
nestydíM se za evangeliuM
říManůM 1,14-17

Vícekrát jsem slyšel vyjádření, že
Česká republika je zemí, kde nic ne-
ní hanba. Lidé se nestydí krást,
veřejně lhát, střídat partnery, rozbí-
jet rodiny … Známý psychiatr Max
Kašparů podtrhuje, že z české kot-
liny se vytratil stud: „Dítě se nestydí

zesměšnit učitele, muž se nestydí
opustit ženu a děti kvůli milence,
potomci se nestydí zvednout ruku
na své rodiče, není hanbou žít ja-
ko parazit nebo veřejně propago-
vat zlo.“
Jestli se někdo v této zemi za něco
stydí, pak jsme to často my křesťané.
Mnozí se stydíme, že nedokážeme
věrně následovat Krista, že nedoká-
žeme více odolávat konzumnímu
materialismu a dalším pokušením.
Pokud je to výrazem našeho pokání,
pak je to na místě! Určitě nestačí se
jen stydět; svého hříchu máme lito-
vat a své viny vyznávat. Proč se ale
stydíme za Kristovo evangelium?
Proč často vítězí náš ostych přesto,
že evangelium je Boží mocí k zá-
chraně každého, kdo věří, ať Žida či
Řeka? V mnoha oblastech je něčím
neetickým a zbabělým dodržovat
politickou korektnost a přitom za-
mlčovat pravdu. A už vůbec je ne-
přirozené, když my křesťané zaml-
čujeme to nejkrásnější a nejpotřeb-
nější, co naše společnost potřebuje.
Apoštol píše římským křesťanům,
že se za dobrou zprávu nestydí a je

připraven ji statečně nést i do hlav-
ního města impéria. 
Pavel jako apoštol pohanů znal
cenu dobré zprávy a věděl, co je ra-
dost z evangelia. Evangelium není
naším vlastnictvím a jeho moc vede
ke spáse. Vydat svědectví Kristu –
zjevené Pravdě je výsadou! Zde
není ostych na místě! Apoštol záro-
veň věděl o nebezpečí kompromi-
sů a zapírání Krista. Setkával se 
s útoky svých židovských bratrů i 
s ohrožením ze strany lidí patřících
do světa helenistického a římského.
Někdy konal svou zvěstovatelskou
službu evangelia s bázní a třesením
(1 K 2,3). Musel překonávat lidský
strach a snahu vyhnout se nepocho-
pení a utrpení. S podobným poku-
šením dnes bojují křesťané v mnoha
zemích. Nám zatím hrozí jen po-
směch, nepochopení, opovržení a
někde třeba i marginalizace. Vzpo-
meňme na slovo o tom, že kdo se
přizná k Ježíši před lidmi, k tomu se
Ježíš přizná před svým Otcem 
v nebi.

Pavel Černý, 
emeritní kazatel a předseda CB
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1 K 1,17-25; 2 Tm 1,7-10
„V pravdě veliké je tajemství zbožnosti:
Bůh zjeven jest v těle, ospravedlněn 
v Duchu, ukázal se andělům, je hlásán
pohanům, uvěřeno je mu na světě, vzhů-
ru je přijat do slávy.“ 1 Tm 3,16
Ukřižovaný Kristus... Jak jinak, že?
Zvykli jsme si. Krucifixů jako klíčů
do nebe je plný svět. Už nám ani
nepřijde, že odedávna vyhlížené
Boží promluvení, které jsme očima
viděli a ušima slyšeli, SLOVO ŽIVO-

TA, jehož se tyhle naše ruce dotýka-
ly, pravdolásku Boží, jsme znená-
viděli a vysmívaného jej utrápili 
k smrti..., odklidili, aby tu mezi námi
nebyl.
Pokud se snad přece někdo nad tím
pozastaví, nabídne mu pár kazatelů
a teologů, s kvalifikovaným odstu-
pem léčitelů, svá vysvětlení.
„Vydán jest pro hříchy naše a vstal 
z mrtvých pro ospravedlnění naše“
(Ř 4,25). Lidově jako by šlo o jakousi

proceduru nebo technologii spásy:
Boží LÁSKA postihuje milovaného
Syna za naše viny, protože jakási
absolutní spravedlnost to žádá. Vě-
řitel platí naše dluhy atd. atp. My, co
tomu věříme, jsme oddluženi, jsme
vyňati z trestání, je nám odpuštěno a
odpouštěno. Sláva!... Až na ty vtírají-
cí se otázky:
Je Stvořitel vskutku tak prostě určen
naší pokleslou minulostí? Nemotá-

kážeme krista ukřižovaného

Dokončení na str. 2

Nedávno mi tu otázku položila jedna věrná učitelka „nedělky“.
Nedovedl jsem dát lepší radu než: „JERICHO PROSTĚ NEUČ!“ –
„Ale je to přece v Bibli, tak to snad děti mají znát?“ – „Rozhodně ne,
to není příběh pro děti. Bůh, k němuž voláme „Otče“, nikdy nenaří-
dil Izraelcům, aby v zaslíbené zemi vybíjeli celá města, včetně malých
dětí. Tomu přece sama nevěříš a nevěří tomu ve skutečnosti ani ti,
kteří tě navádějí, abys to dětem říkala, protože si myslí, že se tomu
„musí“ věřit, když je to v Bibli.“ 
Při výkladu dětem – pokud na něm trváme – necháme asi Bibli zavře-
nou (jak se svěřil jeden farář) a dojde na humanistickou a mravnost-
ní cenzuru příběhu. Rachab nebude prostitutkou, nýbrž paní hostin-
skou. Pobití obyvatel vynecháme, protože zdůvodňovat je Božím pří-
kazem může děti jedině mást a poškozovat jejich duchovní růst.
Nutnost násilně likvidovat cizí náboženství – jak to zní na pestré
náboženské scéně, kde naše děti žijí? Když ale to masové zabíjení
vynecháme, před čím Rachab svou rodinu zachraňuje? Snad před
nebezpečím, že by při pouličních potyčkách a bourání města mohl
někdo přijít k úrazu. To je dramaticky dost slabé. – A čím vůbec zdů-
vodníme nutnost dobýt Jericho? Snad smyšlenkou, že to město bylo
plné nepřátelských vojáků, kteří se chystali přepadnout pokojné izra-
elské osadníky, takže vlastně nešlo o dobývání cizího území, ale o
preventivní obranu. Je třeba doufat, že děti nepřijdou na nelogické
detaily, např. na to, že při pádu hradeb se musel zřítit i Rachabin
dům, který byl jejich součástí. – Suma sumárum: Nelžeme dětem!
Máme toho pro ně v Bibli a i jinde v biblickém duchu tolik, že se bez
Jericha snadno obejdeme.
Asi jsme si jako evangelíci dlužni, abychom se – především my do-
spělí – osvobodili od otrockého vztahu k liteře Bible. Snad nám
pomůže, když přestaneme říkat, že Bible je Slovo Boží. K vyjádření
nejvyšší úcty postačí označovat ji za Písmo svaté. Opusťme představu,
že jednotlivé knihy diktoval pisatelům slovo od slova Duch svatý. 
I o nich platí, že máme poklad „v nádobách hliněných“. Naslouchej-
me těm teologům, kteří přijali studium a výklad Bible za svůj celoži-
votní úkol. Ti nám dovedou tlumočit i poselství knihy Jozue. To má
trvalou platnost přesto, že skutečný příběh usídlení Izraelců v Pales-
tině (resp. příběh převládnutí víry v Hospodina v této zemi) probíhal
podle historiků podstatně jinak. I sama víra v Hospodina se vyvíjela,
teologicky řečeno Bůh se zjevoval svému lidu postupně. Proto máme
v Bibli zachyceny různé „vrstvy“ tohoto postupu a uděláme dobře,
když je budeme rozlišovat. 

Pavel Říčan

jak učit jericho?

