
Proroctví o kristu Pánu
„Zde je můj služebník, jehož podepírám,
můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbe-
ní. Vložil jsem na něho svého ducha, aby
vyhlásil soud pronárodům.“

izajáš 42,1
Víra nepotřebuje důkazy, víra věří.
Křesťané věří v Ježíše Krista. Nejde

jen o víru v jeho existenci, neboť his-
toricita Krista je solidně prokázaná.
Například starozákonními proroc-
tvími, která pokrývají i ty nejmenší
detaily, například: kde se narodí, jak
se to stane, co bude jeho posláním,
jaký vliv bude mít nejen na Izrael,
ale na celý svět, jak skončí jeho
pozemská pouť, atd. Samozřejmě je
možné k dokazování připojit i mi-
mobiblické prameny. Přesto nad
tím vším visí otazníky, které dávají
prostor víře, ale také pochybnostem.
Třeba, zda v textu zmíněný Izajá-
šův služebník je totožný s Ježíšem 
z evangelií, nebo zda očekávaný
Mesiáš zemře potupnou smrtí, ale
třetí den bude vzkříšen.  
Jedno z naplněných proroctví o
Kristu nacházíme v úvodní pasáži
42. kapitoly. Tyto verše cituje evan-
gelista Matouš a vztahuje je na
Krista (Mt 12,18-21). Představuje
Božího služebníka, který vyniká po-
rozuměním, horlivostí, spravedl-

ností, věrností pravdě. Vyhlásí soud
– spravedlnost národům, dokonce
ostrovy a dálavy země čekají na jeho
zákon. Boží spása bude vztažena na
celý svět (42,4 a 10). 
Biblická proroctví mívají více vrstev.
V tomto případě se ta první vztahu-
je ke konkrétní situaci. V těžké době,
ve které se Boží lid nacházel, to bylo
slovo naděje, které jim zvedalo hla-
vu a přemáhalo strach. Druhá vrst-
va se týká samotného naplnění pro-
rockého slova, tedy příchodu Krista.
A ta třetí koresponduje se součas-
ností. Je zřejmé, že ono vyhlašování
má co do činění s misií, která bude
mít svůj počátek o jedněch Letnicích
v Jeruzalémě. Toto proroctví platí
dodnes. Pro nás to znamená evan-
gelizovat, to jest sdílet s lidmi nadě-
ji, která je v Kristu. 

daniel Fajfr   
druhý kazatel 
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Poselství k 12. neděli po svaté trojici

Úvod – slovo Boží
neBo vyprázdněné zBoží?!
Nedávno mě zastavil jeden muž 
s otázkou, co má dělat, když jeho
dívka chodí každý den na mši. Ptal
jsem se ho, v čem je problém. Hovo-
řili jsme spolu a na konci rozhovoru
řekl, že tam chodí proto, že sbírá sílu
ze svátosti eucharistie na den, který
je před ní. Tímto příkladem neříkám,
že máme nebo nemáme brát každý
den tělo a krev Páně. Chci ukázat ná-
sledující posun. Když začínala refor-
mace, reformátoři tvrdili, že jeden 
z hlavních způsobů, jak Bůh hovoří
k člověku, není svátost eucharistie,
ale že Bůh k člověku promlouvá skr-
ze Písmo. Navíc člověk již nepotře-
buje prostředníka v podobě kněze,
který jediný může vysluhovat eu-
charistii, která zpřítomňuje Krista.
Krista zpřítomňuje Bible – Boží slovo
a k tomu si člověk vystačí sám. 
V protestantských chrámech a mod-
litebnách nebylo v centru náčiní 
k VP a oltář, ale kazatelna. Důvod
byl jasný – to, co zprostředkovává
nebo zpřítomňuje lidem Krista, není

svátost, ale slovo - v duchu textu
„slovo se stalo tělem“. To, co pro onu
dívku znamená svátost eucharistie
(VP), by pro nás mělo stát slovo.
Reformátoři věřili, že kazatel vyřizu-
je Boží slovo a tím lidem zprostřed-
kovává Krista. Proto tradičně na
evangelických teologických školách
bylo a do jisté míry je věnována nej-
větší pozornost přípravě kázání.
Dnes ale slyšíme, že je to přežité, že
členové od kazatele neočekávají až
tak slovo, ale pastoraci, vedení a ne-
vím co ještě. Toto vše je legitimní,
zároveň vidíme, že důraz na slovo
jako to, co zpřítomňuje Ježíše Krista,
se postupně ztrácí. Tuto realitu vidí-
me nejen v církvi, ale někdy i u sebe
a to tak, že Bibli buď nečteme, nebo
ano, ale nic nám to moc nedává. Stej-
ně tak pro mnohé není příliš vyso-
kou prioritou nechat se vyučovat
Božím slovem. Ne vždy tomu tak je,
ale jisté trendy jsou patrné… Snad je
to tím, že jsme zaplaveni informace-
mi, a jak někdo podotkl, slovo je
smetí, stalo se struskou, snad je to 
z jiných důvodů… V podobném

duchu mi jeden křesťanský poradce
nepřímo řekl, že Písmo – Bible
pomoc lidem nepřinese, zvláště 
v době moderních terapeutických
postupů, které naroubované na křes-
ťanství určitě úlevu přinesou…

slovo jako Gps-naviGace
Podívejme se, jak se na Písmo dívá
Žalmista. Ž 119,105: … svíce nohám
mým jest slovo tvé a světlem cestě mé.
Pisatel na tomto místě otevřeně při-
znává – nevidím. Člověk nemusel žít
v postmoderním věku inflace slova,
aby ztratil orientaci, aby začal žít jen
podle pocitů či toho, jak žijí druzí. 
I kdysi se doba stávala nepřehled-
nou a i kdysi byli lidé, kteří si dobře
uvědomovali, že nevidí, že ztrácejí
orientaci. A uprostřed této skuteč-
nosti najednou žalmista vyznává –
orientační bod existuje a je jím Pís-
mo, tvoje slovo. Několikrát se mi
stalo na kole, že jsem jel a najednou
nevěděl, kde jsem. Volal jsem domů
s prosbou, aby se manželka podíva-
la na www.mapy.cz a poradila mi,

Bible a slovo Boží
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Sochař Petr Váňa s maketou sloupu

