
smAzAt všechNy dluhy
deuteroNomium 15,10 

Dávej mu štědře a nebuď skoupý,
když mu máš něco dát, neboť kvůli
tomu ti Hospodin, tvůj Bůh, požehná

ve všem, co děláš, ve všem, k čemu
přiložíš ruku. 
Celá patnáctá kapitola mluví o
sedmém roku, kdy se promíjejí
dluhy. Není již dlužníků, ale i věři-
telů. Je toto vůbec možné učinit?
Kdy to nastane, kdy se tato vize
splní v naší předlužené zemi, po-
tažmo v našem světě?
Nevím, kdy se to uskuteční. Vím,
že jednou určitě. Věřím, že to jde,
až nastane čas, tedy sedmého roku,
opustit všechny dlužní úpisy, všech-
ny sloupce čísel, všechny dluhy,
které jsme nadělali.
K této víře mě vede jedna skuteč-
nost. Nedělám to proto, abych do-
stala od Pána Boha požehnání a
majetek. Dělám to ve vědomí, že už
jsem toho svrchovaně dostala. Není
to tak, že já něco dám, abych potom
dostala odměnu. Toto léto milosti
nás vede k tomu, abychom si uvě-

domili vděčnost. Věčnost za to, že
mnohdy žijeme na dluh. Dluh, kte-
rý jen těžko dovedeme splatit.
Dluh, který není jenom peněžní, ale
promítá se do našeho života. 
"Když ti Bůh letos žehnal, rozděl se 
s potřebným". A tak se poohlížím za
uplynulým rokem a musím vyznat.
Ano, dostali jsme toho svrchovaně.
Požehnání, které se projevilo v na-
šem životě, díky Bohu můžeme
rozdávat, jak se v našem textu píše,
štědře. Kdy jindy si to neuvědomit
než v létě milosti, do kterého jsme
byli pozváni díky narození Ježíše 
z Nazaretu. V době, která víc než,
kdy jindy, nám připomíná, že dluž-
ní úpisy našich životů jsou smazá-
ny, přeškrtnuty, roztrhány. A díky
Bohu za to. 

Eva Šormová
farářka 
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Poselství ke 4. adventní neděli

Tento text se stal inspirací pro
mnohé malíře. Církevní tradice ho
nazývá zvěstování Marii… na obra-
zech vidíme to, co tušíme v textu.
Mariin údiv, úlek, zmatek, který
roste ještě více, když se Marie dozví,
nejen to, že počne z Ducha, ale i to,
kdo se jí narodí. Tedy že se jí narodí
Mesiáš, což byl sen každé židovské
matky. Slovo Mesiáš pochází z heb-
rejštiny a znamená „pomazaný“. Do
řečtiny se překládá slovem „chris-
tos“, počeštěné zní Kristus. Slova
Mesiáš a Kristus tedy znamenají
totéž. Ve Starém zákoně se titul
mesiáš používal jako přívlastek iz-
raelských králů. Pomazání olejem
symbolizuje Boží vyvolení určité
osoby za krále nad Izraelem. „Sa-
muel vzal nádobku s olejem, vylil jej
Saulovi na hlavu, políbil ho a řekl: Sám
Hospodin tě pomazává za vévodu nad

svým dědictvím“ (1 S 10,1). Pomazaný
král se tak stal zvláštním Božím zá-
stupcem v Izraeli. Od Nátanova pro-
roctví, které Davidovu potomstvu
slibovalo královský trůn navěky, se
naděje Izraele soustředila na Davi-
dovu dynastii. Každý král z jeho
rodu se tak stával pomazaným, jinak
řečeno mesiášem. Jeho prostřednic-
tvím uskutečňoval Bůh své záměry
v Izraeli a pomazáním, které bylo
znamením Božího vyvolení, se stal
adoptivním synem Božím. Druhý
žalm se pravděpodobně používal
při korunovaci nového krále. Hos-
podin říká: „Já jsem ustanovil svého
krále na Sijónu, na své svaté hoře! (…)
Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil“
(Ž 2,6-7). Davidovské dynastie spolu
s celým Izraelem ale byla odvedena
do exilu, což bylo velkou zkouškou
pro židovskou víru. Naděje na na-

stolení nového krále po návratu z exi-
lu se nenaplnila a potomek Davidův
– Zorobábel nebyl nikdy pomazán
na krále. Z čela židovského národa
zmizela postava královského mesiá-
še. V souvislosti s touto skutečností a
také s nedokonalostí králů se pří-
vlastek mesiáš začal přesouvat do
více či méně vzdálené budoucnosti
na očekávaného krále, který by byl
plně Božím služebníkem, a tak by
znovu zřídil a vnitřně obnovil izrael-
skou pospolitost. Představy o mesiá-
ši se v Izraeli značně lišily. Základní
proud těchto představ byl spojen 
s jeho pozemským politickým půso-
bením. Zároveň si ale připomeňme
slova proroka Zachariáše: „Rozjásej
se, siónská dcero! (…) Hle, přichází k to-
bě tvůj král, spravedlivý a zachráněný,
pokořený, jede na oslu, na oslátku, osli-

marie a čtyři rozměry víry l 1,28-45

Dokončení na str. 2

Tradiční pražská výstava, kterou můžete navštívit až do 2. ledna v Betlémské kapli, je letos jubilejní. K vidění proto budou
ty nejzajímavější exponáty z minulých 40 let. Vedle originálních betlémů a vánočních ozdob i zvykoslovné předměty,
které už dnešní děti, ale často ani dospělí, neznají. Nebo vy snad víte, co je to třezolka, polaz či líto? Na děti čeká na výsta-
vě opět oblíbený kuličkopád, kostkoviště a nebude chybět ani funkční mlýnské kolo!
„Na letošní jubilejní výstavě bychom rádi představili to nejzajímavější, co bylo na našich akcích k vidění v průběhu minu-
lých čtyř desítek let. A věřte, že vybrat to nejlepší, nebylo vůbec jednoduché. Každý z těch krásných předmětů je důka-
zem, kolik je u nás zručných a umělecky nadaných lidí. Inspirací třeba pro domá-
cí vánoční výzdobu jistě budou ozdoby z vosku, dřeva, dřevěných hoblin, vaty,
skleněné foukané i korálkové, papírové, ozdoby z různých těst, ze slámy, přírod-
nin a plodů. Ovšem naše výstava je typická především originálními betlémy, za
nimiž k nám každoročně míří návštěvníci ze všech koutů republiky i ze zahrani-
čí. Betlémy jsou vytvořené z nejrozmanitějších materiálů a za použití nejrůzněj-
ších technik. Vybrali jsme pro vás třeba ty, které jsou typické pro určitou betlé-
mářskou oblast – betlémy kralické, ústecko-orlické, příbramské, třebíčské… Ale
najdete u nás třeba i skautský betlém,“ přibližuje náplň letošní výstavy Blaho-
slav Lukavec, který je od roku 1992 jejím organizátorem.
Výstava je instalována v podzemních prostorách Betlémské kaple a je otevřena
denně od 9 do 18 h, v době svátků do 13 - 14 h. 
Více na: www.vanocnivystava.cz

(hb)

„Mám poštu?“ říká a dívá se škvírou dveří u svého pokoje. Jen ten,
kdo ho blíže zná, si všimne napětí v jeho obličeji a lehkého třesu jeho
úst. Rozcuchané bílé vlasy ukazují na to, že se ještě nestačil učesat. Je
to jeho zvyk - vždycky, hned jak se probudí - se ptá po poště.
Sestřička Helena slibuje, že se hned podívá. Jde k poštovním schrán-
kám na chodbě a volá zpět: „Dnes tu nic nemáte!“ 
Člověk by si myslel, že pan Novák dostává poštu každý den. Ale tak
to není. Pan Novák nedostává žádnou poštu. V domově seniorů bydlí
déle než deset let a za tu dobu ještě nedostal žádný pohled nebo
dopis. 
Přesto se každý den ptá znovu: „Mám poštu?“ Má rád sestřičku Hele-
nu, protože ho neodbývá, ale vždy laskavě odpoví. Možná, že se pan
Novák jednou dočká…
Letos - už potřetí - u nás před adventem odstartovala akce českého
rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. Mnozí opuštění obyvatelé domovů
pro zestárlé nebo dlouhodobě nemocné nemají finančně náročná
přání. Panu Novákovi by stačil pohled, dopis…

Alena Naimanová

Hospodine,
radujeme se z toho, co pro nás začalo v narozeném

Ježíši, tvém Synu.
Děkujeme, že jsme dospěli i k tomu letošnímu času

očekávání.
Očekávání, vyhlížení,

že k nám opět nově promluví,
že nás povede k proměně, obnově.

Potřebujeme se proměňovat, nechceme zůstávat ve
svých zajetých zvyklostech.

Chceme rozpoznávat, co jsme neudělali dobře.
Prosíme, daruj nám k tomu mysl otevřenou a srdce

vnímavé.
Amen.