Církev bratrská – Jilemnice 1.000 Kč
Církev bratrská – Praha 5 Smíchov 6.000 Kč
Církev bratrská – Praha 9 Horní Počernice 2.500 Kč
Farní sbor ČCE – Lysá nad Labem 1.200 Kč
Farní sbor ČCE – (místo neuvedeno) 300 Kč
Farní sbor ČCE – Olomouc 5.000 Kč
Farní sbor ČCE – Praha 4 Jižní Město 

(sbírka při pohřbu br. Kejře)            29.776 Kč
ses. Baďurová – Moravský Písek 500 Kč
ses. Blažková – Horka na Moravě 520 Kč
br. Ing. Bolech Jan 500 Kč
br. Brouček Miloslav 1.000 Kč
br. Bulíček Ladislav 200 Kč
ses. Červeňáková Jana 1.000 Kč
ses. Daňková Milena – Jičín 1.000 Kč
br. Dejmek Jaroslav 500 Kč
br. Dus Jan Zeno 3.000 Kč
ses. Fechtnerová Jarmila – Chrudim              10.000 Kč
br. Halama Jindřich 1.000 Kč
ses. Hamplová Helena 800 Kč
br. Hanus Ladislav 15.000 Kč
br. Heřman Petr 1.500 Kč 
ses. Hlavsová Jelena – Praha 4 10.000 Kč
ses. Karbusová D – Hrušovany, Úštěk 500 Kč
br. Kejř Bohumil  - Praha 
(šéfredaktor ET-KJ zemřel srpen 2016) 1.750 Kč 
ses. Kotasová Lydie 500 Kč
br. Ing. Krůta Zdeněk 500 Kč 
br. Mareček Miroslav – Praha 800 Kč
br. Marek Vojtěch 2.000 Kč

br. Matuška Jaroslav 500 Kč
br. Najbrt Martin 1.000 Kč
br. Nečas Jaroslav 1.000 Kč
br. Novák Ctirad 1.000 Kč
ses. Pařízková Lydie – Jevíčko 2.000 Kč
ses. Paulů Herta 20.000 Kč
br. Pawlica 2.000 Kč
br. Pečeňa Milan – Slovensko 10.000 Kč
br. Petratur Michal 700 Kč
br. Plotěný Vladimír 10.000 Kč
ses. Pražanová Marie – Praha 2 1.000 Kč
ses. Průšová Renata 500 Kč
ses. Rádlová – Praha 8 500 Kč
ses. Ryšavá Věra 500 Kč
br. Schilla František 3.000 Kč
ses. Smržová Ludmila – Borkovice 95 1.100 Kč
Š. J. 6.000 Kč
br. Švaříček Jaroslav 2.000 Kč
ses. Tomšová Vlasta 300 Kč
br. Turek Oldřich 10.000 Kč
br. Vandas Jiří – Příbram 2.000 Kč  
ses. Vedralová Miloslava – Praha 10 1.000 Kč
br. Verner Pavel – Sušice 500 Kč
ses. Vernerová Ludmila 500 Kč
ses. Viková Alena 500 Kč
ses. Vorlová Miriam – Klokočov 1.000 Kč 
ses. Voříšková Lydie 2.000 Kč
br. Vyskočil Jaromír 1.000 Kč
nejmenovaní dárci 4.400 Kč

Milí čtenáři a příznivci našeho týdeníku, v roce 2016 jste přispěli na naše společné dílo těMito finančníMi
dary, za které srdečně děkujeMe. také díky jiM jsMe Mohli vydat plánovaný počet čísel.



2 ET-KJ

papež nechce jezdit v obrněných autech
Papež František si uvědomuje, že může být terčem útoku, ale přesto hodlá
nadále jezdit v normálních neobrněných automobilech a bez velkého bez-
pečnostního doprovodu. Podle agentury Reuters to napsal v úvodu k no-
vé knize věnované jeho dosavadním zahraničním cestám. "Jsem si vědom
hrozících rizik," konstatuje František. "Možná jsem lehkovážný, ale musím
říct, že se nebojím o sebe, nýbrž o bezpečnost těch, kteří cestují se mnou, a
především lidí, s nimiž se setkávám v různých zemích. Vždy hrozí nebez-
pečí neuváženého činu šílence. Ale vždy je přítomen Bůh," dodává.
Italská policie v uplynulých dvou letech po útocích islamistických extre-
mistů v Evropě výrazně zvýšila bezpečnostní opatření kolem Vatikánu.
Nicméně papež nadále používá při návštěvách farností v Římě běžný
modrý Ford Focus a trvá na nižší úrovni zabezpečení.

podle ČTK

čeští MusliMové vyzývají
ke společnéMu postupu proti terorisMu
Terorismus je zlo, proti kterému se musí spojit všichni bez ohledu na svou
víru. Na kongresu Společně proti terorismu k tomu vyzval bývalý před-
seda pražské muslimské obce Vladimír Sáňka. "Terorismus ohrožuje nás
všechny, včetně desítek milionů muslimů, kteří žijí v Evropě," řekl Sáňka.
Odsoudil také činnost teroristické skupiny Islámský stát. Teroristická sku-
pina podle něj zabíjí především muslimy a ničí muslimské památky v Sýrii
a v Iráku. Lidé, kteří se dopouštějí atentátů a páchají je ve jménu islámu,
jsou podle Sáňky v otázce víry analfabeti a nelze podle nich soudit všech-
ny muslimy. Přispělo by to podle něj k obnovení principu kolektivní viny,
který ve 20. století vedl k vyvražďování celých skupin obyvatelstva.
Orientalista Petr Pelikán upozornil na to, že islám se jako o základní pra-
meny opírá o Korán a sunnu, v nichž lze najít mnoho činů, které se dneš-
ním pohledem hodnotí jako násilí a terorismus. "Je otázka, zda můžeme na
jedné straně poměřovat našimi dnešními evropskými měřítky něco, co se
stalo před téměř půldruhým tisíciletím za zcela jiných společenských
poměrů a ve zcela jiné oblasti, než ve které žijeme.

podle ČTK

z církví doma i ve světě

nic zvláštního se nestalo
Na Nový Rok vysílala Čt 2 rozhovor pana kardinála Duky, primase čes-
kého, s prof. Janem Sokolem, signatářem Charty 77, a to pod názvem
"Společný výslech". Pořad byl zajímavý, dotkl se řady otázek, mimo jiné
i vztahu Římskokatolické církve k současnému státu. Jan Sokol jemně
vytkl panu kardinálovi příliš vstřícný postoj k politikům. Ze souvislos-
ti bylo možno vyvodit, že se jedná zejména o pana prezidenta. Řekl:
"Politik za oltář nepatří" (pan prezident vystoupil totiž na svatováclav-
ské pouti 28. září ve Staré Boleslavi). Mimochodem, synodní rada Čes-
kobratrské církve evangelické byla adresnější, ta dokonce kritizovala ve
svém oficiálním prohlášení z 18. října pana prezidenta přímo (pro zne-
užití pojmu "křesťanské základy" na téže pouti). Co mě však ve "Spo-
lečném výslechu" zaujalo nejvíce, byla zmínka pana kardinála, že rok se
sedmičkou na konci není z hlediska dějin nijak významný, snad s výjim-
kou roku 1517 (vystoupení Martina Luthera, jež dokonce vyzdvihl pa-
pež František svou účastí na oslavách ve Švédsku 31. října) a roku 1917
(to se zjevila dětem ve Fatimě "paní" - pan kardinál neřekl Panna Maria,
jak by byl člověk předpokládal). Marně jsem čekal, že bude také řeč 
o roce 1457, případně 1467. Jednota Českých bratří (odchod skupiny
kolem bratra Řehoře do Kunvaldu a pak již přímo založení církve) není
zřejmě pro aktéry "Společného výslechu" ničím pozoruhodná, ač první
prezident Československa Tomáš G. Masaryk soudil zcela jinak. Inu, 
i tak je možno na dějiny nahlížet.

