
běh Pro nePoMíJitelný věnec
1 k 9,24-27

Významnou událostí v životě teh-
dejších lidí v Korintu bylo pořádá-
ní známých istmických her, které
probíhaly jednou za dva roky a ko-
naly se už asi od 7. – 6. stol. př. Kr.
Vítěze při nich obdarovávali věn-
cem z břečťanu nebo z miříku cele-

ru. Vítěz se také ve společnosti těšil
stejnému postavení a vážnosti jako
třeba vojevůdce, který vyhrál bit-
vu. Apoštol Pavel byl zcela jistě
těmito sportovními hrami inspiro-
ván. Využívá dobře známou ilust-
raci, aby křesťanům v Korintu, ale 
i nám sdělil, jak se máme jako křes-
ťané chovat v každodenním životě. 
Možná se ptáte, co má sport společ-
ného s vírou a životem křesťanů?
Pavel přirovnává život víry k běhu
a potřebné sebedisciplině. Víra to-
tiž není sprint, ale vytrvalostní běh.
Běh na dlouhou trať. I my potřebu-
jeme výdrž, vytrvalost, sebekontro-
lu a dlouhý dech. To jsou prostřed-
ky, které nás mají udržet na cestě za
Bohem. I sportovec si nemohl dělat,
co chtěl, ale musel se podřídit tvrdé
sebekázni. Pochopení poměru vy-
trvalého a disciplinovaného trénin-
ku k vítězství (na olympijských
hrách) má pomoci i nám v našich
vlastních životních zápasech na po-
li duchovním. Sebeovládání však
není samo o sobě cílem. Záleží také
na směru našeho běhu, čemu nebo

komu běžíme vstříc, záleží na cíli.
Náš cíl je před námi, na něj se těší-
me a ten nás posiluje. Křesťan se
podobá běžci, který běží upřen k cí-
li, aby dosáhl vítězství a odměny.
Tím vítězstvím je Kristovo vítězství
nad smrtí – vzkříšení, a účast křes-
ťanů na něm. Odměnou je samotný
Kristus. Apoštol používá tyto obra-
zy, aby vyjádřil „napětí“ a dyna-
mismus křesťana uchváceného
Kristem. To je určení a poslání ži-
vota. O tom psal apoštol Pavel 
v jiném „běžeckém oddíle“: „Nemys-
lím, že bych již byl u cíle anebo již
dosáhl dokonalosti; běžím však, abych
se jí zmocnil, protože mne se zmocnil
Kristus Ježíš. Bratří, já nemám za to, že
jsem již  u cíle; jen to mohu říci: zapo-
mínaje na to, co je za mnou, upřen 
k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli,
abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží
povolání v Kristu Ježíši.“ (Filipským
3,12-14).
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Mk 15,12-32 (Zachariáš 3)
Vidět Ježíše na staletí dopředu. Tak
můžeme nadepsat toto zamyšlení.
Lze to ale – vidět Ježíše na staletí
dopředu? Jistě: pro novozákonní
pisatele je zásadní, že Starý zákon
mluví o Ježíši. Nespadl z čistého ne-
be, nevynořil se odnikud. Mesiáš
měl být dítětem židovského náro-
da, pokračovatelem jeho staletých
dějin. Apoštolové neumí bez Staré-
ho zákona o Ježíši vůbec mluvit. 
A jistě: už starozákonní Izraelité a
Židé Ježíšovy doby vyhlíželi vy-
koupení – a Vykupitele; doufali 
v obnovu království – a v příchod
Krále; očekávali očištění chrámu – a
příchod Smírce. Jakoby nad strán-
kami Písem mohli vidět Ježíše na
staletí dopředu. 
Ale co přesně viděli? Zacharjáš vi-

děl vše podstatné: Jóšuu (Ježíše,
řečeno novozákonně), kterak stojí
před Božím soudem, a byl zproštěn
viny. Viděl, že Hospodin „odklidí
vinu této země v jediném dni“.
Viděl předzvěsti kýženého krále,
„služebníka, zvaného ‚Výhonek‘“
(Jr 23,5-8; 33,15nn; Iz 11,1). Prorok
slyšel „evangelium podle Zachar-
jáše“. A přece to pak v evangeliích
vypadá tak jinak! Ježíš (Jóšua) není
kněžského rodu. Nestojí před sou-
dem Božím, vinný, a ospravedlně-
ný, nýbrž nevinný před Římany,
kteří ho odsoudí k smrti. A do orná-
tu ho odívají žoldáci. A za trůn mu
slouží šibenice, kříž… Jako by evan-
gelia obracela starozákonní vidění
naruby. Jako by z moci a slávy, kte-
rou viděl prorok, dělala nouzi; a 
z nouze ctnost. Jako by při čtení

bylo nutné před závorku vytknout
opačné znaménko. Očividně nepla-
tí, že jen kdyby Ježíšovi současníci
četli Bibli pořádně, prostě a jedno-
duše by v něm poznali Mesiáše.
Tohle poznání nebylo jen tak nabí-
ledni, muselo být člověku dáno
shůry, vírou. 
Ale pojďme se podívat na Zachar-
jášovo vidění; abychom jeho očima
mohli uvidět Ježíše. „Ukázal mi ve-
lekněze Jóšuu, jak stojí před Hospo-
dinovým poslem, a po pravici mu
stál satan, aby proti němu vznesl
žalobu.“ Proč? „Jóšua totiž, jak stál
před poslem, byl oděn do špinavé-
ho šatu.“ Jóšua asi nikdy nestál 
v andělském shromáždění; a nebě-
hal v „pokálených“ šatech. Byl to
vůdce navrátilců ze zajetí, iniciátor

vidět Ježíše na staletí dopředu

Dokončení na str. 2

Vážení čtenáři,
vstoupili jsme do jubilejního roku 2018, který nám signalizuje 100. výro-
čí založení Československé republiky v novodobých dějinách. Toto výro-
čí má svůj velký význam. Žijeme v době, kdy jsme svědky různých výbu-
chů nacionalismu. Balkánská krize byla pro celou Evropu varováním,
kam až může tvrdý nacionalismus zajít. Stopy nacionalismu můžeme
dnes vidět v celé Evropě v různých formách pravicového i levicového
extremismu. Na druhou stranu se ztrácí vlastenectví a někteří jako by
vyhlíželi, že se národy rozpustí v kotli multikulturalismu a šedé zóny
soudobého pluralismu.
Pro české země měl vznik republiky velký význam národního sebeuvě-
domění a přinesl také plnou občanskou a náboženskou svobodu. I když
tento rok slavíme vznik našeho státu odloučeni od Slovenské republiky
a také Podkarpatské Rusi, je na místě připomenout historické, kulturní,
politické i náboženské rozměry našich moderních dějin. Náš národ pro-
šel nadějnými i těžkými dobami. Mnohokrát byl pokořen svou vnitřní
nejednotností a také útoky zvnějšku, z nichž nejtvrdšími byly nacismus
a komunismus. Z Boží milosti nám bylo dovoleno náš stát zachovat a stát
se součástí dnešní demokratické Evropy. Říká se, že tam, kde se nestudu-
jí dějiny, vrací se středověk a jsou opakovány chyby minulosti. Letošní
výročí je dobrou příležitostí podívat se k počátkům našeho státu i k jeho
dalšímu vývoji. Může to vést k novým inspirativním odpovědím na otáz-
ku po smyslu českých dějin. 
V tomto roce si také připomínáme vznik jedné z našich protestantských
církví – Českobratrské církve evangelické. Tato církev vznikla v jubilej-
ním roce sloučením církve reformované a luterské. I toto výročí nás může
vést k zamyšlení nad vývojem křesťanství v naší zemi a odkazem české i
světové reformace pro dnešní dobu.
Srdečně Vás jménem Kostnické jednoty zveme k účasti na letošních
významných výročích, a to jednak četbou článků, ale také i aktivním roz-
hovorem, který je možné vést na stránkách Evangelického týdeníku, ale
také v jednotlivých sborech a jistě i doma v rodině, mezi generacemi a
mezi vašimi přáteli.

