kdo navštíví dnešní Jeruzalém dnes, uvidí stejné prostředí, jaké bylo před
třemi tisíci lety (Nehemiáš 4,12-24). Dodnes stavitelé Jeruzaléma musí 
v jedné ruce držet zednickou lžíci a ve druhé zbraň. Tak se text Bible věro-
hodně promítá do dnešní doby. Není to dostatečný a mnohem důležitější
důkaz věrohodnosti textu Bible, i když o nelichotí naší duchovní sentimen-
tální fantazií?
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bedřich smetana

1.
Ve klíně Šumavy
pramének Vltavy
zurčivý, bublavý,
s hvozdy si vypráví.
Ze skály vyskočí,
radostně poskočí,
v kole se zatočí,
po stráni spěchá.
Hluboké lesy a modravé pomněnky
břehy tu vroubí a střeží,
potůček svírají jak náruč maměnky
a on jen běží a běží.
Teď potkal bratříčka. Poběží spolu?
Chvíli se vadí, však vkrátku se smíří,
s rybkami tančí, v peřejích víří,
kamením hopkují vesele dolů.
Šumava šumí a zpívá a hučí,
mohutnou písní tou hvozdy se chvějí,
o recích statečných píseň svou zvučí,
o strážcích vlasti, jichž kosti již tlejí.
Jak vlny, když v moři se vzdouvají, 
tak hory se k nebesům zdvihají
a tajemnou mluvou svou Vltavu volají:
„Vltavo, pozdravuj národ svůj drahý,
pozdravuj Vyšehrad s věžemi Prahy,
pozdravuj vísky a jejich lid,
dej jim svou lásku a dej jim svůj klid!“
Vltava mohutní, plyne a plyne,
Šumava naposled v pozdrav ji kyne.

2.
Do strání do polí
Vltava zpívá,
do úzkých údolí
proudy své vrývá,
zelení lesů
se prodírá v dál,
ve vůni vřesů,
okolo skal.
Tu z lesních tišin jak střela hbitá

zvuk lesních rohů letí nad krajinu,
a letí, stoupá, chvěje se a kmitá
a s výšin padá lehce na hladinu.
A znovu vzlétá, vždy blíž a blíž,
až náhle v houští podle vod
jak blesk se mihne štvaná laň
a prchá s větrem o závod.
A lovců sbor ji v patách stíhá,
již ostrý šíp se vzduchem míhá - 
laň zasažena k zemi klesá.
Sbor lovců nad kořistí plesá
a Vltavěnku svírá žal -
však plyne dál a plyne dál.

3.
Sníš či bdíš? -
to česká kapela
kdes hraje pěkně zvesela -
Svatba tu je, hola hej,
kde jsi kdo, sem pospíchej!
Hudba hraje bez přestání,
že to je až k udýchání.
Polka svižná jako proutí,
rozveselí, nezarmoutí,
žertovná a laškovná je,
s každou žilkou v těle hraje,
srdce při ní poskočí,
slzy vstoupí do očí
každý, kdo jen trochu může,
do kola si vyskočí.
Ženich točí nevěstinku,
pantáta zas paňmaminku,
basa bručí, chasa výská,
hola hej, hola hej,
vše se dává v pestrý rej.
I v té Vltavěnce naší
srdíčko se plaší -
však musí dál, vždyť do kraje
se závoj noci snáší.

4.
A luna přes obláček zašlý
svým stříbrem z jíní zemi krášlí 
a stříbrem tónů víly láká.
Jak mlžná pára nad jezerem,
když rozvlaje ji lehký vánek,
tu tančí žínky bledým šerem
a zahánějí denní spánek.
Jak tichý sen se lehce vznáší,
když na paprscích luny plynou,
hned vzhůru k hvězdám, hned se snáší
v třpytné vlnky nad hladinou.

A Vltavěnka tichá, snivá
vílám v tanec sladce zpívá
a plyne dál a plyne dál.
A náhle ve vší mohutnosti,
jak mocná závan minulosti,
tak, s nebetyčných skal,
se do krajiny rozevlál
dech starých českých hradů.
A jejich stářím sešlou tvář
jen luny bledá jasní zář
a každou věž a každý kout
jak kdyby chtěla obejmout.

