
HosPodin je sVému Lidu sVětLem

Hle, temnota přikrývá zemi, sou-
mrak národy, ale nad tebou vzejde

Hospodin a ukáže se nad tebou
jeho sláva.
izajáš 60,2

Text pro biblický úvodník vybrala
redakce daleko dříve, než kdokoli
tušil, že budeme procházet virovou
krizí. Dnes, když jej společně čteme,
tento text zní, jako by jej prorok Iza-
jáš psal pro současný svět. Dané
slovo bylo samozřejmě psáno do

jiné doby a v jiných souvislostech.
Izajáš vyhlíží obnovu svého lidu,
který je zatím v zajetí. Vidí světlo
Hospodinovy spásy zářící ze Sionu.
Světlo z Jeruzaléma se v jeho pro-
roctví stává nadějí pro navracející se
izraelské zajatce, a nejen pro ně. Ke
světlu Božího lidu proudí lidé ze
všech stran, ze všech národů. Hos-
podin sám je tím světlem. 
Biblická proroctví mají však nadča-
sový význam. Jeden z mých učitelů
teologie vysvětloval starozákonní
proroctví jako pohled na horské
štíty. Zdálky nám jednotlivé hory
splývají – vypadají jako jeden hře-
ben. Ale ve skutečnosti mohou tvo-
řit mnoho hřebenů, oddělených
širokými údolími. Jakkoli byl náš
text psán do jiné doby, jeho posel-
ství má svá opakovaná naplnění, 
i když je dělí široká údolí času.
Některá jsou už za námi, jiná mo-
hou platit pro dnešek, a závěrečné
naplnění zarámuje konec lidských
dějin.
Prvotním naplněním byla obnova
Jeruzaléma a duchovní obnova
Izraele po babylonském zajetí.
Hospodin jako světlo svého lidu
obnovil svou smlouvu s Izrae-
lem a přizval k němu i proselyty z

okolních národů. Mocnější napl-
nění pak přichází v Ježíši Kristu,
kdy Boží sláva přeznačuje chod
dějin: „To světlo v temnotě svítí a
tma je nepohltila.“ A plně také
platí, že Bůh je světlem svému lidu
i pro současnou krizovou dobu.
Přijměme tedy toto Izajášovo pro-
roctví jako živé slovo a zaslíbení
právě i pro tuto dobu nejistoty.
Hospodin je světlem pro svůj lid a
nemusíme se bát, i kdyby se všech-
ny jistoty naší civilizace ztratily.
Přijměme však také širší kontext
daného zaslíbení. Boží světlo upro-
střed jeho lidu bude mít vždy misij-
ní, inkarnační poslání. Hospodin
nechce svítit jen nám, jeho zámě-
rem je svítit skrze nás druhým. Pán
Ježíš tak tento obraz světla ve svém
kázání na hoře obrací – „Vy jste
světlo světa.“ Jistě v této rozkolísa-
né době potřebujeme povzbuzení
Božího světla i my sami. Přijměme
ho. Hospodinovo světlo je však
určeno i pro všechny naše bližní
skrze pokoj, který jim poneseme.
Kde jinde by lidé v dnešní neklidné
době měli vidět světlo než skrze
Boží lid. 

Tomáš Grulich, 
kazatel Církve bratrské
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Poselství k Velikonoční neděli

Petr se rozběhl ke hrobu, nahlédl dovnitř
a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se 
v údivu nad tím, co se stalo.

l 24, 12
Když se Petr doslechne, že Ježíš
vstal z mrtvých, čteme, že „běží“.
Proč asi? Když byly moje děti mlad-
ší, telefonoval jsem jim, když jsem
se blížil tramvají domů, aby mi šly
naproti. Skoro vždycky běžely…
protože byly netrpělivé a těšily se
na setkání. Dlouho jsme se neviděli
(u malých dětí je vše delší než 
10 minut dlouho), proto kluci běže-
li. Přemýšlejme, co se asi odehráva-
lo v Petrově mysli. Jeho poslední
zážitek s Ježíšem byla jeho zrada.
Potom už neměl možnost se mu

omluvit, něco dát na pravou míru,
vysvětlit proč se zachoval tak, jak se
zachoval. Prostě zradil a konec. Pak
jen sledoval, jak Ježíše odvádějí na
Golgatu. Je zcela logické, že v oka-
mžiku, kdy se dozví o prázdném
hrobu, tak běží. Ne proto, aby svým
během něco změnil, protože pokud
ke hrobu dojde o minutu později,
stejně nic nezmění, ale prostě proto,
že ho žene netrpělivost a vzrušení.
Stále v něm hlodá, jak selhal. Petr
patřil k oddaným učedníkům. Byl
to Petr, který se dušuje, že i kdyby
všichni Pána opustili, on nikoli.
Jakoby Petr budoval svůj vztah s
Ježíšem na své domnělé schopnosti
vydržet. Zřejmě i proto se ho tak

hluboce dotklo, když zradil. Rysy
jeho učednictví byly loajalita, věr-
nost a síla. Najednou se toto po
třech otázkách zhroutilo. Petr se
domníval, že jeho vztah s Pánem je
závislý na tom, že bude neustále
prokazovat kvality, o nichž si mys-
lel, že si jimi získal Pánovu přízeň.
Toto se skrze zradu zhroutilo. To,
co nakonec Petra změní, není vý-
kon, ale selhání, Boží milost a setká-
ní se vzkříšeným Kristem.
Petr před vzkříšením nám někdy
připomíná tzv. „dobrého křesťana“.
Modlí se, snaží se, je obětavý a z to-
ho plyne jeho pocit spokojenosti.
Kdosi v tomto pojetí přirovnal Boha

naděje nikoli výkon L 24,12
velikonoce 2020 – tedy ty letošní,  budou v něčem zvláštní; jako by se v
aktuálním zpravodajství s celou řadou zdravotnických a s tím souvisejí-
cích organizačních  pokynů dostávaly až na druhé či další méně význam-
né místo společenského dění. To všechno z úleku náhle se objevivší hroz-
by  pandemie koronaviru, té nákazy, na niž jsme ještě nevynašli lék.
věřím, že se z toho uleknutí vzpamatujeme brzy. v dějinách přece bylo
takových hrůz mnoho a lidstvo se z nich vždy znovu vzchopilo. (nechte
si rezonovat např. Ž 91,5n.) To jen my, občané 21. století jsme se naivně
domnívali, že věda našeho času už takovou metlu člověčenstva nepřipus-
tí. - ovšem otázka, jak budeme tentokrát svátky slavit, je před námi nalé-
havá a mnoho času nemáme. - a teď rychle zpět k evangelijnímu čtení.
Čas Mistrova kazatelství, uzdravování neduhů a vyhánění démonů
končí, temné snahy proti jeho osobě se dávají do pohybu. - Ježíšovo veřej-
né vystupování se nelíbí náboženským veličinám. – 
Bdělí strážci mojžíšovských tradic jsou ve střehu! Je snad na scéně  další
svůdce typu Judy Makabejského a následná národní tragédie? nelze při-
pustit! – neodkladné zatčení v zahradě Getsemane a kvapný noční vý-
slech, v oboru práva nevídaný a podezřelý. ale s výsledkem! - obviněný
přiznal svoje synovství Boží –  jasný doklad rouhání, a na to my máme
prozíravý paragraf: HoDen JesT sMrTi! Dál pak už následuje:
UkŘiŽovaT! avšak takový ortel musejí schválit a vykonat jen zemi
vládnoucí Římané! slyšíš, Piláte Pontský? My Židé nekřižujeme! -
(Mohou tě nad věcí umyté ruce vyvázat z odpovědnosti? – Jistěže nemo-
hou! To se potměšilým nepřátelům zas něco podařilo! Prováděcím orgá-
nem popravčího aktu bude římská četa – my Židé se budeme jen dívat!).
stane se dokonale, jak jsme chtěli! - Zbývá ještě jedna tvoje povinnost,
Piláte: Zabezpečit hrob stráží, aby ti jeho všeho schopní Galilejští s mrt-
vým nemanipulovali a pak celému světu nelhali! – stalo se dokonale po
vůli těch cyniků. To byl závěr pátku před židovskou sobotou. – 
Z dochovaných evangelijních zpráv o té události ještě teď sálá děs a hrůza
a my se takřka nic nedozvídáme o učednické komunitě Ukřižovaného.
kde byla v ten čas? rozprchlá, zalezlá, absolutně neschopná dívat se na
trýznivé divadlo na kopci nad Jeruzalémem (tedy s výjimkou Jana ve čtvr-
tém evangeliu). – 
Jenže poslední slovo v té záležitosti přineslo až nedělní ráno: Galilejské
ženy, které jen chtěly z úcty k ukřižovanému provést několik tradičních