Jménem Kostnické jednoty 
Pavel Černý

Mezi nacionalismem 
a národní lhostejností

U příležitosti 100. výročí vzniku Českoslo-
venska chystá Pražský hrad hned několik vý-
stav. Na prvních dvou, které se konaly v prů-
běhu ledna, si návštěvníci mohli zdarma pro-
hlédnout české korunovační klenoty či vzácné
rukopisné a archeologické památky.
Od 10. do 15. ledna se konala výstava 
s názvem “V základech státnosti”, kde byl mj.
vystaven originál Zlaté buly sicilské, a od 
16. do 23. ledna “Symbolická moc českých
korunovačních klenotů”. 
Další tři výstavy se zaměří na vývoj českého
státu od středověku až do současnosti, státní
symboly a také na méně známou staletou his-
torii Hradní stráže.

(red)

AktuAlitA: PrAžský hrAd ke 100. výročí vzniku rePubliky

Ke stému výročí vzniku republiky volíme prezidenta



obnovy, obnovitel chrámu. Jakkoli
ale Jóšuův pozemský ornát možná
zářil čistotou, srdce zmazané bylo.
A nejen jeho, velekněz zastupuje
izraelské shromáždění! Však je tu
satan, doslova „žalobce“, a žaluje:
„To že má být velekněz? Ten má
obětovat za lid? Ten že postaví
chrám? Vždyť se na něj podívejte!“
(Kolikrát přebíráme ďáblovu práci,
když si stěžujeme jeden na druhé-
ho! A kolikrát jsme se ocitli v Jó-
šuově kůži, nezpůsobilí ke službě, 
s „pokáleným“ svědomím…) 
Rituálně a snad i morálně nečistý
velekněz skutečně nemá co pohle-
dávat v chrámě, natož před nebes-
kým trůnem. Přesto Hospodin ža-
lobce kárá: „Což to není oharek
vyrvaný z ohně?“ Jak by asi měl
vypadat? Vždyť vyvázl ze zajetí! 
A Hospodin, aniž na Jóšuovi žádá
omluvu, či vysvětlení, z čirého sou-
citu a z lásky k chrámu a lidu při-
kazuje dvořanům, aby kněze vy-
svlékli z těch hadrů a přinesli čistý
ornát: „Pohleď, sňal jsem z tebe
tvou nepravost.“ A nakazuje, aby
mu na prostovlasou hlavu – další
kněžská nemožnost - vsadili tur-
ban. (Jak jen si Hospodin uzpůso-
buje nezpůsobilé! Nečeká, až se
vydrhneme a vylouhujeme, sdrá-
tujeme a zaletujeme, nýbrž na svůj
účet se sám ujímá naší nezpůsobi-
losti. Jediným slovíčkem poráží
satana.)
Hospodin Jóšuu potvrzuje v kněž-
ské službě, a víc než to: „Budeš-li
chodit po mých cestách a střežit své
pověření, pak budeš obhajovat můj
chrám a střežit má nádvoří - a já ti

dám právo přicházet mezi ty, kteří
zde stojí.“ A ostatní navrátilé kněze
– to asi budou oni „druhové, kteří
sedí před tebou“ – prohlašuje za
důkaz, že daruje „svého služební-
ka, zvaného ‚Výhonek‘“: podťatý
Judův kmen znovu oživne a z pa-
hýlu Davidova rodu přece jen vy-
raší král. 
Jóšuovi a jeho druhům, celé komu-
nitě muselo toto vidění vlít krev do
žil. Národ snášel soud exilu, co si za
staletí lehkovážnosti a nevěry na-
drobil. Bůh sám ho rozptýlil; jen
několik málo vyhnanců se odvážilo
domů. Našli Jeruzalém v troskách,
chrám rozvalený, oltář zbořený,
kněžstvo pochybné. A přece se Hos-
podin – ohlašuje Zacharjáš - postavil
na jejich stranu! A odpouští svým
viníkům, převléká pokálené, hájí
obviněné a nebeské pocty slibu-
je „oharkům vyrvaným z ohně“.
Evangelium podle Zacharjáše!
Kde a jak v tomto vidění vidíme
Ježíše takříkajíc na staletí dopředu?
Co vidíme? Vidíme nejprve pravý
opak golgotské scény! Žádný křik
davu a pohanský soud, nýbrž sata-
novu neúspěšnou žalobu a Boží za-
stání. Žádné zhanobení člověka, ale
jeho očištění. Žádný posměch a
smrt, nýbrž povolání do Božích slu-
žeb. A přece – učí Zacharjáš – má-
me v Ježíši, v tom na Golgotě, vidět
„oharek vyrvaný z ohně“. Právě
Ježíš, ten z Golgaty, je zelený „Vý-
honek“ z rodu Davidova: výhonek
vyrvaný z ohně. Ano, tahle napolo
spálená větvička! Tenhle Ježíš je
Mesiáš: Kristus ukřižovaný, právě
jako ukřižovaný. Ten ukřižovaný je
Kristus! Nejen ten divotvorný a las-

kavý Ježíš; a nejen až ten vzkříšený
a všemocný: nýbrž právě ten slabý,
oběšený, posmívaný, ten k uzoufá-
ní, ten, který se sám ptal, proč ho
Bůh opustil… Ten je Kristus a je po-
volán za Kněze, za našeho Obět-
níka a Smírce, Přímluvce! Toho
Bůh vyrval z ohně soudu a jedním
slovem, v jediném dni z něho sňal
vinu – naši vinu, vinu země. A smí
tedy vstoupit do nebeského shro-
máždění a protiřečit satanu a všem
ostatním žalobníčkům. 
Co Zacharjáš viděl? Neviděl hnus-
nou Golgotu, nýbrž nebe. Neviděl
odsouzence, viděl ospravedlněné-
ho. Neviděl, jak si smrt bere Jóšuu z
Nazareta, ale jak velekněz Jóšua
ohlašuje nový život. Zacharjáš ne-
viděl Krista ukřižovaného; viděl
ale, co Kristův kříž skrývá, co Kris-
tův kříž znamená, co jemu, Bohu i
nám přináší. 
Starý zákon ohlašuje Boží moc a
moudrost, slávu Izraele, spásu svě-
ta. Takového Ježíše mohli starozá-
konní lidé „vidět na staletí dopře-
du“: slavného, vítězného, silného,
živého. Ale on přišel skryt pod opa-
kem: jako dítě z Betléma, jako naza-
retský soused, jako venkovský uči-
tel, jako prorok, kterého vlastní lidé
zradili a okupanti umučili. Ale
právě to je ona Boží sláva, jeho moc
i naše spása. Zacharjášovo vidění
odhaluje ctnost v nouzi, moc v sla-
bosti, Boží slávu v Ježíšově tváři,
odpuštění v nečistém kříži. Boží
slova z nás snímají všechnu vinu. 
A víra to slovo slyší: a tak ho má.
Amen.