Marta Zemánková

AktuAlitA: 40. ročNík výstAvy betlémů v betlémské kAPli

Pošta pro pana Nováka
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze
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z církví doma i ve světě
rAdio WAve v AdveNtu NAbízí Nový PodcAst
čteNí z PArAbible
Veřejnoprávní stanice Českého rozhlasu pro „mladě smýšlející poslu-
chače“ každý den od 1. prosince až do konce roku zveřejňuje nové díly
podcastu Parabible. Jedná se o audiopodobu loňského bestselleru, kni-
hy kazatele Alexandra Fleka, o tom, jak by mohl vypadat Ježíšův pří-
běh, kdyby se odehrál dnes, v kulisách současného Česka. 
Převyprávěnou Bibli, kdy se Ježíš nenarodí v Betlémě, ale v Berouně,
místo pastýřů jsou popeláři a místo farizejů faráři, začal protestantský
teolog a pastor nejdříve publikovat na sociálních sítích, ohlasy ho ale
přiměly vydat ji i v tištěné podobě. Nyní jeho biblické parafráze dosta-
ly i audiopodobu.
„Vždy jsem chtěl propojovat starodávný text s dnešní realitou a hlavně
se spolu s posluchači ptát: proč je tohle v Bibli? Co tenhle příběh nebo
výrok znamená pro nás? Jak by dotyčná scéna vypadala, kdyby se ne-
odehrála kdesi daleko a dávno, ale tady a teď? Jak by se choval a jak by
mluvil Ježíš, kdyby žil dnes, mezi námi?” popsal minulý rok kazatel
Flek otázky stojící u vzniku Parabible. Radio Wave nabízí podcast na
novém audioportálu Českého rozhlasu mujRozhlas.cz i ve vysílání rá-
dia vždy v 16.40 h. 
Alexandr Flek je také iniciátorem překladu Bible21. Ta vyšla v roce 2009
a od té doby si ji koupilo podle nakladatele přes 100 000 čtenářů.

www.christnet.eu

zemřel Německý letNičNí evANgelistA reiNhArd boNNke
Organizace Christ for All Nation (CfAN) na svém facebookovém profi-
lu informuje, že populární německý evangelista Reinhard Bonnke zem-
řel 7. prosince ve věku 79 let. Pro noviny Křesťan dnes tuto informaci
potvrdil Břetislav Šipek, zástupce organizace Kristus pro všechny náro-
dy ve východní Evropě
Potomek letničního pastora Reinhard Bonnke se stal známý hlavně
evangelizační službou v Africe, kam přicházely i statisícové zástupy
poslouchat zvěst o spáse vírou v Ježíše Krista. Misijní práci na tomto
kontinentě začal v roce 1967. Po malém počátečním úspěchu v Lesotho,
dostal od Boha vizi Afriky pokryté krví Ježíše Krista. V roce 1974 zalo-
žil organizaci CfAN (Kristus pro všechny národy) se sídlem v Jihoafric-
ké republice. Později se sídlem organizace stal Frankfurt v Německu.
V roce 1984 bouře zničila stan pro 34 tisíc lidí a Bonnke začal kázat na
otevřeném prostranství, což umožnilo organizovat ještě větší shromáž-
dění. Od roku 1987 organizace CfAN zaregistrovala 77 milionů lidí,
kteří se rozhodli pro Krista. Bonnke se rozloučil s Afrikou  evangelizací
v Lagosu v listopadu 2017. Jeho nástupcem se stal americký evangelis-
ta Daniel Kolenda.

www.krestandnes.cz

PAPež FrANtišek s imámem Al-tAJíbem
chtěJí zorgANizovAt světový summit
Jak 5. prosince sdělila Papežská rada pro mezináboženský dialog, čle-
nové Vyššího výboru pro dosažení cílů obsažených v Dokumentu o lid-
ském bratrství, kteří zastupují křesťanství, islám a judaismus, navštívili
generálního tajemníka OSN, Antónia Guterrese. Odevzdali mu list pa-
peže Františka a vrchního imáma Al-Azhar, Ahmeda Al-Tajíba, ve kte-
rém se navrhuje ustanovení Světového dne lidského bratrství s každo-
ročním datem 4. února (tedy dne přijetí abúdhábské deklarace) a orga-
nizace světového summitu o lidském bratrství, v níž by se v brzké bu-
doucnosti spojily OSN, Svatý stolec a univerzita Al-Azhar.
Jak sdělil předseda zmíněného výboru, Miguel Ángel Ayuso Guixot,
generální tajemník OSN ocenil tuto iniciativu a zdůraznil, že je důležité
pracovat ve službě celému lidstvu. Poté pověřil svého zvláštního porad-
ce pro prevenci genocidy, Adama Dienga, aby spolupracoval s meziná-
boženským výborem a zasadil se o uskutečnění předložených návrhů.

RaVat

NeJvyšší soud se zAstAl somálky, 
zákAz hidžábu i NA teoretickou výuku Neměl legitimNí cíl
Nejvyšší soud (NS) se zastal somálské dívky, která chtěla na zdravot-
nické škole v Česku nosit hidžáb. Zákaz muslimského šátku při teore-
tické výuce nemá žádný legitimní cíl. Česká republika musí akceptovat
a tolerovat náboženský pluralismus, nesmí diskriminovat či bezdůvod-
ně zvýhodňovat některý z náboženských směrů, rozhodl NS. Verdikt je
dostupný na úřední desce. Právní zástupce školy označil rozhodnutí za
absurdní, může podle něj mít také neblahý dopad na české školství.

podle ČTK

etioPští evANgelikálové byli zAtýkáNi
Etiopské úřady v severní oblasti Amhara přišli na setkání Etiopského
společenství evangelikálních studentů (IFES) v Debarku a podle míst-
ních zdrojů zatkly nezveřejněný počet účastníků. Policie nutila studen-
ty, aby podepsali dohodu o tom, že se už nikdy v Debarku znovu neset-
kají, a pak je propustili, informuje Evangelical Focus. Sedm církevních
představitelů, kteří se shromáždění zúčastnili, bylo také zadrženo na tři
dny a propuštěno po podpisu podobné dohody. Loni v květnu bylo čle-
nům církve v Debarku nařízeno přesunout se 80 km jihozápadně do
města Gonder. Místní křesťanská komunita toto jednání odmítla akcep-
tovat, a místo toho podala stížnost.
Debark má populaci přibližně 25 000 lidí a jedná se o nábožensky citli-
vé území. Dominantní etiopská pravoslavná církev považuje podle
informací Evangelical Focus region Debark za svatý, takže tlak na pro-
testanty v této oblasti roste již roky.

www.krestandnes.cz

čím mláděti. (…) Vyhlásí národům
pokoj, jeho vláda bude od moře k moři, od
Řeky až do dálav země“ (Za 9,9-10).
Zde vidíme naději přesahující tento
svět a politické zřízení. Podle knihy
Daniel je naděje na příchod Božího
království vyjádřena postavou Syna
člověka, který je vládcem budoucího
věku, v němž bude lidstvo vykou-
peno ze všeho trápení a vin. V době
Ježíšově byla mezi Židy velmi živá
naděje, která se opírala o tyto přísli-
by. Jedním se základních vyznání
víry Judaismu bylo 12 článků víry,
které ve 12 století zformuloval ži-
dovský filosof a teolog Maimonides.
Jedním z 12 článků je i tento: Věřím
celým srdcem, že Mesiáš přijde, a přes-
tože se svým příchodem otálí, budu ho
čekat každý den. Údajně s tímto člán-
kem na rtech umírali Židé v plyno-
vých komorách.
Chtěl jsem tímto jen ukázat, jak živá
byla myšlenka Mesiáše a zároveň
jak silné to muselo pro Marii být,
když se dozvěděla, že je vyvolenou
ženou nebi spíše dívkou, protože jí
bylo zhruba 15 let. Jak tedy Marie
reaguje a jak se jí můžeme inspi-
rovat.
Marie uvažovala… Bible používá
slovo dielogizeto – v tomto slovu
slyšíme logizeto, logika. Slovo se dá
přeložit, jako uvažovala, přemýšlela,
zvažovala… nabízí se otázka, zda
pro víru něco podobného jako ro-
zum nebo uvažování potřebujeme.
Víra je přece víra a ta koná navzdo-
ry rozumu. Není správná víra něco,
proti čemu se rozum bouří? Neudě-
lala Marie chybu, když přemýšlela
nad zázrakem? Někteří sociologové
začínají naší době dávat nový pří-
vlastek – prý žijeme v době post-fak-
tuální. Hovoří o tom, že to, co na
současného člověka působí nejsilně-
ji nejsou fakta, ale emoce nebo velmi
krátká, zjednodušená tvrzení, která
oslovují především emoce. Na člo-
věka vždy působila více emocionál-
ní sdělení než rozum, ale nikdy 
v historii nebylo tak jednoduché
emoce oslovit a vybudit. Někteří
tvrdí, že volby v USA do velké míry
rozhodl Twitter. Lidi více zajímaly
dvě až tři věty na Twitteru než od-
borné analýzy od renomovaných
politologů nebo sociologů. Nechci
utíkat od tématu, od Marie. Jen chci
ukázat posun, v kterém se jako spo-
lečnost nacházíme.
Marie nám ale ukazuje jinou cestu –
Marie uvažovala, rozvažovala, pře-
mýšlela. Čtu teď knihu Jonathana
Sackse „O svobodě a náboženství“ a

autor vyznává: „Po celou historii si
Židé vážili dětí. Vybudovali na nich svůj
hodnotový systém. Našimi pevnostmi
byly školy, naší vášní výchova a našimi
hrdiny učitelé.“ Židovská úcta k dě-
tem byla v tom, že jim dali vzdělání,
že je učili myslet a to jak o věcech
tohoto světa, tak o Bohu. Věřili, že
rozum je Božím darem. Zralá víra o
Bohu přemýšlí – tak jak to vidíme u
Marie.
Marie pochybuje a ptá se… pokládá
logickou otázku a vyjadřuje logic-
kou pochybnost. Vstupuje do dialo-
gu s Bohem. Bůh jen málokdy jedná
jasně, černobíle. Když se podíváme
do Písma, pak mnoho svědků víry
vede s Bohem dialog a zároveň pro-
žívá i pochybnosti. Nebo jinak – ve-
de dialog, který začíná u pochybnos-
tí a otázek. Lukáš mohl o Mariiných
otázkách pomlčet. Mohl rovnou sko-
čit k odstavci o tom, že Marie pokor-
ně přijala, co od ní Bůh žádal. Jenže
takto to nefunguje. Pochybnosti při-
chází nejen ve složitých obdobích
života, ale i tím, jak roste naše víra.
Zakladatel komunity v Taizé napsal:
Pochybnost je jistě bolestná skuteč-
nost, může však existovat společně s
vírou. Jeden člověk jednou řekl
Ježíšovi: „Věřím.“ Ale zároveň hned
dodal: „Pomoz mé malé víře!“ Naše
víra má hodně mezer. Ale není třeba
z nich mít strach. Povzbuzují nás a
nedovolují nám, abychom se přesta-
li Boha s důvěrou ptát: „Co ode mě
očekáváš?“ Marie dělá jednu důleži-
tou věc – svoji pochybnost komuni-
kuje s Bohem. Upřímně mu sdělí, co
si myslí, zároveň neřekne to je ne-
smysl, o tom vůbec nebudu uvažo-
vat. Tečka… Spisovatel a kazatel 
T. Keller Mariinu otázku komentuje
tak, že je za ní velmi vděčný, proto-
že díky její otázce přichází odpověď,
která se stala pro jeho život klíčová a
kterou používáme asi i my. Má na
mysli slova „Pro Boha není nic ne-
možné“.
Marie se podřizuje, poslouchá – na-
konec řekne: Hle, jsem služebnice
Páně; staň se mi podle tvého slova.
Nejen u druhých, ale i u sebe se set-
kávám s přístupem víra ano, ale ná-
sledování nikoli. Chci se stát křesťa-
nem, ale Ježíši nechtěj, abych odpus-
til své tchyni, přestal okrádat na
daních, abych žil v sexuální čistotě,
sloužil druhým… a nebo prostě ná-
sledoval. Nechci vzbuzovat pocity
viny. Nechci víru redukovat, na
smíš a nesmíš. Nechci nikoho posu-
zovat podle míry zainteresovanosti
v církvi. Hovořím o poslušnosti ke
Kristu. Německý bohoslovec D. Bon-