Dokončení na str. 2

Poselství velikonočních
svátků 

Dokončení na str. 2

Vyznání
Ty znáš mne, Pane, všechno víš

o vinách a hříších mých,
Tys sklonil se do bídy mé

a skryl jsi mne v loktech svých.

Ty znáš mne, Pane, všechno víš
o vinách a hříších mých,

Tys ustrnul nad bídou mou,
mne obmyl jsi v ranách svých.

Já zpívám tobě píseň svou, 
jež do dálky jasně zní
o lásce tvojí nezměrné,

chránící nás v každém dni.
Miloslav Hronek
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z církví doma i ve světě
oteVřené dALší stAnoVé městečko Pro Lidi bez Přístřeší
Po stanovém městečku na Císařském ostrově, které nedávno otevřela
Armáda spásy, otevřela další Arcidiecézní charita Praha v Praze Troji.
Mělo by přispět k omezení pohybu lidí po ulicích. Stanové městečko
slouží až 70 osobám, organizátoři jim nabízejí hygienické zázemí, rouš-
ky a také jídlo. Charita o tom informovala na webu České biskupské
konference.
Běžné sociální služby pro lidi bez domova, jako jsou noclehárny či
denní centra, jsou otevřeny jen určitou část dne. „Běžnou noclehárnu
musí bezdomovec ráno opustit. Stanové městečko nikoli. Lidé budou
motivováni, aby v městečku zůstávali po celý den,“ uvedl Stanislav Fia-
la, ředitel Azylového domu sv. Terezie.
Službu zajišťuje Arcidiecézní charita Praha ve spolupráci s pražským
magistrátem. „O chod městečka se starají naši pracovníci spolu s dob-
rovolníky,“ dodal Fiala. Stanové městečko funguje od 26. března.
Praze pro ubytování bezdomovců chybí prostor, kde by mohla kvůli
dodržení karantény ubytovat několik stovek bezdomovců. Snaží se pro
ně zajišťovat lůžka například v ubytovnách, chce také budovat stanová
městečka. Při hledání ubytování město prověřuje městské i soukromé
objekty. Dosud pronajalo dva v Praze 7 a 9, které byly otevřeny v polo-
vině března. Do objektů jsou vybíráni  senioři a lidé se zdravotními obtí-
žemi. Dále město hledá ubytování v dělnických ubytovnách a připravi-
lo stany s hygienickým zázemím, které nyní fungují na dvou místech.
Primátor Zdeněk Hřib vyzval i společnost Eroc k vyklizení prostor 
v holešovické tržnici, ve kterých sídlí nevěstinec. Eroc nemá s městem
uzavřenou nájemní smlouvu a to se proto s firmou nyní soudí o opuš-
tění prostor. Prostory nevěstince jsou ale pro ubytování podle firmy
nevhodné a nabídla jiné dvě nemovitosti v Holešovicích a na Vinohra-
dech s kapacitou až 80 lůžek.

podle ČTK

HALACHA zAkAzuje o šAbAtu eLektroniku, 
Přesto nA internetu sLAVí boHosLužby i židoVské komunity
Koronavirus citelně zasahuje do všech oblastí života, včetně nábožen-
ských zvyklostí. Z hlediska ortodoxní halachy zůstává aktivní používá-
ní elektrických zařízení během Šabatu nepřípustné a výjimky platí jen 
v ohrožení života. Přesto progresivní židovská společenství přecházejí
masivně na internetové sdílení (nejen) šabatových bohoslužeb. Česká
komunita „Ec chajim“ tento pátek podruhé přenášela bohoslužbu k uví-
tání Šabatu.
Podle rabínského studenta Davida Maxy, který bohoslužby vedl, se 
v pátek večer připojilo 57-60 domácností. 
„Byla to vlastně společná virtuální šabatová večeře. Viděli jsme se na-
vzájem – pokud jsme chtěli – říkali si, co máme na stolech, lidé v domác-
nostech zpívali,“ vypráví David Maxa pro Ztis.cz. 
„Je zajímavé, že se k nám připojili i lidé, kteří normálně do synagogy
nechodí, pro některé to bylo dokonce poprvé, co se zúčastnili oslavy
Šabatu.“ 
Programy, užívané původně k videokonferencím a skupinovým cha-
tům teď volí řada reformních, rekonstruktivních i konzervativních ko-
munit po celé planetě; jako minjan (minimální počet osob pro konání
bohoslužby) se počítá deset nábožensky dospělých osob, zapojených
přes elektronická zařízení.
„Důvodem, proč jsme se rozhodli toto udělat a proč budeme pokračo-
vat, je podpora lidí v tom, aby zůstávali doma,“ vysvětluje Maxa. „Teď
je potřeba se izolovat, abychom chránili sebe i druhé lidi. Zároveň si
uvědomujeme, jak velkou roli hraje v židovství komunita, jak moc
chybí, když člověk nemůže s komunitou být, setkávat se.“

www.christnet.eu

k postaršímu divákovi, který sedí 
v nebi a tleská nám, když si ráno
udělám trochu času na čtení Písma
a modlitbu. My víme, že bychom se
asi měli modlit, svědčit, číst Bibli,
ale toto v nás působí spíše pocit
viny. Cítíme, že se stejně nic moc
nezmění, že nám tyto věci vlastně
nic nedávají. I v postním období nás
přemáhá pocit, že Ježíšovo povolá-
ní je příliš náročné a že vydat se
Duchu je nad naše síly. Začínáme se
podobat hlavní postavě jedné diva-
delní hry, která říká: „Proč se bojím
tančit? Vždyť miluji hudbu, milost,
rytmus, píseň i smích? Proč se bo-
jím žít, já, který miluji život a krásu
těla a živé barvy země, oblohy 
i moře? Proč se bojím milovat?
Vždyť přece miluji lásku!“ My
bychom možná mohli dodat – mi-
lujeme Boha, ale v jeho blízkosti se
buď necítíme dobře, nebo je to hroz-
ná nuda. Víme, že je mnoho oblastí,
které nás fascinují mnohem více
než on. Realita vzkříšení je jen další
nudnou informací, která je mno-
hem méně zajímavá, než současná
politická situace nebo informace,
kde mají levné vouchery. Co s tím?
Začít vstávat dříve ráno k modlit-
bám? Více se kontrolovat? Nebo se
prostě smířit s tím, že evangelium je
dřina a kříž, která mě moc nefasci-
nuje? Nebo prostě Boha vytěsnit ze
života? 
Jakmile se z křesťanství stane po-