5.
V tu chvíli záře pohasíná,
však místo ní se rodí jiná -
to nad vrcholy hradů, skal,
nový den zas zlatem vzplál.
Rozjásal se den, rozjásal se kraj
slunko teple shlíží na ten boží ráj,
každý jeho úsměv v dobrou zem se ztrácí,
která jako lásku národu jej vrací.
Vltava lásku tu do hrudi skrývá,
láskou tou mohutní, sílí a roste,
nese ji národu do duše prosté, 
do duše lidu ji hluboce vrývá:
„Svorný buď, národe, věrný a statečný,
celistvým, proudem buď, chceš-li být bez-
pečný!“

6.
Však slyš, co hučí tak zlověstně v dáli,
že chvěje se země, že chvějí se skály?

Jakoby mohutné Vltavy tělo
v tisíc se drobných roztříštit mělo -

zrádné se balvany ve vodách skrývají,
v divokém běsnění vlny se zmítají,
do skalisk bijí a ječí a sténají –
Jak vichřice ničivá, lítá,
když divoce oceán zmítá,
tak Vltavu drásá šílení běsů,
až umdlévá náporem hrůzy a děsu,
však znovu se vzchopí a vřavou se prodírá -
jen slaboch se vzdává a zbaběle umírá.
Podlehneš, Vltavo? Zvítězíš? – „Odolám!!“

7.
Utichá běsnění, vřava zas umírá,
Vltava z mrákot se k vědomí probírá,
vítězstvím zcelena roste a sílí,
v živelném nadšení dere se k cíli.
„Vlasti má, lide můj, slyšíš můj hlas?
Nezoufej, nelekej a důvěřuj zas!
Jako dnes k tobě i k předkům jsem mluvila,
s tebou jsem slávu i bídu tvou prožila,
s tebou chci jít, kam vede tě Bůh.
Nezhyneš, národe, nezhyneš, neskonáš,
s pomocí Boží vše hrdinně překonáš!!“

8.
A Vyšehradu pevná skála, 
kde Libuše kdys s předky stála,
ozvěnou jí slova vrací. –
Ty, skálo, buď nám vzorem síly,
již žádné bouře nerozbily
a která jako symbol věčný
ve vesmír vzhlížíš nekonečný
a čelem hvězd se dotýkáš!
A Vltava se k skále vine,
vždy těsněji se přimyká
a plyne dál,
kde Praha se stem štíhlých věží
jí pevné břehy pevně střeží.
Ubíhá Vltava, ztrácí se v dál,
každičká vlnka je modlitbou,
vroucí a tichounkou modlitbou,
aby Bůh národ náš zachoval.
A plyne dál a mizí v dál.

2. 3. 1824 - 12. 5. 1884

ladislav Zejfart: vltava

reakce čtenářů
Jericho



Snad jste o tomto sboru něco málo
slyšeli, ale zcela jistě jste slyšeli o
humanistovi, pedagogovi a kazate-
li Přemyslu Pitterovi a o jeho roz-
sáhlé činnosti v Čechách. Známá je
i jeho práce v německém táboře
„Valka“. Avšak méně známé je jeho
působení ve Švýcarsku. Od začátku
se snažil navázat kontakty s domo-
vem, věnoval se literární činnosti a
v polovině šedesátých let sledoval 
s radostí politické uvolňování. Na-
stalo zklamání. Po okupaci Česko-
slovenska a po přílivu uprchlíků 
v roce 1968 zakládá Přemysl Pitter
v Curychu ekumenický Husův sbor
a to především pro stoupence české
a slovenské reformace, kteří mají
zájem prohlubovat duchovní život
na základě evangelia Ježíše Krista.
Tento sbor, i když v malém počtu,
po 48 letech ještě žije. Jako dlouho-
letá předsedkyně předávám tuto
funkci mladšímu kolegovi, faráři
Jiřímu Přečkovi a při této příležitos-
ti se trochu ohlížím do minulosti.
Zabývala jsem se historií sboru,
listovala v našich kronikách, sledo-
vala události, které jsme prožili a
kterých bylo skutečně mnoho.
Chybí mi slova chvály a obdivu pro
ty, kteří nesli tíhu začátku.
Není už mezi námi mnoho těch,
kteří prožili počáteční údobí. A ne-
bylo jistě snadné. Ale zakladatel
sboru Přemysl Pitter společně s Ol-
gou Fierzovou a jistě i s dalšími,
mnou nejmenovanými, neúnavně
pracovali na stabilizaci, na Stano-
vách sboru a zůstávali duchovními
rádci až do posledního svého de-
chu. Ve sboru měl být uplatněn
Ježíšův požadavek pomoci a milo-
srdné lásky ke všem lidem.
V počátečním období stál na kaza-
telně většinou Přemysl Pitter sám,
poté zval ke kázání faráře, kteří se
hlásili k reformaci z různých končin
Švýcarska. Přijížděla jsem na po-
zvání br. Přemysla z francouzské
části z Fribourgu, kde jsme bydleli,
poté ze Sursee, nežli jsme se v roce
1974 přistěhovali do Curychu. 
S bratřími a sestrami jsme prožívali
radostná modlitební shromáždění,
na která jsem se vždy těšila, byla mi
velikou pomocí a posilou.
Přemysl Pitter ustanovil i druhou
kazatelskou stanici a to v Bernu,
které se ujal farář dr. Štěpán Pav-
linec. Vznikla i sobotní česká dopl-
ňovací škola v Curychu, kterou
vedli učitelé Vali Machulková a
manželé Marie a Karel Mařasovi.
Na vedení školy se podílel také Ja-
roslav Job, který byl za komunismu
vězněn v těžkém žaláři. 
Prvním předsedou Správního vý-