hoeffer používal termín laciná mi-
lost. Psal o tom, že laciná milost je
odpuštění bez pokání, křest bez
kázně ve sboru, večeře Páně bez
vyznání hříchů. Milost bez následo-
vání a bez kříže. Milost bez posluš-
nosti. Pravda je, že následování
Krista něco stojí, zároveň se ale Ježíš
tímto nikde netajil. Ještě jednou
Keller. Mnoho křesťanů chce o ceně
vyjednávat, nikoli ji přijmout. Jsou
ochotni se se některých věcí vzdát,
ale zároveň si určit jakých. Marie
řekne – ano, podřizuji se ti, i když to
bude leccos stát. U Matouše je reak-
ce Josefa, který se rozhodne na Boží
příkaz Marii nepropustit. Jenže tím
do smrti na sobě má stigma. Kdykoli
riskuje, že mu někdo řekne – tak ty
jsi si vzal tu Marii, co otěhotněla dří-
ve, než jsi si ji vzal? Jakmile se stane-
me vyznávajícími křesťany, půjde-
me v Mariiných a Josefových moka-
sínech. Ježíš říká, že svět k nám
pojme nenávist. Nemusí se hned
jednat o Súdán, stačí být v práci a
nebo kdekoli – být prostě vyznávají-
cím křesťanem něco stojí a bude stát.
Přesto ale Marie vyznává, staň se mi
tvoje vůle.
Poslední věc – Marie jde a svěřuje se
Alžbětě. Jinými slovy svoje zápasy
přenáší na svoji sestru v Kristu. Její
zápas nezůstane jen mezi ní a Pá-
nem Bohem, ale nese jej se svojí pří-
telkyní. Alžběta ji povzbuzuje slovy
blahoslavená, která uvěřila, že se splní
to, co jí bylo řečeno od Pána. Myslím,
že pro Marii bylo velmi důležité ta-
kováto slova slyšet. Její přemýšlení,
pochybnosti, otázky, nesnadné roz-
hodnutí najednou někdo jiný slyší a
povzbuzuje ji ve smyslu Marie, jdeš
správnou cestou, stojím s tebou.
Tento text ukazuje na sílu společen-
ství, na sílu toho, když svoje zápasy
neneseme sami a nebo jen s Bohem.
Možná, že to zní trochu rouhavě –
přece jen „s Bohem stačí“ ne? Ano i
ne. Potřebujeme i bratry a sestry a
pokud je kolem sebe máme, pak je to
Boží dar a je třeba k nim takto při-
stupovat a nenést svoje břemena
sami. Zároveň ale i být pomyslnou
Alžbětou, která naslouchá a po-
vzbuzuje…
Marie se nám stává obrazem zápasí-
cího člověka, který ale nerezignuje
na rozum, na rozhovor s Bohem, na
poslušnost a na společenství. A ten-
to postoj bych přál všem nám.
Kulisy ve kterých žijeme, jsou jiné,
ale nezměnil se člověk a Bůh. Proto
nás Marie svým postojem oslovuje i
dnes.

David Novák 

marie a čtyři rozměry víry l 1,28-45
Dokončení ze str. 1

Všichni dobře víme, jaký je princip adventních ka-
lendářů. Není tomu tak, že bychom na 1. adventní
den otevřeli najednou všechna okénka a zjistili, co na
nás čeká. Naopak: den po dnu se otevírá  jedno okén-
ko a to, co tam je, přináší kousek radosti, to co jsme se
nějak v životě odnaučili, tu velkou radost PŘED-
JÍMAT.
Dříve byly zdroji takové před-radosti gramofonové
desky, knihy a filmy. Když oblíbený zpěvák vydal
novou desku, nebylo to vůbec lehké. Prodavač  odká-
zal zájemce na to, že deska bude možná ve středu
nebo až v pátek. Bylo potřeba hlídat, kdy deska dora-
zí, někdy prodavače něčím trochu podplatit a myslet
na to, jaký bude obsah. Přehrát si desku v obchodě -
před dlouhým časem- nebylo ještě možné. Člověka
provázela na cestě domů „před-radost“. Desku bylo
třeba pozorně rozbalit a opatrně s ní zacházet, aby se
nepoškrábala. Přinášelo to ale tolik před-radosti!
My se v současnosti nemusíme dlouho těšit na foto-
grafie, protože je máme ihned k dispozici.

Na to, co byly dříve novinky - třeba výsledky spor-
tovních utkání - se čekalo do dalších zpráv, třeba ho-
dinu. Internet a mobilní telefony život a události 
v něm zrychlují. Uvědomit si, že něco stojí za to, na
nějakou před-radost nezbývá čas.
Tu před-radost ale potřebujeme. Náš mozek ji potře-
buje pro sebe jako důležitou živinu, jako základ pro
zvláštní pozitivní schopnosti, např. důvěru nebo k vy-
tvoření realistického a přitom pozitivního obrazu
sebe sama. 
Když člověk leží v posteli a uvažuje, co bude zítra, a
zjišťuje, že se není na co těšit, pak je nejvyšší čas něco
změnit. Připravit si nadávkovanou před-radost. Ad-
vent trvá 4 týdny, to není krátká doba. Čekat a těšit se,
že se k nám něco pěkného pomalu blíží, je tou dob-
rou cestou.

Podle Tilla Raethera
upravila a přeložila Alena Naimanová

Jak neztratit adventní radost
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To, co budu popisovat, vnímám 
v posledních letech napříč celou
Evropou a velmi mě rmoutí, že to
vidím i v naší zemi v míře vrchova-
té. Mám na mysli propagandu a
vymazání kritického myšlení.
Pokud někdo chce dělat propagan-
du, musí se opřít o dva pilíře, který-
mi jsou strach a ignorance. Podí-
vejme se nejdříve na ignoranci. Za-
tímco jedním ze základních postu-
látů sokratovské filosofie (a tedy i
evropského myšlení) bylo: Vím, že
nic nevím, ignorant ví, že… ví. 
Možná jste někde četli o tzv. Dun-
ning-Krugerovu efektu, za nějž
pánové, po kterých se tento efekt
jmenuje, dostali Nobelovu cenu. 
Objevili, že míra odbornosti v dané
oblasti je největší překážkou sebe-
vědomého a nezviklatelného názo-
ru. Jinak řečeno čím větší jste v něja-
ké oblasti odborník, tím více si uvě-
domujete, že nevíte dost a za svou
neznalost se stydíte. Naopak igno-
rant s minimem informací měl ve
srovnávacích studiích mnohem vět-
ší sebevědomí, protože se cítil mno-
hem kompetentnější. Dokonce čím
méně věděl, tím větší sebejistotu
cítil. Když byla v pokusu oběma
skupinám předložena realita kores-
pondující s realitou, odborník své
sebehodnocení upravil a zvýšil.
Ignorant setrvával v přesvědčení,
že ví, a to i když byl konfrontován
se svou nekompetentností. Když
popisovaný efekt vyhodnocovali,
pak došli k závěru, že podstatou
ignorance není nízké IQ, ale ne-
schopnost se vyrovnat s tím, že
nejsem součástí většiny. Být součás-
tí většinového názoru je totiž jistý
sociální bonus, po kterém většina
lidí nevědomky touží. Představa
„že je to přece jasný a všichni to tak
vidí“, je lákavá. Dunning-Krugerův
efekt se stal jedním ze základních
nástrojů novodobé propagandy,
která útočí právě na ignoranci.
Ignorant totiž nepochybuje, potla-
čuje v sobě jakoukoli nejistou, pro-
tože má jasno a hlavně nepřipouští,
že by to, o čem je přesvědčen, moh-
lo být ještě jinak. Informace, které se
nehodí do jeho světa, buď vytěsní,
zesměšní nebo se jimi vůbec neza-
bývá. Když mu naopak předložíte
jednoduchá myšlenková schémata,
uklidní se. Určitě se nejedná o hlu-
páka, pouze ho rozrušuje rozporu-
plnost, nejednoznačnost a složitost
informací a dnešního světa. Přesně
po těchto lidech jde propaganda.
Druhým důležitým nástrojem pro-
pagandy je strach. Ve chvíli, kdy
máme strach nebo se cítíme něčím
ohroženi, v našem mozku přebírá
vedení ta část, která ovládá emoce.
Kdosi napsal, že „obvykle nejdříve
prcháme a pak spekulujeme, jestli
nás tygr chtěl skutečně sežrat.“ Pro-
to propagandisté využívají velmi
silných tvrzení, která vzbuzují
strach a tím vypínají schopnost kri-
ticky myslet a zapojovat do procesu
myšlení rozum. 
Ukažme si to na volbách. V těch
předminulých Zemanovi poradci
mj. vsadili na sudetskou kartu a na
zasunutého démona nacionalismu.
Byť absolutně nehrozilo, že by se
sudetští Němci domáhali zpět
svých práv a chtěli někomu brát
střechu nad hlavou, propaganda
postavená na strachu ze „sudeťá-
ků“ uspěla. Lidé měli minimum
informací (sudetská otázka je poně-
kud komplikovanější, než se vejde