vinnost, výsledek je stejný, jako
když z manželství zmizí láska. Ne-
musíme si vzájemně škodit, jen se
prostě nevyhledáváme. Stejné platí
s Bohem. Postupně ho přestaneme
vyhledávat.
Od toho, jak je pro nás realita vzkří-
šení reálná se do velké míry odvíjí
vše další v našem životě. T. Keller
se v této souvislosti ptá: „Proč je pro
nás tak těžké vyrovnat se s utrpe-
ním a nemocí? Proč je tak těžké jed-
nat správně, když víme, že nás urči-
té jednání může stát pověst a hlav-
ně že se nelíbí Bohu? Proč je pro nás
tak těžké čelit smrti vlastní i dru-
hých? Protože si myslíme, že tento
rozbitý svět je jediný, který kdy bu-
deme mít. Snadno získáme dojem,
že tyto peníze jsou jediné bohatství,
které máme.“
Vím, že moje psaní nemá sílu vypů-
sobit novou vášeň pro Boží věci. To
může vypůsobit pouze vzkříšený
Kristus sám. Zároveň nás chci vy-
zvat k tomu, abychom přemýšleli,
zda jsme se o tuto první vášeň
nenechali okrást. Když si Petr uvě-
domil, co provedl, hořce plakal. Pak
ale běží k prázdnému hrobu a
později vidíme, že mu jeho selhání
Kristus více nevyčítá. V posledních
okamžicích na této zemi se ho ptá
slovy: „Petře miluješ mě“? Ví o na-
šich zápasech, strachu, nejistotě,
pochybnostech a do toho všeho
nám říká, neboj se a miluj. Přemohl
jsem smrt a ty jí díky tomu přemů-

žeš také. Život se mnou nemusí a
nemá být povinnost a dřina.
Slyšel jsem, že dokud Spielberg ne-
přestal točit filmy se šťastným kon-
cem, byly mu odpírány Oscary –
jakkoli jeho filmy se šťastným kon-
cem byly nejoblíbenější. Kritikové
hovořili o těchto filmech jako úni-
kových, naivních. Happyend je prý
známka nízkého umění. Proto pře-
vládají filmy, na jejichž konci se
nám dělá špatně, zato máme pocit,
že jsme se dotkli reality. S tímto ale
polemizoval J. R. Tolkien: „Radost 
z dobrého konce nemá nic společ-
ného s únikem nebo prcháním. Ne-
popírá existenci smutku a nezdaru
– tyto věci jsou nutné, aby mohla
být zakoušena radost z osvobození.
Dobrý konec popírá obecnou a ko-
nečnou porážku – navzdory mno-
hým dokladům o ní a v tom je evan-
geliem, které poskytuje záblesk
radosti. Když onen náhlý obrat při-
jde – zasáhne nás pronikavý zá-
blesk radosti a touhy a roztrhne se
opona, do níž zašlehne světlo“.  
Jinými slovy - příběhy s dobrým
koncem nám ukazují, že zlo nemá a
nemůže mít poslední slovo. A toto
nám v plnosti ukazuje příběh vzkří-
šení. Tedy smrt nemá poslední slo-
vo, poslední slovo má život a úžas-
ná zvěst vzkříšení pohlcuje bolest
kříže. Pohlcuje i bolesti naše a my
můžeme v nové naději běžet do ná-
ruče tomu, kdo na nás čeká.

David novák

naděje nikoli výkon L 24,12
Dokončení ze str. 1

pohřebních úkonů, najdou  prázdný hrob. Ten sice sám o sobě nic nedo-
kazuje. krade se leccos, i mrtvá těla, pokud to někdo potřebuje! Jenže
evangelijní zprávy (a ještě starší zpráva z 1 k 15) přinášejí celou řadu svě-
dectví o „setkání se vzkříšeným“; s jednotlivci, se skupinami, s jedenác-
ti učedníky, s více než pěti sty lidí. To už je náležitě objektivní svědectví.
– 
Prvotní křesťanská církev přijala tyto zprávy jako solidní doklad kristova
(dávno předpověděného) vítězství a jako evangelium má být nabízena
lidem všech věků, národů a ras. Také jako odpověď tam, kde jsme se sami
ocitli v těsné blízkosti soutěsky smrti. a posléze jako pevnou součást zvě-
stování světu.- 
s přáním, aby vzkříšený prosvěcoval všechny naše přítomné nejistoty,
úzkosti a obavy a postavil nás do proudu naděje a světla. 

ludvík klobása 

Dokončení ze str. 1

Podle evangelií jsou prvními adresáty zvěsti o vzk-
říšení sami učedníci. Tato zvěst a události s ní spo-
jené jsou pro ně zjevením. Ženy, které první den po
sobotě naleznou prázdný hrob, dostávají "od andě-
la" poslání: "jděte rychle povědět jeho učedníkům,
že byl vzkříšen z mrtvých; Jde před nimi do Galile-
je, tam ho spatří". (Mt 28,7) na cestě k učedníkům se
potkávají s Ježíšem samotným, uctívají jej. "Ženy
přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu" a
poslání je opakováno nyní Ježíšem samotným:
"nebojte se, jděte a oznamte mým bratřím, aby šli
do Galileje, tam mne uvidí".
Počáteční kapitoly skutků apoštolských detailněji
zobrazují změnu pohledu na zjevení, kdy se zvě-
stovatele Božího království stává Zvěstovaný. Ten,
který odkrývá tajemství Božího království přechází
v toho, v kom je Boží království odkrýváno. s tím se
mění i role učedníků. Učedníci naplněni Duchem
svatým se stávají zároveň svědky a zároveň pro-
středníky Božího zjevení. Zvěst o vzkříšeném Pánu
se z učednického kruhu dostává dál, nejprve k iz-
raelcům, brzy ovšem překročí hranice izraele. Filip
pokřtí etiopského dvořana, Petr cesarejského dů-
stojníka kornelia, jeho rodinu a přátele, a nakonec
se z pronásledovatele církve saula stane "apoštol
pohanů" (Ř 11,13). na jeho zvěstování se nyní sou-
středíme.
U Pavla se střídají důrazy na kříž a na vzkříšení –
jakožto základní "místa" zjevení. na jedné straně
nechce znát "nic než Ježíše krista, a to krista ukři-
žovaného" (1 k 2,2). Jeho svědectví je postaveno na
protikladu mezi lidskými vidinami úspěchu a zje-
vení Boží moci a moudrosti v bezmocnosti vyku-
pitele. Pavel zvěstuje Boha zjevujícího se v kristově
radikální vydanosti do rukou hříšných lidí, vyda-
nosti, která přinesla spásu a nový život, jehož sou-
částí je ovšem i následování krista v jeho vykupi-
telském utrpení. Přijmout toto zjevení znamená mít
na něm podíl, jak snad nejvýstižněji podtrhuje 