Se zájmem jsem si přečetl otevřený dopis kardinála Dominika Duky, kterým reago-
val na můj otevřený dopis ve věci obnovy Mariánského sloupu. Po přečtení jsem pro-
žil jisté zklamání. Bratr kardinál se projevil jako horlivý zastánce obnovy
Mariánského sloupu a ve své odpovědi nereaguje diskusním způsobem, ale spíše jako
hierarcha, který pouze předkládá svou vizi obnovy sloupu. Šířeji dokládá vývoj stav-
by sloupu a je vidět, že je zakotven ve svém vlastním pojetí historického vývoje. Dvě
věci mě zvláště překvapily. Jednou z nich je připomenutí neblaze proslulé zásady
„koho země, toho náboženství“ z Augšpurského sněmu v Německu. Jsem rád, že ji
kardinál vidí kriticky. Ale v naší zemi po Bílé Hoře dokonce ani tato nechvalně pro-
slulá zásada nebyla uplatněna. Bylo to daleko horší. Podle historika prof. Rudolfa
Říčana, Ferdinand II. neznal křesťanství bez poddanosti římské církvi. Věřil, že
dobyl vítězství nad Čechy nadpřirozenou pomocí Panny Marie. Chtěl mít raději krá-
lovství zpustošené nežli nekatolické a podle toho také jednal. Nevím, proč je v dopi-
se bratra kardinála připomínána zásada "cuius regio eius religio". To bylo uplatně-
no v Německu, ale nikoli u nás. Říčan připomíná, že po Bílé Hoře nejdříve byli vypo-
vězeni moravští novokřtěnci, potom evangeličtí kazatelé, po nich další obyvatelstvo.
Evangelické šlechtě bylo rozkázáno, aby se buď přiznala ke katolictví, nebo opustila
zemi. Obnovené zřízení zemské nedovolovalo obyvatelům Čech a Moravy jiné nábo-
ženství než katolické. Asi čtvrtina šlechty a měšťanů volila exil. Poddaný lid byl ke
katolickému vyznání přinucen. Kněze a mnicha doprovázel voják, aby odpírající byli
nuceni vstoupit do katolické církve. Přitom až do konce třicetileté války zůstávaly
ještě stále dvě třetiny obyvatelstva při evangelictví. 
V otevřeném dopise pražského arcibiskupa není nic o znameních dnešní doby, o
potřebě hledání změn v životě církve uprostřed dnešní rozdělené a zmatené společ-
nosti. Není tam snaha zaměřit se společně s ostatními křesťanskými církvemi na sro-
zumitelné zvěstování evangelia v kontextu dnešní doby. Velmi tam postrádám
snahu o inkulturaci evangelia. Pokud by to byl dopis kunsthistorika, tak bych se spo-
kojil s jeho pohledem, i když by mi nebyl blízký. Pokud to je dopis předsedy České
biskupské konference, tak mi to nejde dohromady se směřováním, které vidím u
mnoha katolických bratrů a sester doma i v zahraničí a samozřejmě u papeže
Františka.
V dopise kardinála se nachází více problematických vyjádření. Např. podle něj odpor
proti sloupu nastartovalo „dívčí trio“ Tonzarová, Procházková, Semelová. Jednak to
není pravda a potom takové vyjádření mi zavání klerikální nadřazeností. Jedná se o
dámy, některé již ve zralých letech, manželky a matky. Dr. Hana Tonzarová je
duchovní Církve čs. husitské a v současné době vede odbor pro ekumenu a vnější
vztahy. Lenka Procházková je spisovatelka a paní Marta Semelová je, žel, komunist-
ka. Všechny tyto ženy jsou Božím stvořením a mají právo vyjádřit svůj názor. Každá
z nich přistoupila ke kauze sloupu z jiného pohledu a jejich přístupy se protnuly 
v jasném odmítnutí umístění panem Váňou vytvořeného artefaktu. Takové věci se
běžně v politických, náboženských a kulturních kauzách stávají a člověk se může
dostat na stranu těch, se kterými v jiných věcech nesouhlasí.
Otevřený dopis, který jsem v červnu zveřejnil mě ujistil o tom, že někteří představi-
telé křesťanských církví mají problémy s obnovou sloupu v dnešní době, stejně jako
já. V této věci zde naprosto není žádný ekumenický koncensus. Dostal jsem řadu
pozitivních reakcí. Je zde mnoho lidí, napříč ekumenickým spektrem, včetně Řím-
skokatolické církve, kteří berou snahu o obnovu sloupu jako anachronismus a přehlí-
žení vývoje společnosti v posledních sto letech a silně ji kritizují. Symbolika tohoto
sloupu obsahuje příliš mnoho politicko-mocenských konotací, o kterých si přejeme,
aby se už nikdy nevrátily. Kardinál přehlíží připomenutí, že již před více než 22 lety
tehdejší předseda Ekumenické rady církví – synodní senior Českobratrské církve
evangelické Pavel Smetana byl zásadně proti obnově sloupu. Tento pohled v ekume-
ně s různými výkyvy přetrvává až dodnes. Historik Martin Vaňáč kdysi připomněl
podivné okolnosti domnělého získání souhlasu pro obnovu sloupu („Podvodem ke
smíření?“) - http://www.christnet.eu/clanky/5847/podvodem_ke_smireni.url

co se skrývá za sloupem 
rozdělení?
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Poradní odbor pražské evangelické mládeže volený mla-
dými členy pražských sborů Českobratrské církve evan-
gelické se připojuje k účasti na Prague Pride. 
Věříme, že láska je jen jedna a že je darem od Hospo-
dina. Chceme tak vyjádřit podporu zejména všem pří-
slušníkům LGBT+, kteří zápasí s nedobrým přijetím 
v církvích. Právě církve by měly podporovat každého,
kdo touží po láskyplném a věrném partnerském vztahu
bez ohledu na gender."

Benjamin Roll, 
předseda poradního odboru mládeže 

pražského seniorátu
foto: František Plzák

AktuAlitA: MlAdí evAngelíci k PrAgue Pride
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z církví doma i ve světě
oloMoucká chAritA se zAMěřilA
nA zAMěstnávání BezdoMovců
Olomoucká charita začala nabízet lidem bez domova nové pracovní příleži-
tosti. Pro své klienty získala například zakázku od Technických služeb měs-
ta Olomouce v podobě úklidu a čištění ulic. Na tento pilotní projekt naváže
dalšími pracemi v lese ve spolupráci s Metropolitní kapitulou u svatého
Václava v Olomouci. Projekty se snaží charita překonat bariéry, které stojí
bezdomovcům v cestě při snaze uplatnit se na trhu práce, řekli novinářům
zástupci charity.
Pracovní nabídka od technických služeb vznikla ze spolupráce s olomouc-
kou radnicí. Charita pak obdržela od technických služeb nabídku na základ-
ní údržbu chodníků a trávníků. Do úklidu ulic se přihlásilo šest lidí bez
domova, kteří budou pracovat na dvě čtyřhodinové směny. Projekt potrvá
do konce října. Už na jaře obdržela charita nabídku práce od metropolitní
kapituly v podobě sběru a pálení klestí v lese. „Pálilo se klestí na kupkách
pod dohledem, bylo to namáhavé a trvalo to déle, než jsme čekali. Uvě-
domili jsme si, že vzhledem k náročnosti od toho lidé mohli jít pryč, ale řekli
nám, že to chtějí dodělat, protože to dělají s námi a pro nás. To bylo důleži-
tým sdělením. Tam se nám ukázalo, že lidé mají zájem, že jsou zvyklí pra-
covat,“ uvedl zástupce vedoucího střediska Samaritán Jan Buka.
V listopadu budou tyto práce pokračovat. Charita už má více zájemců, než
může v rámci úklidu či práce v lese klientům nabídnout. 
V Olomouci podle odhadů žije zhruba šest stovek lidí bez domova, z nichž
250 pobývá na ulici. Kvůli problému bezdomovectví se dnes sešli poprvé u
společného stolu zástupci magistrátu, kraje, charity a arcibiskupství.

podle ČTK

Jihočeská univerzitA nABídne kurz Pro neMocniční kAPlAny
Teologická fakulta Jihočeské univerzity otevře na podzim dvousemestrální
kurz pro zájemce o práci nemocničního kaplana. Jeho účastníci při něm zís-
kají jak teoretické, tak praktické znalosti. Je to potřetí, co škola kurz vypisu-
je. ČTK to sdělil Bedřich Jetelina z oddělení celoživotního vzdělání Teo-
logické fakulty. „Během praxe budou účastníci kurzu pracovat jako členové
týmu s různým způsobem kontaktu s pacienty i zdravotnickým personá-
lem, což jim přinese nenahraditelné zkušenosti do budoucna,“ řekl prodě-
kan Teologické fakulty Michal Opatrný. Minimální počet účastníků pro
otevření kurzu je deset lidí. Maximálně fakulta najednou přijme až 30 ucha-
zečů. Teoretická část kurzu se má zabývat základy kaplanství a otázkami
duchovní péče. Praktickou část tvoří praxe ve dvou zdravotnických zaříze-
ních, semináře a odborné konzultace. Zájemci o kurz musí mít dokončené
bakalářské studium teologického zaměření a pokračovat ve studiu na
magisterský stupeň vzdělání. Potřebné je také doporučení od představitele
církve. Fakulta kurz poprvé nabídla v roce 2017. Za první dva roky proško-
lila dvě desítky nových kaplanů. Díky absolvování kurzu získali kvalifika-
ci, kterou pro práci vyžaduje dohoda ministerstva zdravotnictví, České bis-
kupské konference a Ekumenické rady církví.