David Beňa
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z církví doma i ve světě
MAnželství bez Mýtů
Další ročník Národního týdne manželství proběhne 12. - 18. února 2018.
Kromě mýtu, že manželstvím končí dobrý sex a že vás dále čeká jen větší a
větší nuda, obestírá manželství nespočet moderních mýtů. Sňatek je jediný
doživotní trest, kde vám nepomůže dobré chování. Manželství není loterie, 
v té se aspoň někdy vyhrává. I ženatý může být šťastný. Jen se to nesmí
dovědět manželka. Manželství je přechod od slova smět ke slovu muset.
Kdo z nás neslyšel bezpočet podobných vtipů a narážek o manželství, které
jako by naznačovaly, že sňatkem končí veškerá romantika, zábava, zájem o
druhého, štěstí, svoboda atd. Ale není to všechno trochu jinak?
Již dvanáctý ročník Národního týdne manželství, největší iniciativy na pod-
poru manželství v ČR, proto ponese motto „Manželství bez mýtů" a poku-
sí se odpovědět na nejvíce omílané mýty o manželství. NTM proběhne již
tradičně v týdnu sv. Valentina od 12.-18. února 2018. Na zahajovací tiskové
konferenci opět vystoupí zástupci odborné veřejnosti, politiků, duchovních
i dalších osobností, pro které je manželství stále jednou z největších hodnot
v životě.
„Manželství je na jedné straně opředeno mnoha přehnaně romantickými
představami a na druhé straně je terčem cynismu, který vyvěrá ze zranění a
zklamání, které přináší každý dlouhodobý vztah. Mnoho lidí vstupuje do
manželství s nereálnými představami a očekáváními od svých partnerů,
které není v lidských silách naplnit. Jiní lidé se zase děsí dlouhodobého
manželského svazku, protože uvěřili mýtům, které zveličují to, co v man-
želství stojí hodně energie a úsilí, aniž by ale ukázali na krásu a hloubku,
které tento nejintimnější vztah přináší. Každé dobré manželství chce mno-
hem víc než lásku.", řekl koordinátor NTM Petr Adame. NTM je skvělou
příležitostí, kdy se páry mohou inspirovat, jak ze svého dobrého manželství
udělat ještě lepší nebo, pokud je to třeba, obnovit to, co se časem ve vztahu
vytratilo. Je iniciativou, která spojuje celou škálu organizací, jednotlivců,
odborníků, měst i církví a která již v minulých letech na oslavu manželství
a pro jeho podporu zorganizovala stovky akcí po celé České republice. 
Více informací o kampani a akcích je možné nalézt na stránkách
www.tydenmanzelstvi.cz a www.facebook.com/tydenmanzelstvi 
Pro další informace kontaktujte:

Petr Adame, koordinátor NTM 
telefon: 605 874 765, e-mail:adame@tydenmanzelstvi.cz

Mgr. Jiří Unger, tiskový mluvčí NTM 
telefon: 777 842 000, e-mail:unger@tydenmanzelstvi.cz

Ing. Mgr. Marie Nováková, 2. tisková mluvčí NTM 
telefon: 775 204 208, e-mail: novakova@tydenmanzelstvi.cz

Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se
poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších
zemích světa. Cílem akce je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu
zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manžel-
ství a též motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osob-
nosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství. 

MiMořádná sbírkA Pro nAdAci PoMáhAJící oběteM
znásilnění v kongu vyneslA Přes 424 tisíc korun
Loni v září vyhlásila synodní rada ČCE mimořádnou sbírku pro nadaci
Panzi Foundation, která financuje provoz nemocnice v Kongu, jež pomáhá
znásilněným a zmrzačeným ženám. Sbírka vynesla 424 217 korun. Děku-
jeme všem, kdo přispěli.
Znásilnění je v Kongu používáno jako válečná zbraň, a to jako zbraň velmi
ničivá. Cílem není uspokojení sexuální touhy, ale zmrzačení žen, které při-
náší rozklad celých komunit, v nichž jsou ženy často hlavní ekonomickou
silou. Obětmi jsou nejen dospělé ženy, mladé i staré, ale také dívky včetně
kojenců. O této situaci mluvil na loňském valném shromáždění Světového
luterského svazu dr. Mukwege, který v roce 1999 založil v Kongu nemocni-
ci poskytující pomoc těmto obětem. Práci nemocnice financuje nadace Panzi
Foundation, jíž poputuje výtěžek sbírky.

www.e-cirkev.cz

steve chAlke: doslovný výklAd genesis
stoJí zA úPAdkeM důvěry v bibli
Podle baptistického pastora konzervativní evangelikální čtení příběhu o
stvoření podpořilo erozi důvěry v Bibli. Steve Chalke, známý obhájce
stejnopohlavních církevních sňatků, říká, že biblický příběh o stvoření
je doopravdy „radikálním poselstvím o přijetí a rovnosti“ a výklad tra-
dicionalistů se míjí s jeho opravdovým významem.
Správné pojetí by podle něj mohlo zachránit víru mladých lidí, kteří ne-
souhlasí s konzervativním přístupem k sexualitě. „Církev se příliš dlou-
hou dobu pokouší obhajovat historicitu příběhu o stvoření, o Noemově
arše a mnoha dalších, a tak selhává v příležitosti předat to pravé posel-
ství,“ uvedl Chalke. „Současně tak nevědomky hraje roli při rozpadu
důvěry v autoritu a relevanci Bible,“ dodal.
Biblický příběh o stvoření podle něj nebyl napsán tak, aby vysvětloval
historii nebo vědu, ale jako záměrná parodie verze populární v Baby-
lonské říši, která v té době držela Izraelity v exilu. „Pokud se podíváme
na strukturu a datování, víme, že první příběh o stvoření byl velmi
pravděpodobně napsán, aby vyvrátil tvrzení, se kterým přišel extrémně
násilnický, hierarchický, sexistický, nacionalistický a dehumanizující
babylonský příběh,“ vysvětlil Chalke.
„Genesis tomu úmyslně protiřečí a podvratně učí, že existuje jen jeden
Bůh, že Bůh je dobrý a že každý člověk – muž a žena z jakékoliv úrov-
ně společnosti – byl stvořen a jmenován zástupcem Boha. Nejen ti, kteří
jsou mocní,“ doplnil. „Vědomí tohoto dodává Genesis obrovskou hloubku
a sílu, nemluvě o odstranění zbytečného a scestného střetu s vědou,“
prohlásil Chalke.