Jaroslav Kraus, Mariánské Lázně

me do jeho svrchované velkorysosti
(Mt 18,27; L 7,42) člověčinu svého
zákonického „něco za něco“? Je při-
takání k tak hrubě zjednodušující
zkratce vskutku orientací živé víry?
„Většina křesťanů ve složité době neu-
měla předat svou víru další generaci,“
píše o současné krizi naděje profe-
sor, doktor teologie, Petr Pokorný
(KR 416) a pokračuje: „Těžko jim to
vyčítat, protože vědomě vyjádřit svou
víru dřív křesťané nepotřebovali. K to-
mu aby někdo křesťanem byl, stačilo, že
neměl pádný důvod z církve vystoupit.
Dnes je to jinak. Člověk musí mít velmi
vážný důvod k tomu, aby se křesťanem
stal nebo jím zůstal a křesťansky vycho-
vával své děti“ (konec cit.). Až dnes?
Církev pouhých příslušníků nepo-
třebujících o své víře svědčit svým
dětem, množina vekřtěných do círk-
ve, ať už kdysi římských legionářů
na pokyn císaře Konstantina Veli-
kého, nebo kojenců po staletí volky
nevolky vekřtívaných do církve 
z vůle rodičů, se ukazuje být spíše
jakousi názorovou stranou té které
denominace evidující bezděčné ta-
kykřesťany, nejspíš duchovně dáv-
no mrtvé duše (Zj 3,1n). Naděje, kte-
rou o nich církve ve statistikách cho-
valy, je v zahanbující krizi. Aby se
člověk rozhodl pro Krista a odevz-
dal svůj život jemu, má a měl k to-
mu velmi vážný důvod vždycky, a
pouhý názor nestačil. Kážeme Kris-
ta ukřižovaného, abychom ten dů-
vod a vážnou příčinu křesťanství 
(2 T 1,7-12) aktuálně připomněli a,
dá Bůh, i ozřejmili:
Ježíš vidí Boží pšeničné pole po
nocích osévané koukolem. „Nepří-
tel člověk to učinil,“ říká učední-
kům. „Pole je tento svět, pšenice jsou
synové toho království, plevel pak
synové toho zlostníka. Nechte je
spolu růst až do skonání věků“ 
(Mt 13,25-30; 36-40). Avšak když slu-
žebníci pustí na pole nepřítele a
škůdce nejen skrytě v noci, ale i otev-
řeně za dne, je na krizi zaděláno.
Když se domluví s tím, který to
neúspěšně zkoušel v poušti na
Ježíše, nakonec jim přijde jeho hlas
jako hlas Boží.
Na mučednickou církev prvních
staletí vyrukoval pokušitel s návna-
dou a podvodem těžkého kalibru:
V krvavé řeži (312 u Milvijského
mostu) o vládu nad západní částí
římského imperia vyhlásí vítězný
vojevůdce vidění kříže. Vítězí tedy
zjevně díky přízni nebes a v tom
znamení bere pak milostivě do hol-
portu dosud všelijak utiskované
vyznavače Ukřižovaného... Poli-
ticky geniální, vždyť jich ve vojsku
navzdory pronásledování, stále při-
bývá.
Křesťané pod ochranou císaře? „Ja-
ká šance pro tebe, Pane Kriste, s po-
hany konečně zatočit! Což není
psáno: Roztlučeš je prutem želez-
ným a jako hrnec hrnčířův je roztříš-
tíš?! (Ž 2,9) Teď je to tady. Neberte to,
ve znamení kříže, že!“
„Ne tak bude mezi vámi,“ varuje
Ježíš (Mt 20,25.36.); takže, bratři,
jinak! Nepolitickou politikou pokoj-
ně a zbožně v přízni císaře, vrchnos-
ti od Boha (Ř 13,1), ba přímo inkar-
nace samotného Pantokrátora Kris-
ta... Chleba z jeho ruky církev živí, a
ona jej bere jako shůry sestupující.
Kde jednou pokušitel pochodí, je
brzy jako doma: „Jeho andělé tě na
rukou ponesou při záboru pohan-
ských chrámů, nevěsto Beránkova,
abys o kámen nohu neurazila, jak

stojí psáno“ (Ž 91,12). Kazatele, mar-
tyry a mučedníky střídají kramáři
slova Božího (2 K 2,17) i toho kříže
Kristova. „Všecko ti dám, jestliže se
se mnou pokloníš mému bojovému
znamení. Co vidíte, patriarchové,
máte mít,“ rozhoduje blahoslavený
Konstantin Veliký, záštita prvního
koncilu v Nikai 325 (Mt 4,1-10). Brzy
se znechutí ani ne tak profitující círk-
vi, jako římským občanům, když
úkladně zavraždí vlastního syna
Crispa, oblíbeného vojevůdce, coby
domnělého spiklence. Pak milova-
ná matka Helena odhalí křivé obvi-
nění a pro nařknutí dá císař v láz-
ních uškrtit i manželku Faustu. Pro
nepřízeň veřejného mínění pak pře-
sídlí do řeckého města Byzantion,
pevnosti na Bosporu, které učiní
sídelním městem, baštou východní
části říše, centrem Byzance, Kons-
tantinopolí. Zadělal tím na tisícile-
tou roztržku toho, co se zve křesťan-
skou církví.
„Křesťané pochopitelně (píše Pokorný)
chtěli využít příležitosti ovlivnit dějiny i
prostřednictvím struktur moci. Do velké
míry se jim to podařilo...,“ pan profe-
sor ve výčtu dobrodiní křesťanské
euro–americké civilizace zmiňuje i
„vědecké zkoumání přírody, k němuž
židé a křesťané otevřeli cestu tím, že pří-
rodní jevy přestali uctívat jako božstva“
(konec cit.).
Rudoch Tatanka Iotake, Sedící Býk,
náčelník Siouxů, muž, který vedl
(1863-68) boje indiánů s americkou
vládou o kmenová území, řekl bílé
tváři v Bílém domě, tedy Andrew
Johnsonovi, nástupci zavražděného
Lincolna: „Každý díl této země je
mému lidu svatý.“ (Jeho kmen pro
masové vybíjení bizoních stád vy-
mřel na hladomor a starý Sitting Bull
se živil vystupováním ve Wild West
Show Buffalo Billa, než byl nedopat-
řením v rezervaci zastřelen.)
Svatost země plné Hospodinovy
slávy jsme vědecky ze zřetele ztratili
a temnota v nás za necelé století stihla
mnohonásobně podminovat náš
svět. Žijeme na časované bombě a
zdá se, že náš genius si vykládá pa-
siáns, čí doutnák nenávisti, sobectví a
pýchy jako první to tu s konečnou
platností rozmetá.
V úterý po biblické stíhám obvykle 
v osm relaci Radia plus o knihách,
na které vám nezbyl čas. Tentokrát
(18. 10. 2016) Jiří Mejstřík představil
„Stíny zapomenutých předků“ od
amerického astronoma, astrofyzika
a popularizátora vědy, Carl Sagana.
Se spoluautorkou Ann Druyan se
ohlížejí po počátcích našeho prosto-
ru a času, hmoty a života, jak o nich
uvažuje vývojová teorie. Vedle obec-
ně přijímané hypotézy samovolné
evoluce došlo ovšem i na odedávný
předpoklad Stvořitele všeho a Iniciá-
tora tajemného počátku, neboť co se
prokazatelně rozpíná, nejspíš nějak
začalo a říkáme tomu jak známo,
velký třesk. Bod zrodu, kdy v rozba-
lujícím se prostoru nepředstavitelné
záře a posléze hmoty, spustily pend-
lovky času a snad i nějak odstarto-
vala slavná evoluce. Našemu po-
myšlení se to vymyká stejně, jako je
nám nepředstavitelný Bůh, který 
z této své předpočáteční skryté
jsoucnosti, o níž je v Bibli řeč jako 
o nepřístupném světle (1 Tm 6,16),
ten singulární bod nula, nula, nula
způsobil, a po svém do našich pří-
činných souvislostí vstupuje. 
„Taková holka pro všecko,“ zavtip-
kovala komentátorka.
„Až na to,“ poznamenal pan redak-

