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Bojíme se? Kdy se bojíme a čeho?
Můžeme se strachovat o život svých
dětí, které odjíždějí na dalekou ces-
tu, můžeme se obávat o životy
svých bližních, kteří cestují hodně au-
tem, neboť havárie na cestách jsou
poměrně časté. Ovšem někdy jsou
naše velké obavy z jiného důvodu.
Jsou to strachy z neznámého, stra-
chy, které nemají moc reálný základ.
Myslím teď hlavně na strach z při-

stěhovalců a uprchlíků. Nejsou to
jen velmi nepravděpodobné hroz-
by? Otázka je, zdali nejsou viditelné
jen proto, že nám je přinášejí v mé-
diích, která mají kamery a fotoapa-
ráty s velkými čočkami? 
Sestry a bratři, spíš to vypadá, že
strach má velké oči. To je staré zná-
mé pořekadlo. Strach opravdu pů-
sobí muka, jak píše Jan. Totiž může
být až sžíravý, úzkostný. Potíž je,
když vyděšený člověk přehlédne
pro ty velké a podlité oči třeba i bliž-
ního, který je vedle něj/ní a potře-
buje pomoci. 
Člověk se může velmi strachovat,
třeba i ze soudu, jestli se celý můj ži-
vot neukáže jako planý, jestli jsem
toho dost dokázal, udělal atd. Všim-
něte si, že ty zlé strachy se nejvíce
týkají člověka, který se strachuje o
sebe sama (o svou spásu, o svůj dob-
rý život zde, když se cítí ohrožen…).
Strach je temnota. Proto se já osobně
nejvíce bojím lidí, kteří strach vyvo-
lávají, rozšiřují a umocňují. Asi se
tak děje, protože se ve strachu dá 
s druhým manipulovat, ovládat jej,
podsunout sporné věci, získat něja-
ké body. Ovšem není to zahrávání si
s ohněm? Když se oheň nekontrolo-
vatelně rozšíří, nastává velký požár;
tedy může nastat požár v lidských

duších a tím i ve společnosti. Dobře,
můžete se zeptat jaké má ten Jan
řešení? On se domnívá, že skuteč-
nou bojovnicí proti strachu je Láska. 
Milí čtenáři, celá Bible vyznívá proti
strachu, všimněte si velmi časté vý-
zvy: Nebojte se! A Jan zde píše, že 
v lásce není strach. (1 J 4,18a) Je to
dokonalá láska, která strach vyhání,
zahání. Láska miluje, nemanipuluje,
je pro druhého, učí nás bližního vní-
mat, respektovat, pomáhat; strach
zahání do kouta, láska protisměrně
vyvádí ven, uzdravuje, prosvětluje,
zachraňuje. Ano, láska přímo osvo-
bozuje (od nás samých). Jednou ze
základních melodií Bible je právě
záchrana, osvobození z různých za-
jetí. Proto i apoštol Pavel napsal tato
slova: Nepřijali jste přece Ducha otroc-
tví, abyste opět propadli strachu, nýbrž
přijali jste Ducha synovství, v němž
voláme: Abba, Otče!
Vážení čtenáři, ten Jan také prohlu-
buje naše chápání živého Boha,
Krista. Láska je, podle něj, přímo 
z Boha - Bůh je láska, čteme. Láska
proudí od Boha k nám a od nás dále
k lidem. Kristovec, křesťan pak je člo-
věk, který přináší a šíří lásku (niko-
liv strach).
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Poselství k 1. neděli po sv. trojici

Jako kazatel Kristova evangelia jsem
si hned zpočátku uvědomoval, že
Starý zákon mluví o víře zahaleně a
neúplně, zatímco Nový zákon o ní
mluví vysloveně, úplně a jásavě.
Sám jsem tomu rozdílu rozuměl tak
výrazně proto, že jsem ze Starého
zákona slyšel mluvit ve jménu Hos-
podina proroky, v Novém zákoně
však samého Ježíše Krista, Božího
Syna. Odtud jsem porozuměl, proč
má v něm víra ústřední postavení, a
proč ve Starém zákoně ji předčí

význam Božího zákona, Tóry, která
provází věřícího a určuje jeho chová-
ní za všech okolností. Neskromně se
domnívám, že moje poznání může
pomoci některému kazateli při vý-
kladu starozákonních textů a může
pomoci i některému čtenáři při jeho
četbě Starého zákona a zařadit ji do
celku biblického poselství. Proto se 
i odhodlávám napsat k naznačené-
mu rozdílu více než několik těchto
úvodních poznámek. 
Vycházím ze základního poznání, že

víra ve Starém zákoně nezaujímá
ústřední postavení tak, jako je tomu
v Novém zákoně, kde hraje od začát-
ku do konce prim. A ptám se, proč
ve víře Starý zákon zaostává za No-
vým? Nemyslete však, že by v No-
vém zákoně šlo o jiného Boha než ve
Starém, naopak, jde o téhož Boha,
který se ovšem projevuje jinak ve
Starém než v Novém zákoně. 
Čtenář Bible, ale i posluchač v koste-
le snadno rozezná ten rozdíl. O za-

Co chybí starozákonní víře
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Na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy se 2. června ko-
nalo slavnostní zakončení již třetího běhu kurzu Nemocniční kaplan.
ETF UK ho totiž organizovala ve spolupráci s Asociací nemocničních
kaplanů a s podporou jednotlivých církví, protože úspěšné absolvování
kurzu je podmínkou pro práci duchovních ve zdravotnických zaříze-
ních. Je rovněž v souladu s metodickým pokynem ministerstva zdravot-
nictví o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče po-
skytovatelů zdravotních služeb, který byl vydán v letošním roce. 
Šestnáct účastníků ze šesti církví (českobratrské evangelické, českoslo-
venské husitské, římskokatolické, adventistů sedmého dne, luterské a
pravoslavné) absolvovalo 200hodinové vzdělávání, jehož součástí byly
i pětidenní praktické nácviky ve třech zdravotnických zařízeních - v Pra-
ze v Ústřední vojenské nemocnici a v Nemocnici Milosrdných sester sv.
Karla Boromejského a v Olomouci ve Fakultní nemocnici, kde je vedli
zkušení nemocniční kaplani, kteří tam už delší dobu působí.
Podstatou kurzu je nejen získání praktických znalostí, ale i rozpoznání
vlastních schopností a dovedností, zdrojů síly i nedostatků, aby se ab-
solventi mohli stát plnohodnotnými členy týmů, které se starají o zdra-
ví nemocných po všech stránkách, a aby si přitom mohli zachovat svou
individualitu. Naučili se i různým způsobům komunikace s nemocný-
mi, s jejich rodinami a blízkými i se členy týmu.
Osvědčení absolventům slavnostně předali děkan Evangelické teolo-
gické fakulty UK Jiří Mrázek, proděkan Ladislav Beneš (garant kurzu)
a nemocniční kaplan Ústřední vojenské nemocnice Jan Blažek, který 
zastupoval Asociaci nemocničních kaplanů. Za absolventy poděkoval
římskokatolický kněz a řeholník Jan Fatka.
Za ministerstvo zdravotnictví se předání zúčastnila náměstkyně minis-
tra Lenka Teska Arnoštová, která ocenila ekumenickou spolupráci círk-
ví, které se na projektu podílely a spolupracovaly i na metodickém po-
kynu o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních.
Kdo byl nucen strávit delší dobu v nemocnici, určitě poznal, jak je důle-
žitá nejen perfektní péče o nemocné tělo ale i starost o duševní pohodu
člověka upoutaného na lůžko. Mnohým nemocným se už nejspíš stalo 
i to, že jim návštěva příbuzných a známých (vykonaná jistě v dobré víře)
příliš na optimismu nepřidala. Právě proto je činnost vzdělaného a při-
praveného nemocničního kaplana tak důležitá a jistě by bylo dobře,
kdyby ho dokázala přijmout do týmu většina zdravotnických zařízení
lůžkové péče. 

