
ZPíVEJTE NOVOU PíSEň
Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil
svou pravicí, svou svatou paží! Hospo-
din dal poznat svoji spásu, zjevil před
očima pronárodů svoji spravedlnost.

Žalm 98,1-2
Mám rád Johanna Crügera, němec-
kého luterského hitmakera, který
spolu s textařem Paulem Gerhard-
tem složili v 17. století mnoho nád-
herných písní, které se v protestant-
ském prostředí zpívají až dodnes.
Oba teologové z wittemberské uni-
verzity, jeden hudebník a učitel,
druhý duchovní a básník. 
Moje nejoblíbenější píseň je Cantate
Domino, inspirovaná Žalmem 98.

Prolínají se v ní tři hlasy, soprán, alt
a tenor s basem dohromady. Monu-
mentální oslava Hospodina, jeho
vítězné pravice, chvála za jeho po-
divuhodnou spásu. Je to velice
radostná výzva zpívat novou píseň
(canticum novum), až na to, že ji
Crüger složil v roce 1628. Byl tehdy
mladý, měl 30 let, ve své době sklá-
dal skutečné hity, jenomže od té
doby uběhlo už 392 let. 
Cantate Domino je moje nejoblíbe-
nější sborová píseň, naučil nás ji
Tomáš Najbrt, umím ji zpaměti, ale
mým kolegům z pěveckého sboru
se po čase omrzela, ozpívala, pře-
stala je bavit. A můj syn, hudebník,
se podivoval, proč zpíváme novou
píseň starou bezmála 400 let, copak
neexistují skutečně nové písně, kte-
rými bychom chválili Boha za jeho
spásu a spravedlnost? 
Moje snaha vysvětlit, že „nová
píseň“ je teologický pojem dosvěd-
čující, že Hospodin koná stále nové
pozoruhodné činy, neuspěla. A ne-
uspěje ani dnes, když bychom se
zastavili byť u tak epochálních
spásných událostí, jako bylo vyjití
Izraele z Egypta, návrat Židů z ba-
bylonského zajetí, nebo dokonce
ukřižování a vzkříšení Ježíše Kris-
ta, kdybychom setrvali v minulosti.
Všechny tyto události totiž musí
být zdnešněny, musí projít proce-

sem známým od Druhého vatikán-
ského koncilu pod termínem ag-
giornamento, tedy zesoučasnění.
Boží spása a spravedlnost musí být
aktualizovány. Křesťanství nemůže
být fosilní relikt z minulosti, ale
něčím novým, aktuálně odpovída-
jícím na problematiku naší nové
doby, které se říká už ani ne post-
moderní, ale postfaktická. 
Naše křesťanství musí být skutečně
nová písnička, musí to být v zápla-
vě spotřební a na zábavu oriento-
vané kultury nový hit, nově,
moderně a pro dnešního člověka
aktuálně sdělené evangelium. Ale
nejen co se formy muziky týká, pře-
devším naším novým prožitím
spásy. Křesťanství, které se pro
mnohé stalo v naší zemi trapným a
neoslovitelným církevničením, se
musí stát doslova novou písničkou,
která zaujme posluchače. A pokud
od nás křesťanů uslyší inspirativní
a autentické sdělení, že spásu a
spravedlnost lze objevit v Kristu,
bude to i pro něho nová písnička. 
A jestli ji pak bude zpívat jako kla-
sický luterský chorál, nebo třeba 
v rytmu rock and rollu, bude úplně
jedno, protože zakusí aggiorna-
mento. 

Bronislav Matulík, 
kazatel Sboru Církve bratrské 
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Poselství k 16. neděli po sv. Trojici

Ježíš je pokoušen ďáblem. Proč? Je to
zkouška před započatím Mesiášova
veřejného vystoupení. Tak zní obvyk-
lá formulace. Jinak, tak trochu oby-
čejně řečeno, Ježíš musí projít přes
všechny nástrahy ďábla. Ten Zlý
chce vždy sabotovat Boží dílo. Má  to
v popisu práce - je to  Boží nepřítel.
A tak Ježíše zkouší. Klade mu pasti.
Pokud Ježíš tuto překážku překoná,
cesta k cíli bude otevřená. 
Nezní vám to jako začátek pohádky?
- Princ jako uchazeč o nevěstu, o
trůn, musí porazit draka. Podstoupí
tři zkoušky. Ty někdy spočívají v zá-
pasech fyzických, princ bude sekat
hlavy, ohrožují jej různé příšery,

nebo intelektuálních, princ musí
vyřešit nějaké hádanky. - Zdá se, že
v evangeliích máme něco podobné-
ho. Jen Ježíš nebojuje s mečem a ani
nejde o rébusy.
Ďábel Ježíše svádí… Ovšem ten
mýtický rys je zde přítomný. A tak
se ptáme, jak to vlastně je? Vypra-
vuje nám Bible také pohádky? Po-
hádky pro pobavení, pro poučení?
Že by měli pravdu kritici křesťan-
ství, když prohlašují, že celé nábo-
ženství je jen iluze, pohádka pro
malé děti a staré babky? - Takže, co
my s tím?
Řekli jsme, že ďábel Ježíše svádí.
Odvádí ho z nastoupené cesty. Nej-

více je to vidět v nabídce vládnout
nad královstvími celého světa. Ďábel
Ježíšovi z ptačí perspektivy předložil
lesk a nádheru všech mocnářství.
„Toto všechno ti dám, když se mi
budeš klanět.“ Z této nabídky je
vidět způsob biblického myšlení.
„Svět“, to vše viditelné, materiální,
jakkoli to může být krásné a lákavé,
je v područí toho zlého. „Celý svět
ve zlém leží“, píše evangelista Jan.
Zde si ďábel hraje na pána, zde pro-
sazuje svou vládu nad lidmi. Veš-
kerý lesk a přepych je jeho. Proto to
také může Ježíšovi nabízet. To
všechno ti dám, to všechno ti bude