na leták A4) a podařilo se v nich
vyvolat strach, byť lidé z bývalých
Sudet reálně řešili zcela jiné problé-
my.
Poslední volby ovlivnila hrůza 
z uprchlíků. Sice u nás žádné nemá-
me a většina z nás nikdy žádného
neviděla, byť nás trápí úplně jiné
věci a byť je uprchlická problemati-
ka poněkud složitější, nemalou část
národa se podařilo vystrašit a za-
bralo to.
V rámci tohoto článku jsem pod-
stoupil jistá duševní muka a pár dní
četl tweety hradního mluvčího.
Neustále jsem si kladl otázku, jak
někdo může tyto myšlenkové feká-
lie brát vážně? Jenže např. sdělení
typu že „v Praze si dává dostave-
níčko nenávist“, vzbuzuje strach a
je nekomplikované a jasné. Slovo
nenávist má emocionální náboj a
navíc mnozí nesnáší Pražáky spojo-
vané s pražskou kavárnou a proto
podobné nesmysly zabírají.
Nebo ještě jeden příklad, poněkud
hrozivější. Tzv. „nezávislý“, ve sku-
tečnosti proruský server AENews
komentoval vystoupení M. Mináře
takto: „To už není náhoda! Hnědé
kalhoty, hnědá košile, přes to rolá-
ček a česká Greta je na světě! Babiš
pořád neodstoupil? How dare you!
Do Evropy se vrací nacistické po-
stoje, figury, projevy, názory a pře-
devším požadavky!“ Propaganda
jak vyšitá, vyznačující se strachem,
zjednodušováním a nenávistí. A jak
vidno, mnozí tomu věří.
Horší je, že okruh okolo prezidenta
neustále dokola tvrdí, že skutečné
dezinformace šíří veřejnoprávní
média. Jinými slovy největší nebez-
pečí dezinformací není od médií
typu AENews, ale ČT1…
Působení strachu ukážu ještě na
jednom příkladu. Psychologové ze
Stanfordské university poskytli
skupině lidí stejné statistické infor-
mace o zločinnosti. U části je uvedli
metaforou, že kriminalita je „zví-
ře“, které napadlo jejich město, u
dalších šlo o virus. Respondenti,
před kterými bylo zmíněno zvíře,
výrazně častěji preferovali coby
řešení policejní zásahy, ti s virem
řešení systémové. Vliv úvodní me-
tafory na vlastní postoje si uvědo-
milo jen 15 lidí ze 485. Autor tohoto
experimentu uzavírá slovy, kde-
pak, svůj mozek nemáme pod kon-
trolou ani náhodou. Já bych dodal,
že přesně s tímto pracuje propagan-
da. Jak píše A. Alverová, „jazyk je
klíčem k duši voliče. Když chcete
voliče oblafnout a znáte řeč meta-
for, podprahových významů, může
za vámi jít beránek třebas i na jatka.
Fakta v této hře neplatí ani za zlá-
manou grešli.“
Proto se mezi lidmi šíří nikoli zdra-
vě kritický pohled na EU, ale hrůza
z EU, která je srovnávána s totalit-

ními režimy, proto se z Norska
stává země, kde se standardně kra-
dou děti heterosexuálům na převý-
chovu, proto jsou vůdci Milionu
chvilek přirovnáváni k fašistům,
proto když se mělo rozhodnout,
zda přijmout do ČR 16 uprchlíků,
internetový magazín Protiproud
mohl napsat slova, „premiér čelí
žalobě za spolupráci s invazními
hordami“, proto L. Jakl hodnotil ve
stejném magazínu kvalitu populace
slovy, „chlapi neexistují, je to samý
homosexuál“, proto jsou uprchlíci
„nebezpeční a líní čmoudi.“ Jsem si
moc dobře vědom, že Evropa a
západ mnohokrát nejedná moudře,
že je třeba lecčemu povědět hlasité
ne, osobně je mi velmi cizí levicový
přístup, který nemalá část Evropy
razí, jenže nesouhlas je něco jiného
než demagogie, nenávist a hysterie
cíleně šířená mnoha jednak tzv.
alternativními nebo proruskými
zdroji a jednak představiteli naší
země.
Dříve se národ podařilo podmanit
vojensky. Dnes se mnohem více
bojuje o mysl obyvatel. Kdo jejich
mysl získá, získá si národ. A právě
o mysl našeho národa se vede krutý
boj. Nejrůznější informační „hnojo-
mety“ se činí v míře vrchovaté. Po-
kud budou jejich příjemci ustrašení
ignoranti, pak se máme ještě na co
těšit.
Zároveň mám za to, že právě křes-
ťané by v této masáži myslí měli být
těmi, kdo jsou schopni kriticky
myslet, že by měli být obezřetní, co
přeposílají, že by si měli ověřovat
informace… jenže moc dobře vím,
že často nejsou.
Spolu s mnohými si kladu otázku,
jak z toho ven. Zná někdo řešení?
Pokud sledujete dění okolo sebe
moc nevěřte internetu a už vůbec
ne facebooku a raději se začtěte do
autorů jako Snyder, Zakaria, Levit-
sky, Ziblatt, Zimbardo, Murray,
zajímáte-li se o Izrael, čtěte i moder-
ní židovské historiky jako Pappé,
Segev a další. Přečtěte si Hoška a
jeho Islám jako výzva pro křesťany,
v článku citovanou Alvarovou, Pit-
harta, Taberyho Opuštěnou společ-
nost a další a další. Nebudete se
vším souhlasit, jistě znáte i další vá-
mi preferované autory, možná se
někdy vytočíte, ale budete muset
myslet, dávat si věci do souvislos-
tí a tak snadno nenaletíte propa-
gandě.
Navíc je úplně jiné nesouhlasit s ně-
kým, kdo má svoje názory solidně
obhájené, a s někým, kdo „ví“, pro-
tože to „někde slyšel“.
Nemysleme si, že nenaletíme, pro-
tože jsme chytří. Propaganda je
geniální v tom, že mozek dokáže
vyřadit…

David Novák

Jak vyřadit mozek 
a nahradit ho propagandou Ježíš Kristus: „Budou znamení na slunci, na měsíci a hvězdách…“L 21,25