podle ČTK

Petici zA záchrAnu doMácí Péče PodPořilo Již 36 tisíc lidí
Charitě Česká republika se během sedmi týdnů podařilo sehnat 36 261 pod-
pisů na záchranu domácí zdravotní péče. Včera tyto podpisy zástupci petič-
ního výboru předali do rukou petičního výboru Poslanecké sněmovny.
Největší poskytovatel domácí zdravotní péče v Česku zveřejnil petici Doma
je doma 3. července poté, co se – spolu s ostatními partnery z oboru – nedo-
hodl se zdravotními pojišťovnami na podobě financování pro příští rok.
Charita na hluboké podfinancování segmentu upozorňuje dlouhodobě, od
loňského srpna například stávkovou pohotovostí sester. Zdravotní pojiš-
ťovny Charitě proplácejí pouze 60 % nákladů na provedené výkony.
Petice, která má za cíl přimět politiky, aby se kritickým stavem domácí zdra-
votní péče začali vážně zabývat a aby zajistili její dostatečné a udržitelné
fungování, získala už k 23. srpnu podporu více než trojnásobku občanů, než
je pro její předání potřeba. Podpořila ji i řada významných osobností. Sbírání
podpisů však nekončí. „Jsme dojatí, kolik lidí se postavilo za práci zdravot-
ních sestřiček, které zajišťují nemocným lidem domácí péči. Všem, kteří nás
podpořili, velmi děkujeme. Posílají nám i své příběhy o tom, jak jim osobně
sestry pomohly. Jsou to velké profesionálky, kterých si velmi vážíme. A trá-
pí nás, že jejich práce je tak nedoceněná. Pevně věřím, že tato podpora ze
strany lidí pohne i politiky a že se Poslanecká sněmovna zasadí o nápravu
financování domácí zdravotní péče,“ uvedl ředitel Charity Česká republika
Lukáš Curylo. I proto Charita pokračuje ve sběru podpisů pod peticí až do
30. září. „Za spravedlivější úhrady už bojujeme rok a půl. Nejdřív jsme od
ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha i od pojišťoven slyšeli spoustu slibů,
jenomže u nich také zůstalo. A když jsme letos v takzvaném dohodovacím
řízení nepřistoupili na nevýhodné podmínky pro příští rok, začal nám mi-
nistr přes média dokonce vyhrožovat exemplárním potrestáním. A máme si
nechat líbit, že zdravotní pojišťovny v době konjunktury proplácejí jen 60 %
naší práce?“ doplňuje koordinátorka zdravotních služeb Ludmila Kučero-
vá, která za Charitu vede vyjednávání. K petici vznikly speciální webové
stránky, kde je k dispozici jak text petice, tak formulář petičního archu ke
stažení. Podáním petice petičnímu výboru na konci srpna chtěli autoři
dosáhnout jejího projednání na zářijovém zasedání výboru Poslanecké sně-
movny a následně dosáhnout veřejného slyšení v Poslanecké sněmovně, a
to co nejdříve, aby rozhodnutí poslanců mohlo ovlivnit už vydání připra-
vované úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví.
„Ministr zdravotnictví se chová, jako by si naší rok trvající stávkové poho-
tovosti zatím nevšiml. Alespoň tak vypadá první návrh úhradové vyhlášky
pro příští rok, který jako by z oka vypadl tomu loňskému. Ten je pro nás tak
nevýhodný, že dodnes litujeme, že jsme loni s pojišťovnami dohodu uza-
vřeli,“ dodává Ludmila Kučerová.

podle www.christnet.eu

jak dál. Něco podobného žalmista
vyznává ve vztahu k Bibli – je mi
světlem, loučí nebo GPS. Písmo
osvětluje naše cesty životem dvěma
způsoby. Jednak tím, že když ho
čteme, postupně proměňuje naše
myšlení. Děje se to, co je v Bibli
popsáno jako „mít mysl Kristovu“.
Toto se děje na principu, že tě ovliv-
ňuje to, co do sebe vpustíš. A to platí
jak o jídle, tak o duchovní potravě.
Druhý proces se odehrává tak, že
člověk vědomě hledá odpověď na
nějakou otázku, čte text Písma a ně-
kdy odpověď přijde. Když jsem
zažil svoje zdravotní problémy a
hledal odpověď proč, Pán mi dal
verš o tom, že Boží syn se naučil po-
slušnosti skrze utrpení. Byla to jasná
odpověď do mé tehdejší situace…
Toto vše by mohlo vést k závěru, že
Bible nás má hlavně poučovat, dávat
směr. To by bylo málo.

slovo jako milostný dopis
Ž 119,103: Jak lahodnou chuť má, co ty
říkáš! Sladší než med je to pro má ústa.
Žalmista zde hovoří o lahodné chuti
– tedy Bibli nečtu z jakéhosi „musu“,
ale protože chci nebo protože tou-
žím. V mém stole mám jak posvát-
nou relikvii hromadu dopisů, které
mi psala Daniela, když jsme spolu
chodili. Svým způsobem lituji dneš-
ní „chodiče“, že nezakusí rozechvě-
ní při rozbalování dopisů nebo roze-
chvění, když se dozví, že mají dopis
od svého milého na poště. Asi mi
budete věřit, že k přečtení těchto do-
pisů jsem se nikdy nemusel nutit a
nejen to – že jsem je četl stále dokola.
Stejně se nemusíme nutit jíst to, co
nám chutná. Podobný vztah k Pís-
mu vyznává žalmista. Svůj vztah
přirovnává nejen k medu, ale i hlíd-
ce: Skládám naději v Hospodina, má
duše v něho naději skládá, čekám na jeho
slovo. Má duše vyhlíží Panovníka víc
než strážní jitro, když drží stráž k jitru.
(Ž 130,5-6)
Pokud jste někdy byli na hlídce,
potom víte, že nejhorší únava při-
chází k ránu – přesně jak to popisuje
žalmista. Strážný sleduje každou

minutu. Pisatel tento stav přirovná-
vá k četbě Písma – tak jako se nemo-
hu dočkat, až přijde ráno, tak očeká-
vám na Slovo. Ptám se sebe ale i nás,
zda to co popisuji, vůbec známe…

slovo jako poklad
Když J. A. Komenský odcházel do
exilu, když s bolestí poznával, že
jeho milovaná Jednota bratrská je
systematicky vyhlazována, píše své-
mu národu následující slova: "Na
tebe, národe český a moravský, vlasti
milá, zapomenouti také nemohu při
svém již dokonalém s tebou se loučení;
nýbrž k tobě nejpředněji se obracejíc,
tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil
Pán, nápadníkem a dědicem nejpředněj-
ším činím, ...odkazuji tobě za dědictví
knihu Boží, Biblí svatou, kterouž synové
moji z původních jazyků (kterýmiž je
Bůh psáti byl poručil) do češtiny s pil-
ností velikou (do patnácte let na té práci
ztrávivše několik učených mužů) uvedli,
a Pán Bůh tomu tak požehnal, že málo
ještě jest národů, kteříž by tak pravdivě,
vlastně, jasně svaté proroky a apoštoly 
v svém jazyku mluvící slyšeli. Přijmiž to
tedy za svůj vlastní klénot, vlasti milá, a
užívej toho k slávě Boží a svému v dob-
rém vzdělání." (Kšaft umírající matky
Jednoty bratrské, 1650)
Komenský píše, že to nejdražší, co
národu odevzdává je Písmo svaté –
Bible. Oblastí, které stará Jednota za-
nechala, bylo mnohem více, ale
Komenský vyznává, že to nejdražší
je Písmo svaté. V okamžiku, kdy se 
z našich životů, rodin, skupinek a
sboru vytratí četba a studium Písma,
potom se obávám, že se začneme
stávat jakousi podivnou psychotera-
peutickou skupinou, postavenou na
směsici prožitků, útržků různých
názorů a postojů, které ale nemají 
s Písmem nic společného.