Pokušení na poušti Mt 4,1-11

Letošní rok je opravdu výjimečný mj. i tím, že je rokem kulatých výročí
všeho druhu. Sotva jsme stačili oslavit nový rok a den obnovy české stát-
nosti, začala celosvětová pandemie označovaná covid 19. Přestože se par-
lament už od 28. ledna snažil přimět vládu k jednání, jak rozšíření nemo-
ci zabránit, žádné usnesení přijato nebylo, protože vládnoucí strany ANO
a ČSSD s podporou komunistů a SPD mají pohodlnou většinu, takže se
“nápady” opozice nemusí ani zabývat. Proto ještě 4. února mohl ministr
zdravotnictví tvrdit, že k panice není důvod a že mnohem pravděpodob-
nější zabiják, který na nás číhá, je běžná chřipka. Ujistil veřejnost, že rizi-
ko rozšíření epidemie na našem území je velmi nízké a že nemáme ani
podmínky k tomu, aby se tady virus udržel. Uvedl, že vyhlášení zdravot-
nické nouze ze strany Světové zdravotnické organizace zní dramaticky,
ale reálně v tuto chvíli pro Českou republiku neznamená nic zásadně no-
vého, protože děláme vše, co dělat máme. Epidemie covidu-19 byla však
u nás 1. března potvrzena a postupně nabírala na síle. Stát přijímal stále
přísnější opatření k jejímu omezení včetně vyhlášení nouzového stavu
12. března. Jenomže se ukázalo, že u nás není k dispozici dostatečné
množství ochranných pomůcek pro zdravotníky i celou populaci.
A teď se ukázalo, co v lidech doopravdy je. Ti, kteří uměli šít, vyráběli za-
darmo roušky, jiní je roznášeli tam, kde jich bylo nejvíce potřeba, vysoké
školy se pustily do vývoje ochranných štítů nebo do testovacích zařízení,
která pomohla nákazu včas odhalit. Protože se ukázalo, že onemocnění
nejsnáze podlehnou senioři, mladí lidé se sami začali organizovat a nabí-
zet pomoc s nákupy, s vyzvedáváním léků apod. 
Náboženské svátky jsme strávili virtuálně u televize a u počítačů, děti se
učily doma s rodiči nebo s virtuální učitelkou, ulice se vyprázdnily a pří-
roda se začala probírat a vzduch čistit. 
Koncem června však došlo znovu ke změně. Protiepidemická opatření se
začala rychle rušit a lidé uvěřili, že jsme “za vodou”. A protože naše další
národní tradice spočívá v dovolené u moře, vydala se řada lidí za slanou
vodou bez ohledu na to, že si mohou přivézt nákazu z ciziny. Už 19. čer-
vence bylo evidováno 4764 aktuálně nakažených, což bylo nejvíc od
počátku šíření epidemie v Česku. A od září začal počet nakažených stou-
pat po tisících. Vláda nařídila nosit roušky všude (i uvnitř bytových do-
mů), ale zdá se, že se ani odborníci nedokázali shodnout na tom, jestli u
nás pokračuje první vlna, nebo je to druhá vlna či dokonce třetí...
Významná výročí (bitva na Bílé hoře, výročí J. A. Komenského...) bude-
me asi znovu připomínat virtuálně. Jen nejmladší tradice Národní svato-
václavská pouť (koná se u nás od roku 2003) určitě virtuální nebude. Po-
hled na lebku knížete Václava si žádný tradicionalista jistě nenechá ujít.

Helena Bastlová

Zničil nám virus národní tradice?

Dokončení na str. 2

Září
Miluji září, když naznak zalehne si
do suché trávy, sluncem zlenivělé,
a drozdi stříbro písní rozvěsí
mu po kadeřích na královském čele.

Mám rád ten čas, kdy sadař počítá,
co v městě strží za hrušky a slívy,
a česká příroda jak z bronzu ulitá
mu za vsí drží žebřík kymácivý.

A cestu rád mám s dávným křížem křivým,
kde Kristus rezavý se v slzách usmívá,
když les zas šumí žalmem lítostivým a 
šátkem větrným mu rány vymývá.

Miroslav Florian
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Z církví doma i ve světě
archeologové oDkryli výZnaMnou hisTorickou PaMáTku
Z DoB juDských králů
Archeologové objevili v Jeruzalémě palác z doby judských králů. Nalezený
objekt se nachází na promenádě Armon Hanatziv. Podle odborníků by se
mohlo jednat o domov jednoho z judských králů nebo vysoce postavené šlech-
tické rodiny. Izraelský památkový úřad (IAA) uvedl, že mezi nálezy patří
nádherné městské sloupořadí, které bylo označeno jako „nejkrásnější a nej-
působivější, jaké bylo dosud odkryto“. Stavba byla „monumentální“ s „dech-
beroucím“ výhledem na Jeruzalém a chrám, dodává podle Christian Today
státní úřad. Podle IAA památka spadá do období prvního chrámu po skon-
čení asyrského obléhání Jeruzaléma. Nalezené umělecké předměty jsou
vyrobeny z měkkého vápence a mají dekorativní řezby. Část odhalené bu-
dovy byla pravděpodobně zničena babylónským vojskem při dobytí Jeru-
zaléma kolem roku 586 př. n. l. Palác byl postaven v období mezi kralová-
ním Chizkijáše a Josiáše a poukazuje na obnovení Jeruzaléma po ničivém
asyrském obléhání města v roce 701 př. n. l.
Archeologické vykopávky také svědčí o budování domů za hradbami
města. To svědčí o pocitu bezpečí, který obyvatelé po skončení asyrské hroz-
by pociťovali.