Dne 21. července 1969 vstoupil člověk poprvé na povrch Měsíce. Splnil se
odvěký sen mnohých lidí. Neil Armstrong sestoupil šest a půl hodiny po
přistání jako první člověk na povrch Měsíce a řekl pozoruhodnou větu: „Je
to malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo.“ Pět hodin před samot-
ným výstupem na povrch Měsíce jeho spoluletec Buzz Aldrin vyndal
malou plastovou nádobu s vínem a hostií a přijal eucharistii – jako při
večeři Páně. Byli od Země vzdáleni 380 000 kilometrů a 600 milionů lidí
sledovalo nepřetržitě 28 hodin před televizory jejich pobyt na Měsíci.
Když se „Mise Apollo 11“ vrátila na Zemi, přivezla také 21 kilogramů
měsíčního kamene. Pak následovalo pět dalších letů: Apollo 12 ve dnech
19. - 20. 11. 1969, Apollo 14 ve dnech 5. - 6. 2. 1971, Apollo 15 ve dnech 
31. 7. - 2. 8. 1971, Apollo 16 ve dnech 21. - 23. 4. 1972, Apollo 17 ve dnech
11. - 14. 12. 1972. Je pozoruhodné, že na Měsíc vystoupilo celkem 12 mužů.  
Jeden z těchto dvanácti mužů byl James Benson Irwin a prožil na Měsíci
zvláštní Boží oslovení. Pak řekl pozoruhodnou větu: „To, že chodil Ježíš
Kristus po zemi, znamená pro mne nekonečně víc než to, že člověk chodil po
Měsíci.“ Spolu se svým kolegou Davidem Scottem uskutečnili let Apolla
15 a strávili na Měsíci 3 dny. Jako první také vyzkoušeli měsíční vozidlo
„Rover“. Najezdili s ním téměř 30 km. Pak je zaparkovali 100 m od lunár-
ního modulu; kamera pak snímala poprvé start z Měsíce.
James Irwin napsal významné svědectví: „Jsem teď víc než pozemšťan,
protože jsem chodil po Měsíci. Cesta do vesmíru mne zcela změnila, můj
život nyní dostal hlubší smysl. Předtím jsem dával přednost sobeckému
způsobu života, žil jsem rychle a na vysoké noze. Avšak let na Měsíc mě
naučil pokoře, skromnosti. Začal jsem si vážit života a lidí.   
Létat vysoko a rychle bylo mým snem už v době, kdy jsem byl malý chla-
pec. Sen se mi splnil. Stal jsem se zkušebním pilotem, lámal jsem světové
rekordy ve výšce i rychlosti. Byl jsem na to velmi hrdý. Létal jsem raději,
než jedl a spal. Asi jsem byl příliš pyšný, protože jednoho rána jsem hava-
roval s jedním studentem v lehkém letadle. Letadlo nevybouchlo, byli
jsme však vážně zraněni – já jsem měl zlomené obě nohy, čelisti, vyražené
zuby, otřes mozku, mnohočetné rány. Když jsem procitl z bezvědomí,
lékaři mi řekli, že už zřejmě nikdy nebudu létat. V tu chvíli můj život ztra-
til smysl. 
Tehdy jsem si vzpomněl na Boha, na to, že jsem žil vlastně jen pro sebe a
po svém. Prosil jsem ho za odpuštění a uzdravení. A Bůh mne vyslyšel.
Nejen že mi nohu nemuseli amputovat, ale po dvou letech jsem mohl opět
létat. Nad mé očekávání jsem byl vybrán i pro kosmický program.
Lidé často říkají, že věda a víra si protiřečí. Pro mne však věda znamená
odhalování Božích zákonů na Zemi i ve vesmíru. Vědecké bádání jenom
potvrzuje, že v kosmu vládne Boží řád a inteligence. Proto vědec potřebu-
je víru v Boha, aby měl moudrost nejenom při výzkumu, ale i při využití
vědeckých poznatků ve prospěch lidstva. Mnozí špičkoví vědci na celém
světě jsou věřící. Také většina z nás astronautů, kteří byli na Měsíci, byli
věřící.
Když náš modul přistál na Měsíci, zůstal značně nakloněn. Přistáli jsme na
hraně malého kráteru. Poněkud nás to znepokojilo, ale ukázalo se, že to
byla naše záchrana. Řídící středisko v Houstonu nás po přistání upozor-
nilo, že ztrácíme vodu. Zjistili jsme netěsnost v nádrži. Voda unikala do
nejnižšího rohu modulu – naštěstí právě tam nebylo žádné elektrické
vedení. Kdyby modul dosedl jinak, voda by stékala do jiného kouta, kde
byla řada elektrických zařízení. Došlo by ke zkratu, což by vyřadilo pří-
stroje. Naše výprava by ztroskotala. Byl by to náš konec.
Lidé na celé Zemi se za nás neustále modlili. Miliony lidí se přimlouvaly
za tři osamělé muže v kosmu. A Bůh na modlitby odpovídal. V mnoha
situacích jsme prožívali zázračný Boží zásah. Například hned první den
nám nefungovalo řízení předních kol u lunárního vozidla. Ani v
Houstonu nepřišli na to, kde je chyba. Když jsme na druhý den vyjeli, bylo
vše v pořádku. Nechápali jsme, jak je to možné. Zřejmě to byla odpověď
na modlitby. Bůh může nadpřirozeným způsobem do našich  životů zasa-
hovat.
I později se ukázala Boží péče o nás. Těsně po našem odletu z Měsíce
dopadlo do blízkosti naší vědecké základny těleso o průměru asi 3 metry,
které vyhloubilo kráter o velikosti fotbalového hřiště. Nedovedu si před-
stavit, co by se stalo, kdybychom tam ještě byli.
Na Měsíci to není tak pěkné jako na Zemi – nejsou tu stromy, květy, tráva,
všude jen samé kamení a prach. Pak ale pohlédnete nahoru a užasnete:
uvidíte naši Zemi. Je krásná. Namodralá visí nepohnutě v černém prosto-
ru, zahalená do bílých oblaků. Je najednou tak daleko, malinká, zranitel-
ná, křehká jako kulička. Pomyslel jsem si – když je Země tak malá, což
teprve já? Jsem méně než prach v nekonečném vesmíru… Uvědomil jsem
si, že naše Země je velmi zvláštním a krásným místem ve vesmíru, že je
dílem Božích rukou a že Bůh miluje Zemi a lidi na ní. Můj pohled na život
se úplně změnil. Vrátil jsem se z kosmu jako člověk, jehož víra byla pro-
hloubena.
Dnes potřebuje lidstvo Boha stejně jako před 2000 lety. Lidé se nezměnili,
šíří kolem sebe zlo, které ničí jednotlivce, rodiny i celé národy. Všichni
jsme totiž v zajetí hříchu. Ale Bůh poslal na naši Zem svého Syna – Ježíše
Krista, aby nás osvobodil. On chce proměnit naše životy, naše srdce.
Přišel, abychom měli lásku, radost a pokoj. Jenom on může dát odpověď
na problémy dnešního světa. Ježíš je naše naděje do budoucnosti.
Nikdo není jako Ježíš. Nikdo nečinil takové zázraky jako on. Byl za nás
ukřižován, jeho krev byla vylita na odpuštění našich vin. A tím, že vstal z
mrtvých, zvítězil i nad samotnou smrtí! Řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i
život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,6)
Poznal jsem, že stát se Božím dítětem je nejdůležitější v životě člověka.
Když Ježíše poprosíte o odpuštění hříchů a pozvete ho, aby řídil váš život,
budete žít pod jeho ochranou a požehnáním. Také vy můžete být víc než

50 let po přistání na měsíci

Dokončení na str. 4

Jeden můj známý si představuje všechny možné problémy, aby se
na ně předem dobře připravil. Cítí se jako člověk, který je očko-
vaný proti všem nemocem a má pojistku „na všecko“. Myslíte, že
je šťastný? Vůbec ne! Pořád očekává, že se může něco stát, na co
není ještě připravený.
Já mám lepší řešení. Je to to, co dělává malé dítě, když je pošlou
do tmavého sklepa: Hodně nahlas si zpívám. Tím ukazuji tomu
NEBEZPEČÍ, které tam může být, svou odvahu, že se nebojím.
Odvaha je formou důvěry. Není to důvěra ve své vlastní síly, ale 
v něco, co mne přesahuje a chrání. 

luise rinser
přeložila Alena Naimanová
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Bible 21
Nejoblíbenější „základní“ verze Bible21
je zpět v nové podobě, tentokrát jako
kvalitní a praktický paperback. 
Překlad 21. století se ihned po svém
vydání v r. 2009 stal českým bestselle-
rem (dodnes vyšlo již 145 000 výtisků).
Toto nové vydání k desátému výročí
Bible21 podtrhuje hlavní myšlenku
celého projektu: učinit Bibli dostupnou
v každém ohledu a pro co nejširší okruh
čtenářů.

Bible21 / Misijní nabídka 2019
Letos uběhlo již deset let od prvního
vydání Bible v překladu 21. století. Rá-
di bychom vám při této příležitosti
nabídli možnost získat Bible a Nové
zákony pro sborové a misijní účely za
mimořádně zvýhodněnou cenu. Ve spo-
lupráci s Nadačním fondem Bible21
jsme pro vás připravili následující na-
bídku.
Tato nabídka je platná do konce roku
2019 (nebo do vyprodání zásob) a je
určená výhradně pro nekomerční užití,
zejména pro misii nebo jiné sborové
účely. V případě jakýchkoli dotazů nás
neváhejte kontaktovat na: 
obchod@biblion.cz.

HERO BIBLE
Siku, Thomas Richard & Anderson Jeff

Od největších hrdinů po nejhorší
padouchy… Bible, jak jste ji ještě ne-
četli! Hrdinové biblických příběhů
nebyli dokonalí, ale rozhodně nebyli
nudní. Některým dala víra sílu pomá-
hat lidem a postavit se zlu. Jiní naopak
podlehli temné síle. Něco ale stále chy-
bělo… Hlavní hrdina. A jeho největší
bitva.
Mezinárodně uznávaní umělci Siku
(Soudce Dredd, Manga Bible) a Jeff
Anderson (Transformers, The Lion
Graphic Bible) svými typickými ilus-
tracemi oživují slavné biblické příběhy.
HERO BIBLE je ideální dárek pro tee-
nagera, který má rád komiksy. 

Poezie Dorothee Sölle vychází z křes-
ťanské spirituality, čerpá z Bible a má
osobní mystickou hloubku, zároveň je
však překvapivě sdílná a srozumitelná i
pro čtenáře mimo její duchovní tradici.
První české vydání poetické tvorby vý-
znamné německé teoložky a aktivistky
je výborem ze všech sedmi jejích básnic-
kých sbírek.
Všechny publikace můžete zakou-
pit i prostřednictvím e-shopu na:
https://www.biblion.cz

vzpomínka
V roce 2017 jsme oslavili s našim milým bratrem emeritním kurátorem
Miroslavem Makovičkou ze Slavonic jeho devadesátiny a ještě letos o
Velikonocích jsme se setkali s ním a jeho manželkou Boženou při boho-
službách ve slavonickém sborovém domě, o který vždycky tak svědo-
mitě pečoval. 
Na prahu léta se však bratru Makovičkovi velmi přitížilo a zakrátko, už
30. srpna, nás v této časnosti opustil. Kurátorem našeho sboru byl 30 let,
žil s ním dle svých možností účinně až do posledních měsíců a zanechal
za sebou mnoho dobrého díla. Vděčně jsme si to připomněli ve Slavo-
nicích 1. listopadu při bohoslužbách, které byly zasvěceny i vzpomínce
na bratra Makovičku. Emeritní kurátor telčského sbo-ru byl uložen do
rodinného hrobu ve Velké Lhotě, kde jsme se s ním ve středu 4. září roz-
loučili.

Petr Melmuk
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Pozvánka

Nové knihy50 let po přistání na měsíci

pozemšťan, a přitom vůbec nemusíte vzlétnout do kosmu. To je moje
poselství k vám. Neboť  Bůh tak miloval malou modrou planetu, že poslal
svého jednorozeného Syna – Ježíše Krista, aby ti, kdo v něho věří, měli
věčný život a nezahynuli. Tento nový život je pro každého! Stačí v Ježíše
věřit a přijmout jeho odpuštění.“
Po návratu z vesmíru odešel plukovník James Irwin ve svých 42 letech 
z armády. Stal se prezidentem náboženské organizace High Flight Foun-
dation (Výškový let) v Colorado Springs, která se věnuje šíření evangelia
po světě. Napsal také knihu „To Rule the Night“, kde popsal svůj život i
let na Měsíc. Byl ženatý a měl čtyři děti. V květnu 1990 navštívil Česko-
slovensko. Při této návštěvě předal prezidentu Václavu Havlovi naši vlaj-
ku, kterou měl s sebou na Měsíci. V srpnu 1991 zemřel na infarkt myokar-
du. Všem nám zanechal jasné svědectví: „To, že chodil Ježíš Kristus po
zemi, znamená pro mne nekonečně víc než to, že člověk chodil po
Měsíci.“ 

Stanislav Kaczmarczyk

James Irwin na Měsíci 
Dokončení ze str. 3

EKOLOgICKá SEKCE ČESKé KŘESťANSKé AKADEMIE VE SPOLUPRáCI S MEzI-
NáRODNÍM EKUMENICKýM SPOLEČENSTVÍM (IEF) se připojuje k lednovým
modlitbám a připravuje Podvečer modliteb za životní prostředí a náš
vztah k němu. 
Kázáním poslouží P. Matúš Kocian, zpěv povede Jan Knížek. 
Zveme k tomuto ekumenickému setkání, které se uskuteční v úterý 14.
ledna 2020 od 18 h (předpokládaný konec do 19 h) v přízemí kláštera
Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49.