Helena Bastlová

noví nemocniční kaplani

Takhle nějak to muselo vypadat, když táhly izraelské kmeny
do Jeruzaléma na oslavu svátků: Spousta tančící a zpívající
mládeže, rodiny s dětmi, ale i staří a postižení lidé. Nekončící
proud lidí. Na šedesát tisíc lidí se podle oficiálních pramenů
24. května účastnilo vlajkového průvodu Jeruzalémem na
oslavu padesáti let sjednocení Jeruzaléma.
Oslavy Dne Jeruzaléma už mají padesátiletou tradici, ale
ještě nikdy v jejich dějinách nezaplavilo tolik židovských
občanů po cestě k Západní zdi Starého města. Radostný zpěv
talmudické školy „Bnei Akiva:“ „Vykupitel přijde k Sijonu“
– “Goel ba l-Zion“ - byl přerušován hlášením organizátorů:
„Ženy směrem k Jaffské bráně! Muži směrem k Damašské
bráně!“
Modrobílá barva izraelských vlajek a oděvů sionistů, kteří
byli částečně do vlajek zahaleni, přehlušila černobílou barvu
ultraortodoxních účastníků oslavy. Panovala radostná atmo-
sféra. Nafotilo se tisíce fotek a nafilmovalo tisíce filmů. Mnozí
si přáli vyfotit se s policisty a vojáky, na které je izraelský lid

tak hrdý a rušili je tak ve vykonávání povinnosti. Jen malá
skupina demonstrantů s vážnými tvářemi, černými nafuko-
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čátku dějin a o veliké době proroků
k němu promlouvá Starý zákon,
Nový se mu prozradí tím, že vypra-
vuje o Ježíši Kristu, Pánu a o jeho
apoštolech. Tady jsme však narazili
na hluboký rozdíl, který vysvětlí,
proč je starozákonní víra proti novo-
zákonní zahalená a neúplná. 
Je tomu tak proto, že ve Starém
zákoně se Bůh zjevuje dvěma pro-
středky: Dějinami (historickými
událostmi) a osobami proroků. Ta
podvojnost dokládá nedostatečnost
nebo neúplnost Boží přítomnosti.
Teprve když se narodí Ježíš, ta po-
dvojnost zmizí. Zjeví se v něm jed-
nota Boží přítomnosti zde na zemi
mezi námi. A v tom, co Ježíš činí a co
jako zplnomocněný Boží Syn mluví,
se výslovně a úplně zjevil Bůh. Víra,
která věří Ježíšovi, netrpí žádným
nedostatkem, je úplná. 
Za druhé se stalo, že Izrael byl Bo-
hem vyvolen, aby byl jeho zvlášt-

ním lidem. Vyvolení, tento dar měl
vždycky předcházet Božím poža-
davkům, a tak měl být zdrojem
pokoje a radosti. Izrael se však dal
oklamat svou neposlušností a ne-
vděčností a dal volnost prorokům,
aby místo radosti z daru oznamova-
li lidu soud a trest. Strastiplné udá-
losti babylonského zajetí jako by jim
dávaly za pravdu, že všecko to zlé
na sebe přivodili svými hříchy. No-
vý zákon neshromáždil kolem sebe
lepší lidi, než byl Izrael. Chytili se
však Božího daru spásy a nepustili
se ho, i když museli vyznávat svou
hříšnost. Jejich vděčnost se prodere
navenek a za dar odpuštění a spásy
vždy znovu vyvolá radost a lásku:
„My milujeme, protože Bůh napřed
miloval nás.“ (1 J 4,19)
Za třetí ještě uvedu, proč starozá-
konní víra není stále skutečnou a
plnou vírou. Ani mně přitom nepři-
šlo na mysl, abych ji pomlouval, že
není zbožná, opravdová a vroucí.

To všechno ta víra je. Je niterná,
obrácená k sobě a do sebe, ne mimo
sebe. Avšak právě v tom je její nedo-
statek, její neúplnost, že nehledá své
ujištění v Bohu, ale v sobě. Zákla-
dem této víry a její jistotou je její
vlastní zbožnost. Zbožný Izraelec
přistupuje k Bohu, Hospodinu
zástupů podobně jako to činili fari-
zeové, spokojení se svou zbožností:
„Bože, děkuji ti, že nejsem jako
ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci a
cizoložníci. Postím se dvakrát za
týden a dávám desátky ze všeho, co
získám.“ (L 18,11)
Proroci – tedy Starý zákon – zpo-
chybnili Izraelcům cenu chrámu a
jeho kultu, ale neotřásli jejich jisto-
tou, že mají vlastní spravedlnost,
která Boha tolik nepotřebuje. Novo-
zákonní víra jej potřebuje naprosto.
Modlí se: „Bože, slituj se nade
mnou, hříšným.“ (L 18,13)

Josef Veselý

2 KJ-ET

z církví doma i ve světě
PAmátník holoCAuStu v JinDřiChově hrADCi
22. května 1942 bylo na tři sta jindřichohradeckých židů odvezeno trans-
portem do Terezína a odtud pak většina z nich do Osvětimi. Nejmladší
holčičce byly tři roky a nejstarší paní přes devadesát let. Na den přesně
sedmdesát pět let poté se ve slunečném nedělním odpoledni sešli lidé
na historickém náměstíčku poblíž původní synagogy, v jehož okolí ona
židovská komunita žila. Přišli si připomenout onu zrůdnou událost
odhalením památníku obětem holocaustu. Památník uprostřed náměs-
tíčka je prostý – češství symbolizující lípa, žulové kvádry ve tvaru
židovské hvězdy a okolo modro-bílé květiny. Lípa protože se tito „naši
sousedé, zaměstnavatelé, přátelé“, jak zaznělo na slavnosti, k češství
hlásili. Byli to vážení občané, podnikatelé, byl mezi nimi i městský
radní. O vybudování památníku se zasloužil spolek místních nadšenců,
který vznikl s myšlenkou jeho vytvoření a trvalého připomínání židov-
ské kultury. Památník mohl vzniknout díky podpoře města, které
poskytlo i pozemek, židovské obce a několikaměsíční veřejné sbírky.
Vyskytli se i jeho odpůrci, kteří se této připomínky báli a mezi jejichž
„argumenty“ patřil i ten, že tam židé nikdy nežili. Město zaujalo k jimi
sepsané petici jednoznačně odmítavý postoj. Na slavnosti zazněly krát-
ké projevy starosty města a zástupce Národního památkového ústavu.
Zazněla radostná slova přítomných členů původních židovských rodin.
Evangelický farář přednesl slova ze Starého zákona. Trochu se tleskalo,
a pak si všichni povídali. Také o tom, jak je to skvělé, že máme svobo-
du, ve které se můžeme sdružovat a dělat dobré věci. 