www.krestandnes.cz

evangelíci Zrušili kvůli sílící ePiDeMii
sjeZD (nejen) evangelické MláDeže
Vzhledem k aktuálním opatřením v souvislosti s šířením nákazy COVID-19
se synodní rada Českobratrské církve evangelické ve spolupráci s Celocír-
kevním odborem mládeže rozhodla zrušit letošní sjezd mládeže, který se
měl konat v termínu 25.-28. září  na Vsetíně.
"Učinili jsme toto rozhodnutí s velkou lítostí na základě aktuálních mimo-
řádných opatření souvisejících s rostoucím nebezpečím onemocnění
COVID-19", uvádějí pořadatelé na serveru e-cirkev.cz. Evangelíci nechtějí
vystavit ty, kdo se sjezdu účastní, zvýšenému riziku onemocnění a s tím
souvisejícím komplikacím pro ně i jejich okolí. Nadto dříve domluvené uby-
tování ve vsetínských školách nyní není možné.
Přihlášeným účastníkům budou vráceny platby.
Sjezdu (nejen) evangelické mládeže se pravidelně účastní několik set mla-
dých věřících z celé republiky. Setkání připravuje Českobratrská církev
evangelická od roku 1990, kdy po éře socialismu navázala na tradici prvo-
republikových setkání. Pokaždé se koná na jiném místě republiky. Obsa-
hem akce jsou dílny, přednášky, diskuse, hudba, divadlo, film, duchovní
programy a mnohé jiné. Probírána jsou aktuální témata týkající se života
mladých lidí a jejich problémů. 

www.christnet.eu

seTkání MlaDých církve čs. husiTské a jejich PřáTel
Dvanáctý ročník Setkání mladých CČSH a jejich přátel se uskuteční v ter-
mínu 25. -27. zaří v Hradci Králové. Průvodním sloganem "Nevysychej"
apeluje setkání na to, neztrácet motivaci a neztrácet napojení na Krista, neb
"U Tebe je pramen života (Žalm 36, 10)", které je letošním mottem. Cílem set-
kání je prožít příjemný víkend mezi mladými křesťany a křesťankami, du-
chovně se občerstvit, prožít modlitby a bohoslužbu v novém, poznat kama-
rády a navázat nové kontakty při neformálním setkávání, ale i poslechnout
si zajímavé názory na přednáškách a polemizovat s nimi při diskusích,
zúčastnit se přímého dialogu vzájemně rozdílných lidí.

www.ccsh.cz

patřit, budeš-li se mi klanět. - Není
divné, že se toho všeho chce vzdát?
Prachy má, všechno má, ale chybí
mu to jediné: lidská srdce. 
Tato nabídka ovšem Ježíše neláká.
To by byl opravdu špatný Boží slu-
žebník, kdyby zatoužil po vnějším
pozlátku. Vždyť duchovní není svět-
ské – není a nemůže být. Kdo touží
po bohatství a slávě, právě pohrdl
tím, co je Boží. A je to tak vždy. Kdy-
koli člověk nebo církev s žádostí
sahá po penězích a po světské moci,
schází z Božích cest. Nelze to vyjád-
řit stručněji, než jak je to už řečeno:
„Nemůže člověk sloužit dvěma
pánům, Bohu i mamonu. Neboť jed-
noho bude milovat a druhým
pohrdne.“ Ježíš samozřejmě takové
lákadlo odmítne: „Je psáno: Bohu se
budeš klanět a jemu samému budeš
sloužit.“... Mohlo by se zdát, že toto
třetí pokušení podle pravidel stup-
ňování obtížnosti /záludnosti/
zkoušek bude nejtěžší. Ale spíš se
pro Ježíše ukazuje jako to úplně nej-
lehčí. Lidé jsou hladoví, nenasytní,
ale Ježíš hladoví po duchovních
věcech. A tak tímto směrem míří
další dvě pokušení. 
Ďábel začne provokací: „Jsi-li syn
Boží...“ Chce tak ten lotr trefit
Ježíšovo nejcitlivější místo? Víří hla-
dinu. „Něco jsem zaslech, šušká se,
že jsi syn Boží… Je to fakt? Pokud
ano, tak ukaž, že umíš věci, jaké
zvládne jen někdo z Boží rodiny!
Udělej z těchto kamenů chleby…
Bůh přece může dát i vodu ze skály,
poslat manu přímo z nebe. Tady je
pár šutrů...!“ - Anebo když tedy máš
být z božího rodu, skoč z věže. Bůh
svého miláčka ochrání, přikáže
svým andělům a ti tě ponesou, aby
ses neuhodil!“
Jenže ďábel neuspěl ani s tímto. Ježíš
nic nebude dokazovat o sobě, pro
sebe. Dělat zázračné kousky? Vy-
rábět chleby?... Dokazovat, že jsem 
v Boží ochraně? To by bylo příliš lid-
ské. To také lidé chtějí, po tom touží.
Ale Ježíše si tyto choutky nepodma-
ní. Pozorujeme to i po celé další tři
roky, když Ježíš chodil po Palestině
a kázal, učil a uzdravoval. A když
došlo na nasycení zástupu a lidé se
za ním nadšeně hrnuli, tak jim vyčí-
tal: „ Hledáte mě ne proto, že jste vi-
děli znamení, ale proto, že jste byli
nasyceni!“ A když byl někdo zbaven