v rámci pavlovské literatury list koloským: "Proto
se raduji, že nyní trpím za vás, a to, co zbývá do
míry utrpení kristových, doplňuji svým utrpením
za jeho tělo, to jest církev (1,24). Druhý důraz je pří-
tomen např. v 1. listě korintským, kde Pavel shrnu-
je "evangelium, které jim zvěstoval".
odevzdal  jsem vám především, co jsem sám přijal,
že kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl
pohřben; Byl vzkříšen třetího dne podle Písem,
ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal
více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je
posud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal
Jakubovi, potom všem apoštolům. naposledy ze
všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně. (1 k 15,3-8)
Pavel je svědkem, že ten, který zemřel na kříži, byl
vzkříšen. klade sám sebe do řady s dalšími svědky
zmrtvýchvstání a tuto řadu hierarchicky uspořá-
dává. 
v jeho hierarchii ovšem zde chybějí ženy. Je otáz-
kou, zda proto, že Pavel aktivně představuje kultur-
ně konzervativní proud, či zda je to nereflektované
svědectví o patriarchálním žargonu jeho doby.
Událost kristova vzkříšení garantuje naši víru, říká
Pavel. "nebyl-li však kristus vzkříšen, je vaše víra
marná, ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni 
ti, kteří zesnuli v kristu. Máme-li naději v kristu
jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí". 
(1 k 15,17-19) Pavlovy důkazy se navzájem doplňu-
jí a střídají podle toho, zda potřebujeme korigovat
spritualizované vidění světa, které nebere vážně
utrpení, nebo naopak povzbudit v naději, že pro
Boha, který vzkřísil z mrtvých svého syna, není ani
smrt ani žádná jiná moc nepřemožitelným nepří-
telem.

ivana noble 
Z knihy Po Božích stopách

(ivana noble přednáší teologii na 
evangelické teologické fakultě Uk v Praze)

zvěst o vzkříšeném Pánu

Poselství velikonočních
svátků

on-Line Přenosy boHosLužeb CírkVí sdruženýCH V ekumeniCké rAdě CírkVí
k 22. březnu bylo zadáno kolem 50 webových stránkek s on-line přenosy bohoslužeb.
můžete si vybrat na:
www.ekumenickarada.cz/in/3123/online_prenosy_bohosluzeb_cirkvi_sdruzenych_v_e
rc#.Xnnyakusumu

Církev československá husitská v době koronaviru je název
nových webových stránek, které církev nedávno spustila. 
obsahují jednak praktické informace o situaci v současné
neradostné době a způsoby, jakými je církev a její diakonická
střediska pomáhají řešit, ale i slova povzbuzení, záznamy vir-
tuálních bohoslužeb, teologické úvahy, modlitby... nechybí
odkazy na nejrůznější sbírky finanční i sbírky ošacení, které
organizuje Armáda spásy nebo odkazy na pastorační texty pro
děti i pro dospělé. Vše je možné nalézt na:

https://www.aktualne.ccsh.cz/
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Vzkříšení těLA jAko skAndáL
Svět, jehož byl Ježíš součástí, byl
prosycen helénskou kulturou ovliv-
něnou platonismem a pro tuto kul-
turu bylo tělo a hmota podřízená
duši, jednalo se o něco nečistého, co
člověku brání v duchovním rozletu.
Tento přístup velmi rychle pronikl i
do raného křesťanství v podobě
různých herezí, kdy raní křesťané
ovlivněni různými helénskými ná-
boženskými a filosofickými proudy
bojovali s představou toho, že by na
sebe Ježíš vzal nečisté lidské tělo.
Jenže oproti tomu stojí slova „vše,
co stvořil Bůh, bylo dobré“, tedy i
hmota. Toto bylo pro antiku ale i
pro některé křesťanské proudy ne-
přípustné, heretické, primitivní a
skandální! Klíčová je duše nebo
duch! Není to naše tělo, které nás
táhne k hříchu? Nakonec i leckte-
ré naše písně oslavují duši nebo
ducha, není moc takových, které 
by oslavovaly nebo chválily Pána
Boha za tělo. 

Vzkříšení V židoVstVu
Vzkříšení ale není a nebylo ryze
křesťanská představa. Židé větši-
nou věřili, že jednou nastane vzkří-
šení, že Bůh se postará o duši po
smrti a v poslední den, kdy bude
soudit svět a obnoví ho, dá svým
lidem nová těla. Vidíme to např. u
Marty, když s ní Ježíš mluvil u La-
zarova hrobu. Zatímco Ježíš myš-
lenky o přicházejícím království a o
mesiášství výrazně korigoval, po-
kud jde o vzkříšení, nepřicházel 
s ničím novým. Nové bylo to, že za-
čal svým následovníkům říkat, že
bude zabit a následně vstane z mrt-
vých on. Židé totiž věřili ve vzkříše-
ní všech, naráz, nikoli ve vzkříšení
jednotlivce, což se stalo v případě
Pána Ježíše. 

Proč ProHLásit křesťAny
zA LHáře
1 K 15 je jediné místo v Bibli, které
naprosto otevřeně říká, že existuje
legitimní důvod prohlásit křesťan-
ství za klam. Oním důvodem je
popření vzkříšení. Pokud je to vý-
mysl prvních křesťanů, naše zbožné
přání, jakési projekce našich tužeb
po posmrtné blaženosti, jakási my-
tologie, pak slovy Pavla jezme,
pijme, zítra stejně zemřeme. Užijme
si alespoň teď. Pro Pavla, ale i pro
celý Nový zákon je vzkříšení těla
klíčové. Zajímavé je, že vzkříšení,
nikoli to, čemu říkáme „nebe“ nebo
jakýsi mezistav mezi smrtí a vzkří-
šením, o kterém se v Bibli píše vlast-
ně málo. 

kristoVo Vzkříšení
jAko VýCHodisko
Pro Pavlovu argumentaci bylo klí-
čové východisko, že naše naděje je
zakotvena nejen v naší víře v Krista,
ale v tom, že se vzkříšení již ode-
hrálo a to v Kristu. Pavel argumen-
tuje, že Kristovo vzkříšení je histo-
rický fakt. Odvolává se na dosud
žijící očité svědky, na svědectví Pí-
sem, na svědectví apoštolských au-
torit. Proč je to tak důležité? Před-
stavte si, že vám někdo sděluje
nějakou dobrou zprávu, nadchne
vás. Na konci rozhovoru se ho
zeptáte a máš s tím nějakou zkuše-
nost? Už se to někdy stalo? A on
vám řekne ne, ale věřím, že by se to
stát mohlo. Asi dotyčnému moc
věřit nebudete. Proto Pavel řekne,
já vám nezvěstuji nějakou svoji hez-
kou představu, ale realitu, která

tím, že se stala, se může stát znovu. 
Zde bychom mohli skončit, protože
na první čtení to vypadá tak, že
pokud jsme uvěřili, mělo by pro nás
platit něco ve smyslu „jelikož máte
tak úžasnou naději, posaďte a uvol-
něte se, protože Bůh vám připravil
úžasnou budoucnost.“ 
Jenže 15 kapitola končí úplně jinak:
„A tak, moji milovaní bratří, buďte
pevní, nedejte se zviklat, buďte stále
horlivější v díle Páně; vždyť víte, že
vaše práce není v Pánu marná.“ 
Náš pohled na věci budoucí, na
vzkříšení a na přístup k časnému
životu souvisí s pojetím spásy. 
V Ř 8,24 Pavel píše „byli jsme spa-
seni v naději“, tedy spása již nasta-
la, byť v plnosti bude ještě dovrše-
na. Protože budoucí spása se vla-
muje do tohoto světa, týká se toho,
co Bůh dělá nejen v nás, ale i skrze
nás nyní. Ještě bych uvedl jeden
text z Marka, kde se píše: „Amen,
pravím vám, že někteří z těch, kteří
tu stojí, neokusí smrti, dokud ne-
spatří Boží království, přicházející 
v moci.“ V tomto textu vidíme, že
vzkříšením Krista sestoupilo Bo-
ží království na tuto zem. Nikoli 
v plnosti, ale částečně a my jako
občané toho království jsme povo-
láni jeho vliv rozšiřovat nyní. 