slovo jako rentGen
Podívejme se ještě na jeden verš: Žd
4,12,13: Slovo Boží je živé, mocné a ost-
řejší než jakýkoli dvousečný meč; proni-
ká až na rozhraní duše a ducha, kostí a
morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky
srdce. Není tvora, který by se před ním
mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno

před očima toho, jemuž se budeme ze
všeho odpovídat. Když jsem byl na
poslední operaci, velmi mi pomohla
jedna doktorka, která na magnetické
rezonanci odhalila „bláto ve žlučo-
vodech“. Jednalo se o jakési minia-
turní kamínky, které působily bolest
a zánět. Boží slovo je vlastně určitý
rentgen. Ptám se, jak moc hledáme
odpovědi v Písmu na oblasti, které
řešíme, zda jsme ochotni na základě
oslovení Božím slovem něco dělat
jinak. V tomto textu vidíme, že jedna
věc je, co někdy pochytíme, co cítí-
me, druhá potom Boží oslovení.,
které naše představy může pořádně
změnit.

závěr – nechat se o-slovit
Když je v češtině předložka „o“,
někdy to znamená něco ve smyslu
přidat, připojit. Např. o-plodnit, 
o-zřejmit, o-psat, o-balamutit nebo 
v našem kontextu o-slovit. Jak se
tedy nechat oslovit? Určitě záleží, 
s jakým srdcem vůbec k Písmu při-
stupujeme, jak moc jsme ochotni ne-
chat se Bohem měnit. K tomuto
vnitřnímu nastavení bych chtěl uká-
zat na pět způsobů, jak lze přijímat
text Písma. Jedná se o čtení, stu-
dium, naslouchání kázání, meditaci
a učení se zpaměti. Kdosi těchto pět
způsobů přirovnal k pěti prstům
držícím Bibli. Čím méně prstů Bibli
drží, tím je větší pravděpodobnost,
že nám vypadne z rukou. Přidal
bych ještě jednu věc a tou je pravi-
delnost.
Mnohokrát jsem byl tázán nevěřící-
mi, jak uvěřit Bohu. Moje odpověď je
– zkus s ním začít komunikovat,
oslov ho, řekni mu, co k němu cítíš.
Vztah začíná komunikací. Pokud vě-
říme, že víra je mj. vztah s živým Bo-
hem, potom se zřejmě bez komuni-
kace neobejdeme a to neplatí jen o
nevěřících, ale o všech lidech, včetně
těch, kdo věří. Bůh se rozhodl s námi
komunikovat především skrze své
slovo. Je dobře, že hovoříme o mod-
litbě, jenže modlitba je především
naše oslovení Boha. Potřebujeme i je-
ho oslovení. A tím je mj. právě slovo.

david novák

Bible a slovo Boží
Dokončení ze str. 1

Máte z něčeho strach? Přiznávám, že se často něčeho,
někoho, nebo o někoho bojím. Moji vrstevníci asi
dosvědčí, že s přibývajícím věkem strach narůstá. Čeho
jsme se jako mladí klidně odvážili – třeba se starým
autem vyjet na tisícikilometrový výlet neznámými kraji-
nami – to dnes považujeme skoro za šílenství. Zdá se
nám také, že nemocí je stále více a stále nebezpečnějších.
Na silnicích určitě číhá více nehod než před lety. Stačí
umrzlý sníh a starší člověk se bojí někam vyjít. Bázlivé
jsou ovšem i děti, některé víc, jiné méně. Dětem ale stačí,
aby byl nablízku někdo z rodičů, a je po strachu. Myslím
si však, že se bojí i mladí, silní a zdraví lidé: jak dopadne
zkouška, seženu nové zaměstnání, kde budeme bydlet,
bude náš vztah stálý...? Na začátku nového úseku živo-
ta máme nové naděje, očekávání – i nové obavy. Nechci
napsat thriller, naříkat a strašit. Titulek přece slibuje
návod, jak se nebát.
Na čelní stěně náchodské modlitebny máme stručný
biblický verš: NEBOJ SE, JEN VĚŘ! Co si asi myslí
návštěvník, který tento slogan čte poprvé? Patrně ho
chápe jako přátelské poklepání na rameno s dovětkem
„věř, že všecko dobře dopadne!“ Lidé se často takhle
povzbuzují a utěšují. Přivedli jsme kdysi malého vnuka
do pavilónu šelem v zoologické zahradě. Blížil se čas
krmení, lvi a tygři neklidně pobíhali v klecích, jeden lev
mohutně zařval. Klučina se přesto pomalu blížil k mří-
žím a říkal: „Neboj se!“ Dodnes nevíme, zda to říkal sobě
nebo té bestii. Utěšuje nás stejně neurčitě i náš verš v
modlitebně?
Čtenář Bible ví, kdo a při jaké příležitosti ta slova vyřkl.

Řekl je Ježíš otci, který se právě dověděl, že jeho dceruš-
ka zemřela a nemá už smysl zaměstnávat Mistra. Ten
však jde s těmito slovy až do domu smutku a dívku vzk-
řísí (Marek 5, 21n). Náš text má tedy tento smysl: NEBOJ
SE, Pán Ježíš ti slíbil, že bude s tebou a trvá na tom. VĚŘ,
že on ti pomůže! Bible obsahuje mnoho výzev, abychom
se nebáli. To neznamená, že by popírala těžkosti, nebez-
pečí, nemoci, bolesti, ztráty a smrt. Ale v tom všem, při
tom všem chce být Pán Bůh s námi, po našem boku. 
Z mnoha slov alespoň tato: Hospodin je při mně, nebojím
se. Co by mi mohl udělat člověk? (Žalm 118,6) – Neboj se,
vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj
Bůh (Izajáš 41,10). A kdo by neznal slova 23. žalmu: Byť
se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého,
neboť ty se mnou jsi.
Vždycky se bojíme méně, když nejsme sami, když je
někdo s námi. Jako to dítě, které se drží za ruku mamin-
ky či tatínka nebo objímá kamaráda. A třeba nám ten
milý člověk ani nemůže skutečně pomoci. Pán Bůh chce
být v každé chvíli s tebou i se mnou a pomoci nám chce
a může. Postavil se nám po bok ve svém Synovi, Ježíši
Kristu. Nejsme sami ani v těch nejméně přehledných a
nejbolavějších dobách života. Nebudeš sám u maturity,
v nemocnici ani třeba u soudu. A dokonce neměl prav-
du ani Jiří Wolker, který umíral ve 24 letech a napsal, že
v umírání je každý sám. Ani v nejhlubším životním
stínu, ve stínu nepochopení, odmítnutí nebo zrady, ani
ve stínu vlastních vin, ani ve stínu smrti nemusíme být
sami. To je jediný návod, jak se nebát.

pavel javornický

Jak se nebát
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Dokončení
Jednou však Bůh zjeví plnou slávu
svého Syna, a to ve chvíli, kdy přijde
znovu obnovit spravedlnost a za-
chránit Boží lid! Eschatologická
Abakukova vize o záchraně člověka
není jeho iluzí, ani nějakým jeho po-
smrtným ideálem. Je to výhled hlu-
boce věřícího proroka ke konečné-
mu vysvobození člověka Boží mocí
a Boží láskou. Je to rozzáření se svět-
la Boží spravedlnosti a Božího práva
nad člověkem a světem. Proto se
Abakuk tolik raduje v závěru svého
proroctví. Má důvod. Všechno složil
k Hospodinovým nohám a získal jis-
totu Božího milosrdenství! „Já budu
s jásotem oslavovat Hospodina, jásat
k chvále Boha, který je moje spása.
Panovník Hospodin je moje síla!“
(3,18-19) Jen Hospodin Abakukovi
dává sílu ke všemu. Jen Hospodin
mu uděluje sílu k tomu, aby mohl
uprostřed všeho přítomného žít věr-
ně v jeho službách, nést Boží slovo, a
nést slovo naděje do všech koutů ze-
mě. Jen od Hospodina dostává sílu 
k tomu, aby mohl připravovat cestu
Pánu, Králi a Spasiteli tohoto světa.
Země, která se zpronevěřila, projde
Božím soudem. Stejná země se však
stane také místem vítězné moci a Bo-
ží síly. Abakuk stojí na stráži a uka-
zuje k Boží záchraně. Očekává na
Boží milost v blízké budoucnosti.
Vyhlíží ke konečnému eschatologic-
kému rozuzlení, k obnově spravedl-
nosti a Boží slávy! 