boru byl jmenován bratr, který je
dodnes činný u nás jako pokladník,
br. Titus Zelený. Ten vykonával tu-
to funkci od roku 1970 do roku
1976. Jeho nástupcem se stal prof.
Josef Balcar, který už po dvou
letech se ze zdravotních důvodů
této činnosti vzdal. 
Vedením sboru jsem byla pověřena
v roce 1978; přijala jsem tuto funkci
s bázní a třesením. Ale měla jsem
velmi dobré rádce a spolupracovní-
ky, kteří mi byli v každé době nápo-
mocni.
Léta plynula, zažili jsme doby klid-
nější i turbulentní, především 
v osmdesátých letech, kdy nastal ve
Švýcarsku veliký nápor českých
uprchlíků – ti hledali u nás v Cu-
rychu pomoc, mnohým byla po-
skytnuta a veliká část odešla do
jiných zemí, mnozí do USA a Ka-
nady.
Co vše jsme s naším sborem prožili!
Slyšeli nesčíslně zajímavých před-
nášek, krásné koncerty, různé kul-
turní slavnosti, zájezdy do Gwattu,
k Hallwilersee, do Kirchbötzbergu,
těšili se z předvánočních slavností a
poskytovali mnoho sociální výpo-
moci potřebným.
Nemohu nepřipomenout každoroč-
ní zájezdy do Kostnice, kde u Hu-
sova a Jeronýmova kamene předná-
šeli často význační hosté. Mezi jiný-
mi byli to např. katolický kněz
Alexander Heidler, prof. Segert 
z USA, prof. Jan Milíč Lochman 
z Basileje, či dr. Štěpán Pavlinec 
z Bernu. Z naší Církve českosloven-
ské husitské to byli prof. Vladimír
Kubáč, současný patriarcha dr. To-
máš Butta a farářka Hana Vojancová
z Prahy. Tyto vzpomínkové oslavy
byly po celá léta natáčeny Svobod-
nou Evropou a poslouchány v naší
republice.
Uvědomuji si velikost přijatých
obdarování. Prožili jsme mnoho
krásných událostí, avšak samozřej-
mě i doby bolestné, kdy jsme se lou-
čili s mnoha našimi vzácnými
členy, kteří nám dodnes chybí.
Mnohá jména bych ráda uvedla, ale
vše máme pečlivě zaznamenáno 
v našich kronikách, zapsaných od
roku 1968 do roku 1979 Olgou
Fierzovou, od roku 1980 do roku
2009 jsme se společně s manželem
snažili zaznamenat všechny udá-
losti a v posledních letech od roku
2010 vede kroniku jednatel sboru
br. Jiří Král.
Ve sboru si připomínáme význačné
osobnosti, různá historická výročí,
ale nezapomněli jsme a nezapomí-
náme na svou drahou původní
vlast. Chceme následovat Pána Je-

žíše Krista. Doposud nás vedl, nám
pomáhal a dával jistotu, že ať pro
časnost, tak pro věčnost nejsme
opuštěni.
Prosíme, aby Kristova láska, která
byla ohněm a světlem Přemysla
Pittera, platila i pro nás. Nechť Pán
Bůh našemu sboru, novému vedou-
címu faráři Jiřímu Přečkovi a všem
nadále žehná.
Připomeneme si slova z proroka
Jeremiáše: „Zastavte se na cestách,
rozhlédněte se, ptejte se po cestách pra-
dávných: Kde je ta dobrá cesta? Po ní
jděte a vaše duše najdou odpočinutí.“

Marie Mařasová
(otištěno se souhlasem farářky
tohoto Husova sboru Daniely Raj-
manové)

P.S.
Zmíněný Husův sbor se v loňském
roce se sestrou farářkou Danielou
Rajmanovou loučil také tímto dopi-
sem:
Zürych 22. 5. 2016

Ženu statečnou kdo nalezne? 
Nebo daleko nad perly cena její. 