Eliška Novotná

noC koStelů ve Strmilově
V posledních letech se vžila nová tradice Noci kostelů a stále přibývá i evan-
gelických sborů, které ji pořádají. Stáváme se tak součástí širšího společen-
ství sborů a farností zemí, ve kterých akce probíhá. Myšlenka Noci kostelů
vznikla v roce 2001 v Německu, odtud se rozšířila do Rakouska a Nizozemí,
kde se tato událost koná od roku 2005, a od roku 2011 též na Slovensku. 
V České republice se myšlenka Noci kostelů ujala v roce 2009, a tak letos
pořádáme již její devátý ročník. Farní sbory otevírají své kostely, zahrady a
dvory veřejnosti a vítají ji bohatým programem. Ten je dlouho dopředu při-
pravován pro děti i dospělé, pro zábavu i ztišení. Tak třeba u nás, v evan-
gelickém sboru ve Strmilově, děti z „bibláků“, tj. vesměs z necírkevního pro-
středí, hrály dramatické scénky nacvičené s trpělivou a iniciativní paní farář-
kou. Četli jsme z jedné ze vzpomínkových farářských knih, jak je vydává
nakladatelství Kalich. Připomněli jsme si tak léta nesvobody farářů bez stát-
ních souhlasů, jejich rodin a přátel, slyšeli jsme i o radostech i strastech farář-
ského života. Zazněla hudba - bez té by to jistě nešlo. Návštěvníci si mohli
prohlédnout výstavu fotografií a zakoupit produkty Fair Trade. Členové
sboru a místní YMCA připravili také občerstvení, jak to v našich sborech
bývá zvykem. 
Přípravou programu pro tento den otevřených dveří se staršovstvo zabýva-
lo několik měsíců a ta práce stojí za to - lidé náš malý kostelík zcela zaplni-
li. Je jistě skvělé, že se takto a v kostele setkávají křesťané s neznabohy (pro-
tože přicházejí především ti). Říkáme tím: „Nebojte se nás, nejsme tajemní
spiklenci odtržení od každodenního života. Jsme všichni na jedné lodi a
jsme tu nejen pro sebe, ale i pro vás!“

Eliška Novotná
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UNESCO je zkratka Organizace
spojených národů pro výchovu, vě-
du a kulturu. Izrael má kolem sebe
mnoho nepřátel.  Arabové ve snaze
získat Jeruzalém pro sebe se snaží
skandálním způsobem přepsat ději-
ny naší civilizace nesmyslným po-
přením historických a duchovních
vazeb židovského národa na Jeru-
zalém a na konkrétní náboženská
místa a památky. To je jedna z po-
dob konfliktu mezi Palestinci a
Izraelem vytvářením lživé propa-
gandy, že Jeruzalém má historické a
duchovní vazby pouze na muslim-
ské náboženství. Pokračuje politiza-
ce této organizace, která má primár-
ně za úkol starat se o vzdělání vědu
a kulturu. Místo toho věnuje svou
pozornost a energii napadáním jedi-
ného skutečně demokratického stá-
tu v regionu, a také členského státu.

V říjnu 2016 na návrh několika mus-
limských zemí byla výkonnou ra-
dou této organizace - zástupci 58 stá-
tů (Česká republika v ní není, proto
nehlasovala), přijata skandální rezo-
luce, která představuje Chrámovou
horu v Jeruzalémě jako výhradně
islámské místo.
Nejnovější ostudná protiizrael-
ská provokace spatřila světlo světa
2. května 2017. Je sice méně skandál-
ní, protože přiznává význam Staré-
ho města Jeruzaléma pro tři mono-
teistická náboženství (judaismus,
křesťanství, islám), ale popírá veške-
ré právo Izraele na Jeruzalém.
Velmi si cením toho, že naše posla-
necká sněmovna 23. května 2017 při-
jala usnesení k uvedené rezoluci
UNESCO pokračující v politizaci
otázky Jeruzaléma:
* Vyjadřuje zásadní nesouhlas s roz-
hodnutím výkonné rady UNESCO,
* odmítá tuto rezoluci, která potvr-
zuje trvalý zaujatý a nepřátelský po-
stoj,
* vyzývá vládu, aby se zasazovala o
respektování Jeruzaléma jako hlav-
ního města Izraele,
* vyzývá vládu, aby zastavila veške-
ré platby členských příspěvků České
republiky UNESCO.
Izraelský premiér Benjamin Netan-
jahu velmi ocenil toto usnesení čes-
kého parlamentu. Řekl: "Český par-
lament je jediný, který takto ostře
vystoupil proti této rezoluci a také
způsobu, jakým UNESCO k Jeruza-
lému přistupuje."
Připomeňme si klíčová data Chrá-
mové hory:
asi 960 př. n.l. - Král Šalomoun začí-
ná stavět jeruzalémský chrám.
586 př.n.l. - Chrám vypálila vojska

babylonského krále Nebúkadne-
zara. Následovala deportace a exil
židů z judského království do Ba-
bylonu.
537 př.n.l. - Židé dostali povolení 
k návratu do Judska a mohli s sebou
vzít chrámové vybavení a také Ký-
rův výnos, který obsahoval povolení
ke stavbě chrámu.
19 př.n.l - Král Herodes Veliký začal
přebudovávat skromný chrám na
mimořádnou stavbu z bílého mra-
moru ( kompletní dokončení bylo až
v r. 64)
70 po Kr. - Židovské povstání proti
římské nadvládě skončilo dobytím
Jeruzaléma a druhý chrám byl defi-
nitivně zničen.
685 – 691 - Po dobytí Jeruzaléma
muslimy nechal postavit chalífa
Abd Al-Malik ibn Marwán na místě
někdejšího židovského chrámu
Skalní dóm.
705 - 715 - Na jižním okraji Chrá-
mové hory byla postavena mešita
Al-aksá.
1948 - Staré Město včetně Chrámové
hory obsadila jordánská Arabská
legie. Židé neměli na tato místa pří-
stup.
1967 - Izrael v šestidenní válce obsa-
dil i Chrámovou horu. Izrael si náro-
kuje nad místem suverenitu, nicmé-
ně náboženskou správu předal mus-
limské radě.
Jsem hrdý na to, že naše republika
pomohla už v roce 1948 Izraeli udr-
žet nezávislost a že zůstavá jeho pří-
telem i nyní. První předseda vlády
David ben Gurion často připomínal,
že bez naší republiky by nebylo
Státu Izrael.

Jan Trnka

rezoluce uneSCo o Jeruzalému
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vacími balony a fialovými transparenty se nemohla radovat.
Levicoví Izraelci, částečně ze strany Merec, proklamovali:
„Jeruzalém patří nám všem“! „Šalom Izrael Palestina“, „Je-
ruzalém proti pochodu holocaustu!“ „Žádná svatost v oku-
povaném městě“ a „Do kdy červen 67?“
Většina účastníků si této skupiny ani nevšimla. Pár mladíků
se cítilo demonstranty vyprovokováno a začalo jejich směrem
zpívat. Kritika ovšem patřila spíš hlavě vlády Benjaminovi
Netanjahu než levicovým demonstrantům. Policisté kolem
nich pohotově postavili zábranu, za níž po hodiny se svými
transparenty vytrvale stáli, pohledům skryti za spoustou
radostných účastníků pochodu.
I někteří jednotlivci se pokusili přinést svou zvěst. Tak držel
a nesl například jeden muž velikou vlajku s obrazem chrámu
a nápisem: „Udělejte mi chrám!“ Několik křesťanů z velmi
různých zemí neslo veliký transparent: „Mezinárodní po-
chod solidarity za sjednocený Jeruzalém“. „Jsme s vámi!“
Nad ním vlálo několik barevných neizraelských vlajek a do
výšky se tyčil izraelsko – německý prapor, spojený z obou vla-
jek.
Už brzy odpoledne začali proudit lidé směrem ke Starému
městu, neboť Muzeum Davidova věž u Jaffské brány otevře-
lo své brány široké veřejnosti. Toto jedinečné muzeum dějin
Jeruzaléma má mnoho východů na různé terasy, střechy a na
věž. Tam úplně nahoře převlečení herci zobrazovali krále
Heroda a jeho rodinu. V Jeruzalémě se sotva najde hezčí a
lepší výhled na město i Chrámovou horu než odsud. Herodes
se chlubil, co všechno ve městě postavil, a divil se, co to za
jemu neznámé stavení na Chrámové hoře stojí.
Na zaokrouhlené střeše trochu níže se svou stavební činnos-
tí mohl pochlubit sultán Saladin. Dole v palácovém dvoře
hrál Andalúzský orchestr izraelské písně. U východu stál
jeruzalémský starosta Nir Barkat a neúnavně odpovídal na