Co z toHo VšeHo PLyne?
Vzkříšení nám dává naději pro to,
co bude. Naději, že smrtí život
pokračuje. Pochopitelně se naskýtá
otázka, a co tam budeme dělat? 
V Bibli lze vyčíst jen náznaky. Bu-
deme s Kristem, spolu, nebudeme
se ženit a vdávat, naše těla nebudou
nemocná a smrtelná, zřejmě bude-
me rozvíjet svoje lidství, kdy od
prvních kapitol Genesis má člověk
vnášet do stvoření řád a utvářet
společenství. 
N. T. Wright píše následující: „Za-
pomeňte na představy o tom, jak bude-
me brnkat na harfy. Budeme mít určité
úkoly a budeme je s chutí plnit. Veškeré
dovednosti a obdarování, jimiž jsme
Bohu sloužili v tomto životě a možná 
i všechny zájmy a záliby, kterých jsme
se museli vzdát, protože byly v rozpo-
ru s naším povoláním, se prohloubí a
zušlechtí. Bůh nám je vrátí, abychom je

používali k Boží oslavě. Toto je patrně
nejtajemnější a nejméně probáda-
ný aspekt vzkříšeného života.“ (N. T.
Wright s. 194) 
Jenže o mnoha věcech nevíme a
spíše než že máme život pojištěný
dopředu, věříme, že Bůh je dobrý a
že Bůh ví... 
Vzkříšení těla navazuje na to, co
vidíme od prvních kapitol Písma,
konkrétně, že hmota, tělo, není
něčím podřadným. Toto má zásad-
ní význam např. pro misii, kdy
určité křesťanské kruhy vnímali
misii jako zachraňování duší pro
Pána. Jenže Pánu Bohu záleží na
celém člověku, na tomto světě, jed-
nak proto, že ho stvořil, prohlásil,
že je dobrý a jednak proto, že ho
obnoví. Proto jsme povoláni, aby-
chom nenechávali tento svět napo-
spas sobě sama s tím, že stejně
všechno jednou pomine, ale starali
se v rámci svých možností o něj.
Stejně tak naše misie musí mířit na
pomoc celému člověku, nikoli jen
jeho duši. Ještě jednou N. T. Wright:
„A tak každý láskyplný čin na zemi má
smysl, protože pracujeme na něčem, co
se ve svém čase stane součástí nového,
dokonalého, Božího světa, jehož budeme
součástí i my. Každý projev vděčnosti,
laskavosti, umělecké dílo inspirované
krásou Božího stvoření, každá chvíle
věnovaná postiženým dětem nebo trpí-
cím, každé Duchem svatým inspirova-
né vyučování, každá modlitba, podpora,
útěcha toto vše díky Boží moci, jež křísí
z mrtvých, najde cestu do nového stvo-
ření, které jednoho dne nastane. To, co
v přítomnosti děláme v Kristu a z moci
Ducha, nebude mařeno. Přetrvá to do
nového Božího světa, dokonce se to 
v něm ještě rozmnoží.“ A tak i když
nevím, jak to bude vypadat kon-
krétně, chci povědět, že díky stvo-
ření na tomto světě, na tom jak žije-
me a co děláme, záleží. 

záVěr
Jakkoli řadu věcí ohledně vzkříšení
těl nevíme, víme dost na to, aby tato
centrální zvěst Nového zákona 
z nás dělala jednak lidi naděje a jed-
nak dala nový smysl i tomu, jak na
tomto světě žijeme nyní. 

David novák

Vzkříšení jako bláznivá zvěst   1 k 15
včera mi jízdní policie v našem příměstském lese vytkla, že nemám
roušku. nevěděla jsem, že les je „veřejné prostranství“. situaci
zachránil můj pes, protože měl náhubek. obě policistky zřejmě usou-
dily, že nejsem nedisciplinovaná senilní osoba a že mě pro tentokrát
nezatknou. oddechla jsem si, to se ví!
ráno jsem ve sprše chválila Hospodina, otce, syna i Ducha, za teplou
i studenou vodu, za voňavé mýdlo, čistý ručník a dobrou snídani s
ještě lepší kávou, která mě očekávala na stole. Je zajímavé, jak nás
najednou upoutávají maličkosti. Doma čistá postel, kytky, kterým se
daří díky svobodnému používání vody z kohoutku. lednice, ve které
nic nechybí, dostatek zásob i vhodného oblečení.  Tak samozřejmé
položky, tak samozřejmé konzumování jídla i čisticích prostředků!
napadá mě někdy, že jsou to vlastně dary?
Z nemocnice, v které jsem už půl roku objednaná na dubnovou ope-
raci, mi zavolali a účastně se zeptali, jestli jsem v pořádku. nabídli
mi, že provedou všechna předoperační vyšetření, kdyby selhalo
obvodní zdravotnické středisko. volající paní byla klidná, laskavá a
informovaná. Z jejího hlasu nebyla slyšet nervozita ani netrpělivost.
Povzbudivá chvíle pro budoucího pacienta jak naprogramovaná do
nejistoty všedního dne!
napsala mi moje dobrovolná asistentka, která mi pomáhá číst neči-
telné papíry a trefit na místa, na která kvůli chatrnému zraku sama
netrefím. Má prý pro mne audioknížku, kterou mi koupila těsně před
tím, než se zavřela knihkupectví. Tahle paní o sobě říkává, že nemá
talent na dárky. a přece – zdá se, že za časů Corony nám nápady při-
cházejí naproti. a nejsou to vždy nápady ledajaké.
Mailem jsem obdržela ze dvou míst nabídku doma vyrobených rou-
šek od jiných dobrovolníků, kteří myslí na to, že těžce zrakově posti-
žený člověk si sám roušku nejspíš neušije. Jsou tak vstřícní a laskaví
od „přírody“ nebo je to vnuknutí od Pána chlebů vezdejších? 
Mívám problémy s dýcháním, zejména v noci. Problém se nyní zjevil
i ve dne, protože s rouškou se dýchá hůř. na procházce jsem si v
duchu prozpěvovala písničku od v+W z časů válečných o tom, že je
divný svět, divná láska, když se mají dva rádi, ale když jim při líbání
plynová maska vadí.
Jsem na tom dobře i v roušce. v lese sice aktuálně k líbání nikdo
vhodný není, ale za chvíli budu doma a roušku si sundám, třeba i
kvůli láskyplnému políbení. Hlavně neztrácet hlavu a myslet pozi-
tivně, doporučují psychologové.
Psychologické rady nejsou univerzální, já vím. ale v poslední době,
za časů Corony a roušek, jsem si už nejednou vzpomněla na  zcela
poslední, avšak jedinečný verš Bible, který v překladu viktora
Fischla zní takto:
vše, čemu dech byl dán, nechť chválí Hospodina.
Haleluja!