Zdroj: Christian Today

vidět Ježíše na staletí dopředu
Dokončení ze str. 1

Ekumenické hnutí se rozvíjelo v na-
ší zemi na různých rovinách. Nej-
déle mu odolávaly vztahy mezi
Římskokatolickou církví a církvemi
evangelickými. Doba protireforma-
ce a dlouhé období habsburské mo-
narchie s náboženskou perzekucí
zasely mnoho napětí a bolestí. Ze
strany protestantských církví zůsta-
lo mnoho nedůvěry a často podce-
ňování katolické církve. V době před
Druhým vatikánským koncilem
(1962-1965) byla Římskokatolická
církev ještě blokována ve svých eku-
menických iniciativách. Byla to do-
ba, kdy mezi protestantskými círk-
vemi již dávno existovaly vztahy
spolupráce a duchovní sounáležitos-
ti, které dostaly jasnější obrysy v mi-
sijní službě deklarované při prvním
světovém misijním kongresu v Edin-
burghu, v roce 1910. 
A přece se našli dobyvatelé hradeb
oddělujících římské katolíky a evan-
gelíky. Nedávno jsem měl příležitost
s účastníky ekumenické konference
biskupů navštívit v Německu kon-
centrační tábor v Dachau. Je to straš-
né místo, kde na nás dopadl děs a
zahanbení nad tím, co je v rámci lid-
ské rasy možné. Při procházení tábo-
ra, včetně plynových komor, jsem
musel vzpomínat na dva lidi, kteří
se v Dachau potkali a také se tam
spřátelili. Jedním z nich byl výrazný
evangelista, kazatel a také tajemník
Rady Církve bratrské (tehdejší Jed-
noty českobratrské) Josef Cvrček
(1882-1949). V době 2. světové války
byl za pomoc židovské rodině zat-
čen a uvězněn právě v Dachau. Ve

stejné době byl v Dachau uvězněn
pozdější arcibiskup a kardinál Josef
Beran. Oba Josefové se v koncentrač-
ním táboře seznámili a sdíleli vězeň-
skou celu. Farářů bylo v Dachau
uvězněno více. Jiným Čechem byl
profesor Nového zákona Jan Merell,
pozdější děkan Cyrilometodějské
teologické fakulty. V určitém období
vězni neměli k dispozici Bibli. Po-
stupně zjistili, že kazatel Cvrček má
mimořádnou znalost Písma a dove-
de celé biblické oddíly citovat zpa-
měti. Znovu se potvrdila známá
pravda, že v utrpení jsou lidé ochot-
ni překonat různé bariéry a vzájem-
ně si pomáhat. Vztah obou Josefů –
Cvrčka a Berana – je příkladem tzv.
„ekumenismu krve“ – ekumeny,
která se rodí v utrpení. V koncent-
račním táboře, kde byla slyšet a cítit
pracující krematoria, vězni nemohli
vědět, zda přežijí. V takové situaci se
setkávali a povzbuzovali u biblické-
ho poselství a setrvávali ve společ-
ných modlitbách. 

Nakonec oba Josefové přežili a vráti-
li se do své země. Oba byli už jiní.
Zmizely mnohé předsudky a přátel-
ství mezi kazatelem jedné z evange-
lických církví a katolickým arcibis-
kupem pokračovalo. Když kazatel
Josef Cvrček zemřel, napsal ve své
kondolenci kardinál Beran, že vyjad-
řuje upřímnou soustrast nad úmr-
tím „šlechetného Josefa“ a je ho „pa-
mětliv ve svých modlitbách“. Pro
pražského arcibiskupa Berana na-
stala další nesnadná doba. Nacis-
tická hrůzovláda byla vystřídána
hrůzovládou komunistické diktatu-
ry. Ještě dalších šestnáct let byl stří-
davě vězněn na různých místech ve
své vlasti. Nakonec si mohl odjet pro
kardinálské jmenování do Říma.
Přijel tam v době probíhajícího Dru-
hého vatikánského koncilu a zasáhl
svým projevem do tvorby deklarace
Dignitatis humanae, zaměřené na
náboženskou svobodu. Kardinál
Beran před koncilem otevřel českou