shrnutí
„Panovník Hospodin je moje síla.
Učinil moje nohy hbité jako nohy
laně, po posvátných návrších mi
dává šlapat!“ (3,19)
Abakuk se v hlubinách svých zápa-
sů potkal s Hospodinem a při tomto
setkání poznal, že může od něho zís-
kat novou sílu i naději do dalších
dnů. Poznal Boha z hlubin, Boha na-
lezeného z obtíží, sevření, z bolestí
života, kterého se chopil bezvýhrad-
ně vírou. A tento Bůh se potom sta-
věl vedle něho a dával mu sílu ke
zvládnutí všeho. Takovou vzácnou
zkušenost s Bohem učinil prorok
Abakuk. Nabyl vědomí, že nejde 
v životě sám. Byl ve víře ujištěn o
tom, že Bůh mu pomáhá probojová-
vat mnohé zápasy a dospěl k mno-
hým vzácným zkušenostem. Přede-
vším poznal, že Bůh je Bohem, který
vyslýchá modlitby pokorných, které
tryskají z hlubin lidského srdce.
Poznal, že činy Boží lásky jsou pro
člověka mnohdy velmi překvapují-
cí. Člověk sice volá, prosí a zápasí o
určitou věc, jenže Bůh odpovídá ji-
nak, jak chce sám. Abakuk se však
ve svém životě přesvědčil o tom, že
Boží odpověď přináší vždycky zá-
chranu a pomoc! Pokud je zapotřebí,
přináší i nápravu, někdy i soud. Pro-
to se učil v Boží blízkosti neustálé
trpělivosti ve víře. Neměřil všechno
svým lidským pohledem na čas,
protože poznal, že ten Boží čas a
Boží práce s námi lidmi je jiná, že
Bůh skvěle řídí tento svět, ale člověk
musí stát na stráži a čekat na to, co
mu Bůh poví, kam ho nasměruje,
aby činil a plnil jeho vůli. Musí být
připraven na Boží zavolání. Musí
důvěřovat Božímu slovu i všem jeho
zaslíbením! Musí stát věrně na stráži
i tehdy, když má pocit, že je na této
stráži sám. Abakuk hmatatelně v ži-
votě poznával, že Bůh je Bohem ži-
vým a jeho soudy jsou spravedlivé.
A také poznal, že Bůh se svými
soudy nespěchá. Pochopil, že je

proto třeba bdít, vést svůj zápas věr-
ně a statečně, protože Bůh zkouší
naši věrnost. Proto Abakuk volá 
k soustředěným modlitbám. Nevolá
do světa, ale doprostřed Božího lidu,
vyzývá všechny ke spolehnutí se na
Boží slovo a Boží věrnost! Vidí to
jako příkaz pro svou dobu! Je si jist
tím, že Boží slovo se jednoho dne
beze zbytku naplní, protože platí,
stejně jako platí všechna Boží zaslí-
bení. Slovo Boží přetrvává na věky! 
Abakukova víra je jistou a určitou
nadějí toho, co v blízké budoucnosti
přijde. Prorok se smí počítat mezi
Boží vyvolené, protože ví o Boží ru-
ce, která ho řídí a vede, stejně jako
Boží lid. Je po celý svůj život odká-
zán na víru v Boží slovo. Žije jen 
z víry. Sám nic nemá a ani nechce
mít. Jen se v plné důvěře a v hlubo-
ké pokoře spoléhá na Boží lásku,
Boží dobrotu, a na všechno, co při-
chází z Boží strany. Jeho víra se
opírá o Boží věrnost, která je mu
zárukou, že dojede konečného cíle.
Žasne nad tím, jak Bůh používá i
nepřátele svého lidu jako nástroje k
napravení všech pokřivení a vší
nevěrnosti. Žasne nad Božími činy.
Ví však, že tyto nepřátele má Bůh
zcela a pevně ve svých rukou, že
nemohou učinit nic víc, než to, co
jim on sám dovolí. Nic jim nejsou
platné jejich modly, protože Hos-
podin je Král králů a Pán všech
pánů, který stojí nade vším, i nad
všemi modlami světa, nad každou
lidskou bídou. Boží sláva obklopuje
celou zemi. Bůh je živý a věrný, pří-
tomný a blízký v každé chvíli. Všu-
de jsou patrné stopy jeho díla i jeho
milosrdenství. Jen v tichosti, v poko-
ře a s vděčností se mohou před něho
postavit jeho děti. Bůh se jich v lásce
ujímá. Rozprostírá nad nimi svoje
křídla ochrany a vede je sám a pro-
vází je tímto světem. Zaopatřuje je
vším, co k životu potřebují, aby jim
bylo dobře. Vyžaduje však od svých
dětí věrnost. Vyžaduje, aby toužili
po spojení s ním, se svým Bohem. 
Modlitba je pro Abakuka zápas před
Boží tváří. Nejde o žádnou automa-
tiku, setrvačnost, nic povrchního.
Prosí a touží po tom, aby spatřil Boží
milosrdenství pro sebe i pro svůj lid
v době, ve které žije. Modlitbu chápe
jako hluboký osobní zápas. Jde mu o
upřímný, celý život trvající modli-
tební zápas, který má svůj základ 
v hluboké pokoře před Bohem, při
vědomí prachu a nicotnosti lidské
existence. A ví, že tento zápas nesmí
postrádat smělost, odvahu, jistotu
Boží pomoci. Tak rozumí Abakuk
modlitbě. Znamená pro něho volání
k Bohu, které tryská z hloubi srdce.
Ví, že jen takovou modlitbu Bůh vy-

slýchá. Abakuk si uvědomoval, co
Bůh všechno učinil pro svůj lid, a co
znovu a znovu pro něj činí. Stránky
dějin Božího lidu mluví a dokazují
mnoho o Boží lásce, o Božím odpuš-
tění a o Božím milosrdenství. Jenže
stránky Písma také připomínají, že
„Boží lid je lidem tvrdé šíje“ (Exodus
32, 9), že tento Bohem vyvolený lid
ustavičně hřeší a Bohu se vzpírá.
Proto musí Hospodin často zasaho-
vat a přicházet někdy i se svým sou-
dem. Prorok tomu rozumí tak, že i
Boží soud a Boží hněv je svým způ-
sobem projevem Božího milosrden-
ství. Proto nechce utíkat do bludiště
lidských snů, iluzí či výmyslů. Va-
ruje před takovým útěkem. Zná Boží
hlas a očekává na něj. Chce stát věr-
ně pod mocí a pod působením
Božího slova. Jen skrze Boží slovo se
raduje v Hospodinu. Jen skrze
mocné Boží slovo vidí Boží milosr-
denství tak mocně, že může být
veselý a „radovat se v Bohu svého
spasení.“ (3, 18) Jen pod mocí Božího
slova může žít, pracovat a vést zápas
i o druhé. Dostal od Boha k tomuto
úkolu „nohy laní“. Na nich může
zanést Boží slovo a Boží milosrden-
ství přes všechny hory světa! Jen z
moci Božího slova může vidět i Boží
výsost, jak září uprostřed tohoto
času leskem posledních dnů. Pocti-
vý, věrný, pravdivý a hluboký zápas
před Boží tváří uprostřed tohoto čas-
ného světa, dává Božím dětem
výhled věčného domova. Abakuk se
snaží žít život pod zorným úhlem
věčnosti. Proto se raduje z Božích
zaslíbení. Uprostřed noci svého času
vyhlíží světlo nového radostného
dne. On, prorok, prach a hlína, se
drží pevně Boží ruky. Ví, že ničeho
bez Božího přispění není schopen.
Jen na Boží lásku a Boží pomoc je
proto upnut. Nehledí doprava ani
doleva, ale jen očekává na Hospo-
dina a na jeho slovo. A právě z toho-
to Božího slova zcela jistě ví, že ne-
bude nikdy zahanben. V Božích ru-
kou je a zůstane, ať se stane cokoliv.
Taková byla Abakukova víra. Tako-
vý byl Abakukův zápas, který i nás,
věřící moderní doby, volá k zamyš-
lení a k následování. Naše doba je v
mnohém podobná té, ve které žil
tento prorok. Je plná lidského sebe-
vědomí, pýchy, porušenosti, bezprá-
ví a právě proto je v ní tolik bídy.
Abakuk nás volá, abychom znovu
otevřeli srdce, oči i uši a nepřeslech-
li Boží hlas, který nás volá k tomu,
abychom žili poctivý, věrný a na
modlitbách hluboký zápas před
Boží tváří pod zorným úhlem věč-
nosti!