Delicie nerková

Věřte mi, tentokrát se shodli ale úplně všichni, a to je v sanhedrinu, kde 
se přední kněží po celý rok nedohodnou na ničem, vzácnost nevídaná,
opravdové „pelé“ a shoda úžasná, rozumíte?
Tenhle Jošua by mohl být uznávaný rabín, on dokáže k lidem na venkově
promluvit a hlásání království nebeského mu jde náramně, o to nic, má
taky impozantní zjev a mluví horoucně, ale jinak, pane, jinak je to nebez-
pečný člověk, který uvede naši víru a celý národ do neštěstí.
Vidím, že kroutíte hlavou, ale copak může Žid v dnešní době, kdy i 
v Jeruzalémě zavádějí Římani ty svoje móresy, veřejně kázat, že nad Tórou
stojí láska a že ve jménu lásky je možné porušit Mojžíšův zákon? Kam
bychom došli, kdyby se lidi měli rádi a dělali si, co je napadne? Jen se podí-
vejte, kam to ten tesař vede. To je zpochybnění kněžství a krize víry! Tahá
se s podivnou družinou rybářů a nedouků po hospodách a všude slaví, až
se zbožní lidé nestačí divit, a on jen prý – Nemocní potřebují lékaře – a
proto uzdravuje i v sobotu, chápete? O šábesu! Byl jsem u toho, když mu
vzdělaní perušim vytkli jeho volnomyšlenkářství. A víte, co se stalo?
Nazval je obílenými hroby, které jsou plné nečistoty. Taková urážka fari-
zejské strany! Kdyby farizeové nepěstovali náboženství, tak by pravá víra
dávno zanikla. On ten nazaretský tesař dobře ví, že 15. den měsíce Adar
máme každoročně bílit hroby, abychom zachovali rituální čistotu. Ale
nechce dodržovat zákon a myslí si, že na něj žádné předpisy neplatí.
Nedávno byl na svatbě v Káni a proměnil vodu ve víno. Těm Galilejcům
taky nic nedojde. Když ve svých štoudvích vyrobí víno z vody, kdo bude
okopávat moje vinice a kam klesnou ceny? To je spiknutí, pane! Ten Jošua
se neštítí ničeho. A s kým se vodí na veřejnosti?! Rabín a doprovázejí ho
ženy! Zrovna ta Mirjam je taková šikse, dávno ji přece měli ukamenovat a
ona potírá Jošuovi nohy drahou mastí. O pověsti těch ženských se mluvit
nahlas ani nedá. Nejhorší rouhání ale je, když Nazaretský doporučuje pla-
tit daně Římanům a jde do Chrámu a tam zpřevrací stoly směnárníkům a
vysype pokladnice! No to je vrchol všeho! Kam by kněží přišli a z čeho by
žil Chrám, kdyby pokladnice duněly prázdnotou?
Říkám vám, je nejvyšší čas Nazaretského zlikvidovat, Nešpinit se, to ne,
předat ho římské moci, a ta už ví, jak dostat takového člověka na kříž. A
ten, kdo to udělá, ten se zapíše nesmazatelným písmem do dějin židov-
ského národa. A možná celého světa, pane.

(Z velikonočního vysílání Dobrého jitra 
s patriarchou Církve československé husitské Janem Schwarzem 

na stanici Český rozhlas 2 – Praha, dne 27. 3. 2005)

Chvála za časů Corony

Phillip dosáhl po univerzitních studiích 
v Heidelbergu a Tübingenu už v raném
věku akademických hodností a v roce
1518 se usadil jako profesor klasických
jazyků ve Wittenbergu. Pro biblistiku ho
nadchlo Erasmovo vydání řeckého No-
vého zákona v roce 1516. Stál na Luthe-
rově straně při disputacích i na říšských
sněmech. Byl humanistou a v tom smyslu
korigoval některé vyostřené Lutherovy
výroky. Setrvával v přátelském rozhovoru
s kalvinisty, s českými utrakvisty a s Jed-
notou bratrskou. Zasloužil se o organizaci
luterské církve a o reformu německého školství (proto bývá označován
jako „učitel Německa“). Za svou umírněnost byl spolu se svými žáky
napadán ortodoxními bohoslovci jakožto „kryptokalvinista“. Byl ochoten
se zúčastnit i Tridentského koncilu.
Z jeho literární práce jsou významné zvláště Základní pravdy teologie
(Loci communes) 1521, Pokyny vizitátorům a farářům v Sasku 1528,
Augsburské vyznání 1530 a O moci a svrchovanosti papeže 1537. Cenné jsou
i jeho biblické komentáře, pedagogické a filologické spisy. (Některé jeho
knihy byly přeloženy do češtiny už v 16. století.)
Poznávat Krista znamená poznávat jeho dobrodiní… a nikoli zkoumat jeho přiro-
zenosti a způsoby jeho vtělení… Křesťanský způsob poznání je znát nárok zákona,
vědět, odkud pramení síla jej zachovávat a u koho žádat odpuštění hříchů…

(Loci communes 1521)
Bohuslav vik

Velikonoční spiknutí

německý reformátor
PHiLLiP meLAnCHton – sCHWArzerdt

(16. 2. 1497 bretten V bádensku - 19. 4. 1560 Wittenberg)



Žijeme v situaci, jakou jsme ještě
nikdo nezažili. Zavřené kostely, zne-
možněné kontakty mezi lidmi. To
nebylo ani za Němců, ani za komu-
nistů. Není to důsledek politické
situace, nýbrž dramatického rozšíře-
ní viru, který dříve žil zcela neškod-
ně v tělech některých netopýrů, a
teď se (škodlivě) dostal mezi lidi.
Důsledky pandemie zcela ochromi-
ly náš dosavadní způsob života.
Všechno je teď jinak. Mnohé činnos-
ti musíme na neurčitě dlouhou dobu
oželet. Nejvyšší hokejová soutěž
zůstane bez vítěze, nebude mistrov-
ství světa v hokeji, a možná ani
olympiáda nebude. To jen dokreslu-
je mimořádnost situace. Nemůže-
me chodit na kulturní akce, ba ani
do knihoven, nemůžeme normálně
nakupovat, nemůžeme se navštěvo-
vat, lékaře vyhledáváme jen v těch
nejnutnějších případech. Mnohé
pracovní činnosti neprobíhají, pod-
nikatelé a lidé samostatně výdělečně
činní se dostávají do svízelných situ-
ací. A mohli bychom ve výčtu po-
kračovat dále. Při tom se neubrání-
me otázce "PROČ?". 
Můžeme si otevřít Jobovu knihu. To,
co Job prožil, bylo nesrovnatelně
horší než to, čím procházíme dnes
my. Pravdou však je, že nikdy v no-
vodobé evropské historii nedošlo 
k tak hromadnému narušení našich
lidských plánů a představ, k jakému
dochází nyní. Pán Ježíš nás vede 
k tomu, abychom si z aktuální situa-
ce uměli vzít poučení, abychom 
v tom, co se kolem nás děje, uměli
slyšet Boží hlas (L 12,54-57).
Už řadu let zní světem varování
před globálním oteplováním, které
zřejmě je aspoň do určité míry způ-
sobeno naší lidskou činností. Dělají
se kvůli tomu konference, přijímají
se závazky, ale stále nějaká výraz-
nější reakce se neobjevuje. Z pravi-
del naší ekonomiky a z náročného
způsobu života se nám slevit ne-
chce (či nechtělo?). 
Dnešní nouzový stav, v němž se náš
stát spolu se značnou částí naší civi-
lizační oblasti nalézá, svým způso-