Přísloví 31,10
Milovaná Danielo,
dnešní den je pro Tebe i Husův sbor
významný, neboť se loučíme s Tebou,
jako s předsedkyní a farářkou našeho
sboru.
Pro nás jsi nezapomenutelná, statečná
a vzácná žena.
Statečná jsi byla, když jsi se přihlásila
ke  studiu teologie, i když jsi věděla, jaké
obtíže Tě čekají.
Podruhé jsi byla statečná, když P.
Pitter hledal faráře do Zürychu a Ty jsi
dojížděla z Friburku. Za to všechno
máš náš obdiv a  my Ti upřímně děku-
jeme. 
Byla jsi a vždy jsi ve svých kázáních
naší posilou. Jako farářka jsi křtila,
oddávala a loučila ses se zesnulými a
posilovala jejich rodiny.
S Tebou společně pracoval v našem
sboru Tvůj milovaný manžel Tomík,
jako jednatel sboru, i na něj máme krás-
né vzpomínky.
Děkujeme Ti, milá Dano, za vše, čím jsi
náš sbor obohacovala, za Tvoje přátel-
ství a lásku.
Přejeme Ti Boží požehnání, zdraví a
ochranu.

Husův sbor Čechů a Slováků

představujeme husův sbor 
čechů a slováků v curychu
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Píseň písní 1
Nejkrásnější píseň ze všech asi tisíce písní Šalomounových je připisována
zbožnému, moudrému a slavnému izraelskému králi Šalomounovi, jehož
jméno v překladu zní „pokojný“. V Písni písní jde tedy o vzkaz Pokojného
krále. A hned první slova překvapí: „Ó by mne políbil …“ Tak nezačíná
ani jedna kniha Písma. Žádné suché vypočítávání dějů či osob, ale hned od
prvního slůvka je tu plno touhy. První církev tomu už od 1. st. n. l. rozu-
měla tak, že v obraze milého a milé viděla vztah Hospodina k Izraeli a
Pána Ježíše Krista k církvi. A proto také tuto knihu roku 90 n. l. na syno-
du v Jamnii přijala mezi kanonické starozákonní spisy. Starozákonní člo-
věk polibkem jakoby druhému dával pít vlastní duši. Tak vyjadřoval svou
upřímnost. V úvodním obraze se přesně takto spojují milý s milou v jedi-
nou duši. Obraz touhy tedy předznamenává tuto Píseň. Ta však předpo-
kládá opětování také z druhé strany. Často se ptám, zda nás volá touha po
Bohu a po Kristu do obecenství našich sborů, k modlitbám, k životu víry
a z víry, ve kterém se rozhoduje o naší záchraně a o Božím odpuštění, nebo
zda jsme všechno podstatné přikryli nánosy svých představ? Nebe by se
radovalo, kdybychom do svých obecenství chodili v toužebném očekává-
ní a s přáním, aby nás Kristova láska políbila, dotkla se nás a vlila do
našich žil novou radost, sílu, občerstvení i tolik potřebnou Boží milost a
odpuštění!

pokračování příště
Pavel Rybín

polibek boží lásky

K 21. století a tedy i k nám promlouvají nejen dějiny archeologie, ale i ději-
ny  etnografie a dějiny lingvistiky. Ač tyto vědy nejsou Božím slovem,
nejsou prolhané, nemáme důvod jim nevěřit. Takže když se od prof. Biče 
z jeho "Dějin Starého zákona" dozvíme, že hebrejština, kterou je psána Bible,
se jako jazyk konzolidovala tepve čtyři století po příchodu přišelců do zaslí-
bené země smísením jejich jazyka s jazykem původních obyvatel, musíme
se smířit s tím, že Mojžíš nemohl mluvit jazykem, který ještě neexistoval,
tedy hebrejsky. A nemohl psát kvadratickým písmem, které vynalezli až
Féničané asi 100 let před  odvlečením Židů do babylonského zajetí.
Někdy v 8. století před n. l. nechal izraelský král Ezechiáš vykopat vodovod
do Jeruzaléma. (2 Kr 20,20) Král nechal kopat vodovod ze dvou stran. 
V místě, kde se oba kopající týmy setkaly, vysekaly do skály zápis o této
události, informačně mnohem bohatší než ten biblický záznam. To, co se
nevešlo do Bible, vešlo se na skálu. (viz: www.Bible, tunel Krále Ezechiá-
še.cz) A tento nápis prokazatelně pocházející z 8. století před n. l. není ještě
psán kvadratickým písmem dnešního Tenachu. V té době se kvadratické
písmo teprve začínalo kdesi u Féničanů rodit. A ještě dlouho trvalo, než se
stalo vlastnictvím židovských zajatců v Babyloně, aby jím zapsali Písmo.
Ten dodnes  nepočetný nárůdek, ať chceme nebo nechceme, se stal pože-