nemoci, tak mu Ježíš přikazoval:
„Jdi a nikomu to neříkej!“ - A tak se
ďábel snaží marně. Ničeho nedosáh-
ne ani tímto zlomyslným brnkáním
na nejcitlivější nerv Ježíšova poslání.
Ježíš jen řekne: „Ale je psáno: Ne
samým chlebem živ jest člověk, ale kaž-
dým slovem vycházejícím z Božích úst.“
„Nebudeš pokoušet svého Boha.“ …
Nakonec ďábel odchází. - A hned
jsou tady Boží andělé a Ježíšovi
pomáhají, slouží.
Když to všechno shrneme, získáme
dojem, že ty zkoušky vůbec nebyly
těžké. Že byly vlastně až příliš lid-
ské! Ano. Byly. A to je klíč.
Musíme se zeptat, jak rozumíme
pojmu ďábel, satan. O Bohu říkáme,
že není tím fousatým dědečkem na
obláčku. S tím dnes souhlasí všichni.
Věřící i nevěřící. - A co máme říci o
ďáblovi? Ten smí být tím černým,
chlupatým s červeným jazykem, 
s růžky a trojzubcem v ruce? - Jistě
také ne. Naopak postavu toho zlého
musíme hledat právě v tom, co žije-
me, ve všem nám blízkém, upro-
střed našeho lidského. Velice pocho-
pitelně, lidsky, se Petr bránil myš-
lence, že Mesiáš Ježíš by měl trpět a
být ukřižován. A co mu na to Ježíš
řekl? „Jdi mi z cesty satane! Tvé smýš-
lení není z Boha, ale z člověka.“
Ježíš Petra nazývá satanem. Žádný
chlupatý, černý s červeným jazy-
kem! Smýšlení, které je proti Bohu, je
jazykem toho Zlého!  A tak se to
nese celou Biblí. Nejlstivější ze všech
je lidské srdce. A abychom snad ne-
byli na pochybách, u Matouše 15,19
Ježíš řekne: „Ze srdce lidského vycháze-
jí špatné myšlenky, cizoložství, vraždy,
křivá svědectví.“
Toho Zlého tedy nehledejme ani
mezi lidojedy ani v pekle, ale mno-
hem, mnohem blíž. Branou, kterou
ho zveme do našeho světa, je způsob
uvažování. Proto se nám zdají ona
ďáblova pokušení tak lidská.
Vyznáváme, že Ježíš byl syn Boží i
syn lidský. A ohrozit Ježíšovo poslá-
ní nemohla jeho božská stránka, ale
jen a jen ta naše, „člověčí“. Jako echo
z prapočátku se ozývá šeptání od
stromu poznání: „Budete jako boho-
vé.“ - „Budeš jako Bůh, dám ti, na co
jen pomyslíš.“
Avšak je rozdíl, přijímat věci z Boží
ruky a něco jiného je něco si osobo-
vat!…
Ježíš ve zkoušce obstál. Proto o něm

čteme (Filipským 2): „Nepoložil sobě
toho za loupež, rovný býti Bohu, ale způ-
sob služebníka přijal…“ Obstál, proto
my dnes můžeme naše pokušení
překonávat s ním, jeho mocí a silou.
Tak tomu rozumíme. Avšak opět se
nám vnucuje otázka. Potřebujeme
pro sdělování základních věrouč-
ných pravd ty mýtické prvky?
Nevím, zda potřebujeme, ale je
jasné, že Bible tyto nástroje používá.
- Had v ráji, strom poznání dobrého
a zlého, velryba, drak… Tak je tomu
nejen na začátku Písma, ale i pozdě-
ji a až na konci. Ve Zjevení 12 čteme
o bitvě na nebi. „A veliký drak, ten
dávný had zvaný ďábel, a satan,
který sváděl celý svět, byl svržen na
zem… A slyšel jsem velký hlas 
v nebi: Nyní přišlo spasení, moc a
království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše; neboť byl svržen žalobce
našich bratří.“ 
Byl boj na nebi i na zemi. Na zemi
svedl Ježíš zápas s pokušením, pak
na kříži… Nakonec se Ježíš setkal se
smrtí. Zemřel, ale smrtí prošel, byl
převeden, smrt ho nepohltila. Díky
Boží moci byl od smrti zachráněn a
mohl usednout na nebeský trůn.
Trůn tedy byl. A co nevěsta? Vybo-
joval Ježíš nevěstu jako odměnu za
překonání všech nebezpečí a ná-
strah. Nezapomněla Bible na něco?
Ne. - „Haleluja! Ujal se vlády Pán
Bůh náš všemohoucí. Radujme se…
přišel den svatby Beránkovy, jeho
choť se připravila a byl ji dán zářivě
čistý kment, aby se jím oděla.“ „Tím
kmentem jsou spravedlivé skutky
svatých. Tehdy mi řekli: Piš: Blaze
těm, kdo jsou pozváni na svatbu
Beránkovu.“
Svatba Beránkova. To je svatba toho,
kdo byl obětován jako obětní berá-
nek, zemřel, ale byl vzkříšen. - Jeho
nevěsta je církev, ti, kdo ho následu-
jí… To jsme také my, kteří jsme se
vydali na jeho cestu, za ním. 
Řekli bychom: pohádka. Ano, byla
by to pohádka, kdyby ten Vítěz, ten
Vzkříšený, doopravdy netrpěl a
nezemřel… Byla by to stále pohád-
ka, kdyby nás ten vzkříšený Pán
nezval ke slavnostnímu stolování
zde na zemi a jednou i u jeho trůnu
a nepřicházel za námi. 
On říká: „Já jsem Alfa i Omega, první i
poslední, počátek i konec… Přijdu brzo...
A Duch i nevěsta praví: Přijď!“. Amen. 

Marian Šusták

Pokušení na poušti Mt 4,1-11
Dokončení ze str. 1

Zjevení 3,2-3
Jan sbor napomíná slovy „rozpomeň se“. Na co? Na to,
jak vztah vypadal kdysi – na začátku. Na svoji první
lásku. Tyto prázdniny jsme se byli s Danielou projít a šli
jsme na místo, kde jsme spolu začali náš vztah. Slovy
Písma „rozpomínali“ jsme se na staré dobré časy. Na
tom není nic špatného. Jenže od těch chvil uplynulo
hodně dnů a po zhruba dvaceti letech vidím, že o náš
vztah jsme museli mnohokrát zápasit. Toto ale neplatí
jen ve vztahu muže a ženy. Platí to v každém vztahu.
Jako otec jsem hodně natáčel svoje děti na video. Dnes se
na to rádi koukáme a připomínáme si, když byly děti
malé. Jakkoli jsem za svoje děti rád, čím jsou starší, tím
jsou méně roztomilé. Občas spolu vzrušeně diskutuje-
me, jak dlouho mohou být na počítači nebo aby se umy-
ly před spaním, což dříve nebyl problém. Prostě o vztah
musíme bojovat a tento princip platí i ve vztahu k Bohu.
Jenže někdy náš vztah k Pánu Bohu vypadá podobně,
jako vztah dospívajícího dítěte a jeho rodičů, kdy dítě si
dělá, co chce, když mu dojdou peníze, tak přijde domů,
rodiče hezky poprosí o další zásobu, aby si následně
dělalo opět, co chce. Asi vidíme, že toto je vztah poně-
kud deformovaný.
Když dáte do biblického vyhledavače slovo vztah, tak
vám vyjedou jen čtyři odkazy resp. verše, kde se toto