bem zasahuje každého z nás. Aspoň
na čas jsme se museli se svým pří-
jemným, avšak náročným způso-
bem života rozloučit. Nevíme, jak
dlouho bude tato situace trvat a jak
se budou různá omezení vyvíjet. Ale
už teď je jasné, že bude znamenat
tvrdý, drsný, bolestivý zásah do fun-
gování ekonomiky. Ale budou zde i
další důsledky. Dopad na oblast
vzdělávání a kultury, která leží mi-
mo hlavní ekonomickou sféru, bude
jistě hodně výrazně zasažena. Může-
me ovšem očekávat i změny jiného
charakteru. Mění se pohled na svět.
Ochranná opatření nás od druhých
lidí oddělují, přesto – aspoň v du-
chovním smyslu slova – lidé mají 
k sobě blíže. Jednomu na druhém
více záleží. Vztah konkurence je vy-
tlačován vztahem kooperace. Hod-
noty vidíme jinde, než jsme byli 
zvyklí. Tím se mění i naše rozhodo-
vací kritéria. Plochý materiální svět
se teď uzavírá a pro mnohé to může
znamenat otevření vertikální životní
dimenze. Nebude tento posun myš-
lení znamenat – aspoň pro někoho –
výzvu hledat Boha, výzvu jít za
Ježíšem? 
Omezení způsobu života přišla – až
symbolicky – do postního období.
Rozumné prognózy ovšem nazna-
čují, že je časově výrazně přesáhnou.
Blížící se Velikonoce nám výrazně
připomínají, že Bohu na světě záleží.
Záleží mu na něm i v době, kdy jeho
velká část je zasažena koronavirem.
Nevíme, proč procházíme touto ces-
tou. Třeba lidé zaslechnou Boží hlas,
zřejmě výraznější, než je ten hovoří-
cí prostřednictvím změn klimatu. 
Ježíš Kristus, vítěz nad zlem a tem-
notou, musel – kvůli našemu hříchu
– projít hroznou cestou utrpení i
smrti. Vyznáváme o něm, že se stal
cele člověkem. Lidské utrpení a bo-
lest slyšíme z jeho slov na kříži: Bože
můj, Bože můj, proč jsi mě opustil
(Mt 27,46). A přesto svým vzkříše-
ním přemohl moc temnoty, zvítězil
nad zlem. A toto jeho vítězství se
netýká jen nějakého nepředstavitel-
ně vzdáleného eschatologického ho-

rizontu. Týká se i naší současnosti.
On propojuje časnost s věčností. Dí-
ky němu Boží království proniká na
naši Zemi, do našeho aktuálního
životního prostoru. Projevuje se 
i nejrůznějšími projevy solidarity.
Přichází k nám v našich bližních. 
V podobenství o posledním soudu
říká: Amen, říkám vám, že cokoli jste
udělali pro nejmenšího z těchto mých
bratrů, to jste udělali pro mě. Amen,
říkám vám, že cokoli jste neudělali pro
nejmenšího z nich, to jste neudělali pro
mne. 
Boží království, slavná jeho bu-
doucnost se týkají i naší současnosti.
U něho minulost, přítomnost a bu-
doucnost se prolínají. On má svět ve
svých rukou. Ježíšovo Nebojte se zní
i do našeho zakoronavirovaného
světa. I v něm platí to, co Pavel píše
do Korintu: Teď poznávám částečně,
ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná
mě. Do té doby nám zůstává víra, nadě-
je a láska, tato trojice; ale největší z nich
je láska. (1 K 13,12b,13).

Jiří nečas

V koronavirovém zajetí

Pozvánka

Taková ušmudlaná březnová neděle... Masopustem odstartovaný tradiční půst se
poněkud proměnil, prohloubil a stal se nařízeným, i když ne zrovna v gastronomic-
kém pojetí. Roušky sem, roušky tam. Nějaká babka udala jinou babku za to, že kle-
pala z balkonu deku. Jádrem problému nebyla přikrývka těla, ale přikrývka obličeje.
Babka klepala deku nemajíc roušku na svém obličeji. Obličeje jsou jako kniha. Takový
Facebook jsou naše obličeje. Ale za časů Corony??
Na procházce příměstskou přírodou nepotkávám knihy, potkávám zahuhlaný textil.
Myslela jsem – před dávnými časy – že otextilované bytosti jsou příslušné k extré-
mistickým náboženským nebo politickým seskupením. Změnou náhledu vyvolanou
současnou coronární situací jsem ještě včera orouškované obličeje vnímala naopak
jako extrémně ohleduplné bytosti. Teď vím své – jsme spíš než ohleduplní, klasicky
vystresovaní spoluobčané, tak jak to známe z minula. Ano, strach je to, co mnohé 
z nás obléká do ochranných textilií. Strach, že nás udá babka ze sousedního balkonu.
Je krásné mít tolik volného času za časů Corony. Jenže – není to můj svobodný volný
čas. Není svobodný, není nádherný, není inspirativní – do té chvíle, než ho podří-
dím někomu Vyššímu, než jsem já, než jsou vládci a doporučené hodiny k nákupům.
V noci mám jasný, barevný sen. Jdu městem nějakou širokou ulicí, a proti mně spo-
řádaný dav lidí. Nestrkají se, nehulákají, nemávají prapory, nenesou transparenty.
Tiše jdou, všichni oblečeni v bílém. V tom snu si říkám – některý z těch lidí je urči-
tě Ježíš Kristus. Nevím sice, proč mě taková myšlenka napadla, přesto se usilovně
zaměřuju na všechny tváře, které mě míjejí. Ačkoliv v realitě vidím hodně špatně, ve
snu ty tváře rozeznávám, ale nějak podivně. Nedovedu je identifikovat, jakkoliv
žádná není zakrytá. Vyleká mě, co možná už dávno vím: jestli tady někde Ježíš je,
nepoznám ho!
Probouzím se – jak to, že bych tě, můj Bože, v davu nepoznala? Vždyť nás v evan-
geliu přesvědčuješ, že poznat tvoji tvář znamená poznat Ježíše a že takové poznání
je možné, ba dokonce důležité pro náš život tady na zemi.
Je pravděpodobné, že za časů Corony se mění podmínky k hledání a nalézání Ježíšovy
tváře? Že by to bylo těmi rouškami?
Přestávám přemýšlet o extrémistech, o přenašečích nemoci Covid 19, přestávám se
zabývat hysterickými udavačkami nebo vystrašenými seniory v obchodech s potra-
vinami. Vím, že za každou rouškou může být Ježíš tak, jak píše Matka Tereza z Kal-
katy: v každé tváři hledej Krista! Tak tedy v překladu do současné reality – za kaž-
dou rouškou může být Kristus. Dej si proto pozor, abys nikoho nesoudil, nikoho
nespravedlivě neodmítal, nikomu nestranil a nikomu se neposmíval! Tohle ale hlav-
ně platí nejspíš pro mne, především když koukám na televizi.
Jdu městem, a už to není sen. Proti mně a kolem mě lidé s rouškami. Není jich moc,
už vůbec nelze mluvit o nějakém davu, ten by byl nezákonný. Ale tváře s rouškami
zůstávají. Začínám si polohlasně zpívat nádhernou píseň od Martiny Střítecké, jme-
nuje se Hledám tvoji tvář... Tahle píseň je na You Tube v mnoha provedeních. Nezá-
leží mi na tom, že na You Tube je místo obrázku židovského utrápeného muže ten
nádherný, proslulý blonďák od Leonarda. Kdyby měl roušku, málokdo by ho poznal.
Tím spíš, že i ze zkušenosti vím, že po Vzkříšení může být Ježíš Kristus za kterou-
koliv tváří. Tak tedy hledám tvoji tvář, Pane můj, každý den a očekávám tvé slovo,
protože chci jít za tebou kamkoliv půjdeš.