tor, „že jaksi nesvede, zachránit nás
před námi samými.“
Myslí snad suveréna, který by lidem
pomohl od zkázonosných pohnutek
jejich srdcí, a tak způsobil, aby se
rozhodli před hrozbami, jimiž jsou
sobě i jiným, zachránit svět? Na-
padlo mě po biblické hodině...
Že v sobě někde máme klíč k tomu,
co přijde, si napsali na zeď už v delf-
ské svatyni: Sám sebe poznej! Rada
nad zlato, nebýt ovšem mé ovčí
mlhy. Kdo mi vyseká díru v ledu,
který mě dusí? Kdo mi stáhne deku
nebohosti a nebožnosti světa a sun-
dá víko, abych se zvenčí uviděl a
poznal? Abych uklidil ten svůj chlív
v životě a nějak jinak, snad lépe
mohl dál?!
Naplnil se čas, přišlo mi. Je znovu na
čase kázat křižovaného Krista: Bůh
LÁSKA omezující se kvůli nám do
naší podoby v člověku Ježíši, nám tu
možnost změny dává: Po-znej sebe
sám! Vzpomínám, jak mě probudil,
otřásl tím, čím a jak se sobě zdám, a
vytáhl mne do průvanu a nečasu,
kde všecko stojí proti mně i já
sám...,abych vyšel. Beru tu možnost.
Odcházím. Jdu od toho a krok za
krokem mi nezbývá než víra. Je ces-
tou, pravdou, životem ve smyslu
Ježíšova: „Já v nich, Otče, a ty ve
mně.“ Je komplexní duchovní mobi-
litou na cestě té pravdy (Ga 5,16).,
hybností ducha i těla (Ga 5,6).
Někde v Bibli se mluví o víře Boží.
Že by Bůh, LÁSKA, do toho šel od
samého počátku vírou? Vírou že ne-
se muka kříže, zadíravé hřebíky lite-
ry Zákona, zápisu ustanovení svěd-
čících proti nám? Vírou že ho odní-
má zprostřed soudu nade mnou,
aby vydal svědectví lepší spravedl-
nosti své LÁSKY? Vzkříšením 
z prázdnoty a ničemnosti naplňuje
duchovní smysl i mého lidství skrze
víru, která je mocné dílo Boží 
(Ko 2,12). Zevnitř, přes moje vědomí
a vůli, mě zachraňuje ode mne,
abych vyšel a žil jemu. V sobě, jak se
vidím a poznávám, mám nejvážněj-
ší důvod být křesťanem.
Sumou: Křižovaný Kristus nám
svědčí, co jsme zač, že jsme s to zne-
nadání zahubit spolu se sebou i stvo-
ření, které je nám svěřeno. Ukazuje
však a krvavě dokládá, že Bůh naší
nepravostí určen není, jak se někte-
rým zdá. Lhostejností, odcizením,
naší ztraceností krutě trpí (Gn 6,6),
avšak místo aby po nás šel, otřesené
nás z toho darem víry dostává. 
(Ef 2,8). Zachraňuje nás od nás sa-
mých a dobrou vůlí lásky pro lásku
osvobozuje: „Odpusť nám, odpusť
mně, Otče moje viny, svůj zármutek a
bolest....“ Tak doufám. A není to pla-
ná naděje, protože jeho láska se rozlé-
vá i v mém srdci skrze Ducha svaté-
ho, který je nám dán (Ř 5,5). Amen.

Samuel Jan Hejzlar
Modlitba:
Bože, v Pánu Ježíši náš Otče, Otče věč-
nosti, děkujeme, že jsi se tak uskrovnil ve
svém Božství, abychom se s tebou mohli
potkat: vidět, slyšet, dotýkat se a porozu-
mět, že se nám ze svaté své skrytosti
dáváš. Díky za duchovní živobytí, za
chléb který dává život světu… Díky za
stín věcí budoucích vržený do minulosti
světlem, k němuž míříme, které od věků
osvěcuje PRAVDU, jíž je tvé tělo, kte-
rou naše zemitá soustřednost nesnesla a
nesnáší, tělo hříchem našeho světa trápe-
né k smrti abychom se v tom na-
de vší pochybnost poznali… a přesto 
z mrtvých vstávající k naší spáse…
Díky, že nás činíš lidem živého slova.
Amen.

kážeme krista ukřižovaného
Dokončení ze str. 1

oprava a omluva
V čísle 35/2016 v článku “Poselství křesťanským sborům - Zjevení 2,
8-11 = Pán tě volá k věrnosti až do konce” byl omylem otištěn nespráv-
ný text. Text proto otiskujeme znova a čtenářům se velice omlouváme.

(red)
Pán života i smrti někdy dopouští pronásledování. Život není jen procházka
růžovým sadem. Někdy v něm přicházejí i mnohé těžkosti, úzkosti, sevření a
soužení. I takové situace přináší život. A Pán Bůh dopouští i chudobu, nemoci,
problémy. To všechno proto, aby zkusil věrnost tvé víry, křesťane, aby vyzkou-
šel tvoji věrnost ke Kristu za všech okolností! Pán nám sice pověděl, že budeme
mít na světě soužení, ale také dodal, že máme doufat, protože on přemohl svět!
Odložme proto všechny otázky proč to či ono Pán Bůh dopouští. Důvěřujme
svému Pánu! Jen tak můžeme projít, jako prošel roku 156 vítězně smyrenský
biskup stařec Polykarpos, který umíral mučednickou smrtí pro Pána Ježíše
Krista, v plné důvěře a v plném očekávání na něho. A jako tenkrát jemu, tak i
tobě, křesťane, Pán říká: Buď věrný až do smrti. Svůj zápas musíš probojovat
se štítem víry v ukřižovaného tichého Božího Beránka, i se štítem zaslíbení, že
on je první i poslední, a také mocný a živý, na věky, navzdory všem nástrahám
moci pekla, až do konce! Tam, přepálen ohněm zápasů víry, na tebe křesťane,
čeká tvůj Pán s korunou života. Ty už nebudeš muset projít druhou smrtí, o
které je řeč ve 21. kapitole, 8. verši. Tou projdou jen ti, kteří podlehnou hříchu,
pokušení i svodu ďábla. Ti pak budou naházeni do močálu, ve kterém hoří jen
oheň a síra!

reakce čtenářů
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Filadelfie byla symbolem snášení
nejbolestnějších skutečností. Jeden
útok za druhým se na křesťany 
v tomto městě valil a oni museli
čelit tlaku státní moci. Odmítali cí-
sařské kulty. Sílily konflikty s okol-
ním řeckým pohanským světem.
Navíc se přidávalo nepřátelství ze
strany Židů, kteří křesťany také ni-
jak nešetřili. Ale ze Zjevení zní
potěšení: Neboj se, křesťane, když
snášíš taková utrpení. Pán je blízko.
A je s tebou i ve všech bolestech a
při všem utrpení. Jeho zachraňující
ruka plná lásky nad tebou bdí.
Neboj se ničeho. Jen nezapomínej
na to, že on má v rukou tento svět.

Jeho plány i možnosti s celým lid-
ským pokolením jsou větší, než
všechna protivenství tvých nepřá-
tel. Vždyť víš, že ještě čeká na Boží
svaté hodina zkoušek. Jedna vlna
pronásledování za druhou se sice
přes tebe převaluje a ještě možná
nějaký čas bude převalovat. Jenže
ty přece znáš modlitbu Ježíšovu 
v Getsemanské zahradě. Tvůj Pán
se tam modlil „ne, aby věrní byli
vzati ze světa, ale aby byli zachová-
ni od zlého!“ Tvůj Pán od tebe
požaduje tichost a trpělivost v boji 
s pokušením i v období těžkých
životních zkoušek. Tichá rozváž-
nost a trpělivá vytrvalost vyvěrá 

z jistoty, že nad tebou je vztažená
Kristova milostivá ruka. Co on
dopustí, to tu bude. Proto můžeš 
s Danielem povědět: Ať mne Bůh
vytrhne z pece utrpení či nevytrh-
ne, jeho chci chválit a chci se pevně
držet toho, co mám, abych neztratil
korunu vyvolení, a aby se také
naplnilo i při mně slavné Kristovo
zaslíbení o tom, že kdo zvítězí,
stane se sloupem v Božím chrámě,
sloupem pevným a nezničitelným 
v nebi. Pane, pomoz mi zvítězit a
doběhnout až do cíle!