ke kořenům českého ekumenismu:
Josef cvrček a Josef beran

Dokončení na str. 3

kazatel
Josef Cvrček

a
kardinál

Josef Beran
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Přísný pán 3.
V knize Janova Zjevení jsou zachyceny dopisy sedmi maloasijským sborům.
Jedním z adresátů je sbor ve Smyrně. Postavení křesťanů v rámci římské říše
nebylo na sklonku prvního staletí nijak snadné, natož záviděníhodné. Pyšný
císař Domitián, za jehož vlády zřejmě kniha Zjevení vzniká, si nárokuje až
božské pocty. Ty mu však nemohou křesťané nikdy přiznat. Proto dochází
k všelijakým napětím, k vlnám brutálního útisku a pronásledování.
Protivenství a různé ústrky se nevyhnou ani sboru ve Smyrně. Ta tedy patří
k největším i nejkrásnějším městům. V tomto důležitém obchodním městě
žije silná a i poměrně vlivná židovská menšina. Z jejího zdárného podniká-
ní mají nemalý prospěch i Římané. Proto vycházejí vstříc schopným i boha-
tým židovským obchodníkům. Křesťané se tak dostávají do dvojího ohně. 
V listu do Smyrny slyšíme o překážkách a ústrcích právě ze židovské stra-
ny. Křesťané pocházejí převážně z nižších společenských vrstev. Svou jina-
kostí, výlučností i sociální ubohostí se stávají trnem v oku. Vzbuzují nelibost.
Jsou snadným terčem.
Židé požívají v dané chvíli určitou státní ochranu. Toho se zřejmě snaží vyu-
žít a křesťanům jejich postavení pokud možno ještě co nejvíce ztížit. Jestliže
potupují křesťany, tupí tím ovšem i jejich Pána – Krista. Nicméně – nechtěj-
me zde předčasně a lacině zevšeobecňovat. Určitá konkrétní synagoga se
staví zřejmě nepřejně vůči určitému chudému křesťanskému společenství.
Smyrna je bohaté město. Je tu ale také i chudý a utiskovaný křesťanský sbor.
A jeho chudoba se stává příčinou pohrdání a úsměšků. Jakou roli může
sehrávat takový sbor v prosperující společnosti? Nebude ho jeho vnější bez-
významnost srážet a stavět kamsi na samý okraj?
Vnější chudoba a malost nejsou a nemusí být nijak na překážku věrnosti.
Utiskovaný sbor si smí přivlastnit potěchu i posilu. Sbor ve Smyrně neslyší
od svého Pána žádné výtky, žádné pokárání. Vždyť Bůh dopouští, ale ne-
opouští.
Sbor není ponechán jen sám sobě. Posiluje ho ten, který je Alfa i Omega. A
od něho přichází i povzbuzení, které skutečně nese. Pán církve ví o chudém
sboru ve Smyrně, jakož i o věrných hloučcích křesťanů kdekoliv a kdykoliv
jindy. „Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat“. Nezapomněl jsem
na tebe. Neztratil jsem tě z očí. Neboj se. Jestliže snášíš trpělivě posměch a
neseš rozmanitý kříž; jestliže netoužíš po moci a slávě, pak jsem u tebe a hlu-
boce s tebou soucítím.
Sbor má prokázat svou věroučnou hlubinnou zakotvenost, svou věrnost, 
v nesnadné situaci, v postavení bezesporu značně složitém. A tu se ptáme:
Jde zde jenom o pronásledování? O viditelné příkoří? Bylo těžší dosvědčo-
vat víru za komunistického režimu, anebo dnes – ve rvavé povrchní kon-
zumní společnosti? Opravdu už nehrozí věřícím nebezpečí?
Na trnité a křivolaké cestě za Ježíšem se nerozdělují hned vavřínové věnce,
ceny pro vítěze. Navzdory nezájmu většiny se na tuto cestu vydávají noví
lidé. I tam, kde bychom to vůbec nečekali. Jistě – mohou se setkávat s těž-
kostmi a problémy, i když docela jinými než věrní na sklonku prvního sto-
letí. Tito všichni však smějí slyšet nadějné a povzbudivé slovo, že o nich Pán
ví. Nejsou, nejsme mu lhostejní. Křesťan není bezejmenným zrníčkem zapo-
menutým kdesi v moři pouštního písku.
První křesťané nejednou trpěli. Dopadal na ně těžký kříž. Raná církev byla
církví vyznavačů, leckdy přímo mučedníků. Věřící nicméně vědí, že
nesnadná cesta má smysl i nadějný cíl.
Sbor může být vnějšně chudý, nemusí ani ve všem držet dýchavičně krok s
nároky společnosti, a přece může paradoxně zbohacovat svou jinakostí.
Tento pohled se může stávat, věřím, povzbuzením i pro naše malé sbory.
Vždyť kdo ví, co nás čeká v brzké budoucnosti po finanční, hospodářské
stránce. Zásadní je otázka: Koresponduje vždy vnější chudoba s vnitřním
bohatstvím?
„Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života“. V těchto slovech zřej-
mě nejde pouze o to, aby křesťan vydržel v nastoupené cestě až do konce
vyměřených pozemských dní. Důraz je spíše položen na nasazení života.
Na to, aby člověk malověrně necouvl. A to ani před krajností. Ten, kdo se v
tomto smyslu osvědčí, dostane „vítězný věnec života“. Jde o život v plném
společenství s Kristem. Výhled k tomuto slavnému cíli je důraznou pobíd-
kou k vytrvalosti, ke statečnému nesení kříže.
Odměnu, onu nebeskou cenu, nelze ovšem nijak vynutit. Bylo by jistě smut-
ným, ba až tragickým nedorozuměním, kdyby někdo chtěl získat mučed-
nickou korunu za každou cenu, a proto až programově vyhledávat rizika a
konflikty. Odměna, onen „věnec života“, je a zůstává vždy darem. Dává ho
ten, který sám o sobě říká v božské plnomoci: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo
věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít“ (Jan 11,25). Kristus ví o těch, kdo ho
následují úzkou cestou. Je a bude s věrnou církví. V přítomnosti a jednou 
v plnosti ve svém království.

Jaroslav Nečas

Pokračování z minulého čísla
Pavel si tehdy pobyl nějaký čas na
psychiatrii a hodně hodin strávil s
naší školní psychouškou. Zajímavé
je, že se díky tomuto nerozvážnému
jednání dostal z intru. A to si před-
stavte – ujala se ho nějaká pěstoun-
ská rodina. Jezdil pak každý den
sám na elektrickém vozíku domů i
do školy, nechápu, kde vzal tu odva-
hu. A co ti pěstouni? Nebáli se, že se
třeba schválně skutálí do metra?  Jak
to, že se hazardně spoléhal na
pomoc cizích lidí při nastupování a
vystupování? Jak to, že mně v metru
kdekdo nadává do mrzáků a on si
jezdí po Praze jako kníže pán?
Jsou věci, kterým dodnes nerozu-
mím. Ale chci se vrátit do zlatých
studentských let.
V posledním ročníku střední školy
se do mne zamilovala Magdaléna.
Nádherné jméno. Vídal jsem ji často
recitovat na školních slavnostech, ve
svazácké košili vítala vzácné hosty.
Měla zlaté vlasy a modré oči, a to v
době, kdy všichni šíleli po Madoně.
Já nešílel ani po Madonně, ani po
Magdaléně. Jasně, že byla hezká.
Neměla sice jednu ruku funkční a
měla trochu hrbatá záda, ale uměla
to zařídit tak, aby se na to moc
nekoukalo. Také mívala epileptické
záchvaty, ale ve škole se jí to nestá-
valo. Cítil jsem se hodně dobře, když
o mne projevovala zájem. Nejdřív
mi nabídla, že se mnou zajde do kni-
hovny, pak mne dokonce pozvala
do kina. Kluci se mohli zbláznit žár-
livostí a závistí a Přísný pán byl
mrňavý jak pan Tau, když se změnil
na loutku.
Měl jsem narozeniny, pozval jsem
Magdalénu do cukrárny U Myšáka.
Uklouzl jsem na schodech a spadl.
Kromě modřin jsem si vyslechl od
návštěvníků kavárny něco o krip-
lech, kteří chodí do veřejných míst-
ností. Magdaléna byla ohromná.
Pomohla mi vyhrabat se na nohy,
ale pokus vylézt po točitých mramo-
rových schodech jsme neopakovali.
Seděli jsme pak do tmy ve Františ-
kánské zahradě a já jí vyprávěl o
svém dědečkovi, který mne, když
jsem byl ještě mnohem menší než