otázky a fotil se se všemi, kdo vyslovili takové přání. „Mensch
gadol! Mensch gadol!“, vyjádřila jedna židovská babička
napůl jidiš a napůl hebrejsky svůj obdiv.: „Velký člověk“!
Když Žid řekne „velký člověk“ tak nemyslí jen na velikou
osobnost, nýbrž na lidskost. Větou „Zůstaň člověkem!“ se
Židé posilovali během nelidské brutální nacistické doby.
Pozvánky na den otevřených dveří muzea byly vytištěny ve
třech jazycích, v hebrejštině, arabštině a angličtině. Arabští
občané, pokud přišli, nebyli k rozpoznání. Byla to převážně
židovská slavnost doprovázená zpěvem studentů ješiv. I mezi
Jaffskou bránou a muzeem tančila skupina radostně zpívající
slova proroka Izajáše:: „Můj dům modlitby se bude nazývat
Domem modlitby pro všechny národy!“
Ve svém ranním svátečním proslovu projevil izraelský prezi-
dent Reuven Rivlin nespokojenost se zanedbaným stavem
arabských čtvrtí města. Vidí v tom opravdu špatné svědectví
o sjednocení Jeruzaléma. Večer mimo jiné premiér Benjamin
Netanjahu děkoval českému parlamentu, že navrhl vládě pře-
stat finančně podporovat UNESCO pokud neskončí s nená-
vistnou propagandou vůči Izraeli a uznat Jeruzalém za hlav-
ní město Izraele.
V některých kruzích žije velké očekávání, co se tento rok ještě
stane. V roce 1967 objevil Charles Warren v Jeruzalémě an-
tický vodní systém a tím i původní Davidovo město. 50 let
předtím, v roce 1917 dobyl britský generál Alenby Jeruza-
lém, který byl 400 let pod tureckou vládou. 50 let po té doby-
la izraelská armáda východní Jeruzalém obsazený Jordán-
skem. Co se stane v roce 2017, padesát let potom? Přesunou
s Izraelem spřátelené země svá velvyslanectví z Tel Avivu do
Jeruzaléma?

© Krista Gerloffová, Jeruzalém, Izrael
Fotky k tomtuto článku najdete v našem dropboxu: 
https://www.dropbox.com/sh/35kktay0xlrpcly/AAAiJlcfZIQ
VXL0L6OCKh7xta?dl=0
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ekumeniCký PoStoJ ProteStAntSkýCh ChArizmAtiCkýCh komunit
Papež František přijal na audienci skupinu vedoucích evangelikálních spo-
lečenství, kteří se v Římě spolupodíleli na modlitební vigilii před svátkem
Seslání Ducha svatého. Na přání papeže měly oslavy 50. výročí vzniku
Katolické charismatické obnovy ekumenický rozměr. Papež při krátké au-
dienci poděkoval zástupcům protestantských společenství za jejich ekume-
nické snahy:
„Děkuji vám za to, co děláte, za práci pro jednotu křesťanů, všichni spolu,
jak si přeje Pán. Kráčejme společně, společně pomáhejme chudým, společně
v charitě, společně ve výchově, všichni spolu. A ať teologové z jejich strany
pracují a pomáhají nám. My však vždy kráčejme, nikdy nestůjme nehybně,
vždy v pohybu a společně. Toto je to, co si přeji, a děkuji vám, protože vím,
že vy to děláte.“ Na závěr audience se všichni spolu pomodlili modlitbu
Páně – Otče náš, každý ve svém jazyce.

podle RaVat
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V Listu do Efezu, který píše apoštol
Pavel z vězení, se obrací na křesťany
z pohanů a ukazuje jim, jaká to byla
nesmírná Boží dobrota, která povo-
lala Židy i pohany ke Kristu. V něm
jsou všichni spojeni. Proto tomu
ovšem také musejí přizpůsobit svůj
život, ať mají jakýkoliv původ nebo
jsou v jakémkoliv společenském
postavení. Apoštol Pavel „kleká na
kolena před Otcem, od něhož po-
chází každý nebeský i pozemský
rod“ a soustřeďuje se k modlitbě, ve
které se dovolává bohatství Boží slá-
vy, která se podle něho projevuje v
Boží dobrotě vůči všem lidem. 
První Pavlova prosba směřuje k po-
sílení a upevnění věřících sboru skr-
ze Ducha svatého s ohledem na
„vnitřního člověka“. Jde o to, aby
ona vyšší, duchovní přirozenost člo-
věka (podle Ř 7,22), vítězila nad tou
vnější (podle 2 K 4,16), smyslnou a
tělesnou. A toto duchovní posilnění
a zmohutnění se potom uskutečňuje
skrze dary Ducha svatého.
Jádrem druhé Pavlovy prosby je
přání, aby Kristus skrze víru přebý-
val v srdcích všech věřících efezské-
ho sboru. Má tím na mysli, aby žili
takový život z víry, aby Pána vtaho-
vali do každé události svého života,
aby Kristus skutečně ztvárňoval a
formoval  jejich srdce, celou jejich
existenci, aby bez jakékoliv okáza-
losti ve vší pokoře byli schopni
povědět, že už vlastně nežijí oni, ale
že v nich žije a přebývá sám Pán
Ježíš Kristus (podle Ga 2,20). Protože
jako každý křesťan je součástí
Kristova těla, tak zase Kristus žije v
srdcích všech křesťanů. Podmínkou
tohoto přebývání je ovšem víra.
Apoštol Pavel však nemyslí na něja-
ké abstraktní poznávání dogmat, ale
na každodenní kroky života, který
by byl zcela provázán a prožíván ve
víře! Jde mu tedy o život, který by
víře skutečně odpovídal a na víru
reagoval.
Ve třetí prosbě Pavel přechází od
víry k lásce. Vyzdvihuje lásku pev-
nou, která vydrží všechny překážky
a zkoušky, aby byli „zakořeněni a
zakotveni v lásce“, jako je pevně
zakořeněný strom v zemi nebo jako
budova, která stojí na pevných zá-
kladech. Tak má být křesťan zakot-
ven v Kristu, má být pevnou „Boží
stavbou“ (podle 1 K 3,9). A k tomu
má být se všemi ostatními křesťany
spojen navzájem láskou.
Ve čtvrté prosbě Pavel hovoří o pro-
stoupení „vší plností Boží“. Touto
prosbou se vrací na začátek modlit-
by, protože bez prostoupení Boží
láskou a oním posilněním a zmohut-
nění pro „vnitřního člověka“, nemů-
že křesťan ani pochopit šířku i dél-
ku, výšku a hloubku a poznat lásku
Kristovu, která přesahuje veškeré
lidské poznání. Apoštol Pavel tu má
na mysli onu nesmírnou lásku Pána
Ježíše Krista k nám. Proto o toto po-
znání lásky prosí a vyprošuje ji od
Boha pro všechny! Je uchvácen tou-
to Kristovou láskou, která se projevi-
la zvláštním způsobem, v povolání
všech lidí k záchraně. Pavlovo nej-
větší přání je, aby věřící efezského
sboru tuto Kristovu lásku poznali a
aby ji v celé hloubce pochopili. 
Šíří míní Kristovu lásku, která se ne-
vztahuje jen na vyvolený národ, ale i
na všechny pohany. Délkou Kris-
tovy lásky naznačuje, že tato láska
nemá počátku a bude trvat až na
věky! Výškou připomíná, že jsme