slovo vyskytuje. Ani jeden verš se netýká vztahu mezi
člověkem a Bohem. To, že Bůh s námi chce mít vztah, se
mnohem více dozvídáme skrze různé příběhy nebo
skrze vyjádření Božích vlastností. Zároveň Bible použí-
vá jaksi samozřejmě výrazy, které používáme pro vztah
mezi námi a Bohem jako pro to, když poznáváme fyzic-
ké věci. „Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý“, „moje
ovce slyší můj hlas“, „blaze těm, kdo mají čisté srdce,
neboť oni uzří Boha“… atd. Čteme o okoušení, slyšení,
vidění. Jenže jsme se Hospodina nedotýkali, neslyšeli ho
ani neviděli. Jak to tedy je? Toto neznamená nic jiného,
než že ve svých srdcích máme orgány, kterými můžeme
poznávat Hospodina stejně, jako můžeme poznávat
hmotný svět pěti smysly. Tyto vlastnosti nebo duchovní
smysly jsou probuzeny při znovuzrození, kdy se najed-
nou stáváme živými pro Boha. Otázka ale je, proč tolik
Božích dětí má tak málo zkušeností s živým Bohem.
Proč jsou naše duchovní smysly poškozeny? A naopak
jak je cvičit?

Důvěra
Žd 11, 1 + dál… Věřit Bohu znamená spolehnout se na
to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Jedenáctá
kapitola je jakousi pomyslnou dvoranou slávy ne doko-

vztah s Bohem 

Dokončení na str. 3

Přijde-li nevidící člověk kamkoli prvně, je trochu vyplašený, nejistý v novém pro-
středí. Na Moravě se říká "jak vyoraná myš".
Veselka je osada kousek nad Vimperkem. Příjemná chalupa, kterou tam lze najít,
náleží Evangelické církvi metodistické. Většinou nás, kterých se to týká, přiveze
autobus. Bratr Červeňák všechny postupně odveze k oné chalupě. Mám ráda
zahradu kolem, a když se trochu zabydlíme příjemné vycházky do okolí. Chodíme
po lesních cestách, jindy zas blízkými lukami. Vydáváme se i do Pravětína či Buku
pochutnat si na nanuku. Do těch končin nepřijíždí mnoho aut, je tam tedy dobrý
vzduch. A sem tam jde potkat koně. I lišku, dobrou noc dávající, jsme tam kdysi
slyšeli.
A proč tohle vše píši? Začnu-li s oficialitami, pak pobyty na Veselce začalo v roce
1995 pořádat jedno ze středisek Diakonie ČCE. Tehdy bylo pro zrakově postižené,
nyní zařazeno do Střediska celostátních programů a služeb.
Zní to formálně, proto musím dodat, že za vším stojí Červeňákovi. 
Jana, dlouholetá pracovnice mezi zrakově postiženými a manžel Josef, kazatel
ECM, někdejší její superintendent. Ten, kromě zmíněné funkce řidiče a jiných
nesamozřejmých služeb nás každý večer týdenního pobytu uvádí do biblických
témat. Tedy takový minikurz. Tento program pro nás připravil už jedenačtyřicet-
krát. Tolikrát jsme tam my, Ján a Eva Budzákovi, sice nebyli. Oba Červeňákovi
ovšem ano, vždyť vše se zde děje hlavně jejich zásluhou.
Jsme opravdu vděčni za možnost skoro každý rok pobýt na tom pěkném místě, kde
se dobře vyznáme. Prošla tudy pěkná hrst lidí se zrakovým postižením i těch,
ochotných je provázet. Mezi obojími byli takoví, kdož přijeli jen jednou, někteří
pomocníci si zde odbyli pro studium potřebnou praxi. My, "dobří holubi" se rádi
vracíme! Dost často je s námi Míša, nejstarší dcera Červeňákových. Věrně jezdili
její dva mladší sourozenci, než zapadli do rodinných povinností. Ovšem letos už
jsem si lesní cestou vykračovala jednou se Šimonem jindy Bětkou, dětmi Daniele
Č., který našel profesní uplatnění v práci pro zrakově postižené. Snad nadějně
nastupuje generace vnuků? Se vzpomínkou na setkání s dobrými lidmi uprostřed
vskutku šumící Šumavy zdraví

Eva Budzáková

na veselce se vyznáme jako
doma
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(poslední promluva 8. září 1990 před
mučednickou smrtí)

Pokračování z minulého čísla
Dějiny lidstva jsou neustálým výstu-
pem. Můžete mi snadno namítnout,
že bylo také mnoho schodů vedou-
cích dolů. Jistě, na první pohled je
schodů směrem dolů více; více je
lidí, kteří padli a skutáleli se dolů, do
propasti.  Ale pro nás je důležité, že
člověk přece jen vystoupil do nad-
oblačných výšin. Velikost člověka
spočívá v tom, že tam dokázal
vystoupat, k vrcholům duševního a
duchovního poznání, jak říká Puš-
kin – do sousedství Boha. 
Člověk má dvě vlasti, dva domovy;
jeden domov je naše země a místo,
kde se narodil a vyrostl. Druhým
domovem je posvátný svět ducha,
který oko nemůže spatřit a ucho
nemůže zaslechnout, ale k němuž
patříme svou přirozeností. Jsme děti
země a zároveň hosté na tomto
světě.
Ve svém náboženském hledání člo-
věk realizuje svou vyšší přirozenost
v mnohem větší míře, než když
bojuje, orá, sází či staví. Termiti také
stavějí, mravenci také sázejí (takové
druhy existují), opice také bojují, po
svém, ne tak krutě jako lidé. Ale
žádný z živočichů kromě člověka se
nikdy nezamýšlel nad smyslem bytí,
nikdy se nepovznesl nad přirozené
tělesné potřeby.
Žádný živý tvor kromě člověka není
schopen podstoupit smrtelné riziko
pro pravdu, ve jménu něčeho, co
nelze uchopit rukou. Tisíce mučed-
níků všech dob a národů představu-