(JNe)

sváteční bohoslužby 
Církev bratrská
Praha 1, Soukenická 15: - 25. 12. 10 h  – Bohoslužby na Hod Boží vánoční  
Praha 5, Vrázova 4: - 25. 12. 10 h – Vánoční bohoslužba
Českobratrská církev evangelická
Brno I - 24. 12. 15 h – Betlémský kostel

23 h – Červený kostel
25. 12. 8.30 h –Betlémský kostel

10 h - Červený kostel
26. 12. 9 h - Betlémský kostel
29.12. 8.30 h – Betlémský kostel

10 h - Červený kostel
31. 12. 17 h - Červený kostel
1. 1. 10 h - Červený kostel

Brno II, Blahoslavův dům, Lidická 79 
24. 12. 15 h – Bohoslužby na Štědrý večer
25. 12. 9 h - Bohoslužby na Hod Boží vánoční
31. 12. 17 h - Bohoslužby na ukončení starého roku
1. 1. 9 h - Bohoslužby na zahájení nového roku

Brno Tišnov (kaple CSS) 
25. 12. 10.30 h Bohoslužby na Hod Boží vánoční
1. 1. 10.30 h Bohoslužby na Nový rok

Ostrava, Husovo náměstí 4: 
24. 12. 16 h – Štědrovečerní bohoslužby 

(sál Třanovského, Husovo nám. 3)
22 h – Půlnoční ekumenické bohoslužby 

(Evangelický Kristův kostel)
25. 12. 8.30 h – Vánoční bohoslužby s večeří Páně 

30. 12. 9.30 h – Bohoslužby (sál Třanovského)
31. 12. 16 h - Silvestrovské bohoslužby s losováním biblických veršů 

na rok 2020 (sál Třanovského)
1. 1. 10 h - Novoroční bohoslužby s večeří Páně 

společně s Farním sborem SCE a.v.
Praha, Kliment 

24. 12. 15.15 h – Česká mše vánoční J. J. Ryby
16 h - bohoslužby

25. 12. 9.30 h – bohoslužby s večeří Páně
Praha, Salvátor 

25. 12. 9.30 h - bohoslužby s večeří Páně, 
27. 12. 15 h - bohoslužby u stolu s večeří Páně
29. 12. 9.30 h - bohoslužby poslední neděle v roce
5. 1. 9.30 h - bohoslužby s večeří Páně

Praha, Vinohrady 
24. 12. 15 h - bohoslužby na Štědrý den
25. 12. 9.30 h - bohoslužby na Hod Boží vánoční s večeří Páně
29. 12. 9.30 h - bohoslužby po Vánocích
8. 1. 9.30 h – bohoslužby první neděle v roce

Ochranovský sbor Praha, Rektorská 54, Praha 10 
24. 12. 23 h - Štědrovečerní bohoslužba
25. 12. 9.30 h - bohoslužby na Hod Boží vánoční



Seděl jsem za kulometem a přemýšlel, zda střílet ... do lidí. Byl
Štědrý večer.
Díval jsem se na vojáky, jak běží s puškami, na kterých mají
nasazené bajonety… pádí proti mému úseku fronty. A já sedím
za kulometem…
„Zasněžené pláně vypadaly idylicky, krev z minulých bojů se
vsákla… jenom slzy pozůstalých se ještě třpytily v dálkách…
dlouho se budou třpytit…
Není každá válka bojem proti evangeliu?
Měl jsem tehdy na starosti kousek svahu, …tam, kde končil
můj úsek, seděl zase jiný voják, a kde končil jeho úsek, seděl
další se svým kulometem… takhle jsme tam byli rozesazeni na
úbočí. Podivní koledníci…
Můj úsek byl zvlášť důležitý, stezka ve skalní soutěsce.
Nečekal se žádný útok. Tehdejší válčení za první války bylo
nesmírně kruté, …přesto se jisté starodávné obyčeje často
zachovávaly. A k nim patřilo „nebudit Ježíška“. Tak se tomu
aspoň na naší straně fronty říkávalo.
Když říkám „na naší straně fronty“, nemyslím tím jenom jednu
stranu bojiště. „Naše strana bojiště“ je zde míněna jako ta stra-
na, na které proti sobě stály dvě nepřátelské armády.
Protože já jsem cítil, že obě strany bojiště jsou „naše“, …obě
jsou plné nešťastných mladíčků…
Přestalo sněžit. Z vysokých sněžných oblaků klesaly jenom
vločky ticha.
Četl jsem si ve světle maličké lampy dopisy z domova. Znovu
a znovu…
Maminka mi psávala dlouhé dopisy a já jsem si při jejich četbě
připadal, jako bych seděl u ní v naší venkovské kuchyni a jako
bych se nedíval na písmenka, … jako bych jí naslouchal.
Také mi psali strýcové a kamarádi… a profesor ze školy… měl
jsem ty dopisy seřazené a čítal jsem si v nich denně, jinou četbu
jsem v zákopech stejně ani neměl.
A vtom – útok! Vyletěly světlice. Vzlétly dělostřelecké granáty.
Z druhé strany, „nepřátelské“ strany, vyběhli vojáci.
Copak o to, vymyšlené to měli dobře. Nepředpokládali jsme,
že by se o vánoční noci přestalo zachovávat nepsané příměří, a
právě tento úsek fronty mohl být průlomový, kdyby se nepřá-
telům podařilo na tomhle svahu vyřadit naši obranu, mohly
touto štěrbinou, jako prasklinou ve vodní hrázi, protékat jejich
jednotky do našeho týlu a obejít nás zezadu. Dostat nás tím do
neproniknutelného sevření a napadnout nás pak zepředu i ze-
zadu… ZNIČIT. Strategicky to bylo vymyšlené skvěle.
Při společenských hrách prohrává ten, kdo poruší pravidla. Za
války se naopak falešní hráči mohou dostat k medailím, k ví-
tězství… A zaútočit na Štědrý den – není to falešná hra?
Díval jsem se na vojáky, běží s puškami, na nich mají nasazené
bajonety… pádí proti mému úseku fronty a já sedím za kulo-
metem… Stačí, abych začal střílet. Měl jsem dobré postavení. 
A z mého místa jsem …v poměrně jasné štědrovečerní noci…
mohl střílet najisto, …jako bych byl u nás doma na pouťové
střelnici…
Chvilka – a všichni ti, kdo se v tuhle chvíli drápou proti mně
na svah, budou mrtví.
Představil jsem si, že budou MRTVÍ. Ne jenom „mrtví“, mrtví
v uvozovkách…. Tedy: nepředstavil jsem si jenom obvyklou
úřední zprávu, ve které nějaký pozívávající novinář napíše
„došlo k tolika a tolika ztrátám na životech.“ Už jen formulace,
jakou jsem čítával ve válečných novinách „došlo ke ztrátám na
životech“ se mi jevila odporná… Jakoby to nepsal člověk, jako-
by tyto hlásky črtal… ďáblův dráp…
Seděl jsem za kulometem a uvědomoval si – tohle jsou možná
poslední minuty mého života. V novinách se objeví zpráva:
„Při útoku na předsunuté pozice našeho zákopového opevně-
ní padl ten a ten…“ Ten a ten? JÁ.
Každý, kdo za nějaké války padne, je přece nějaký JÁ. Možná
ani nenapíší jméno… mé jméno. Někdy se píše jenom počet
padlých, mrtví se jako by proměňovali… do číslic…
Představil jsem si, že každý z těch, co na mě běží, aby mě zabil,
zastřelil, probodl bajonetem má jistě někoho, kdo ho má rád.
Někoho, kdo dostane zprávu o jeho smrti, otevře dopis, roz-
pláče se… Uvědomí si, že ten, kdo padl, jej miloval a ti dva se
už nikdy na tomto světě neshledají…
Samozřejmě, nemutýroval jsem „přímo takhle“, na to nebyl čas
v moři záblesků v pablescích ze světlic, z dělostřeleckých salv,
provázejících útok. Vnímal jsem myšlenky pouze v podobě