jako věřící lidé byli povzneseni až 
k výšinám nebes, a to právě spoje-
ním s Kristem! V tomto spojení jsme
se stali účastníky oné výše Božího ži-
vota! Hloubka Boží lásky se projevi-
la nejhlubším ponížením Božího
Syna, potupnou cestou kříže, kde Je-
žíš umíral za viny nás všech. A apoš-
tol Pavel připomíná, že poznávat
více tuto Kristovu lásku potřebují
všichni křesťané. Proto za ni prosí.
Uchvácen touto Kristovou láskou a
nadšen Boží moudrostí potom uza-
vírá apoštol Pavel svou modlitbu
slovy: „Tomu pak, který působením
své moci mezi námi může učinit
nade všechno víc, než zač prosíme a
co si dovedeme představit, jemu
samému buď sláva v církvi a v Kris-
tu Ježíši po všecka pokolení na věky
věků! Amen.“ Apoštol Pavel ve své
modlitbě prosí o milost pro ty, kteří
budou jeho řádky číst. A silně zdů-
razňuje, že Boží dobrota, láska a mi-
losrdenství může mnohem víc, než
co jsme schopni vůbec pochopit.
Když se modlíme, nevíme, co je pro
nás dobré. Naše modlitby jsou velmi
často vyvolávány okamžitou potře-
bou. Jenže nevíme, zda vyslyšení,
tak jak si my myslíme a žádáme, je
pro nás z toho Božího pohledu
dobré. Proto apoštol Pavel připomí-
ná, že se hluboká modlitba, tryskají-
cí ze srdce, musí vždycky umět po-
vznést nad všechny ty naše lidské a
přízemní starosti a ubohá přání.
Musíme se naučit odevzdávat se
Pánu Ježíši Kristu a otevírat se dob-
rotě nebeského Otce, který nás dob-
ře zná a ví, co přesně potřebujeme.
Čím více budeme stavět na Boží
vůli, tím více se můžeme spoléhat na
vyslyšení svých modliteb. Apoštol
Pavel nemá dost slov k tomu, aby
vylíčil, jak Boží láska a dobrota i Boží
moc přesahuje všechny naše prosby,
všechno naše přemýšlení, a jak je
tedy i naše důvěra oprávněná. Tato
důvěra a naděje potom ještě roste při
vzpomínce na sílu, kterou v nás Boží
láska a Boží milosrdenství působí. A
tou silou je Boží moc a milost Ducha
svatého. Konečným cílem Božího
díla je sláva Boha Stvořitele, který
bude na věky oslavován v církvi ve
spojení s Kristem. A nejkrásnější
oslavou našeho Boha je vždycky
modlitba.
Nepřeslechněme čtyři důrazy z této
krásné modlitby apoštola Pavla.

1. Posílení a upevnění vnitřního
člověka. O co Pavlovi jde? Jde o pro-
gram našeho křesťanského života,
ve kterém vedeme zápas o tu lepší
část v nás! Každý musíme neustále
svádět boj s tím naším nižším člově-
kem, kdy jsme stahováni ke zlobě, 
k hněvivosti, k tomu pozemskému a
hříšnému. A tento boj bude trvat tak
dlouho, jak dlouho budeme tady na
této zemi žít. Proto apoštol Pavel tak
úpěnlivě prosí o posílení „vnitřního
člověka“. Je to prosba za náš zápas,
aby v nás sílil a upevnil se ten „vnitř-
ní člověk“, ve kterém by nakonec
zvítězilo ono kristovské pojetí živo-
ta, ona hluboká propojenost víry a
života, která by nasměrovala naše
kroky ke konečnému vítězství.

2. Kristovo přebývání v našich srd-
cích skrze víru. Víra má životodár-
nou sílu. Jenže Pán Ježíš Kristus pře-
bývá v našich srdcích jen tehdy,
když je naše srdce i myšlení založe-
no v lásce. Tam kde není víra propo-
jena s láskou, tam nelze povědět, že
v našich srdcích přebývá Kristus!

Nebyla by to víra pro vnitřní posvě-
cení. Podle apoštola Pavla potřebuje
poznání víry nezbytně lásku. Ta je
nutná k tomu, abychom byli schop-
ni pochopit velikost svého povolání,
ale i lásku Pána Ježíše Krista, kterou
měl a má stále k nám. To je cesta,
kterou je naše srdce naplňováno 
k plnosti Boží.

3. Dimenze Boží lásky. Apoštol Pa-
vel prosí, abychom poznali šířku,
délku, výšku a hloubku Boží lásky.
A my se můžeme ptát, jaké je vlast-
ně to dílo Boží lásky? Je to vykupi-
telské dílo Pána Ježíše Krista! Je to
především jeho příchod na tento
svět, i jeho smrt na kříži, jeho vzkří-
šení, ale zároveň i naše povolání na
cestu následování živého a zmrt-
výchvstalého Pána, zavolání na ces-
tu posvěcení krví Beránkovou. To je
dílo Boží lásky, které si zaslouží ob-
divu. Apoštol Pavel byl dobrý psy-
cholog. Dobře věděl, že když věřící
lidé poznají a pochopí Kristovu lás-
ku, že se už o ně nemusí bát. Jen se
ptám, zda jsme i my pochopili tu
Kristovu lásku? Pokud ano, potom
budeme upevněni a ukotveni ve své
víře. Ale dávejme při tom pozor na
to, aby naší víře nechyběla láska,
která je hnacím motorem veškeré
vroucnosti. Jen vroucí oheň lásky je
schopen si uvědomit dimenzi Boží
lásky! Je schopen vnímat její šíři,
která neobjímá jen nás samotné, ale i
všechny ty, kteří stojí vedle nás a
kolem nás, tedy obrazně řečeno
Samaritány, farizee, přátele i nepřá-
tele, miláčky i zrádce, spravedlivé i
hříšníky. Pak budeme rozumět i dél-
ce Boží lásky, která nezačíná v Bet-
lémě nebo na kříži, kde byl Boží
Beránek zabit, ale potáhne se od
počátku tohoto světa. Láska Kristo-
va začala už ve chvíli, kdy v Boží
radě bylo uloženo, že druhá božská
osoba zemře, abychom my mohli
získat život! A tato Kristova láska
bude trvat až do konce světa. A zá-
roveň spatříme i výšku Boží lásky,
která je nad nejvyššími vrcholky
světa i vzdáleností ve vesmíru. Výši
Kristovy lásky ani nemůžeme po-
chopit, protože nemá hranic. Apoš-
tol Pavel nám vysvětluje, že ji bude-
me schopni pochopit až na věčnosti.
U hloubky Kristovy lásky poznáme,
že ta naše láska k Bohu a ke Kristu
nemá příliš hlubokých kořenů, stej-
ně jako naše láska k bližním. Je velmi
vrtkavá, protože my chceme jít za
Kristem oslaveným, a už méně za
tím ukřižovaným. Milujeme bližní,
kteří jsou nám milí a kteří nám
odplácejí láskou, ale málo ty další.
Milujeme často jen tou povrchní lás-
kou, která nijak moc nestojí, a už
mnohem méně tou hlubokou, kris-
tovskou, která se solidarizuje s dru-
hým. Pán Ježíš Kristus miluje každé-
ho hříšníka! Miloval nejen ty, kteří
ho milovali, ale i ty kteří ho nenávi-
děli. Jen v hloubce Kristovy lásky pa-
dají všechny přehrady mezi lidmi.