pavel rybín, 
kazatel církve bratrské
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K odmítnutí sloupu se připojilo 26 osobností z akademických kruhů historie a umění.
Také jim pan kardinál adresoval jeden svůj otevřený dopis, který vyšel pod názvem:
„Skutečně chcete uzavřít českou kotlinu před kulturními, spirituálními a nábožen-
skými vlivy z Evropy?“ 
http://www.christnet.eu/clanky/6267/skutecne_chcete_uzavrit_ceskou_kotlinu_pre
d_kulturnimi_spiritualnimi_a_nabozenskymi_vlivy_z_evropy.url
Této argumentaci nerozumím, protože v dopise akademických kruhů vůbec nejde o
odmítnutí evropských vlivů. V naší zemi se může objevit klidně dalších sto marián-
ských sloupů, pokud si někteří budou myslet, že tímto způsobem je dnes nejvhodnější
uctít blahoslavenou Ježíšovu matku. Problémem je pouze jeden konkrétní sloup,
který symbolizuje spojení trůnu a oltáře, tragického sepětí habsburské bigotnosti a
církevní inkvizice. Proč to dnes oslavovat? Druhá věc je otázkou obnovy. Sloup při-
pravený panem Váňou je novým artefaktem. Není to ani kopie bývalého sloupu. Jeho
dílo neprošlo kritikou umělecké obce. Podle odborníků se části původního sloupu
nedochovaly, a proto je neznáme. To, že byly zatím vypuštěni andělé propichující
heretiky, je potvrzením toho, že na symbolice zabíjení tehdejších evangelíků – here-
tiků, něco je a kardinál Duka o tom ví! Připravený sloup není kopií, ale je novým
dílem. Proč mu dávat tak snadno a bez veřejné soutěže prominentní místo na
Staroměstském náměstí? Proč pražský arcibiskup přirovnává dopis umělecké veřej-
nosti k peticím a prohlášením z doby totality před třiceti lety? To je velmi nevhodné
a dehonestující. 
Na Christnetu se nedávno objevilo kázání Davida Beni, které bylo proneseno 
v Litomyšli při ekumenickém shromáždění při letošní vzpomínce na mistra Jana
Husa. 
Připomínám z něj: „Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedli-
vých a říkáte: ‚Kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl
na smrti proroků.‘ Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kdo zabíje-
li proroky.“ A David Beňa dodává: „Kristus míří na ty, kteří vědí, co proroci
předkům vytýkali; kteří s jejich kritikou souhlasí (ve slušné společnost nelze
jinak); kteří o ní umí zahovořit (jako já teď); sejdou se k památce jejich mučed-
nictví (jako my), ozdobí hrobku, položí věnec… A mají úkol za splněný!“
http://www.christnet.eu/clanky/6268/beda_vam.url
Prof. Pavel Hošek se ve své knize „Je to náš příběh“ pokusil zdokumentovat a polo-
žit vedle sebe všechny významné duchovní tradice českého národa. Všechny nám
mají co povědět. Ano, je to náš příběh! Příběh komplikovaný, ve kterém můžeme při-
pomínat a analyzovat tradici cyrilometodějskou, svatováclavskou, husitsko-bratr-
skou, barokní, obrozenecko-masarykovskou, tradici vztahu k pohanství a vztahu k ži-
dovství. Tak pestrý příběh nelze osekat a semlít, protože bychom mohli ulomit něco
důležitého, co k našemu prostředí a vývoji patří. S minulostí již nic neuděláme.
Můžeme ale udělat něco v naší přítomnosti. Můžeme se snažit být ohleduplní, nevy-
tahovat kostlivce ze skříní, nezraňovat zbytečně druhé a snažit se číst znamení naší
komplikované doby.
Již před sedmi lety napsal evangelický farář Tomáš Trusina v časopise Protestant
silná slova (2/2012): „Až ten sloup bude stát, doplní jen mozaiku dalších esteticky
bezpochyby velice kvalitních výtvorů symbolicky a triumfálně vzkazujících, že se lid
země české vrátil pod jediné správné pravověří. O ničem jiném totiž nevypovídají ani
sochy starocírkevních bijců kacířů pod barokní kopulí mikulášského malostranského
chrámu. Restaurace symbolu barokního triumfalismu dvacet let po převratu v sobě
ovšem nese i významy nepěkné: Stane se dalším příznakem, že jistý okruh zdejších
křesťanů nepřestává pošilhávat po éře, kdy jedna konfese futrovaná politicky i mate-
riálně mohla diktovat své jediné správné spirituální, dogmatické a koneckonců i poli-
tické postoje. Sloup bude vztyčen v době, jíž leckdo dává nálepku „neonormalizace“,
znechucen pořádky, jež se po dvacetiletém nabývání majetků pokouší nastolit post-
bolševický establishment. A v neposlední řadě v době, která možná rozhodne, že se 
z církví (zejména z té jedné) stane bezprecedentním majetkovým přesunem privile-
govaný hráč na zdejším společenském hřišti.“
Pro informaci je třeba sdělit, že Valné shromáždění Ekumenické rady církví v roce
2011 se jednoznačně postavilo proti stavbě sloupu a nové usnesení z Valného shro-
máždění Ekumenické rady církví z 20. 11. 2018 zní: „Vzhledem k blížícímu se výro-
čí poprav 27 představitelů stavovského odboje na Staroměstském náměstí a v návaz-
nosti na bohoslužbu smíření k 600. výročí smrti mistra Jan Husa navrhuje Valné
shromáždění ERC, aby na místě bývalého ...mariánského sloupu na Staroměstském
náměstí vznikl symbolický památník smíření.“
Nelíbí se mi zatahování matky našeho Spasitele do politických přemetů a přehmatů
Třicetileté války. Blíží se 400. výročí bitvy na Bílé Hoře a rok po něm 400. výročí
popravy elity našeho národa. Pokud by Švédové tehdy prolomili obranu a Prahu
obsadili, měla by snad být na sloupě místo Panny Marie Vítězné, Panna Maria pora-
žená? Proč nevypsat mezinárodní soutěž na symbolický památník smíření pro Sta-
roměstské náměstí? Nebo raději znovu vytahovat kostlivce ze skříně?
V současné době jsem ve funkci předsedy Kostnické jednoty – spolku českých evan-
gelíků. Toto sdružení vydává Evangelický týdeník – Kostnické jiskry. Kostnická jed-
nota je nejstarší ekumenickou organizací v naší zemi, která byla založena již v roce
1905 na obranu a šíření hodnot České reformace pod útlakem rakousko-uherské
monarchie a dominantní Římskokatolické církve. V poslední době jsme několikrát
mluvili o tom, že již vydávání týdeníku zastavíme a patrně zrušíme i tento spolek,
protože jeho existence již vzhledem k náboženské svobodě a ekumenické situaci není
třeba. Poté, co jsem si přečetl otevřené dopisy bratra kardinála Duky, dospěl jsem 
k přesvědčení, že úkol patrně ještě není naplněn a že dědictví české reformace je
dosud třeba střežit a připomínat. Také z hlediska pojetí dějin je třeba připomínat
významné duchovní kořeny husitsko-bratrské. V přívalu ód na dobu baroka nesmí
zmizet památka těch, kteří reformovali církev a vedli náš národ duchovně dobrým
směrem a za svá slova a činy často trpěli. Zdá se, že dosud u nás existuje skupina
křesťanů, které se velmi stýská po barokní pompě, moci a triumfalismu. Svědectvím
o těchto snahách je i snaha po obnovení sloupu rozdělení. Za touto kauzou se skrý-
vá daleko více než pouze návrat uměleckého díla. Je za nimi skrytá touha po „starých
dobrých zlatých časech“, kdy církev byla sebevědomá, bohatá, mocná a málo kritizo-
vatelná. Pevně věřím, že takové „zlaté časy“ se již nikdy nevrátí a že v současném
světě skutečný ekumenismus ponese ovoce vzájemné pomoci a spolupráce. 