rozplývavých pocitů… V té kvílivé střelbě, která začala kolem
mě hvízdat nad zákopem. Nemyslel jsem si to, ale cítil tak
jasně, jako jsem cítil, že jestli nějaká z těch kulek, co bzučí kolem
mě, se do mě trefí, bude jednou stát listonoš s mým úmrtním
oznámením před naším domkem. Listonoš rozpačitý jako
vždy, když přináší smrt…
„Už jdu, už jdu,“ zavolá má babička, výminkářka a bude se
štrachat ze vrátek.
A pak bude číst těch pár řádků, že já jsem – vlastně: že já
NEJSEM.
Díval jsem se upřeně na roj střelců běžících proti mně a nestří-
lel jsem. Ani jednou jsem nevystřelil. Ne, nebyl jsem pacifista,
kdepak. Tohle byl sice můj první „válečný křest“, do té doby
jsem ještě nikdy na nikoho nevystřelil, nikoho neranil, nikoho
nezabil. A možná, kdyby nebyla právě štědrovečerní noc, 
stiskl bych spoušť kulometu, jako ji stisklo v jiných zemích 
v těch dnech tolik lidí. A za chvilku by z těch vojáků, co se na
mě řinuli po zasněženém nočním svahu, z těch, co přicházeli,
aby mě zabili, by pro mě nebyl nebezpečný ani jeden. Všichni
by leželi nehybně, nebo by se svíjeli na zmrzlé italské hlíně. 
A já bych byl živý.
Ale střílet na někoho o Vánocích?
Seděl jsem u kulometu a nestřílel. Zabijí mě. Co se dá dělat…
Nikoho nezabiju.
Nemohu. Zabít mě mohou, ale přinutit mě, abych já někoho
zabil, nemohou.
Pamatuji se, že jsem se ještě podíval na hodinky. Dostal jsem je
od dědečka, když jsem rukoval. „Ať ti, hochu, měří jen dobrý
čas,“ zašeptal stařeček, když mi je na nádraží předával. Byla
přesně doba, kdy u nás doma, kdesi v dálce, pod těmi samými
hvězdami, pod kterými se na mě řítí s bajonety cizí vojáci, byla
přesně ta doba, kdy pod těmi samými hvězdami v dálce sedí
mí blízcí …v našem venkovském kostele a zpívají. Jsou právě
na půlnoční. Kolik jich asi myslí na mě?
Seděl jsem u kulometu a nestřílel. Cítil jsem takovou – ani ne
„blízkost Boží“… to by bylo v tu chvíli slabé, hodně slabé
slovo… Cítil jsem takovou jednotu s Pánem života, jakou jsem
nepocítil nikdy předtím ani potom.
Nevystřelil jsem.
Viděl jsem za dobu, kdy jsem byl na vojně a pomáhal jsem 
v lazaretě několik strašlivých umírání… viděl jsem těla, která
byla tak rozbitá, že jsem nechápal, jak se v nich ještě může držet
život… viděl jsem tolik průstřelů a mohl jsem pozorovat tolik
ran, jaké způsobily našim vojákům bajonety. Uměl bych si
představit, že nyní se i já stanu jedním z těch, co v nejlepším
případě budou ležet v nemocničním sale, ale pravděpodobně
se na něj ani nedostanou. Naloží je na fůru a odvezou do něja-
ké jámy. Tady se nepohřbívalo s poctami a salvami – vždyť
mrtvých bylo na italské frontě tolik…
Zavřel jsem oči. Nechtěl jsem vidět toho, kdo do mě vrazí bajo-
net. A pak jsem zaslechl hlasy. Mateřštinu. Nechápal jsem, že
na mě útočí naši! 
„Kucííííííí, neblázněte, tady jsme my,“ zařval jsem a volal to
znovu a znovu.
Běžící vojáci mě zaslechli v tiché vánoční noci zcela jasně, zavá-
hali… asi je napadlo, jestli to není lest, ale zastavili se. Zavolal
jsem číslo svého regimentu a svoje jméno a svou hodnost. Vojá-
ci stáli na zasněženém svahu, mlčeli.
Po válce jsem se vydal do vojenských archivů, abych zjistil, jak
bylo možné, že nějaký velitel vydal nesmyslný příkaz, aby naši
vojáci zaútočili na naše vojáky. Žádný doklad jsem o tom nena-
šel. Nebylo divu. Hodně materiálů se skartovalo a myslím, že
ti, kdo byli odpovědní za tento absurdní rozkaz, se sami a včas
postarali, aby doklady o něm zmizely.“
Ono to, že jedna jednotka armády zaútočí při boji na jednotku
stejné armády, není, jak dobře vědí vojenští historikové, zase
nic tak neobyčejného. Říkává se tomu „friendly fire“, je to tak
zvaný, ironicky nazývaný „přátelský útok“. V době, kdy neby-
la spojovací technika ještě rozvinutá, to nebylo nic neobvyklé-
ho. V dějinách válek se o tom najdou zmínky i ve Švejkovi se o
něčem podobném lze dočíst. Ale i v době, kdy byla dorozumí-
vací schopnost vojenských korpusů na skvělé úrovni, dochá-
zelo k přehmatům. Co teprve v těch časech, ve kterých se doro-
zumívalo přes dráty, natažené frontovým územím a zprávy
byly kolikrát zkomoleny, že se nedalo porozumět větám, po-
chopit slova…

Když jsme se dozvěděli, že bychom byli pobili sami sebe, ně-
kteří se rozběsnili a jiní se dali do smíchu.
Uvařili jsme čaj ve velkém kotli a proseděli jsme tu štědrove-
černí noc v neznámé italské krajině, zpívali jsme, modlili se…
Skrývali jsme se v zákopech, co kdyby nepřítel zaútočil u v tuto
noc… Kdyby někdo, jak se naším vojenským žargonem říkalo,
přece jenom „Ježíška probudil“.
Hovořili jsme, modlili se. Tuto noc jsme přežili. Ale co zítra
ráno? V zákopech nejsou ateisté.
Svítalo. Po opraveném telegrafním vedení přišla zpráva, že se
jednotka, která „nedobyla naši pozici“ má přemístit zpět na
„své výchozí stanoviště“. Žádná omluva, žádné vysvětlení.
Pak jsem bojoval dál a další léta, dostal jsem se do zajetí a s legi-
emi skoro až do Číny, ale na tuto štědrovečerní chvíli nikdy
nezapomenu.
Kdybych nezaslechl mateřštinu, rozstřílel bych oddíl svého
národa, oddíl své vlastní armády. Co by se mi stalo? Na tomto
světě asi nic. Ututlalo by se to. Ale na onom světě? Tam nelze
nic UTUTLAT.

Z vyprávění pamětníka 1. světové války
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Mám ráda příběhy. Příběhy, jenž v nászanechávají velké či malé okamžiky našichživotů.Mnohdy vzpomínám na vyprávění mojíbabičky o kráse Vánoc jejího dětství. Jejívyprávění jsem jako dítě vnímala s lítostí v srdci. Viděla jsem vždy tu malou holčičkubalící oříšky do lesklých papírků, červenájablíčka, večeři která se vůbec neshodovalas tou, kterou jsem znala já. Žádné hromadycukroví, ani bohatě ověšený stromečekpestrými čokoládovými figurkami. Bylo mibabičky líto, když povídala o sourozencích,se kterými se přetahovala o tolik vytouženédrobnosti, které jim maminka vyrobila podvánoční stromeček.Spoustu času odplavila voda, svíčky plápo-lající na vánočních stromečcích se změnily v blikající elektrická světýlka a já teprvečasem pochopila,  že vlhké oči při vyprávěnímojí babičky neznamenaly smutek nad tím,že neprožívala tak bohaté a štědré Vánoce,ale lítost nad tím, že opravdová krása Vánoc,která se skrývá v pospolitosti rodiny, upří-mné radosti z maličkostí, objetí milovanéhočlověka se nedá vrátit.Moje babička byla velmi moudrá, věděla, že časem sama pochopím to, co je v životěopravdu důležité. Často na ni s láskou aúctou vzpomínám.Tímto bych ráda popřála vám všem krásnévánoční i předvánoční chvíle po boku něko-ho blízkého. S pozdravem Eva V.



Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby
byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový
soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát
zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z měs-
ta Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá
Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat
s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli,
naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozené-
ho syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro
ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod
širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle
při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich.
Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle,
zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se
vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám
bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“
A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto
chválili Boha: “Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi
lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ Jakmile andělé od nich odešli do
nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to,
co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli
Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. L 2,1-16
Asi každý nějak známe příběh, který jsme četli. Příběh o naro-
zení Ježíše Krista. V našem jazyce nemáme ve slově Vánoce
skryto slovo Kristus, jako je to třeba v angličtině ve slově
Christmas. Proto zatím nemusíme odstraňovat ono Christ a
nahrazovat ho písmenem X, abychom někoho neurazili. Nic-
méně i když neodstraňujeme X, i když nemusíme jako dříve
spojovat Vánoce s dědou Mrázem, přesto se smysl Vánoc vy-
prazdňuje. Je to podobné, jako kdybyste se rozvedli a přesto na
výročí svatby stále dokola nosili svému bývalému partnerovi
růže nebo nějaký dárek. Jakmile děláme něco symbolického,
ale uniká nám to, na co symbol ukazuje, sice to může být fajn,
ale to je asi tak všechno. Dám vám jiný příklad a to z architek-
tury. Asi jste mnohokrát vstupovali do katedrál. Méně často
jste si možná uvědomili, že nad vstupním portálem bývá zná-
zorněn poslední soud a že vstup bývá orientován na západ.
Naopak oltář, který ukazuje na Kristovu oběť je na východě.
Proč? Protože věřící tak metaforicky přicházel od západu k vý-
chodu, tj. od konce a smrti – proto poslední soud, k novému
začátku a životu. Pokud znáte tyto souvislosti, najednou k vám
kámen začne mluvit. Pokud stále milujete svého partnera,
potom k vám růže nebo pozvání na jídlo začne mluvit.
Stejně je to s Vánocemi s tím, kdy není cílem jen něco nového
vědět, ale vstoupit do příběhu, nechat se tímto příběhem oslo-
vit.
Chtěl bych v této dnešní promluvě akcentovat slova andělů,
které shrnují nejen Vánoce, ale do jisté míry i křesťanskou víru:
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle,
Bůh v nich má zalíbení.
Sláva na výsostech Bohu – geniální anglický spisovatel a mistr
zkratky Keith Chesterton jednou napsal: „Jako děti jsme byli
vděční, tomu, kdo nám na Vánoce naplnil punčochy nadílkou.
Proč nejsme vděční Bohu za to, že nám dal do punčoch nohy?“