4. Neskonalá Boží dobrota. Chvála
Boží, kterou končí tento oddíl, urče-
ný bratřím a sestrám efezského
sboru, vrcholí v radostném přesvěd-
čení, že Pán Bůh může učinit neko-
nečně víc, než za co jsme vůbec
schopni prosit nebo pochopit. Větší
než všechny naše prosby a modlitby
je přenesmírné Boží milosrdenství,
Boží dobrota a Boží láska. A jen tam,
kde v upřímnosti svých srdcí, v ti-
chosti a v pokoře před Boží tváří,
budeme na tuto Boží dobrotu očeká-

Je jen potěšitelné, když chce žák věrně následovat svého učitele. Až s ne-
všední neodbytností ujišťuje třikrát Elíša: „Jakože živ je Hospodin a jako-
že živ jsi ty, neopustím tě“. 2 Kr 2,2.4.6
Eliáš podniká se svým žákem svou poslední pozemskou pouť. A to nikoliv
náhodně. Navštěvuje známá posvátná místa. A chce být aspoň na chvíli
sám. Elíša se však drží svého mistra přímo křečovitě. Ve sportu bychom asi
nejspíše řekli: Jde tu o jakousi těsnou, přísnou osobní obranu. Elíša je
odhodlán následovat Eliáše vskutku až do posledního okamžiku. Nedá se
poslat nikam pryč.
Elíša ví, že má vstoupit do Eliášových stop a šlépějí. V dané chvíli mu jde
zejména o to, aby i on působil zdárně a požehnaně, aby i na něm spočinulo
mistrovo plné, ničím nerozdělené a neumenšené požehnání. Proto nezavá-
há, když smí vyslovit svou poslední prosbu: „Ať je na mně dvojnásobný díl
tvého ducha!“ (2 Kr 2,9)
Co to znamená? Jak tomu máme rozumět? Duchovní dědictví chápe jako to
vůbec nejvzácnější a nejdůležitější. Je to prosba, abych se zařadil do řetěz-
ce Božích svědků. Mezi prorocké postavy, a šel i nadále jejich cestou.
Takové je Elíšovo horoucí, toužebné přání: Být dobrým, jakostním člán-
kem, navazovat na klasickou izraelskou prorockou tradicí.
Dnes bývá ve vzduchu leckde právě opačné přání, než jaké formuloval
Elíša. Zní: Jak se konečně úspěšně vymaníme z předávaného „prý“ zpáteč-
nického duchovního dědictví? Jak se zbavíme starých vzorů? Toho, co tu
kdysi bylo?
V posledních desetiletích jsme svědky toho, jak vznikají stále nové církvič-
ky, sekty a roztodivná duchovní uskupení. Některá navazují na to, co v naší
zemi už před lety snad krátce bylo a žilo, jiné jsou opravdu čímsi zbrusu
novým. U většiny novátorů jde o společného jmenovatele: Teprve s námi
začíná něco skutečně nového, hodnotného, přitažlivého Jen my jsme ti první
obdarovaní, charismatici. To, jak si počínají a jak pracují stávající zave-
dené církve, které mají za sebou už delší cestu dějinami, to je jen tradiční, a
proto i neživotné. Proč se máme ohlížet dozadu a brát vážně myšlenky
našich předků? Proč navazovat, proč být pouhým, byť snad i dobrým spo-
jovacím článkem v řetězu?
Proto se znovu ptejme: Není Elíša nakonec zpátečník? Chce zarytě
pokračovat v díle svého učitele a mistra. Převelice touží po tom, aby
směl cele a věrně vstoupit do šlépějí svého předchůdce. Eliáš pak roz-
hodně nechce nějak omezovat nebo dokonce duchovně znásilňovat
svého žáka. Nakonec zmizí z jeho očí. Věrný následovník mu proto ne-
může postavit ani pomník...
Elíša má zachovat živého Eliášova ducha, stát se jeho pokračovatelem, ale
už ve vlastní odpovědnosti. Chce zastávat s horlivostí Boží věc. Chce, aby
na něho v tomto smyslu přeskočila jiskra z Eliáše. Z proroka, který doká-
zal vystupovat proti panovnické domýšlivosti a rozpínavosti. Samozřejmě
– i proti bujícímu modlářství. Tato linie se nemá přerušit. Prorocká bdělost
má i musí i nadále zůstávat. A to za všech okolností.
Elíšovo přání dobře chápeme. Rozumíme mu. „Ať je na mně dvojnásobný
díl tvého ducha“. Eliášova odpověď je spíše zamítavá. Proč? Prorocký duch
se nedědí. Není to něco, co lze jen tak beze všeho dalšího odkázat mecha-
nicky budoucím generacím. Duch přichází od Boha zcela svobodně. Je to dar
shůry. Proto Eliáš upozorňuje: „Těžkou věc si žádáš“. Ano, chceš víc, než je
v mé moci. Ducha se nelze nijak zmocnit, uzavřít ho do nějaké význačné
prorocké školy, směru nebo skupiny. Duch vane, kam chce. 
Eliáš odkazuje Elíšu do patřičných mezí. A přece mu dává na cestu do ne-
známých a nezmapovaných dní cosi velmi důležitého. Něco, co mu ukáže,
zda mu Bůh dal opravdu prorockého ducha. Kde je ono znamení? Elíša je
svědkem Eliášova vytržení vzhůru, do nebe, do oblaku Božích svědků. Eliáš
vstupuje do nebe, k Bohu. Jeho konec je tudíž obestřen rouškou tajemství.
Není divu, že se v Novém zákoně objevuje na „hoře proměnění“ vedle Moj-
žíše. O Mojžíšovi čteme: „Nikdo až podnes nezná jeho hrob“ (Dt 34,6). Pro-
roka nelze jen nějak posmrtně pietně uctívat. To by bylo žalostně málo.
Eliáš je vzat do nebe. Podobně jako náš Pán Ježíš, který sedí na Boží
pravici.
Kdo prosí o prorockého ducha, ten má vědět: Eliáš ani Ježíš nemají na zemi
hrob, k němuž by mohly proudit davy zvědavých poutníků. Prorokům není
radno stavět pomníky a mauzolea. Máme však prosit, abychom směli
zápasit ve světě o Boží věc podobně jako oni. Jistě, bylo by naivní chtít bez-
duše kopírovat vše, proti čemu vystupovali před staletími a tisíciletími
Mojžíš, Eliáš nebo i Ježíš. Vždyť „Litera zabíjí, ale Duch dává život“.
Oživuje a stále tvoří nové věci. Bůh nám dal svého Ducha. Teprve při dru-
hém příchodu Páně ve slávě se však plně ukáže, kdo se skutečně zasazoval
o pokoj, o dobré vztahy mezi lidmi, o pravdu a svobodu, o šíření evangelia
– prostě o Boží věc v našem všelijak porušeném světě. Je na nás, abychom
pevně drželi: Litera zabíjí, zatímco prorocký duch obživuje. A nadto vede i
k poznání, že smíme vděčně a pokorně vstupovat do šlépějí těch, kdo i 
v naší zemi vyorali na církevním či společenstevním poli hlubokou, nepře-
hlédnutelnou brázdu.