Pavel Černý

právě 6. června 1844 založil soukeník a kongregacionalistický evan-
gelista George Williams (1821-1905) s deseti druhy křesťanské sdru-
žení mladých mužů ymca (1855 k ní přibyla yWca pro dívky), které
mělo mladým lidem přicházejícím za prací do velkoměsta poskytnout
duchovní zázemí, ve kterém se pečuje o duši, ducha i tělo. jeho za-
městnavatel a pozdější tchán hitchcock poskytl prostor i prostředky.
dnes ymca pracuje ve 119 zemích a má 58 milionů členů. k nám se
dostala už před 1. světovou válkou, ale od 1921 s podporou z Usa a t.
G. masaryka a jeho dcery alice zapustila kořeny v Čsr. mezi její
přední pracovníky patřili emanuel rádl, jaroslav Šimsa a jaroslav
valenta. po 2. světové válce činnost na čas obnovila, od r. 1990 pracu-
je opět. světové ústředí je v ženevě. (je zajímavé že v ymce vznikly
sporty basketbal, volejbal a futsal.) překonává se nacionalismus,
rasismus, konfesionalismus a veškerá nesnášenlivost. heslem je:
"dát hlas mladým lidem!"

Bohuslav vik

co se skrývá za sloupem 
rozdělení?

Dokončení ze str. 1

yMcA už působí 175 let



Měli jsme v posledním roce četnou
příležitost k jubilejnímu vzpomíná-
ní; mezi mnoha pozoruhodnými po-
stavami, jež se nějak otiskly do živo-
ta 100leté ČCE, nejde zapomenout i
na jednoho z těch, kdo na sebe sice
žádnou mimořádnou pozornost
nestrhávali, ale s rozhodností „odka-
zovali jinam“ - v duchu Křtitelova
vyznání: ON musí růsti, já pak…
Bratr farář miroslav rozbořil, ro-
dem z Brna, vyrostl v konfesně smí-
šené rodině. Otec a sestra byli evan-
gelíci, matka věřící katolička, také
hoch sám byl pokřtěn v římskoka-
tolickém kostele a navštěvoval kato-
lické náboženství. Maminka se po-
stupem času začala přibližovat 
k evangelické zbožnosti, a nakonec i
s Mirkem přešla do brněnského
sboru ČCE, jehož farářem byl výteč-
ný kazatel Dr. Viktor Hájek. Student
gymnázia se pilně účastnil jeho
bohoslužeb a ve vrcholně válečné
době byl konfirmován. Jako aktivní
účastník dorostu, biblického krouž-
ku, Odboru písmáků, evangelického
Junáka se stal jedním z výrazných
rádců mládeže. Odtud také povstala
myšlenka na studium bohosloví,
neodmyslitelná od přátelského
vlivu Milana Hájka, pozdějšího sy-
nodního seniora. Po ukončení studia
na Komenského fakultě byl Miro-
slav Rozbořil v r. 1953 ordinován a
přijal vikářské místo při II. sboru 
v Praze-Žižkově. Záhy po povin-
ném nástupu na vojnu musel být
pro srdeční vadu propuštěn do ci-
vilu. 
Do další služby si jej povolal sbor
ČCE v Třebechovicích pod Orebem
jako vikáře s určením pro diasporní
oblast Kostelec n. Orlicí, Rychnov n.
Kněžnou a Vamberk. Kostelec nad
Orlicí se pod Rozbořilovým vede-
ním rozvinul v samostatný sbor a od
r. 1962 jej zvolil svým farářem. 
V těchto letech se mu dostalo neoce-
nitelné životní opory v choti Martě,
roz. Vařečkové, s níž se kazatelova
rodina postupně rozrostla o tři syny
a dvě dcery. V roce 1969 přijal
Miroslav Rozbořil pozvání do sboru
boskovického, kde pak vcelku půso-
bil celé čtvrtstoletí, v letech 1979-
1991 zároveň jako senior Brněn-
ského seniorátu. Ale ani později, po
vstupu do důchodu nezůstával
nečinný: po dva roky ještě zastával 
v pražském ústředí církve post
tajemníka pro ekumenu a zahranič-
ní vztahy. Podle potřeby byl i 
v pozdějších letech znovu povolá-
ván k vedení dočasně uprázdně-
ných sborů v Boskovicích, České
Třebové a Vanovicích aj. Každý
sbor, v němž směl působit, měl bratr
Miroslav nesmírně rád a se soustře-
děnou pílí konal, čeho pastýřská
služba žádala. V posledních letech

však již začal trpět nadmíru vážný-
mi nemocemi… Pán života a smrti
ho z naší časnosti odvolal právě
před 5 lety, 20. září 2014. Připomeň-
me si také, že letos v únoru by se byl
dožil 90. narozenin.
Kazatelská služba byla pro Miro-
slava Rozbořila vším. Otevíral Pís-
mo svaté s adekvátní pokorou, tj. ne
jako fundamentalista nebo pěstitel
zajímavého koníčka – ani v Bibli
nehledal příležitost k uplatnění své
kreativity, nýbrž nenahraditelné lid-
ské svědectví o Božím slovu. („Bůh
byl v Kristu!“ 2 K 5,19.) Po desítky let
se cca jedenkrát měsíčně setkával se
skupinou kolegů k společné přípra-
vě kázání. S písmáckou kázní se
pokoušel odklízet nános povrchních
představ, které si někdy do textu
promítáme, a hledal autentický, pů-
vodní záměr „biblické redakce“.
Rozsáhlá kazatelská meditace vedla
k rozhovorům, co je hlavním posel-
stvím Písma a nezastupitelným po-
sláním církve v přítomném světě.
Mluvilo se o teologii i o vlastních
sborech. Toto společenství mělo i
svou přímluvnou a zpovědní pova-
hu.  Mirek se při spolupráci jevil jako
nesmírně originální, nikomu nepo-
platný biblista. Byl vždycky jakoby
trochu svůj, i když v hlubokém slo-
va smyslu jeho největším potěšením
bylo právě to, že křesťan vůbec sám
svůj není, ale že je „svého věrného spa-
sitele Ježíše Krista“, viz úvod Heidel-
berského katechismu.
Charismatem Miroslava Rozbořila
bylo umění vytvářet nadsboro-
vá vzdělavatelná setkání aktivních
„laiků“, presbyterů i nepresbyterů
ze širších seniorátních oblastí i z přes-
hraniční ekumeny, tzv. „letovická
setkání“; byly to rozhovory zaměře-
né dynamicky k některé obtížně
zvládané oblasti současného života
křesťanů. (Počáteční inspirací mu
byla práce Gossnerovy misie v ko-
munistickém východním Německu,
která uměla v 50.-70. letech do zde-
vastovaných, odlidštěných těžeb-
ních území „Schwarze Pumpe“
vstoupit se specificky vyznavačskou
pomocí.) Při nespočetných návště-
vách a setkáních s českými i zahra-
ničními partnery se senior Miroslav
Rozbořil snažil jít ve světle biblické-
ho svědectví až na dřeň akutních
problémů.
„Sledoval jsem cíl: Napomáhat k to-
mu, aby se z každého člena sboru
stal vyznavač, který by věděl, čemu
uvěřil, a který by se nestyděl mluvit
s Pánem Bohem a o něm nejen se
svými dětmi, ale i s ateisty.“ Takový
záměr sledoval i jeho několikaletý
cyklus „sborové biblické školy“,
konaný pro vážné zájemce zpravi-
dla hodinu před bohoslužbami. Byl
přesvědčen, že úvodní rozhovory a