jí unikátní fenomén v dějinách slu-
neční soustavy.
Když čteme evangelium, vstupuje-
me do jiného světa, než je ten, který
nám ukazuje neklidné hledání a
snahu o dosažení nebe; ocitáme se
před tajemstvím odpovědi. Princ
Saddhártha Gautama, pozdější Budd-
ha, strávil dvacetpět let asketickým
cvičením, aby dosáhl osvícení. Stejné
duchovní, duševní a tělesné úsilí
vynakládali jogíni, filosofové a velcí
náboženští činitelé.
Avšak Ježíš Kristus přichází z oby-
čejné vesnice, kde žil jako prostý člo-
věk. Je zcela připraven. Nikam ne-
stoupal, naopak sestupoval k lidem.
Každý velký myslitel si uvědomoval
svou nevědomost. Sókrates řekl:
vím, že nic nevím. Velcí světci všech
dob a národů se cítili být hříšníky
mnohem víc než my, protože se
nacházeli blíž ke světlu a zřetelněji
než my v našem šedivém životě vní-
mali každou skrvnu na svém životě
a svědomí.
U Ježíše Krista nevidíme vědomí
hříchu, ani toho, že by něčeho do-
sáhl. Přichází k lidem a nese jim to,
co v něm samém bylo od počátku,
co bylo v jeho přirozenosti.
Musím vás hned upozornit, že Ježíš
Kristus nezačal hlásat křesťanství
jako nějakou koncepci. To, co lidem
předkládal, pojmenoval besorá,
řecky euangelion, což znamená
dobrá zpráva nebo radostná zvěst.
Co vlastně tato dobrá zpráva zna-
mená? 
Člověk má právo nedůvěřovat svě-
tu, má právo cítit se jako cizinec 
v tomto cizím a nepřátelském světě.

Moderní spisovatelé, jako například
Albert Camus, Jean-Paul Sartre a
další, často psali o strašlivé absurdi-
tě bytí. Obklopuje nás něco hrozné-
ho, nelidského, nesmyslného, ab-
surdního, čemu nemůžeme důvěřo-
vat. Chladný, mrtvý nebo zabíjející
svět. Musím dodat, že tito spisovate-
lé, dramatikové a filozofové vychá-
zeli z ateismu. Představitelé ateistic-
kého existencialismu nějak přehléd-
li, že když mluví o absurditě světa,
tedy o jeho nesmyslnosti, mohou o
tom mluvit jen díky tomu, že člověk
v sobě nosí opačný pojem, pojem
smysluplnosti. Kdo neví co je smysl,
nemůže nikdy pochopit, co je to
absurdita, nikdy se proti ní neposta-
ví; bude se v ní cítit jako ryba ve
vodě. To, že se člověk staví proti ne-
smyslnosti bytí, proti absurditě,
svědčí o existenci smyslu.
Dávný biblický příběh nám říká, že
můžeme uskutečnit vnitřní převrat
a říci bytí své "ano", svěřit se s důvě-
rou tomu, co vypadá jako hrozivé a
nebezpečné. Pak skrze chaos, absur-
ditu, hrůzu života probleskne  oko
Boží jako slunce mezi mraky, oko
Boha, který je osobou, jež se odráží v
každé lidské bytosti.
Je možné navázat s ním kontakt,
stejně jako je možný svazek mezi
podobnými bytostmi. Lidstvo je
podivuhodnou analogií Toho, který
stvořil svět. Charles Darwin prohlá-
sil, že ačkoli chápe svět jako mecha-
nismus, jako proces, přece jen – když
přemýšlí o  jeho složitosti – nikdy
nemůže pochopit, že by to všechno
mohlo vzniknout jen díky náhodě. 

Pokračování příště

alexandr Meň: křesťanství 2. část

„Byl to slizoun.“ – Jedinou větou shrnula kdysi starší známá (Češka spja-
tá s Amerikou) život a dílo Philipa Rotha (1933-2018). Spisovatele prý totiž
„osobně zažila“ …
Tezi, že „umělce nelze od díla oddělit“, mezitím přijalo za vlastní hnutí
„woke“ (za uvědomění ohledně práv menšin). Běda, když má tvůrce v
životopise „kaňku“! V zámořských nakladatelstvích působí tzv. „sensiti-
vity readers“ – vychytávači věcí potenciálně zraňujících něčí útlocit. Na
„morální index“ se dostávají i moderní klasici. Bylo jen otázkou času, kdy
po P. Rothovi, J. M. Coetzeem a dalších dojde na Milana Kunderu ... 

Kontinuita, nebo diskontinuita?
Stalo se tak v neautorizovaném Kunderově životopise z pera Jana Nováka.
Rothovi věnuje Novák pár stran. („Jeli tam tramvají a Natália v ní musela
za Rotha koupit lístek. Potom za bohatého Američana zaplatila chudá stu-
dentka i vstup …“, s. 713.) Kunderovi jich pohříchu věnuje bezmála devět
set. Souvislost s hnutím „woke“ udeří do očí nejpozději v kapitolce o
románu Žert (s. 489-496): „Ze všech postav je autorovi nejbližší Jahn, násil-
ník, který používá sex jako mocenský nástroj, a nic jiného z něj nemá, jako
ostatně všichni Kunderovi protagonisté …“ (zvýrazňuji) Zobecnění není
namístě. (V románu Slavnost bezvýznamnosti moment sadomasochismu
chybí. Blíže viz Dost bylo sebeospravedlňování!, ET-KJ 15/2014.)
Prof. Amedeo Molnár (1923-1990) zdůrazňoval: „V dějinách lze sledovat
pouze lidský hřích, nikoli Boží milost.“ Novák u Kundery stopuje onu
hříšnost. Na pomoc si bere sexuologa Iva Pondělíčka, Kunderova tera-
peuta a přítele (nyní již asi bývalého). Poukažme na rozhovor s největším
žijícím odborníkem na narcismus ve světovém tisku. Novinářům, kteří se
chtěli něco dozvědět o jistém prezidentovi, úvodem sdělil, že profesní
etika mu nedovoluje vyjadřovat se k osobám, které nevyšetřil, a na závěr,
že profesní etika mu nedovoluje vyjadřovat se k osobám, které vyšetřil …
„Both flesh and not.“ – Tak charakterizuje David Foster Wallace tenistu
Rogera Federera při jeho vrcholných výkonech. Česky volně: „Zároveň z
masa a kostí (tj. podléhající gravitaci) i fyzikálním zákonům se vymykají-
cí.“ Podobně píše Kundera o „moudrosti románu“ (ten má být moudřejší
než jeho autor). Ne každého nicméně osloví ona „moudrost“. Zemitost
táhne...
Při zdůrazňování spojitosti mezi tvůrcem a dílem je nejošidnějším
Novákovým počinem odhalování údajné kontinuity mezi Kunderovými
ranými stalinskými veršíky („družka-puška“) a pozdějšími romány.
Závěrem Kunderovy Slavnosti bezvýznamnosti jedna komická postavička