(pokračování příště)

Pavel Rybín

poselství křesťanským sborům 
zjevení 3,7-13 = tichá vytrvalost

18. kapitola Janova Zjevení (doplněná o
začátek 19. kapitoly) přináší jeden z ži-
vých obrazů budoucnosti, které Jan na
ostrově Patmos viděl a zaznamenal.
Někdo zde může vidět kus jakéhosi scé-
náře filmu popisujícího budoucnost. Je
však třeba pamatovat na to, že Bible
není historiografickým dílem ani křišťá-
lovou koulí věštící budoucnost; i v tex-
tech, které jsou formulovány tak, jako
by popisovaly minulou či budoucí his-
torii, jde o vyjádření Boží vůle, o vyjá-
dření vztahu mezi Bohem a člověkem.
Bible se obrací do současnosti: formou
přímo do současnosti pisatelů jednotli-
vých textů, obsahem do kterékoli doby,
tedy i do naší současnosti. Platí to jak 
o těch biblických textech, které vypada-
jí jako líčení minulosti, tak o těch, které
hovoří o budoucnosti. Celá historie uka-
zuje onu rozumem nepochopitelnou a
našimi lidskými prostředky plně nevy-
jádřitelnou vzájemnost Boží suverenity
a lidské svobodné vůle. Naše odpověd-
nost před Bohem a celým stvořením
znamená využívat svobodné vůle k dob-
rému jednání, a proto je nutné vidět
budoucnost jako otevřenou, dávající
prostor svobodné vůli a lidskému roz-
hodování, a tedy spojenou s neurčitostí.
Janovo vidění pádu Babylona je vyjá-
dřeno převážně v přítomném čase.
Babylonu původní čtenáři rozuměli
jako symbolickému označení Říma -
centra utlačovatelské politické moci. O
místo ovšem nejde. Geopolitická situace
se mění, Písmo zůstává živé a aktuální.
Babylonu Janova zjevení rozhodně
náležel přívlastek "prosperující". Pros-
perita jako taková není Písmem a priori
odmítána. Prosperita nebyla důvodem
toho, že na Joba přišly zlé věci. Pra-
otcové izraelského národa prosperovali;
víme, že prosperita byla znamením,
jímž se Bůh přiznával k Jákobovi před
Lábanem. Konec prosperujícího Baby-
lona v Janově apokalyptickém obraze
znamenal pro mnohé velký sociální
otřes, skok z bohatství do bídy. Podob-
ného sociálního zvratu se bojíme a sna-
žíme se vyhnout se mu i za cenu mno-
hých obětí, pochopitelně takových, o
nichž si myslíme, že se nás bezprostřed-
ně netýkají. Obětujeme často něco ze
Země, z našeho velkého, avšak ne neko-
nečného, ne neomezeného domova,
který nám náš nebeský Otec dal k pře-
bývání během tělesného života. Zájme-
nem nám nemyslím jen nás Evropany
či bělochy, nýbrž lidi z celé Země, všech
dob a všech ras, a nejen lidi, nýbrž nás
všechny Boží tvory. My občané ČR ze
začátku třetího tisíciletí po Kristu 
z obav před nutností se uskromnit a
před růstem nezaměstnanosti v západ-
ní části Ústeckého kraje jsme s to uva-
žovat o ortelu smrti nad Horním Jiře-

tínem a dalšími obcemi, pod nimiž je
uhlí. Přispěli bychom tak sice k dalšímu
nebezpečnému růstu podílu oxidu uhli-
čitého v atmosféře, ublížili tím celému
stvoření, a také naznačili, že závazek 
z loňské pařížské konference nebereme
vážně, tedy že se pohybujeme ve lži -
hlavně když jakž takž prosperující eko-
nomický systém by navenek fungoval
dále. Pro jeho fungování přinášíme i
mnohé další oběti - tam, kde byla živo-
todárná půda, rostou nákupní centra,
skladovací haly, průmyslové zóny a
dálnice. Dáváme přednost naší pomíji-
vé prosperitě před vzácnými, nenahra-
ditelnými Božími dary, které mají slou-
žit nejen nám dnes, nýbrž jsou určeny
i všem těm, kdo snad mají na Zemi žít
po nás. Tato scestná preference se pro-
mítá i do oblasti kultu. Máme ohromné
chrámy konzumu, kam mnozí chodíva-
jí trávit den Páně. Říkává se jim "ná-
kupní střediska" či vznešeněji "obchod-
ní centra". Lidé se odtud vracívají se
spoustou nakoupených věcí, které často
vůbec nepotřebují, zatímco člověk jdou-
cí tam koupit si něco konkrétního, po
čem touží a co potřebuje, odejde s vel-
kou pravděpodobností s nepořízenou -
na informační tabuli se nedoví, kde
dostane ten který druh zboží, nýbrž to,
kde prodává ta či ona firma, tedy kde je
kaplička zasvěcená tomu či onomu sva-
tému, uctívanému při kultu mamonu a
konzumu.
Prosperita sama o sobě není špatná.
Prosperita Babylona však byla spojena
s hříchem. Součástí tohoto hříchu byla
ztráta vlastní identity, ztráta smyslu
bytí. Prosperita naší společnosti - dnes
už poněkud nahlodaná příznaky poli-
tické krize - je také spojena s hříchem, 
k němuž rovněž patří ztráta vlastní
identity, ztráta smyslu bytí. Konec
Babylona byl neodvratný. ... - Byl dů-
vodem velké radosti v nebi. Ne proto, že
skončila babylonská prosperita, nýbrž
proto, že skončil babylonský hřích.
Písmo neříká "ne" prosperitě jako tako-
vé, avšak říká "ne" prosperitě vyrůsta-
jící z hříchu. Ekonomická prosperita 
v naší civilizaci se opírá o hřích - o
drancování toho, co nám Bůh svěřil 
k pečování a co má sloužit celému stvo-
ření, o nespravedlivé rozdělování Jeho
darů. Když někde vzniká hřích či po-
horšení, je třeba proti tomu jednat, byť
by to bylo za cenu oběti něčeho dobrého,
užitečného a fungujícího; připomeňme
si Ježíšova slova z Kázání na hoře:
„Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je
a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby
zahynul jeden z tvých údů, než aby celé
tvé tělo bylo uvrženo do pekla.  A jestli-
že tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a
odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, 
aby zahynul jeden z tvých údů, než aby

celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla“
(Mt 5, 29-30).
S jiným než kapitalistickým ekonomic-
kým systémem máme hodně špatné
zkušenosti. To však neznamená, že by-
chom si ten současný systém měli stůj
co stůj udržovat. Pohanský kult konzu-
mu, kult, který škodí celému stvoření, 
i když lokálně a dočasně vykazuje
mnohé sociálně dobré rysy, zde kvete 
a bují. Přikázání "Nebudeš mít jiného
boha mimo mne" sem mluví zcela zře-
telně.
Odklon od jediného pravého Boha, cha-
rakteristický pro Babylon Apokalypsy,
je příčinou současného stavu. Tvrdé 
a bezohledné jednání vůči druhým
lidem i vůči ostatnímu stvoření je
důsledkem odklonu od Boha k baalovi
konzumu a neomezeného materiálního
růstu. Janovo vidění obsahovalo radost
v nebi nad pádem bezbožného Baby-
lonu. Pán Ježíš také hovoří o radosti 
v nebi (L 15, 6.7). V nebi je radost nad
jedním každým, kdo slyší výzvu k po-
kání a přijme ji. Je však v současné
Evropě, v České republice výzvy k po-
kání slyšet? Prostor kázat Krista jako
toho, který přišel, aby hledal a zachrá-
nil, co by zahynulo, zůstává do značné
míry nevyužit. Tato skutečnost je
výzvou všem nám, kdo se ke Kristu hlá-
síme a chceme jít Jeho cestou.
Kult baala konzumu a růstu je přestou-
pením prvního přikázání desatera.
Přináší porušení do celého stvoření.
Činit pokání, následovat Krista - to
znamená postavit se proti hříchu.
Nejde o to bořit ekonomický systém,
nýbrž změnit životní orientaci, o změ-
nit myšlení a jednání. Jde o to nové, co
činí Kristus. A k tomu z lidské strany
patří i promýšlení ekonomických vzta-
hů a zákonitostí a hledání spravedlivé-
ho sdílení Božích darů a ohleduplného
nakládání s tím, co on stvořil. 
"Aj nové činím všechno". Tato slova
slyšel a zaznamenal Jan v závěru svého
zjevení (Zj 21,5 – kralický text). Bývají
vztahována k eschatologické budouc-
nosti, nacházející se mimo náš čas -
nikoli ovšem za naším časem nebo po
skončení našeho času. Boží budoucnost,
Boží království mohutně přesahuje
materiální svět, avšak týká se i jeho 
a zasahuje i do současnosti. My jsme
zváni směřovat k Božímu království a
dívat se na svět z jeho perspektivy. To
neznamená nějaký útěk z reality, nýbrž
právě naopak: plně, smysluplně proží-
vat život zde, na zemi - celými osob-
nostmi, myšlením, usilováním, jedná-
ním. Náš Pán a Spasitel říká: Hledejte
nejprve Boží království a jeho spravedl-
nost, a vše ostatní vám bude přidáno
(Mt 6,33).