teď, vozil na ryby ve speciálním se-
dátku přimontovaném na rámu jeho
stoletého bicyklu. Myslím, že muse-
la tušit, že tehdy jsem asi byl šťast-
nější než teď, když mám před sebou
velkou odpovědnost za svou matu-
ritu a nad sebou Přísného pána.
Samozřejmě, že jsem jí o něm neří-
kal. Byl ale s námi i v té Františkán-
ské zahradě. Velmi pozorně nás sle-
doval a poslouchal každé slovo.
Vůbec mě tehdy nenapadlo, že bych
měl Magdalénu doprovodit ze
schůzky domů. Tak jsem byl přísně
vedený. Řekla si o to a já se zhrozil
při pomyšlení, že už je vlastně skoro
osm večer a naši o mně nic nevědí.
Zdálo se mi, jako kdyby se ušklíbla,
ale nevěnoval jsem tomu pozornost.
„Tak zas někdy...“, řekla Magdaléna
a nastoupila do tramvaje číslo devět.
Přišel jsem domů a zalhal, že jsem si
musel něco hledat v knihovně a zdr-
žel jsem se. Přísný pán to komento-
val – nejen, že chodíš s cizí holkou
bez vědomí rodičů, ale ještě lžeš. A
ke všemu lžeš hodně mizerně, podí-
vej se na maminku, jak je smutná. A
táta dělá, že nic neslyšel, aby to
nemusel řešit. Nakonec jsem se ke
všemu přiznal. I k tomu pádu v cuk-
rárně U Myšáka. Beztak by to
maminka poznala, když mi pomá-
hala při koupání. Řekla jen – už nic
takového nedělej. Děvčata jsou faleš-
ná. Ráda tě může mít jen slušná
křesťanská dívka, která ocení, že jsi
charakterní snaživý člověk a máš
své povolání.
Magdaléna to ale se mnou nevzdala.
Občas mi pomáhala s matikou.
Sedávali jsme v parku nebo v kni-
hovně a počítali příklady k maturitě.
Bylo zajímavé, že jsem se opravdu
viditelně zlepšil. V matematice urči-
tě a dokonce i v tom, jak nepadat v
kavárně ze schodů. Našel jsem pár
triků, jak chodit po točitých scho-
dech a ještě se přitom tvářit, že mi ta
kavárna patří. Přísný pán byl docela
spokojený, když viděl, jak dobře si
vedu.
Přišlo jaro a s ním i hormony. Už
jsem se viděl, jak si po maturitě vedu
Magdalénu k oltáři, jen jsem nevě-
děl, co bude, než k tomuto slavnost-

nímu aktu dojde. Magdaléna to ale
věděla:
„Myslím, Franci,“ říkala mi tak
důvěrně, „měli bychom uvažovat,
co s námi bude, až odmaturujeme.“
S Přísným pánem po boku jsem se
snažil učinit zadost našim citům,
křesťanské morálce i očekáváním.
„No, to víš, že jsem nad tím dumal.
Až si najdeme nějaké slušné zaměst-
nání, až dobře poznáš moje přátele v
církvi i rodiče, mohli bychom se vzít.
Nežádám tě ještě o ruku, protože
nemáme odmaturováno, ale docela
určitě o tom vážně přemýšlím,“ pra-
vil jsem skoro slavnostně, pokukuje
přitom jedním očkem na Přísného
pána, který si zdánlivě bez účasti čis-
til nos.
„Cóóóó?“ vyskočila Magdaléna jako
čertík z krabičky. „Ty jsi asi vážně
vadnej! Proč bych se jako měla vdá-
vat? Vždyť ani nevím, jestli...“, řekla
něco, co dodnes nejsem schopen
pořádně domyslet. Nebylo to nic 
z konverzačního repertoáru, který
jsem dosud znal. Přísný pán se sar-
kasticky usmál a otočil se zády.
„Počkej, nevyšiluj,“ řekl jsem, když
jsem se trochu vzpamatoval. „Co sis
vlastně představovala ty, že s námi
bude?“
„Tak koukej. Doslechla jsem se, že ti
vaši zažádali o bezbariérový byt.
Předpokládám, že oni zůstanou ve
vašem bytě a ty půjdeš do nového.
Myslela jsem si, že mě máš natolik
rád, že bychom spolu mohli začít žít.
Nemyslím natrvalo, spíš jakoby na
zkoušku, chápeš? Třeba jako přátelé
nebo tak nějak. Já bych se ti starala o
domácnost, mohli bysme taky spolu
jezdit k tomu tvýmu dědečkovi,
něco bychom si určitě i našetřili, pro-
tože ve dvou jsou náklady daleko
nižší, chápeš? No a časem by se uká-
zalo, jak nám to spolu jde.  V kuchy-
ni i v posteli. Takhle mi to teda při-
padá normální, víš? A ne hned něja-
ká pitomá veselka, když vlastně o
sobě vůbec nic nevíme.“
Po tomto rozhovoru jsem se musel
na pár věcí zeptat. Koho? Ptal jsem
se sám sebe, ptal jsem se Pána Boha
i Přísného pána. 

Pokračování příště

koruna života

zkušenost, kdy odsouzení Jana
Husa a následné užívání násilí ve
věcech víry přineslo utrpení a pro-
blémy, s jejichž důsledky se potýká-
me dodnes. Silně se zasadil za dodr-
žování náboženské svobody. Je
docela dobře možné, že některé tyto
postoje se rodily v duchovním a bra-
trském společenství v Dachau. Vzá-
jemné přijetí a odpuštění má velkou
sílu, a i tak extrémní situace jako je
koncentrační tábor či komunistické

vězení, může posloužit k dobrému
těm, kteří milují Boha. Kardinál
Beran se již potom nesměl vrátit
domů. Zemřel v římském exilu a na
příkaz papeže Pavla VI. byl pohřben
v kryptě pod chrámem sv. Petra
mezi papeži. Teprve letos má být
pohřben ve své vlasti. Ekumenické
vztahy navázané v dobách hrůzo-
vlády nacismu a komunismu, byly
často průlomové.

Pavel Černý

Josef cvrček a Josef beran
Dokončení ze str. 2

"Neprosím však jen za tyto, ale i za ty,
kteří ve mne uvěří skrze jejich slovo, aby
všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně
a já v tobě, aby i oni byli jedno v nás, aby
svět uvěřil, že jsi mě poslal. A já jsem jim
dal slávu, kterou jsi dal mně, aby byli
jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty
ve mně, aby byli dokonáni v jedno a aby
svět poznal, že ty jsi mě poslal a že jsi je
miloval, jako jsi miloval mě. Otče, chci,
aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou
tam, kde jsem já, aby hleděli na mou
slávu, kterou jsi mi dal; neboť jsi mne
miloval před založením světa. Spraved-
livý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě
poznal a i tito poznali, že jsi mě poslal. A
oznámil jsem jim tvé jméno a ještě ozná-
mím, aby láska, kterou jsi mě miloval,
byla v nich a já v nich."

Jan 17,20-26
Právě přečtené verše jsou považová-
ny za velekněžskou modlitbu. Jde o
vysvěcení učedníků, které se děje
mocí Božího slova. Učedníci však
zároveň dostávají Boží slávu, kterou
Hospodin ve Starém zákoně tak žár-
livě střeží. (Iz 42,8) Znamená to tedy,
že Boží sláva není pro nás věřící
nedostupná, protože nám září v