hnáním pro všechny obyvatele světa. Kromě toho, že byli vyvoleni, aby dali
lidstvu Bibli a s Biblí i Mesiáše, který jiný podobný národ dal světu 120 nosi-
telů Nobelových cen a tisíce vynikajících spisovatelů, filosofů, učitelů, léka-
řů, politiků? Nikdo není víc slepý než ten, kdo to odmítá vidět. Stejně jako
je pro mne záhadou moje vlastní víra v Mesiáše Ježíše, je mi záhadou i vznik
houževnatého křesťanského antisemitismu. Poradí mi někdo ?

Miroslav Šlechta, Pardubice

reakce čtenářů
Dokončení ze str. 3

Vážení a milí přátelé!
Po roce Vás zase srdečně zvu na dvě přednášky
Ženu statečnou kdo nalezne (Přísloví 31,10)
statečné ženy Bible a naše realita
V sobotu 29. 4. 2017 od 14 h v modlitebně Církve bratrské Husova
344, Veselí nad Lužnicí 
Kontakt: Helena Brůhová: bruhova.h@centrum.cz
a
Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval (Žalm 119,97)
Je možné milovat Zákon?
V neděli 30. 4. 2017 od 17 h v modlitebně Církve bratrské, Ve Žlíbku
168 Praha 9 - Horní Počernice
Kontakt: Tomáš Rais: TRais@seznam.cz

Obě přednášky spočívají na základě znalosti hebrejského jazyka a
mnoholeté zkušenosti ze života v Izraeli. Na závěr přednášek bude
prostor pro otázky.
Pokud by měl nějaký sbor nebo společenství zájem o manželovu nebo
mou přednášku, můžete se na nás obrátit mailem.

Krista Gerloffová

sBOR CíRKVE BRATRsKé PRAHA 5, VRáZOVA 4 
pořádá už 7. ročník jarních setkání pro veřejnost.

Jedná se o tři moderované diskusní večery se zajímavými osobnost-
mi, letos na téma „Křesťanská víra a současný svět“. Vždy ve čtvrtek
v 18.30 h.
Téma třetího večera 27. dubna: „stesk, samota a prázdnota. Co 
s tím?“ – Významně se prodlužuje lidský věk a materiálně se celkově máme
dobře jako možná nikdy předtím. Obojí přináší významně více volného času
a určitého druhu samoty, zejména po ukončení aktivního zaměstnání. Co 
s tím? Je dost možností, jak čas smysluplně využívat, nebo je spíše jen nějak
„zabíjen“? V současnosti to začíná být velký problém seniorů – mohou zde
pomoci církve a jak?
Hosty večera budou: 
MUDr. Karel Dlask – lékař v Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích a soudní
znalec ve specializaci dětské resuscitační péče. 
Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. – filosof, pedagog, překladatel a publicista, sig-
natář Charty 77. Přednáší především filosofii, antropologii, zabývá se i eti-
kou, evropskými dějinami apod. Jako aktivní věřící křesťan pracoval i na eku-
menickém překladu Bible.
Mgr. Jan Valeš, Th.D. – kazatel CB, ředitel Evangelického teologického semi-
náře v Praze. Studium na ETF UK zakončil doktorátem. Pracoval také jako so-
ciální asistent, pedagog volného času.

Kontakt: tel.: 257 319 839, e-mail: smichov@cb.cz, web: www.cb.cz/praha5.
spojení: Metro B – stanice Anděl, tramvaj – stanice Zborovská

„křesťanství si příliš často měnilo učení života, chartu synů
božích, jíž je kázání na hoře, v morálku složenou ze samých
předpisů a zákazů, která se velmi podobá onomu farizejství,
kterému metal Ježíš do tváře své ‚běda vám!“

Adolf kajpr  
(1902 – 1959)

český novinář a římskokatolický duchovní