Jiří Nečas

pád babylona

postel, hospoda, kostel

– název věru podivný pro knihu rozhovorů o Bohu, o církvi, o ekumeně, o
hodnotě mezilidských vztahů, o radosti, o štěstí, … probíhajících mezi kato-
lickým farářem Zbigniewem Czendlikem, veřejnosti známým především 
z televizního pořadu Uchem jehly, a redaktorkou Markétou Zahradní-
kovou. Lucie Bílá, která byla požádána, aby slavnostně uvedla dialogy –
často přecházející ve farářovo monologické vyjádření – na knižní trh,
vysvětluje smysl pojmenování knížky takto: „V posteli se rodíme, milujeme
se a umíráme. V hospodě navazujeme přátelství, řešíme sousedské problé-
my, domlouváme si výpomoc. V kostele se scházíme ke společné modlitbě,
slavíme křtiny a svatby, prosíme Hospodina o odpuštění nebo uzdravení.
Tato tři místa jsou spojena s prvními i posledními věcmi člověka.“
Čtenář Kostnických jisker, zvyklý většinově na vážné texty a hlubší teolo-
gická či celospolečenská zamyšlení, bude možná překvapen humorem,
který nadpisem knihy zdaleka nekončí, někdy humorem okořeněným vti-
pem téměř „na hraně“, udiví ho asi také tu a tam jen lehce nahozené myš-
lenky s otevřeným koncem, udiví ho pointa nejednoho vyprávění příběhů 
z každodenního života. Autor však vědomě nevystupuje v roli filosofa či
učitele, nevystupuje ani v roli sociologa či teologa. Pouze se volně zamýšlí
nad problémy církve, společnosti i jednotlivce, a to v takové šíři, že nejed-
nou nejen nemůže či neumí, ale snad ani nechce na kladené otazníky odpo-
vídat komplexně a vyčerpávajícím způsobem. Upřímně přiznává: „Nezaví-
rám oči před ničím, ale přijal jsem fakt, že je mnoho otázek, na které neznám
odpovědi. I tak věřím v Boží milosrdenství a lásku. Jsem holt ten Kačer
Donald, ale na rozdíl od něj si své mentální limity uvědomuju. Vím, že
některé věci v tomto životě prostě nepochopím. To mi ovšem nebrání důvě-
řovat v Boha a jeho dokonalost.“
A je to právě upřímnost a otevřenost Zbigniewa Czendlika, která patří 
k tomu nejlepšímu, k tomu příkladnému, co nám kniha může přinést. Další
její premisou je opakovaně zdůrazňovaná radostnost víry, jíž jsou často
výpovědi o Bohu šťastně poznamenány. Nemusíme všemu rozumět, nemu-
síme a často ani neumíme všechno udělat tak, jak bychom měli a chtěli,
nemusí se nám vše podařit, jak bychom si přáli, ale darovaná, uvědomělá,
vírou a důvěrou nesená jistota, že jsme Bohem za každých okolností bez-
podmínečně milováni, a to i když se nám nedaří, ba i když selháváme,
může, má, musí – jsme-li důslední – prozářit všechny naše dny, i ty nesnad-
né a trpké, a učinit z nás lidi Radosti a Pokoje. Otazníky jdou stranou, vzhle-
dem k boží milující vertikále jsou i ty nejpodstatnější nepodstatné.
Na závěr mi dovolte ještě jeden pozoruhodný úryvek z rozhovorů: 
„Proč nás Bůh stvořil tak nedokonalé? Já bych si na jeho místě pořídila
lepší materiál.“
„Materiál jsme dobrý, ale vypadá to, že nás stvořil spíše jako takový polotovar. Nedal
nám všechno úplně hotové, dost toho nechává na nás samotných. Máme svobodu
volby, My, co svobodu milujeme, jsme s tím spokojeni.“
Opravdu máme svobodu volby Bohem darovanou? V čem, pane faráři, ptá
se překvapený čtenář? Ke své postavě nemůžeme přidat ani centimetr, 
k délce svého života ani den, zdraví, bystrost, talent, krásu – to vše také
pouze přijímáme nebo po tom marně toužíme. A přece! Na mnoha strán-
kách nám autor znovu a opět, téměř do omrzení připomíná, že existuje širo-
ká oblast života, v níž jsme svrchovanými pány MY. Je to oblast etiky, oblast
mravní. Jen na našem rozhodnutí záleží, využijeme-li svůj darovaný čas
života k tomu, abychom poskytli prostor laskavosti, dobrotě srdce, proje-
vům odpuštění, pomoci bližnímu, … jako smysluplnému cíli našeho přebý-
vání na zemi.

Milada Kaďůrková

kristína royová: staniša

Kristína Royová (1860-1936) je nepochybně nejznámější slovenská evan-
gelikální spisovatelka. A je známá nejen na rodném Slovensku, neboť její
knihy byly přeloženy do více než třiceti jazyku.̊ Křesťanský sbor Ostrava
nyní vydal její román Staniša v překladu Ludmily Hallerové. Tuto knihu
dopsala v roce 1928 na Staré Turé, baště slovenského evangelikalismu, kde
se narodila a kde také zesnula.
Byl jsem požádán, abych ke knize napsal předmluvu, což jsem s radostí
učinil. Snad se nebudete zlobit, když si nyní obsah této předmluvy pře-
čtete v této recenzi:
„Držíte v ruce knížku, psanou v jiné době. Knížku, jaké se dnes píší velmi,
velmi zřídka. Jinakost doby na vás dýchne snad z každé stránky. A přitom
mám dojem, že knížka popisuje skutečnosti nadčasové. Z hlediska obsa-
hového v ní najdete hřích, pokání, obrácení, víru, lásku i naději, odpuště-
ní, Boží vedení. Z hlediska formálního se vám bude někdy jevit téměř jako
detektivka – takový má vyprávění spád. Najdete v ní ale rovněž krásné
popisy přírody nebo líčení vnitřních hnutí v duši člověka. Námitka, kte-
rou patrně vznesou nevěřící čtenáři – ale je možné, že i někteří čtenáři věří-
cí – je, že je to příliš krásné, možná až příliš sladké.
Děj vám nebudu prozrazovat. Knížka někdy připomíná pohádku, přitom
ale její děj není nerealistický. Každá stránka ovšem svědčí o tom, že autor-
ka miluje Pána Ježíše Krista. Pokud se nám někdy zdá, že knížka líčí
duchovní skutečnosti příliš přímočaře, položme si otázku, zda ve skuteč-
nosti nejsou opravdu takto přímočaré – zda problém není v nás, když si
komplikujeme věci, které jsou ve skutečnosti jednoznačné. Hřích je hřích,
pokání je pokání, nový život je nový život. Knížka potěší a povzbudí snad
každého člověka, který miluje Pána Ježíše Krista. A pokud ji vezme do
ruky nevěřící nebo neobrácený člověk a pokud ji po několika stránkách
neodloží, možná pozná, co je to skutečné křesťanství.“
Knížka má 210 stran a předpokládám, že brzy bude k dostání v křesťan-
ských knihkupectvích.