Kristu Ježíši. (Iz 60,1) Boží slovo nám
však nepřináší jen Boží slávu a moc,
ale formuje nás i k obrazu božímu a
tím pádem i k jednotě. 
Vztahu mezi Synem a Otcem v ne-
besích je charakterizován láskou,
zvláště k Božímu Slovu. Tento ideál
platí i pro nás. Jen díky ní můžeme
být zasvěceni do Kristova díla.
Jednota by pro nás měla představo-
vat skutečnost, že v našich životech
hraje tu nejvýznamnější roli Bůh.
Jsme přeci hlavně povoláni k tomu
šířit jeho slávu po celém světě. (Nu
14,21) Jednota neznamená jen „sna-
žit se dohodnout“. To je humanis-
mus. Křesťané by měli být jednotní,
aby svět uvěřil. (L 17,21)
Měli bychom si dávat pozor na to,
abychom my nebyli příčinou rozko-
lů. Jednota však nesmí být na úkor
Písma svatého. Pokud se například s
někým pohádáme proto, že bráníme
zjevenou biblickou Pravdu, tak nao-
pak svým postojem můžeme přispět
k sjednocení. Je psáno, že se má mezi
námi rozhojňovat nejen láska, ale s
ní i poznání. (F 1,9) Pokud někdo
bude například hlásat bludnou

nauku, která je v evidentním a pří-
mém rozporu s Biblí v otázkách
nemanželského sexu, potratů, euta-
nasie apod. a my proti tomu bude-
me argumentovat biblicky, tak ne-
jde o narušování jednoty, ale naopak
o její tvoření.
Závěrem bych se chtěl ještě zamyslet
nad mezináboženským dialogem.
Domnívám se, že  úvodní Kristova
řeč nemá na mysli jednotu v tomto
smyslu. Na druhou stranu je třeba si
uvědomit, že Kristus se modlí za
všechny lidi, které oslovíme. Když
například potkám buddhistu, musli-
ma nebo žida, těch všech se to týká.
Těm všem je možné zvěstovat evan-
gelium. Přijmou-li něco z něho do
svých srdcí, tak se zde může vytvo-
řit předpoklad sblížení. Ne naopak.
Nemůžeme slevovat z Božího slova,
neboť jen ono je schopno lidstvo
dovést ke vzájemné lásce. A jednoho
dne se naplní svět Boží slávou. Tím
si můžeme být jisti, protože všechno,
co je napsáno v Bibli, se opravdu
stane.

Ivo Kraus

Ježíš se modlí za všechny věřící



„Nyní, kdy se všechno tahá na oslni-
vé světlo veřejnosti, občerstvuje Boží
skrytost.“ – Tak zní jeden z patnácti
aforismů z oddílku s názvem Komu
věřit? uprostřed knížky Heilige Ver-
gänglichkeit (Svatá pomíjivost)
Kurta Martiho (31. 1. 1921 - 11. 2.
2017). oddílek končí sdělením: „Je-
mu, Ježíši, věřím Boha“.

KáZEň I KoLíSáNí
Lakoničnost, frapantnost, podmani-
vost. Také však tápání a napětí mezi
různými polohami a tóny. To vše
dýchne na čtenáře z Martiho pozd-
ního díla (vydaného poprvé roku
2010, zde vycházíme z druhého
vydání) hned při prvním čtení i při
čteních opakovaných. O čtivo „na
jedno použití“ se totiž rozhodně ne-
jedná. Ani o jeden z módních návo-
dů na úspěšnost. 
Dílko samotné ovšem za úspěch
označit lze! Prospělo mu nepochyb-
ně, že vydavatel se přidržel autoro-
va úsporného stylu. Kniha je útlá,
úhledně graficky vyvedená, příjem-
ná na omak. (Na tom všem záleží,
blíže viz Z. Škrabal: Peněženka a
kultura, ET-KJ 17/2017.) Žádná
fotografie na přebalu, vzadu jsou
dva z aforismů reprodukovány a
doplněny jedinou vydavatelovou
větou: „Pozdní záznamy Kurta Marti-
ho oscilují mezi nepřikrášleným popisem
stavu a nezlomenou důvěrou.“ Přesné
to vystižení celé knihy i každého 
z pěti oddílů! 
Zdařilá a konzistentní forma není
samozřejmostí. K rozchodu spisova-
tele J. D. Salingera s nakladatelským
světem přispělo, že jistý nakladatel
trval na tom, že má-li Salingera vy-
dat, musí být na obalu autorova
fotečka. Martiho důraz na „erotic-
kou teologii“ připomínají – mutatis
mutandis – některé pasáže z knihy
Petra Kukala Deník muže ve střed-
ních letech. Zrovna Kukalova kniha

byla žel korektorsky i editorsky „od-
rovnána“ ... 

BůH NENí NáHRAŽKoU
„Bůh není nikdy náhražkou. A už
teprve ne za tu, kterou jsem celý ži-
vot miloval.“ „Byl jsem milován, te-
dy byl jsem.“ – Tolik dvě poznámky
z úvodního oddílku Vdovec, který
není co k čemu. Problémům stáří (ale
též např. žasnutí nad mocí ženského
smíchu nebo nad krásou cigaretové-
ho dýmu) je věnován následující
oddílek Večer života. Integrálně ci-
tujme jediný postřeh: „Označení
STAŘENA (GREISIN) a STAŘEC /
KMET (GREIS), druhdy čestný titul,
bylo potlačeno a temnou instancí
vytěsněno z řeči.“ To jistě platí ve
Švýcarsku. V Česku se výrazy „sta-
řec“ a „stařecký“ bez zábran použí-
vají jako nadávka v médiích. (S han-
livým označením „stařík“ přišel na
svém kariérním zenitu David Rath.)
K švýcarsko-českému srovnání se
chce ironicky dodat s prof. Janem
Hellerem: „O to jsou oni za námi …“ 
V závěrečných oddílcích Svatá po-
míjivost a Nic není samozřejmé pře-
kvapí – mezi hudrováním nad sta-
vem věcí na straně jedné a hluboký-
mi úvahami teologickými na straně
druhé – zejména chvála pomíjivosti,
nebo třeba óda na Její Veličenstvo
žížalu … Do paměti se vryje před-
poslední aforismus: „Také Bůh a prá-
vě Bůh není samozřejmý. To nám připo-
mínají ateisté.“ I ten úplně poslední:
„Veškeré vážné modlitby a liturgie
oslavují, ať výslovně nebo implicit-
ně, Boha jako první a největší ze
všech zázraků.“

V šLéPěJícH KARLA BARTHA
Aforismů, postřehů či miniesejů
různého rozsahu je v knížce třiaše-
desát. Žádná z Martiho „pozdních
vět“ (jak zní podtitul) není přitom
jaksi navíc, do počtu. (Možná bych

sám za rok, za deset let, za dvacet let
vyzdvihl / zdůraznil pokaždé něco
úplně jiného.) Vedle Starého a Nové-
ho zákona jsou porůznu výslovně
citováni G. K. Chesterton, M. Hei-
degger, Mistr Eckhart a Tereza z Li-
sieux. Pozorný čtenář navíc tu neb
onde rozpozná reminiscence a na-
rážky na další známé myslitele. Ne
nadarmo byl autor vyznamenán
mimo jiné cenou Karla Bartha…
Snad se jednou dočkáme českého
vydání. Představovalo by v nepo-
slední řadě užitečnou lekci pro tu-
zemské nakladatele, jak sličné, neba-
nální a pravdivé knížky lze i v dneš-
ní době vydávat!