Jaroslav Nečas

elíšovo přánímodlitba apoštola Pavla

vat a z ní se radovat, tam bude mít naše volání a obracení se k Bohu ten nej-
hlubší smysl!
Apoštol Pavel nás ve své modlitbě učí volat a prosit, aby se ten náš „vnitřní
člověk“ posílil a upevnil natolik, aby v našich životech přebýval Kristův
Duch, aby náš život měl dimenzi Boží lásky. Potom nebudeme ve svých
modlitbách a voláních k Bohu už umět nic jiného, než spolu s apoštolem
Pavlem v upřímnosti svých srdcí volat: „Tomu pak, který působením své
moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dove-
deme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši“ po veš-
kerý čas našeho pozemského putování!

Pavel Rybín



Vždy tak nejako opakujeme, že ten náš
onkologický pacient je chorý človek. Ne-
chcieť vidieť len jeho nádor, ale vidieť
chorého človeka. Je to aj povahová cha-
rakteristika pacienta, prostredie, v kto-
rom žije a aj dôvera svojmu lekárovi.
V tejto súvislosti si opakovane spomí-
nam na jednu staršiu pani, u ktorej sme
zistili vážny onkologický nález a bolo
potrebné, aby bola liečená. Odmietala
hospitalizáciu. Po dlhšom prehováraní
súhlasila, že teda sa dá liečiť, ale pod
podmienkou, že bude mať posteľ, na
ktorej ešte nikto nezomrel. Bol som 
v rozpakoch a nakoniec som ukázal na
jednu prázdnu posteľ, že to je na celom
oddelení posledná tohto druhu. Pa-
cientka sa začala smiať a povedala, že
teda dobre, že sa dá liečiť. Prehlásila:
„Klamete pán doktor, lebo keď klamete,
tak sa červenáte.“ V prijímacích listoch
som zistil meno pacientky – Adriena
Stanger Friesenhofová, dôchodkyňa,
bytom v Brodzanoch. Stará pani bola
bývalá majiteľka veľkého kaštieľa v Brod-
zanoch, dedinke na strednom Sloven-
sku. Na začiatku komunistickej vlády
ju z kaštieľa vysťahovali a ubytovali 
v jednej izbe malého domu. Kaštieľ vy-
rabovali. Ona si mohla odniesť len neja-
ké fotografie a písomnosti. Po niekoľ-
kých rokoch literárni vedeckí pracovní-
ci v Moskve zistili, že Puškin napísal
niekoľko listov svojim deťom, ktoré trá-
vili prázdniny v kaštieli v Brodzanoch.
Naša pacientka, stará pani, bola v prí-
buzenskom vzťahu s Puškinovou man-
želkou. Potom začali kontakty a pátra-
nie z Moskvy až do Prahy, až do prezi-
dentskej kancelárie, až do Brodzian.
Naša stará pani Puškinove listy mala u
seba a odovzdala ich vrchnosti. Zvýšili
jej starobný dôchodok o 30 korún (1 €).
Táto naša stará pani bola veľmi zhovor-
čivá, plynule hovorila nemecky, fran-
cúzsky a slovensky s krásnym francúz-
skym akcentom. Prinášala na oddelenie
úsmev, pomáhala sestričkám a po-
vzbudzovala druhé pacientky.
Keď som ako mladý lekár mal raz v ne-
deľu službu na pôrodníckom oddelení,
bol som tam sám. Na pôrodnej sále bola

jedna žena pred pôrodom. Bola to ale
nie typická poloha plodu. Robilo mi to
starosti, aby nedošlo k žiadnej kompli-
kácii. Stále som myslel na všetky kom-
plikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť počas
takéhoto pôrodu. Bol som plný úzkosti a
strachu. Nakoniec všetko dobre dopadlo
a malý človiečik sa krásne rozplakal.
Keď potom táto pani aj s dieťatkom od-
chádzala domov povedala mi, že obdi-
vuje kľudný a rutinovaný prístup, kto-
rý videla u mňa počas celého pôrodu.
Ona sama, že bola v strachu a úzkosti a
nakoniec plná radosti. Nepovedal som
jej moje úzkosti a strach a nakoniec tiež
radostný pocit. Lekár – človek.
Tie vzťahy lekár – pacient sú mnoho
razy veľmi komplikované. Dôvera a ne-
dôvera. Veľmi častá je snaha pacienta o
názor aj iného lekára – odborníka.
Pacient má na to právo. V súčasnosti
tento vzťah je značne skomplikovaný
internetom, ktorý prináša množstvo
informácií aj z oblasti onkológie – dia-
gnostiky aj liečby. Mnohé z týchto pub-
likovaných informácií sú však ešte len v
experimentálnej oblasti a nie sú už
vhodné pre klinickú aplikáciu. Tak sa
už objavuje aj internetové samoliečenie
často so smutnými zakončeniami.
Pred krátkym časom som strávil niekoľ-
ko dní ako pacient v jednej nemocnici.
Na izbe, kde som ležal mávala službu
od skorého rána jedna mladá, veselá
sestrička. Všetkých pacientov oslovova-
la „zlatko“. Zlatko sem, zlatko tam, to
boli celkom príjemné rána. Jeden deň
prišla smutná a mlčanlivá a nebolo
žiadne „zlatko“. Tak som poprosil o jed-
no „zlatko“. Usmiala sa a povedala: „zlat-
ko ďakujem“ a pohladila ma.
Pravidelný rytmus v nemocnici je vizi-
ta izbového lekára a potom veľká vizita
s prednostom kliniky. Veľká vizita. Ten
„izbový“ lekár referuje prednostovi kli-
niky o každom pacientovi. A tak prešla
veľká vizita. Prednosta kliniky prešiel
úplne bez slova. Sestrička „zlatko“ mi
potom povedala, že pracovníci oddele-
nia ho menujú „docent mráz“. Uza-
vretý, mlčanlivý, studený. Onkologic-
ký pacient veľmi potrebuje komuniká-

ciu s lekárom. Niekoľko slov pomôže 
v ťažkých situáciách, do ktorých sa on-
kologický pacient veľmi často dostáva.
Šanca na vyliečenie, rodina, zamestna-
nie. Moja mama mi často opakovala je-
den verš z Biblie (Rim. 12,8), keď som
bol smutný z častých neúspechov v lieč-
be. „Kto činí milosrdenstvo nech to robí
s veselou tvárou a ochotne.“
Pred viacerými rokmi som určitý čas
pracoval v Berlíne. Každú sobotu ráno
som cestoval do centra mesta do nemoc-
nice Charité, kde vždy v sobotu doobe-
da operoval profesor Kraatz, veľká osob-
nosť nemeckej gynekológie. Posluchá-
reň bola vždy plná, lekári, medici a aj
novinári. Bol skvelý operatér a múdry
človek. Bol som na jeho rozlúčkovej
prednáške, keď dosiahol vek odchodu 
z aktívnej činnosti. V tú sobotu neope-
roval. Prišiel do posluchárne a pár slo-
vami prehovoril, že operačná sála je
zvláštny priestor. Na výsostnú činnosť
pomáhať tomu chorému a je to priestor
aj na zamyslenie. Po týchto slovách
citoval pár známych viet monológu
Goetheho Fausta. „Preštudoval som už
mnoho filozofických prác, aj právnic-
kých a množstvo medicínskych a žiaľ aj
teologických. Dnes tu stojím tápajúci a
hľadajúci ako na začiatku.“ Pán profe-
sor sa uklonil a odišiel z posluchárne.
Faust je hľadanie a nenachádzanie plnos-
ti života len v múdrosti. V Biblii v 23
žalme (23,13) je oslava Božieho riade-
nia životom. „On občerstvuje moju du-
šu a vodí ma po cestách spravodli-
vosti.“
Byť lekárom onkologických pacientov je
krásne povolenie a je to aj poslanie. 