promyšlené otázky mohou lidi vést
k vlastnímu tvořivému přemýšlení
nad Biblí snáz, než pouhý poslech
hotových kázání.
Miroslav Rozbořil měl mj. závidění-
hodné jazykové nadání. Nejen svr-
chovaně vládnul třemi západními
jazyky, ale navíc se z rozhlasu naučil
i španělsky. (V roce 1989 byl pak
schopen kázat a vykonat přednášku
s diskusí na kubánské bohoslovecké
fakultě; podobně ještě i ve vysokém
věku dokázal prezentovat svou cír-
kev při ekumenické exkurzi do
Mexika.) Snadno korespondoval,
pilně udržoval desítky plodných
ekumenických kontaktů, překládal
teologické texty, ale i chrámové
písně (v EZ např. 355 a 411). Hudbě
rozuměl, hrával 1. housle ve fakult-
ním smyčcovém kvartetu a úplně
sám se naučil hrát na klavír; dirigo-
val malý pěvecký sbor, a bylo-li
třeba, doprovázel při bohoslužbách
na varhany… 
Tyto odstavce zachycují jen zlomek
daleko rozsáhlejšího příběhu o živo-
tě založeném na službě Evangelia.
Vlastním těžištěm vší jeho neúnavné
aktivity byl život bratří a sester ve
svěřeném sboru a diaspoře. O tom
lze velice zajímavě číst v jeho po-
drobné Zprávě o práci v boskovic-
kém sboru (z r. 1996).  Bratr farář
Miroslav Rozbořil nebyl jen vzděla-
ný teolog, důsledný v službě a
nesmlouvavě náročný předně k so-
bě samému. Ti, kdo jej znali zblízka,
patrně nikdy nezapomenou pokor-
nou vroucnost, promyšlenost, stříz-
livost, naléhavost, angažovanost
jeho osobních modliteb a přímluv.
„Tvé slovo bylo mou radostí, potěšením
mého srdce. Tobě náležím, Bože, Pane
náš.“ (Jr 15,16)

hp

tvé slovo bylo mou radostí

je vám 65+ a hráli jste někdy na
hUdeBní nástroj? Na klavír nebo
varhany - a třeba jen pro sebe, pro
radost? Můžete to  zkusit znovu a
procvičíte si svoje prsty, mysl, ale
i nohy. Od září 2019 otevírám 
v Praze na Vinohradech výuku
hry na varhany - jak pro začáteč-
níky, tak i pro pokročilejší. 
Zájemci kontaktujte mě: 
mgr. václav peter, 
mobil: 606 859 222, 
e-mail:org-peter@volny.cz, 
www.vaclavpeter.cz
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píšu v našem domově každý měsíc úvodník k našemu zpravodaji.
někdy je těžké najít vhodné neotřelé téma. 20 x 12 je skutečně dost. ale
letos se přihlásilo, co jiného než voda. jak šetřit, jak být opatrní. jak se
vyhnout zbytečnému plýtvání. ale nejen tady. je tolik věcí, kterým
bychom se měli vyhnout: rozčilování, hříchu, závisti, pomluvám a
vůbec všemu tomu zlému, k čemu horko často vede. Být k sobě laskaví
a ohleduplní. ještě několik více méně křesťanských rad a pak už návrat
k dešti, který nepřichází ani k bezbožnému králi achabovi. 
jenomže z kanceláře, kde zpravodaj tisknou, se mi vrátil nikoliv král
bezbožný, ale „běžný“. nejdříve mne to – přes dobré rady – rozčílilo.
proč ty holky nedají pozor nebo si opis ještě nepřečtou? opravit nebo
dokonce napsat skoro stovku zpravodajů nových bylo prakticky ne-
možné. ale pak se mně náhle vynořila v hlavě jiná myšlenka: není to
vlastně pravda? Bezbožný král – a nejen achab, ale i všichni jeho před-
chůdci i následovníci – byli tehdy zcela „běžní“. všichni opustili
hospodina a stáhli s sebou i většinu národa – severní říši izraelskou. 
a v dějinách se to stále opakovalo, až po naše časy. 
neházejme však vinu jen na krále a různé mocipány. nepřipisujme ji
ani jim, ani ateistům. zamysleme se nad sebou. nezatoužili jsme i my,
křesťané, někdy po „pohodlnějším“ náboženství bálovském, které ne-
klade mravní požadavky a umí uspořádat bujaré slavnosti při oslavě
dožínek? snad jsme se – většinou – ubránili, ale jakási lítost v nás
možná přetrvala. a možná proto neprší. nebo myslíte, že ne?
snad je ještě čas a třeba se najde těch 7000 věrných, na které byl krátký
i achab se svou pohanskou manželkou jezábel. a zase přijde déšť jako
tenkrát. za to se můžeme aspoň modlit.

hana najbrtová, pastorační pracovnice myslibořice

Ve Svatém týdnu příštího roku se má objevit v kinech celého světa nový film Mela
Gibsona „Vzkříšení Krista“ (The Resurrection of Christ). Naváže na slavné fil-
mové ztvárnění Kristových pašijí z roku 2004 (The Passion, česky Umučení Ježíše
Krista) a to jak stylem tak obsazením.
Produkce potvrdila, že v hlavních rolích se opět objeví Jim Caviezel (Ježíš), Maia
Morgenstern (Maria), Christo Jivkov (Pilát) a Francesco De Vito (Petr). První
verzi scénáře, napsanou Danem Gordonem, přepracoval Randall Wallace (autor
Braveheart) a zachycuje události od třetí hodiny Velkého pátku po neděli Vzkří-
šení, které se doposud v kinematografii objevily jen okrajově. „Některé věci, které
nemohu zatím prozradit, budou diváky šokovat,“ řekl v jednom z rozhovorů Jim
Caviezel, který opět vystoupí v roli Krista. – „Neřeknu vám, jak Gibson postupu-
je, ale mohu říci, že to bude největší film v dějinách… Vzkříšení je ohromné
téma… Snažíme se je uchopit přesvědčivým a poučným způsobem, aby film vná-
šel nové světlo a pokud možno se vyvaroval podivností,“ dodal americký herec.
Film se bude nořit především do duchovních dimenzí, předeslal Mel Gibson.
Nemůže být totiž pouhým popisem toho, co si všichni můžeme přečíst v evange-
liu. Interpretace znamená zkoumání a hledání hlubších obsahů, uvedl režisér 
v rozhovoru s pastorem a evangelizátorem Gregem Lauriem.
Projekt sponzorovaný  společností Samuel Goldwyn Films má rozpočet 20 milio-
nů dolarů a využívá rekvizity a kostýmy vyrobené pro předchozí film.

www.krestandnes.cz
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Archeologové našli důkazy o dobytí Jeruzaléma
Babylonskou říší

Archeologové pracující v Jeruzalémě našli důkazy, které zřejmě potvrzují dobytí
města Babylonskou říší, jak je uvedeno v Bibli. Vědci z North Carolina University
(USA) při pracích objevili „naleziště zahrnující vrstvy popela, lampy a několik dobo-
vých šperků.“Profesor historie Simon Gibson poznamenal, že je to „jasný důkaz o
bohatství obyvatel města v době obléhání,“ které se odehrálo v letech 587a 586 před
naším letopočtem.„Je velmi vzrušující vidět, že mohu vykopat důkaz každé historic-
ké události, a hlavně pokud jde o tak významnou historickou událost, jako je baby-
lonské obléhání Jeruzaléma,“ řekl Rafi Lewis, jeden z vedoucích projektu.
Archeologický projekt Hory Sion ve svém prohlášení popsal tento nález jako velmi
důležitý „protože babylonské dobytí Jeruzaléma je významným momentem v židov-
ské historii. Tým věří, že nově nalezené důkazy lze datovat ke konkrétní události díky
jedinečné kombinaci nalezených artefaktů a materiálů.“ Pracovníci našli šípy dato-
vané do 7. a 6. století př. n. l., které byly „zcela běžně používány babylonskými vojá-
ky.“ „Tento důkaz ukazuje na historické dobytí města Babylonem, protože jediné
známé zničení, které se v tomto období v Jeruzalémě odehrálo, je dobytí z let 587a
586 před Kristem,“ řekl Gibson.

(red)

nový gibsonův film „vzkříšení“ 
vyjde na velikonoce