František Schilla
odkaz: Marti, K.: Heilige Vergän-
glichkeit. Spätsätze. 2. vydání, Ra-
dius-Verlag Stuttgart 2011, 48 s.

naše recenze
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Pocházel z patricijské rodiny Gens-
fleischů, která vlastnila dvůr Gu-
tenberg. V roce 1420 však musela
Mohuč opustit a přestěhovala se do
Štrasburku. Syn Johannes zřejmě
získal přiměřené vzdělání. Pracoval
jako brusič kamenů, zlatník a vý-
robce zrcadel. Proslavil se však jako
vynálezce knihtisku, což byla v ev-
ropských dějinách přelomová udá-
lost (vedle reformace církve, zámoř-
ských cest, vynálezu střelného pra-
chu a astronomických objevů).
Podařilo se mu odlévat kovové reli-
éfní pohyblivé litery, sestrojit tis-
kařský lis a používat tiskařské čer-
ni. Od r. 1448 už žil v Mohuči. Po-
stihlo jej ovšem několik nezdarů: požár, konfiskace a odcizení vybavení
a postupu, potíže mu způsobil i konflikt s jeho ochráncem kurfiřtem -
arcibiskupem Adolfem Nasavským, který ho vypověděl z města, v roce
1466 navíc oslepl.
Významná jsou vydání trojdílné Biblia latina (B36) 36řádkové 1448,  dvou-
dílné B42 - 42řádkové 1452-1455 a jednosvazkové. Náklady nebyly vyšší
než 500 výtisků.
Tisklo se dvoubarevně na papír i pergamen na třech strojích obsluho-
vaných 20 pomocníky. Iniciály a iluminace byly nadále prováděny ruč-
ně. Gutenbergovy techniky se používalo ještě asi 350 let. Knihtisk byl
zpočátku uměleckým řemeslem, stoupenci rukopisu přezíraným. Ča-
sem se rozšířil v Německu, ve Francii, v Anglii, 1468 se dostal  do Čech
a 1558 i do Ruska. Knihy teď byly levnější a dostupnější. Tiskly se i pla-
káty, letáky a periodika.  Světová i česká reformace mohla tohoto vyná-
lezu využívat k šíření protestantismu. U nás se proslavily tisky Melan-
trichovy, Veleslavínovy a zvláště tisky bratrské.
V r. 1900 bylo v Mohuči otevřeno Gutenbergovo muzeum (od r.1962
Světové muzeum knihtisku), kde jsou uloženy také originály prvních
výtisků Bible. V ČR je pouze fragment proroka Izaiáše.

Bohuslav Vik

EKoLogIcKá SEKcE ČESKé KŘES-
ťANSKé AKADEMIE zve na besedu 
s hydrologem RNDr. Janem Daň-
helkou, PhD., z Českého hydrome-
teorologického ústavu o problému
hrozícího sucha. 
Beseda se bude konat v úterý 
13. února od 17.30 h (cca do 19 h) 
v přízemí pražského kláštera
Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49.  

JNe

vynálezce knihtisku Johannes
gutenberg- gensfleisch

svAtá PoMíJivost (Pozdní věty kurtA MArtiho)(*Asi 1397 Mohuč – +3. 2. 1468 Mohuč)

Kazatel Jaroslav Kubový patřil do
generace služebníků, kteří své kaza-
telské poslání vykonávali za komu-
nistického režimu. Jako absolvent
gymnázia v Litomyšli byl přijat na
Husovu bohosloveckou fakultu ještě
v roce 1947, ale již v únoru 1948 se
jako student 1. ročníku objevuje na
studentských protikomunistických
demonstracích. Během studia pomá-
hal v žižkovském sboru, po dokonče-
ní studií byl v říjnu 1952 ordinován
za kazatele tehdejší Jednoty čes-
kobratrské (dnešní Církve bratrské).
Krátce působil v Ostravě, poté 13 let
v České Skalici. Zde byl v 60. letech
obviněn z protistátní činnosti a 
z nabádání členů, aby nevstupovali
do Jednotného zemědělského druž-

stva. Díky Božímu slitování a na přímluvu profesora J. L. Hromádky i čás-
tečné amnestii v roce 1962 jen o vlásek unikl vězení.
Jeho dalším sborem byl Žižkov, kde sloužil 22 let. Zde, v době tuhé nor-
malizace, si zachovával rovnou páteř a vychovával k tomu i mladou gene-
raci sboru, které se mimo úkolů správce sboru intenzivně věnoval.
V roce 1988, kdy se chystal do důchodu, přišla velká výzva. Uvnitř církve
se tehdy za výrazného vměšování státní správy odehrával těžký zápas.
Církev bratrská se vzepřela požadavku režimních úřadů, aby si zvolila
členy Rady dle tehdy běžného scénáře. Po mnoha obtížných jednáních byl
na konferenci v roce 1988 zvolen předsedou Rady Církve bratrské právě
Jaroslav Kubový. Jelikož nebyl zkompromitován vstřícnými postoji vůči
režimním úřadům a dobře znal práci v Radě, ve které zasedal od roku
1975, stal se výborným nástrojem k tomu, aby převedl církev z totality do
svobody a klíčící demokracie. Navíc v závěru svého předsednictví v roce
1993 bylo nutné zabývat se budoucností Církve bratrské vzhledem k roz-
padu společného státu.
Služba bratra kazatele Kubového se vyznačovala zápasem o jasnou biblic-
kou orientaci a soustavnou teologickou práci. V této linii navazoval na
dědictví Jednoty bratrské, ke které často a velmi rád odkazoval. S jeho
odchodem se jedna velká etapa života Církve bratrské stává historií.
Podstatné je, že bratr ukončil svůj běh jako věrný služebník. Kéž dá Pán
své církvi víc takto obětavých, o pravdu zápasících a věrných služebníků
Kristova evangelia.

Daniel Fajfr 

kazatel
Jaroslav kubový

(5. 3. 1928 – 31. 12. 2017)

A neuveď nás v pokušení

V KJ-ET 1/2018 se br. Jiří Nečas zmi-
ňuje o snaze papeže Františka pozměnit
v jednom místě text modlitby Otčenáš a
přiznává se k tomu, že slovo "pokušení"
v ní vnímá spíše jako "zkoušku". Má
pravdu. V řeckém textu modlitby Páně
je totiž použito slova "peirasmos", což
znamená jak "pokušení", tak "zkouš-
ku". Stejného podstatného jména "pei-
rasmos" je použito i v 1 Pt 4, 12, kde
kraličtí překládají "zkušení" a ekume-
nický překlad uvádí přímo "zkouška"
(přišlý na vás oheň ke zkušení vás). Zde
je to jednoznačné. Když Jeroným pře-
kládal Nový zákon z řečtiny do latiny,
přeložil "peirasmos" jako "temptatio".
Velký latinskočeský slovník Pražák-
Novotný-Sedláček uvádí na prvním
místě, že "temptatio" znamená "zkouš-
ku", a teprve na druhém "pokušení".
Další překladatelé z latiny zvolili "po-
kušení", aniž si uvědomili, že v logice
věci, v logice Ježíšova myšlení, by spíše
bylo: nepodrobuj nás zkoušce, ale zbav
nás od zlého. Jenže "pokušení" je už
příliš zakořeněno, a tak to po věky
zůstává v této podobě.

Jaroslav Kraus, Mariánské Lázně