MUDr. Ján Siracký, DrSc.

nový řeDitel nároDní knihovny
Novým generálním ředitelem Ná-
rodní knihovny bude Martin Ko-
canda, kterého 31. května jmenoval
do funkce ministr kultury Daniel
Herman. Bývalý vězeňský kaplan a
vedoucí tajemník ústřední kanceláře
Českobratrské církve evangelické
vystřídá v čele knihovny památkáře
Petra Kroupu. 
„Nového ředitele čekají nelehké
úkoly, spojené především s dokon-
čením revitalizace Klementina. Ty
budou vyžadovat zejména koncepč-
ní myšlení, znalost právních předpi-
sů a v neposlední řadě schopnost
odpovědné personální práce,“ uvedl
při jmenování Daniel Herman.
Podle něj má nový ředitel potřebné
kompetence a během své profesní
kariéry je již mnohokrát prokázal. 

(red)

Pacient – človek a lekár – človek
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Po studiu teologie a filosofie ve Víd-
ni, Halle n. S. a Edinburgu nastoupil
jako diasporní kazatel v Roudnici,
pak byl vikářem ve Vanovicích u
Boskovic, farářem v Novém Městě
na Moravě a 1877-1922 v Klobou-
kách u Brna, stal se seniorem. V roce
1899 byl zvolen za superintendenta,
(v roce 1880 přijal T. G. Masaryka do
reformované církve). Těšil se pro
svou pracovitost značné úctě, a tak
zastával významné funkce i na sy-
nodech, obdržel i různá uznání ra-
kouská i zahraniční. V letech 1918-
22 se stal také členem synodního vý-
boru ČCE. Jako výmluvný kazatel a
řečník hovořil při mnoha slavnost-

ních církevních shromážděních, zastupoval církev i v zahraničí (v Itálii,
Švýcarsku a Skotsku), se kterým navázal kontakty při oslavě 100. výročí
Tolerančního patentu 1881 v Kloboukách. Ekumenické smýšlení ukázal
rovněž v roce 1920, když přivítal amerického metodistického biskupa 
J. Atkinse a metodistickou misii v republice vůbec.
Z jeho spisů připomeňme:
Kristus v plamenech, Kralická v Kralicích, Pláč a ples, Chléb života, O tom nejdůle-
žitějším, Pamětní spis jubilejní slavnosti toleranční 1881 a Po stu letech. Vydal
Katechismus mateřsky, Elsnerův katechismus a s F. Kozákem postilu Slova víry.
Přeložil některé spisy De Witt Talmage, Smilese a J. Tullocha. Redigoval
časopis „Hus“ (spolu s F. Kozákem a J. Pelíškem) a přispíval do mnoha
jiných časopisů. Patřil k čelným představitelům českého protestantismu 
2. poloviny 19. století a k průkopníkům jeho osamostatnění a sjednocení. 

Bohuslav Vik

nicejské vyznání víry
První ekumenický koncil v Nikaji na jaře 325 musil stanovit pravověrné
učení o Kristu. Spor vyvolal vyloučený alexandrijský presbyter Arius,
který oslaboval Kristovo božství, jeho rovnost s Otcem a jeho předvě-
kou existenci. Jeho odpůrcem a zastáncem pravověří byl mimo jiné
pozdější alexandrijský biskup Athanasius (+373). Koncil do tohoto
města v maloasijské Bithymi svolal a vedl císař Konstantin a zúčastnilo
se ho asi 300 biskupů, z toho asi jenom pět ze Západu. Bylo zde formu-
lováno symbolum, které vycházelo z Jeruzalémského křestního vyzná-
ní a upřesnilo je: narodil se, nebyl stvořen a je stejné podstaty s Otcem.
Vyznání se ovšem těžko prosazovalo, císař kolísal a spor se protáhl. 
V jeho prospěch promluvila také synoda v Římě v r. 340. Později bylo
„Niceanum“ doplněno 2. koncilem v Cařihradě 381, (a proto se přesně-
ji nazývá Nicejsko-cařihradské), a tak bylo přijato na Východě i na
Západě. Západní církev ovšem v r. 589 na synodě ve španělském To-
ledu připojila k článku o Duchu svatém, který z Otce vychází, dodatek
„a ze Syna“, což ovšem východní církev nepřijala.
NICEANUM se stalo součástí liturgie na Východě i na Západě, protes-
tantské církve je sice také přijaly, ovšem používají v liturgii vyznání
Apoštolské, které je stručnější a navazuje na Římské křestní vyznání.
Nicejské vyznání se však přesto odráží v některých písních: Věřme my 
v svého Stvořitele (1541), Věříme srdečně v jediného Boha (1636) nebo V Boha
jednoho věřím (1979).

Bohuslav Vik

reformovaný superintendent
Ferdinand Císař

(27. 2. 1850 leDčiCe PoD říPem - 14. 6. 1932 loučeň u nymBurkA)

Člověk uprášený životem všedních zápasů zvedá hlavu a zpívá novou
píseň díků a chval. Už nevolá „Nehleďte na mne, protože jsem snědá“
(1,6), ale volá radostně se zvednutou hlavou: „Já jsem růže!“ (2,1) Tak
Bůh člověka přizdobuje a proměňuje, tak formuje svoje děti, aby byly
jako růže nebo jako lilie mezi trním Tak tomu mělo být vlastně od počát-
ku. Jenže jsme se uprášili prachem této země. A dojít nové krásy může-
me jen tehdy, když si nás Kristus přizdobí. Někdy jsme příliš unaveni
zápasy života a spěcháme si na chvíli odpočinout, spěcháme do stínu
stromu. „Ve stínu jeho žádostivá jsem byla sedět…“ (2,3) Písmo připo-
míná, že je jen jeden strom života, v jehož stínu můžeme být dokonale
ukryti a zároveň občerstveni, posilněni a proměněni, že je jen jediný
pokrm k životu. Je jen na nás zda chceme, aby nám Boží milosrdenství
bylo k potěšení, anebo zda chceme jen na čas zakrýt svoji bídu a dělat,
že se vlastně vůbec nic nestalo? Písmo nám připomíná, že ten, kdo uzná
Boha za svého Pána, nebude nikdy zklamán. A dodává, že k tomuto
Bohu musí člověk vždycky přijít ve vší pokoře. Musí žádat pro sebe
milosrdenství k potěšení. Musí toužit po trvalé Boží blízkosti a přebý-
vání s ním. Pak u něho obdrží víc, než očekával. Pak si nejen odpočine
ve stínu stromu, ale pak bude i občerstven a nasycen. Náš Bůh nám 
v Písmu ukazuje všechny normy pro život a nabízí nám i vzácná zaslí-
bení, na která se pak můžeme v životě vahou své víry vždycky spoleh-
nout. Boží přítomnost podle Písma je místem, kde Bůh nabízí všem
zemdleným občerstvení i všechno k obnovení sil, aby se znovu mohli
vydat na cestu („… sedím, nebo ovoce jeho sladké jest ústům mým …“
(2,3), ale už ne ve své síle, ale v síle Boží a s Božím požehnáním.
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PíSeň PíSní 6: Bůh si nás proměňuje