Chvalozpěv andělů je chvalozpěvem vděčnosti, křesťanská
víra je náboženstvím vděčnosti. Vánoce jsou svátkem vděčnos-
ti, jak píše Chesterton nikoli především za naplněné punčochy
dárky, ale za nohy v punčochách, tedy za život, za lásku, za
domov a za mnoho dalších věcí, které máme a která jsme si
nezasloužili. Vím, že život je někdy těžký, někdy krutý, ale pře-
sto věřící člověk je vděčný člověk. A nevděčný křesťan je vlast-
ně protimluv. Nemluvím o naivním optimismu zakrývajícím
realitu, ale o vděčnosti, kdy znám toho, kdo mě obdaroval a
obdarovává, tedy Pána Boha, který se stal mým dobrým
otcem.
A na zemi pokoj mezi lidmi… pokoj… možná že mluvit zrov-
na o Vánocích o pokoji je skoro až protimluv. Jenže dalším
akcentem vánoc a adventu je skutečně pokoj, který ale dává
Bůh. Není to pokoj, který vychází z dobrých okolností, ale
který dává Bůh navzdory okolnostem. Pokoj, který plyne z vě-
domí, že Bůh zná můj život a ví, co je pro mě dobré. Že mě zba-
vil břemene hrát si na boha. Možná namítneme, ale já nemohu
mít pokoj, protože mě něco bolí, protože mám problémy, pro-
tože… a máte pravdu. Jenže celý život bude nějaké protože.
Pokoj, který nabízí Bůh, nenastane, až se vyřeší všechna naše
protože, dokonce ani když mu vydáme svůj život, ale když mu
budeme důvěřovat právě v té situaci v jaké jsme. Protože Bůh
ví… a Bůh se stará.
Bůh má v lidech zalíbení – ještě jednou Chesterton: Láska je
paradox. Znamená jedno z dvojího - odpouštět neodpustitelné
nebo milovat lidi nehodné lásky.
Bůh se rozhodl pro obojí – odpouští i to, co je z lidského hle-
diska neodpustitelné, i těm, nad kterými všichni zlomili hůl a
zároveň i těm, kdo jsou nehodni lásky. A pokud nevíte kdo to
je, tak se podívejte do zrcadla. Poselství vánoc zní Bůh má 
v tobě, ve mně, zalíbení… Život mě naučil, že za to, aby ve mě
někdo našel zalíbení, se platí v tom smyslu, že musím něco
ukázat. A takto si někdy křesťanství představují i lidé – snad
bych byl i křesťanem, ale nejsem moc dobrý. Je-li to tak, pak
vítejte v klubu. Nikdo není dost dobrý. Ježíš dokonce ty, kteří
o sobě usuzovali, že jsou docela dobří, doslova odpuzoval.

Nechci již více nic dodávat, a tak přečtu na závěr jednu mod-
litbu: Díky Bože, že se tvé zkroucené rty láskyplně přizpůsobují
mému hříšnému já. Díky že mě nesoudíš podle mých ošuntělých
dobrých skutků, ale podle lásky, kterou jsi mi daroval. Díky ti za
neuvěřitelné odpuštění a za nezdolnou trpělivost, kterou se mnou
máš, díky za jiné lidi, kteří jsou obdarovanější než já, díky za to,
že si mohu přiznat, že jsem otrapa. Až naposledy padne opona a
ty mě povoláš domů, kéž slova, která naposledy zašeptám na této
zemi, zní z celého srdce, díky Pane! 
Shrnuto: Sláva a vděčnost Bohu, pokoj lidem, pokoj vám
všem, ať se nacházíte v jakékoli situaci a vězte, že Bůh má v
nás zalíbení a kdo ho hledá, tomu se dá poznat.
Toto je poselství, které dává vánočním svátkům stejný
smysl, jako růže, kterou dáváte své milované nebo katedrá-
la směrovaná na východ.

David Novák

Tři VElKá PoSElSTVí Vánoc Zápla - ten neurčitý časSnad se, milý čtenáři ptáš, co tímhle názvem myslím.Jde mi o ony dny mezi Vánocemi, těmi "nejvánocovatěj-šími", tedy 24. až 26. prosincem a Silvestrem. V rozhla-se už o sv. Štěpánu lze někdy zaslechnout náznaky toho,že budeme brzy převelice veselí, tak to je i v dalšíchdnech.Pokud jde o prodavačky, vzhledem k vyváženosti o pro-davačích nemluvě, mít absolutní moc, bych jim k sedmi"zavíracím" svátkům přidala den, možná i dva, volnaprávě v onom zvláštním čase. nemám však zmíněnoumoc, v opačném případě by mi hrozilo svržení z trůnu!Vždyť právě teď se ukazuje, kolik dárků, které mělypotěšit, bylo nakoupeno nevhodně, kolik lidí se netrefi-lo pokud jde o velikost při nákupu konfekce. a nutnoještě zajet za někým, kdo sice z pravidelného seznamuvypadl, ale nedá se návštěva odbýt jen tak. hlavně ale tyzásoby pro vítězný konec roku! To vše staví prodávají-cí části národů, dnes už asi skoro všech, na nohy a nutíje dál obsluhovat, snad se i usmívat?a čekáš, milý čtenáři, nějakou tu radu, co tedy s oněmidny? Moc radit neumím, ač tuším, že kolem každého znás může obcházet něčí samota, možná i hluboký smu-tek a chudoba, ne vždy jen hmotná. dárek bývá častojenom záplata, ač jistě není bez významu, ale jistě potě-ší telefonát či dopis od někoho nečekaného, tak pročjím nebýt? Proč si nenajít čas pro trochu zpěvu, nahléd-nutí do dávno neotevřené dětské či poetické knížky,příjemnou vycházku, přátelskou schůzku? Vánoční pří-běh byl tolikrát slyšen a čten, zhudebněn i zdramatizo-ván, ale proč se jím, v tom volnějším čase, znova nepro-jít?a jsou i jiná místa v Bibli, která mohou, lépe než který-koli fejetonista, oslovit či zastavit. Že by i Kniha Pří-sloví? V kapitole 28. verši 6 najdeme:lepší jest chudý, kterýž chodí v upřímnosti své, nežpřevrácený na kterékoli cestě, ačkoli jest bohatý. radostné po-Vánoce přeje Eva Budzáková

Už jste se někdy zasmáli nad četbou Bible? Mé manželce
Věře se to přihodilo. Jednou někam cestovala, byla unavená
a bez nálady, Měla s sebou Bibli, ale ani se jí nechtělo ji otev-
řít. Říkala si: „Když ono je tam všecko tak vážné a přísné,
žádný humor. Vlastně ani nevím, jestli je všecko s  mou
vírou v pořádku…“ Pak přece jen nalistovala první kapito-
lu Izajášova proroctví a nad třetím veršem se rozesmála:
„Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však
Izrael nezná, lid můj je nechápavý.“ To nemluví zklamaný
prorok o sobě, to tam říká sám Hospodin. Je to vlastně
podobné slovo, nad kterým jsme uvažovali v  kapitolce
CESTY A NÁVRATY – Jeremjáš 8,7. Tam to jsou zase stě-
hovaví ptáci, kteří „dodržují čas svého příletu, ale můj lid
nezná Hospodinovy řády.“ Boží povzdech u Izajáše je však
vážnější. Nejedná se tam o Písmo, Zákon, ale tím, koho lidé
neznají, je sám Bůh.
V naší „civilizaci“ je VŮL nadávka, i když toto zvíře bývá i
častým titulem kamaráda. V žádném případě ale neslouží
za příklad inteligence. To spíš starobylá Bible bere voly pod
ochranu. I na ně se vztahoval přísný sobotní odpočinek od

práce (Dt 5, 14), nemělo se jim bránit, aby si smlsli na obilí,
které svými kopyty „mlátili“ (Dt 25, 4), vůl a osel nesměli
být spolu zapřaženi při orbě, snad kvůli rozdílné výšce i síle
(Dt 22, 10). Osel byl oblíbeným dopravním prostředkem asi
tak, jako dnes kolo nebo motorka. Rozhodně byla jízda na
oslu projevem skromnosti ve srovnání s válečnickým ořem;
proto si mladého osla zvolil Ježíš, když vjížděl byť triumfál-
ně do Jeruzaléma (Mt 21,1-9). Legenda praví, že od té doby
má osel na hřbetě tmavý kříž – všimněte si, že to opravdu
osli mají. Ve Starém zákoně se dostalo jedné oslici cti, že vi-
děla Božího posla daleko dřív než její pán, prorok Bileám, a
že dokonce promluvila (Nu 22,21-35).
Věra si po přečtení toho „zábavného“ biblického slova uvě-
domila, že Pán Bůh odpověděl na její rozpoložení mysli, že
v té větě je humor i laskavé napomenutí. Ta domácí zvířata,
ke kterým někdy přirovnáváme ve zlosti sebe nebo jiné
hloupé lidi, znají lépe než my svého nebeského Hospodáře
a Pána. Když mi to později vyprávěla, uhodilo nás to přímo
do očí: VŮL, OSEL, JESLE, PÁN – no ovšem, proto ta dvě
domácí zvířata umístili staří řezbáři do idylické scénky bet-
lémského chléva! Nikde v evangeliích se o volku a oslíkovi
v  té stáji nepíše, ale betlémáři správně rozeznali, že právě
tam je viděl prorok Izajáš. Zpíváme: „Bůh jako dítě ovinuté
v  plenkách…pro nás ležel v  slámě, nejchudším zde stal
se…“ Kdo ho tam uvítal? Pastýře (snad s  ovečkami) tam
muselo poslat vojsko nebeské, aby se stali jedinou delegací
Izraelců. Kde byl ostatní lid Boží? Spal a nic nevěděl. Ale
vůl poznal svého Hospodáře a oslík jesle svého Pána. Tak se
tvůrcům betlémů podařil krásný výklad starozákonního

proroctví! Ale zdálo se jim to ostudně málo, tak bez ohledu
na chudobu Marie, Josefa a malého Ježíše přidali k dobytku
a pastýřům  ještě selku s  košem vajec, kluka s  vánočkou,
truhláře s kolébkou, rybáře s kaprem a kdovíkoho ještě.. To
už ale bylo jenom jejich zbožné přání, nebo snad vyznání
jejich úcty a lásky k Narozenému. Možná také apel na divá-
ky v kostele, aby byli štědří k církvi. Nikdo takový tam ten-
krát v  Betlémě nebyl. Později, možná až za dva roky, se
dostavili ještě tři orientálci, hvězdopravci, s  vpravdě krá-
lovskými dary, ale těm by se každý pravověrný Izraelita
obloukem vyhnul.
Ale ten vůl a osel, ti se tvůrcům lidových betlémů podařili!
Kupodivu znali Bibli a správně vztáhli slovo Starého záko-
na na zvěst Kristova evangelia. Kéž bychom my, kéž bych já
tak věrně šel tam, kde od nás nejsou očekávány bohaté
dary, ale kde my všichni jsme skvěle obdarováni: „Z života
čistého, z rodu královského, nám nám NARODIL SE!“

Pavel Javornický

Vůl a oSEl