Dan Drápal

naše recenze



Získal vzdělání na bratrské škole v Mladé Boleslavi, kde vyrůstal pod
vedením („bohoslovce Jednoty“) bratra Lukáše Pražského (+1528). 
V roce 1529 se stal jáhnem a 1531 knězem. Působil ve sboru boleslav-
ském a od roku 1533 prostějovském. Už v roce 1532 byl zvolen do Úzké
rady a v roce 1537 (v pořadí 13.) biskupem. V letech 1533 a 1535 vedl
jednání s wittenberskými reformátory Lutherem a Melachthonem a 
v roce 1540 s vratislavským Johannem Hessem. Požádal Luthera o před-
mluvu k Bratrskému vyznání, které už bylo přeloženo do němčiny. Při
setkání v Kyjově se snažil (ovšem neúspěšně) o dorozumění s zwingli-
ánskými Bratřími habrovanskými. Byl učitelem Jana Blahoslava, které-
ho roku 1543 vyslal na studium do slezského Goldbergu (dnes Zloto-
ryja). Osvědčil pedagogické vlohy při práci s mládeží a pastýřský takt
vůči kněžím Jednoty. Trpěl těžkou a dlouhou chorobou, které ve věku
43 let podlehl.
Podle Blahoslava byl „mužem zdařilé povahy, vtipným a výmluvným
kazatelem, který chvalitebně vedl biskupský úřad a spravoval (církev-
ní) služebníky téměř pro celou Moravu“. Psal polemické spisy se zvlášt-
ním zřetelem na večeři Páně a vydával i knihy jiných. Do Šamotulského
kancionálu 1561 pojal Blahoslav 31 jeho písňových textů. Několika 
z nich užíváme dodnes.

Národe český, chvaliž Boha, /neb tobě obzvláště dobrodiní mnohá/
v tom učinil,/ že Mistra Husa k službě vzbudil,

/ aby skrze jeho kázání/ obnovil v Čechách církev svou pro spasení./
Kdož jsou toho nyní účastni,/ buďme vděčni.

/Vzezřel Bůh na hrozné zavedení/ od Písma svatého,/
vzpomenul na věrné zaslíbení/ Krista, Syna svého,/

že těch dní ukrátí,/ Antikrista srazí/
duchem úst svých/ skrze posly své kázáním jich.

Bohuslav Vik

“Hospodin je můj pastýř, 
nebudu mít nedostatek.“

Žalm 23 

Pán Bůh skrze Krista vstoupil s ná-
mi lidmi do  blízkého společenství.
Tak to žalmista vyznal hned v prv-
ním verši (Ž 23,1n):„ Hospodin je
můj pastýř“. Dotyčný vidí  Hospo-
dina jako osobu, která se o něj
každý den stará. A to na výbornou,
neboť jak dále vyznal (Ž 23, 1n):
„nebudu míti nedostatek“. Žalmis-
ta se totiž přesvědčil o tom, že o něj
tento pastýř pečuje každým dnem.
Proto se neobává zítřka, neboť ví, že
i v budoucnosti bude předmětem
jeho  spasitelné péče. A my jako
křesťané víme, že to nejlepší Boží
“pastýřství“ se projevilo v Pánu Je-
žíši Kristu. Vždyť on sám o sobě
řekl (Jan 10,11): ,,Já jsem dobrý
pastýř. Dobrý pastýř položí svůj
život za ovce.“ Tento náš dobrý

pastýř za nás položil svůj život na
kříž, abychom skrze jeho smrt zís-
kali  přístup mezi jeho společenství.
A právě zde můžeme zakoušet onu
jedinečnou Boží péči. Sám žalmista
o tomto pečujícím Božím pastýři
pověděl, že mu dává (Ž 23, 2n):
,,odpočívat na travnatých nivách“ 
a že ho (Ž 23,2nn): „vodí ho na klid-
ná místa u vod“. Kristus nás přivá-
dí z mnohých bouří našeho života
na tichá místa rozjímání nad slo-
vem Božím. To je ona duchovní
strava, kterou nás Bůh sytí. A záro-
veň nám dává při těchto pokojných
chvílích napít z pramene vody živé,
jímž je Duch svatý. Ten činí slovo
Hospodinovo živé, mocné a aktuál-
ní. Toto slovo sytí. Někdy nás  tento
pastýř živí (1 Pt 2,2) “duchovním
mlékem“, jindy  (Žd 5,14) “hutným
pokrmem“. On dobře ví, co jeho
ovce potřebují. Ale co víc, tento
nebeský pastýř nám (Ž 23,5) “kalich
po okraj plní“. Sám Kristus nám
dává při večeři Páně napít z kalicha
Boží milosti. Ano, toto viditelně mi-
lostivé slovo se nám stává onou
opojnou radostí. Vždyť Bůh odpou-
ští! On nejen sytí, ale i chrání. Má 
k tomu jako pastýř dřevěnou hůl,
kterou může odehnat dravce a
berlu, jíž může vytáhnout ztrace-
nou či zatoulanou ovečku z jámy. A
my jako křesťané víme, že nás tímto
způsobem chrání od Satana, od hří-
chu a od zlých mocností. A činí tak
opět slovem Božím. A nakonec to-
hoto žalmu slyšíme, že on nás
nikdy neopustí. Však tento dobrý
pastýř řekl (Mt 28:20): ,,A hle, já
jsem s vámi po všecky dny až do
skonání tohoto věku." On je nám
nápomocný i v těch nejtěžších ži-
votních situacích. Žalmista vyzná-
vá (Ž 23,4): ,,I když půjdu roklí šeré
smrti, nebudu se bát ničeho zlého,
vždyť se mnou jsi ty.“ I v tak těžké
chvíli, jakou je blízkost smrti, nebu-
de člověk opuštěn. Moc Kristova
Ducha ho přes tyto svízelné oka-
mžiky přenese a vzkříšením z mrt-
vých ho uvede do nebeského pří-
bytku. To je naše společná naděje
víry, neboť jak čteme v dopise apoš-
tola Pavla Korintským (1 K 2,9):
,,Co oko nevidělo a ucho neslyšelo,
co ani člověku na mysl nepřišlo,
připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ 
Kéž nás i v roce 2017 předchází
onen nebeský pastýř. A kéž nás po-
siluje a chrání svým pastýřským
slovem a svojí pastýřskou mocí. 
A kéž nás ve svůj čas uvede do
naplňující slávy synů a dcer Božích.

Daniel Smetana 
kazatel Církve bratrské 
v Horních Počernicích a 

kaplan v Nemocnici Na Homolce

zamyšlení nad žalmem 23bratrský biskup a básník 
Martin Michalec

(1504 litoMěřice - 27.1.1547 prostějov)
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Snad je to tím krajem u Přibyslavi,
kde lidi připomínají kameny a
kameny zas lidi, že se tu narodil no-
vinář a buditel národní cti, k jehož
myšlenkám se vracím stále častěji;
jako kluk jsem četl Křest svatého
Vladimíra a smál se epigramům, ale

ostatní dílo jsem měl za překonané
a tedy určené pro bádání historiků,
proto mě později vyrazilo dech, jak
jsou stále platné názory Havlíčka 
z Borové, jak v nich nacházím sám
sebe, jak musím žasnout nad tou
pevnou, čistou řečí, v níž není místo
pro tvrdá slova, která by chtěla jen
bít a kamenovat; Havlíčkova řeč je
ryzí, Havlíček říkal věci, na které
jiní netroufli ani pomyslet, Havlí-
ček je pro mne to, čemu se na Vyso-
čině říká opravdové chlapisko.
Rádo se říká, že neměl rád církev a
jako by ani v Boha nevěřil, ale kdo
četl jeho spisy, dobře ví, že Havlí-
ček rozlišoval nabubřelou instituci
církve od náboženství, které uzná-
val a ctil a viděl ho jako niterný
obsah svého vlastního duchovního
života – Věřím v Boha, otce všemo-
houcího, stvořitele nebe i země –
vyznává ve svém „havlíčkovském
credu“ – Věřím, že o něm nikdy ne-
budu nic jistého vědět, a  věřím, že
by to byla pošetilost přít se, kolik
má vlastností … 
Snad už nám nehrozí absolutistic-
ká vláda církevních hierarchů, pro-
ti níž tak sveřepě vystupoval, zato
jeho opravdovost by měla být
předmětem našeho zkoumání, ob-
divu a následování. O ničem nebyl
Havlíček tak přesvědčen, jako o
přínosu vlasteneckých kněží, kteří
– bez světské bázně, ovšem způso-
bem mírným a slušným, mají lidem
otevírat oči v občanských záleži-
tostech. 
Vedle kněžstva viděl Havlíček po-
třebu silného a nezávislého peda-
gogického sboru, který by přijímal
základní křesťanské prvky jako
východisko k výchově. Proto navr-
hoval zřídit pedagogicko-teologic-
kou fakultu, z níž by vyšli kněži a
učitelé, kteří by – vyhlásili boj se-
dícímu vojsku byrokratů a plížící-
mu se vojsku udavačů. 
Zatímco buditel Jungmann se do-
čkal rytířského řádu, Havlíčka jen
posmrtně ozdobila trnová koruna
Boženy Němcové. Snad nikdo v té
době neměl tolik nepřátel, nikoho
však národ nemiloval jako svého
„Tygra z Borové“, učme se proto žít
a mluvit u českého Havla, přátelé a
dědicové Borovského Karla.