nalých lidí, dokonce ani ne lidí především věřících, ale lidí především důvěřujících. Co mám na
mysli slovem důvěra? Především překročit určitou „zónu komfortu“, tedy vkročit do oblastí,
které nemám pod kontrolou a do kterých přesto vkročím s cílem konat Boží vůli. Může se jed-
nat o oběť času, kdy důvěřuji, že čas pro Boží věci mi nebude chybět. Může to být oběť peněz,
kdy důvěřuji, že Bůh mi nějak peníze, vynaložené pro Boží dílo, vynahradí, může to být svě-
dectví, kdy se nebojím o svoji prestiž. Těch způsobů je celá řada a moje otázka zní – překračuje-
me v některé oblasti onu pomyslnou zónu komfortu? Jsou vůbec oblasti, v kterých musíme
důvěřovat Pánu Bohu? Nebo svůj život pevně kontrolujeme, a pokud ne, pak pouze díky špat-
ným okolnostem a ne díky tomu, že jsme je vložili do Božích rukou? Tedy jedním ze způsobů,
jak si buduji duchovní smysly, je postoj a praktikování důvěry. T. Kempenský k tomu dodává:
„Raději bych víru praktikoval, než znal její definici.“ Až v konkrétních rozhodnutích důvěry
poznávám Boha, jaký je a to proměňuje můj vztah k němu.

Touha
Ž 27,8 Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám.
Ž 63,2 Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě
hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. 
L 11,9 A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám
otevřeno.
Na několika místech Písma vidíme, že Boha člověk musí hledat, tlouct, prosit atd. tedy že musí
vyvinout nějaké úsilí, aby se s ním setkal. Jinými slovy musí do vztahu s Bohem řečeno slovy
ekonomiky investovat. Když s lidmi hovořím o manželství, potom se snažím zdůrazňovat, že
manželství není zlatý důl, z kterého lze těžit nekonečně dlouho, aniž bych do něj něco investo-
val, vkládal. Ze vztahu s Bohem lze těžit, ale nelze z něj těžit, pokud do tohoto vztahu neinves-
tuji. Někteří křesťané tvrdí, že vztah na s Bohem prostě nemají čas. Odpověděl bych následující
zkušeností. Několikrát se mi stalo, že jsem byl zavalený prací a tak jsem si vyhradil čas pro ženu,
někdy pro děti, někdy pro rodiče atd. Strávil jsem s nimi celý den, někdy dovolenou, ale výsle-
dek byl špatný. Fyzicky jsem byl s nimi, ale to bylo asi tak vše. Ani dostatek času není zárukou
vztahu. Před rokem jsem byl svědkem rozvodu. Protože manželé měli movité sponzory, bylo jim
nabídnuto jet spolu na měsíc do USA. Ani měsíc bez dětí ale nic nevyřešil a manželství se zhrou-
tilo. Hledání Hospodina není absolutně otázka času, ale touhy. Jak moje zkušenost s rodinou, tak
smutný příklad manželů ukazuje na to, že vztah s Bohem není pouze nebo především otázka
času, ale chtění, touhy. Ž 63 – má duše po tobě žízní. Pokud máte žízeň a pokud je blízko ale i
daleko voda, čas vůbec neřešíme. Obávám se,  zda nám někdy nechybí žízeň po Bohu. Pokud
ale nejsme blízko zdroji, potom naše duchovní smysly ochabují, ztrácí citlivost na Boží vedení.

DisciPlína
L 5,16 On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. 
Ať chci nebo ne, pokud buduji vztah, musím hledat způsoby, jak tomu přizpůsobit svůj život.
Jsme totiž nejen dobou depresí, ale i generací štvanců. Otázkou je, zda štvanec může budovat
vztah. Štvanec je neustále na cestě, v pohybu. Jeho smysly jsou v neustálém vypětí. Každé zasta-
vení je považováno za ztrátu. Na vztahy nemá čas, zdržují jej. Pokud má na nějaký vztah čas,

potom jen na takový, který je užitečný, který jej posune na jeho cestě kamsi kupředu. Tím, jak
štvanec pádí, stává se časem naštvaný, a proto se mu lidé raději vyhýbají. Problém mnoha štvan-
ců je v tom, že neprchají před vnějšími nepřáteli, ale sami před sebou. Štvanec nevnímá
Hospodina jako pastýře (Ž 23), který vede, ale jako kovboje, který žene. Ježíš byl obklopen stov-
kami lidí, mohl se snadno stát štvancem. Na jednom místě čteme, že ho zástupy pronásledova-
ly – EP to cudně překládá, hledaly. Aby se nestal štvancem, odchází na pustá místa a modlí se.
Řekli bychom – brousí pilu. Jenže si na to musí najít čas a místo. Proč? Protože pokud chceme
budovat vztah, musíme si najít místo a čas. Jedná se o rozhodnutí naší vůle.

církev
Sk 2,47 Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které
povolával ke spáse.
Zdůraznění svého vztahu k mému Bohu v sobě, stejně jako každá dobrá věc nese nebezpečí –
jsem to já a Bůh. Jenže křesťanství má i horizontální polohu – já a druzí. Proto je důležité pro
vztah s Bohem společenství církve. Nemáme plné poznání Boha a skrze druhé ho poznáváme
hlouběji. Zároveň se spolu učíme některé principy, které ze vztahu s Bohem plynou. Druzí nám
mohou dávat i korekci. Někdy slyším slova: „Ke svému vztahu s Bohem nepotřebuji církev“.
Někdy to neříkáme hlasitě, ale de facto tak žijeme. Nemyslím si, že bez církve není spásy, záro-
veň ale bez zakotvení v konkrétní společenství vztah s Bohem je poněkud zmrzačený a dříve či
později vyšumí. Důvodem potom není dokonalost církve, ale to, že je ustavena Kristem. Když
jsem hovořil o štvanci, ten běží sám a nikoho nepotřebuje, okolí jej spíše zdržuje. Církev – pokud
není skupinou štvanců, je společenstvím poutníků. A ti se vzájemně potřebují a podporují a to
především v poznání toho, za kým putují.