Delicie Nerková

ekoloGiCká sekCe České kŘesťan-
ské akaDeMie plánuje na úterý 
21. dubna 2020 od 18 h v pražském
kostele Nejsvětějšího Salvátora (u
Karlova mostu) ekumenickou bo-
hoslužbu ke Dni Země s kázáním
br. Michala Šourka a zpěvem pě-
veckého sboru Gabriel. Její usku-
tečnění závisí na aktuálních zdra-
votních opatřeních. Bližší informa-
ce budou na internetových strán-
kách:  
https://www.facebook.com/Ekol
ogickaSekceCKA
http://jirinecas.jetmouse.cz/akce
/NejblizsiAkce.htm

(Jne)

tváře
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tě Lidovek zaráží především, že onu – osekanou – báseň v próze podpořil 
v anketě jediný básník. Stejně tak, že jediný účastník kladně vyzdvihl, že
běží o knihu „přehánějící“.) 
Pod tlakem jako by navíc byly aktivovány dyslektické mechanismy, při-
čemž překlep („má … volné zástupce“ místo „volené“, s. 197; „odvážné strace“
místo „starce“, s. 212; „kde jsem se … octil“ místo „ocitl“, s. 255), chybnou
číslovku či technický údaj („do levého pravého kola“ místo „pravého předního“,
s. 10), topornou doslovnost („ve skoro absolutním stavu mentálního bíla“, lépe
„prázdna“, s. 199), vychýlení z vazby („před tím odrazuje“ místo „od toho“, 
s. 115), pravopisnou chybu korektor neopravil. Nemluvě o „zazděné“ slov-
ní hříčce či pointě … Běží – vedle koncepce – o druhou kategorii nedostat-
ků. Porůznu roztroušené podivnůstky připomínají snášku vyděšené nosni-
ce ve velkochovu … 
Závěrem ocitujme dvě z takových stresově nakladených „různočtení“:
Jedna z hrdinových litanií vrcholí konstatováním, že laně v Normandii si
zatím nemusejí dělat starosti z vlků, neboť dle originálu (s. 284) by trvalo
ještě pěkných pár let, než se tam vlci dostanou z Alp, nebo dokonce z Gé-
vaudanu („il faudrait encore pas mal d´années pour qu´ils remontent des
Alpes, ou mȇme du Gévaudan“). Autor si (z Wikipedie) sestudoval zprávy
o páru vlků, který řádil v okolí Gévaudanu od roku 1764. Ne tak pořizova-
telé české verze: „laně mohly být zatím v klidu, do Alp /sic!/ anebo i
Gévaudanu se /vlci/ hned tak nevrátí“ (s. 211).
Florent-Claude v závěru života opět s gustem četl, a sice dle originálu 
(s. 289) už několik týdnů („depuis quelques semaines“), dle překladu 
(s. 215) „už několik let“: „Už několik let jsem opět četl, … vlastně jsem četl
jenom Gogolovy Mrtvé duše a nečetl jsem moc, stránku dvě denně, víc ne,
a často tytéž několik dní za sebou.“ Splašený skok řádově od „týdnů“ 
k „rokům“ se vymyká z obecného „umírňovacího“ trendu české verze. Jako
by bezděčně připomínal horníčkovskou zásadu číst pomalu, k přečtenému
se vracet, zkoušet si je napsat atd. Zejména však biblické povědění:
„Nezavážeš úst …“ Ani překladateli!

František schilla
odkazy:
Houellebecq, M.: Sérotonine. Flammarion 2019, 352 s.  
Houellebecq, M.: Serotonin. Euromedia Group, a. s. – Odeon 2019, 280 s.

VeLkoCHoVy, ryCHLokuLturA A koronAVirus
„Nezavážeš úst vola mlátícího”. (Dt 25,4) – Utrpení hospodářských (i jiných)
zvířat přikazuje Písmo omezovat. V tzv. zoonózách (nemocech přenesených
ze zvířat na člověka) jako by se utrpení zvířatům působené přelilo až na
„páníčky“. Nejaktuálnější zoonózu představuje epidemie COVID-19. Než
koronavirus uzavřel domácnosti do izolace, triumfovala v anketě Kniha
roku Lidových novin tuzemská mutace románu Michela Houellebecqa
Serotonin – snad abychom si v ní pak, dodejme, ve zvýšené míře „říkali“...
Světová literatura byla většině čtenářů dlouho k dispozici v různě nedoko-
nalých překladech, přesto oslovovala. Francouzský Serotonin má takovou
sílu, že něco z ní zbylo i v odeonské mutaci. Kdyby se jí dožil Egon Bondy
/ Zbyněk Fišer (20. 1. 1930 - 9. 4. 2007), jistě by ji v anketě podpořil rovněž
už jenom na základě pasáže (s. 165-169 originálu, s. 124-126 překladu) 
o otřesných poměrech v obří drůbežárně / velkovýrobně vajec (v úvahách
o vině a spoluvině jako by Houellebecq opisoval od Bondyho).
Pokud by pořadatelé ankety oslovili Pavlu Smetanovou, autorku zápisků 
z řeckého ostrova Korfu, možná by Serotoninu dala hlas též. „Není dobré,
když milenci mluví stejným jazykem, není dobré, když si mohou skutečně
rozumět …“ (s. 73 překladu, s. 96 originálu). Zde jako by Houellebecq roz-
víjel hlavní motiv z její povídky Rozuměli si, dokud si nerozuměli… 
Chválu utněme. Odeonský Serotonin byl hozen na trh v termínu šibeničním
– zhruba půl roku po originálu. To se nemohlo neprojevit na kvalitě. Vady
lze rozčlenit do dvou kategorií. Začněme koncepcí. 
„Když mi po dost dlouhé odmlce, v níž však nebyla žádná trapnost (dívala
se na mě, já se díval na ni, a to bylo naprosto vše), řekla: „Jsem Camille …“,
vlak už odjel …,“ líčí hlavní hrdina (s. 121 překladu) klíčové, „životní“ set-
kání. V originále (s. 162) je souvětí jednak formálně delší, jednak obsahově
„přehnanější“. Před dvojtečkou je připojen časový údaj „snad o deset minut
později“ („peut-ȇtre dix minutes plus tard“). Místo relativizace slůvkem
„dost“ je délka odmlky naopak zdůrazněna slůvkem „velmi“. 
Běží o centrální pasáž románu, ke konci se k ní hrdina vrací. Lze ji pojímat
jako reprezentativní ukázku. Houellebecqův román je vlastně básní v próze
sestávající převážně z rozsáhlých souvětí s určitým rytmem. Nadsázka je
součástí stylu. (Předvádí také „zveličující“ fungování lidské paměti.) S pře-
kladem bylo třeba si vyhrát. V pozadí české verze jako by však tu a tam
zaznělo syknutí: „Tak už se, autore, koukej vymáčknout!“ 
Krácení (a přitlumení) je pro koncepci české mutace typické. K vynecháv-
kám v komplikovaných souvětích – narušujícím přinejmenším jejich rytmus
a „melodii“ (někdy i smysl) – dochází opakovaně, ano soustavně. (Na anke-

nezavážeš úst…