Jan Schwarz 

Kde není voda, tam se rozprostírají a
ujímají vlády neúrodné pláně a pus-
tiny. Tam přestává pulzovat život a
o slovo se hlásí velice výrazně a
neodbytně smrt.
Rozmanitou lidskou vyčerpanost
a vyprahlost však chtějí osvěžovat
proudy živé vody. Do strastiplné-
ho putování pouští dní, do všelija-
kých bolestí a životního sevření
přináší Duch svatý vzpruhu a zbo-
hacení. V textu z Janova evangelia
zve k tomuto zdroji sám Pán Ježíš.
„V poslední, veliký den svátků
Ježíš vystoupil a zvolal: Jestliže
kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!
(7,37).“
Zmíněná slavnost byla velkolepá a
okázalá. Vnější nádhera a pestrá
hudební produkce či rozmanité
kněžské úkony však snadno zatlačí
kamsi do kouta nosný obsah zvěsti.
Ze shromáždění se tak může stát
zajímavá podívaná, pastva pro oči.
Zůstává se ovšem jen na povrchu.
Srdce účastníků slavnosti jsou a
zůstávají i nadále vyprahlá. Toto
Ježíš velice dobře ví. Není proto
divu, že je značně kritický k zaběha-
ným a léty posvěceným rozličným
náboženským praktikám a zvyk-
lostem.
Poutníci – přistupte proto přímo ke
mně! Já chci i mohu osvěžit všechny
ty, kdo jsou svíráni palčivou žízní.
Ty, kdo klesají pod životními či jiný-
mi břemeny. Hledáte opravdu plný
a až po okraj naplněný život? Ten
nabízím a daruji já sám. Zdávna
vyhlížená a očekávaná spása je tady
a zde. A není určena jen někomu, ale
je nabízena všem.
Koho se týká Ježíšovo pozvání? Je
nabídka adresována skutečně i
nám? Pravda, zdraví nepotřebují
lékaře. Avšak – kdo je vlastně zdra-
vý? Je to tak jasné? Ježíš nijak neška-
tulkuje. Neteoretizuje, ale přichází 
s konkrétní pomocí. Každému dává
a nabízí novou životní příležitost.
Neučí a nepřesvědčuje nikoho, že
má žízeň. On totiž tuto žízeň, ať již
přiznanou či zamlčovanou, prostě a
jednoduše sám tiší.

Ježíš dobře ví, jak na tom kdo je. 
A křesťan nežije z toho, co má, co
vlastní. Žije z toho, co přijímá, co
zdarma dostává. Ježíš obdarovává
bohatě chudé. A církev si má uvědo-
mit – v tom či onom společenském
uspořádání – že je chudá, a právě
proto odkázaná na zbohacení shůry.
V tom je i její šance.
Ježíšův vztah k nám není závislý na
tom, čím se kdo můžeme prokázat a
vykázat. Nepotřebuji se pochlubit
jakostí, úrovní svého života. Smím
přijít. A to takový, jaký jsem. Kristus
mne přijímá. Ano, vždyť Kristus
hříšné přijímá. Jestliže tomu tak
opravdu je, pak se nemusím obávat
lidí. Nemusím se potácet dny bez
špetky humoru a bez zdravého nad-
hledu. Nebudu se ani zlobit a rozči-
lovat, že jsem někde přišel příliš
zkrátka. Co jsem dostal, to mám roz-
víjet a dávat znovu do služby. Tímto
způsobem se stává život vpravdě
bohatým.
Kdo přijde a uvěří, ten je napojen i
stále napájen kvalitní vodou, ten
se posléze stává sám těšitelem 
i tišitelem lidské žízně. Bude mít
druhým co dát, co předat. Z jeho
nitra bude vycházet, vyvěrat proud
živé vody. To znamená: Není
možné si ponechávat a ve sladkém
blaženství okoušet a zažívat co
jsem zdarma dostal. Dar je totiž
nutno i radno nést dál. K tomu je
také i určen. Takové je jeho zamě-
ření. Ježíš neuznává sobecké, do
sebe ustavičně zahleděné, a proto
ale neužitečné, příjemce milosti. 
Z lidského nitra mají vytékat
proudy živé vody. Jaká obrovská a
sotva představitelná změna a pro-
měna!
Najednou je tu zcela nová situace.
Díky Kristu jsme uschopňováni
nést dobrou a nadějnou zprávu o
jiné jakosti života; o jiných, dosud
netušených možnostech. Máme se
stávat občerstvením pro druhé.
Živá voda je opakem vody stojaté,
zahnívající. Proudící voda se žene
nezadržitelně dopředu. Překonává 
i nastavěné a nahromaděné překáž-

ky. Čím člověk překypuje, čím pře-
téká, to i předává. O to se i dělí.
Jestliže žijeme z evangelia a jsme
naplňováni Duchem Kristovým,
nebudeme se zavírat se svou vírou
kamsi ustrašeně za dveře. 
A tu se možná zvídavě zeptáme: Je
možné prokázat viditelně a zjistitel-
ně, co s námi činí Duch svatý? Není
pochyb o tom, že dělá velké věci.
Kdo přišel k Ježíšovi, kdo zaslechl a
uposlechl. jeho pozvání, tak se mění.
Asi ne hned a v okamžení, ale
postupně. Duch ho přetváří a bere
do služby. Vyvádí z neplodné zahle-
děnosti do sebe a směřuje k potřeb-
nému bližnímu.
Pouhé setkání či rozhovor s někte-
rými křesťany působí úzdravně a
povzbudivě. Kde jsou tito lidé pří-
tomni, tam je zvláštní svoboda a
spontánní radost. Jsou přitažliví už
svým přístupem, postojem k živo-
tu. Vyzařují dobrotou, pokojem i
srdečností, jejich úsměv není nijak
křečovitý. To vzácné, co přijali shů-
ry, dávají a předávají dál. Tiše a po-
slušně. Možná, že si i posteskneme:
Ach, těchto lidí je příliš málo, je jich
v církvi i ve společnosti citelný ne-
dostatek.
Křesťan může sloužit pouze tehdy,
když přijímá. Občerstvit a povzbu-
dit může proto jen ten, kdo byl sám
nejprve občerstven. Potěšovat může
zase jen ten, kdo už byl dříve potě-
šen shůry. Budeme moci tišit žízeň,
pokud budeme sami pravidelně při-
cházet ke zdroji, k prameni vody
živé. A my opravdu smíme přijít i
přicházet. Jsme zváni. Jsme chudí,
ale je nám zdarma nabízeno vnitřní
obohacení. Řečeno spolu s apošto-
lem: „Jsme chudí, a přece mnohé
obohacujeme. Nic nemáme, a přece
nám patří vše“. Díky za to. 

Jaroslav Nečas

prameny vody živé

borovský

z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách
vytrvalí. ř 12, 12

ať tě tvá naděje rozradostní. buď trpělivý v těžkých časech
a nikdy se nepřestávej modlit.