Závěr
Chtěl bych toto kázání uzavřít jedním dopisem, který mi přišel. „Dobrý den, mám na vás otáz-
ku nedávno mi zemřel syn. Všichni jsme věřící a můj syn ten byl nejvíc z nás. Chodili jsme všich-
ni do sboru, odevzdali jsme život Pánu a můj syn onemocněl a zemřel. Proč se to stalo, když jsme
se za něho modlili a on věřil a my také že ho Pán uzdraví, kde se stala chyba? Nevím, jak se s tím
mám vyrovnat.
Re: Váš syn věřil a je teď na věčnosti s Pánem. Tedy je, na rozdíl od nás, doma. Je tam, kam se
my věřící těšíme. Tedy plakal bych nad tím, co se stalo, ale zároveň v slzách přál svému dítěti,
že je u Pána, u milujícího Otce…
Uvažování té paní je zcela logické – můj syn věřil, stejně tak my, jak se to mohlo stát? Myslí jako
většina křesťanů – stalo se A, logicky by mělo následovat B. Nakonec toto vyčítá Bohu satan,
když mluví o Jobovi. Job dělá A, proto přichází B. Je bohabojný, proto mu žehnáš, ale sáhni mu
na jeho požehnání a uvidíš. Tím nechci říci, že když následujeme Ježíše Krista, že nesklidíme i na
této zemi požehnání v podobě úspěchu. Ale v životě s Ježíšem Kristem jde ještě o něco více – to
největší, o co běží, je znát Boha a radovat se z něj. To je víc než požehnání od Boha. Dokonce když
se mi život hroutí, i když je vše jinak, než bych chtěl, vím, že o to největší mě nikdo nepřipraví –
a to je vztah s Bohem, Boží blízkost. První článek katechismu – co je smyslem života? Oslavit
Boha a navěky se radovat ze vztahu s ním. 

David Novák

vztah s Bohem
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Interaktivní dílna Komenský 2020
je vzdělávací program pro základní
a střední školy, v němž se studenti
seznámí zajímavou a moderní for-
mou s životem J. A. Komenského.
Na příkladu Komenského si stu-
denti vytvoří svou „timeline“ –
časovou osu vlastního života – a
uvědomí si základní lidské touhy.
Seznámí se s největší touhou Ko-
menského – touhou po nápravě lid-
stva. Životní příběh učitele národů
inspiruje k zamyšlení, jak překoná-
vat překážky a nacházet naději za
všech okolností. Vyvrcholením pro-
gramu je motivace studentů k za-
pojení se do skupinových "Projektů
proměny” dle myšlenek J. A. Ko-
menského. 
Tyto projekty budou součástí celo-
státní kampaně s účastí médií.
Program naplňuje požadavky RVP
pro dějepis, občanskou výchovu a
základy společenských věd. 

inTerakTivní Dílna
ProjekT ProMěny (ProPro)
Interaktivní dílna PROPRO nava-
zuje na Interaktivní dílnu Komen-
ský 2020. Jejím prostřednictvím
chceme motivovat žáky k tomu,
aby v návaznosti na vizi Komen-
ského navrhli a následně sami zrea-
lizovali svůj vlastní projekt promě-
ny v některé z těchto oblastí: rodi-
na, vzdělanost, vláda, víra, podni-
kavost, umění a média.
Cílem programu je aktivizovat mla-
dé lidi k realizaci konkrétní „dobré
věci“ ve svém okolí, ve své komu-
nitě, v národě
Jan Amos Komenský měl celoživot-
ní sen. Toužil vidět nápravu celého
lidstva. Vycházel z předpokladu, že
věci lidské nejsou zcela v pořádku,
ale nejsou také docela ztraceny.
Celý život proto pracoval na svém
stěžejním díle Obecná porada o
nápravě věcí lidských, kde před-
stavil vizi a cestu k proměně spo-
lečnosti. K praktické obnově přitom
dle Komenského dochází prostřed-
nictvím moudrého porozumění a
správy sedmi klíčových oblastí:
vzdělanost, rodina, vláda, víra, mé-
dia, umění a podnikavost.
Projekt Komenský 2020 vznikl při
příležitosti 350. let od úmrtí učitele
národů – Jana Amose Komenského
(1592 – 1670). Cílem projektu, který
se zaměřuje jak na studenty škol,
tak na širokou veřejnost, je oslovit
českou společnost s Komenského
poselstvím předat jeho nadčasový
odkaz současné mladé generaci, a
přizvat tak národ k navázání a do-
končení Komenského porady o
nápravě.

PoraDa o náPravě věcí
liDských

Projekt k 350. výročí Jana Amose
Komenského (1592-1670)

Připojme se ke Komenského nad-
časové vizi a udělejme svět lepší!

Vzdělanost = Co je vzdělání? 
Vzdělanost? Co je smyslem školy?
Úkolem školy není jen připravit
studenty na budoucí zaměstnání,
ale především rozvoj lidství každé-
ho člověka. Škola by měla člověku
pomáhat stát se tím, kým má nebo
může být. Má rozvíjet všechny slož-
ky lidství: poznávací, morální i
duchovní.
Dobré vzdělávání nám pomáhá
vyjít ze své seběstřednosti a učí nás
žít v harmonii s ostatními lidmi i 
s přírodou. Vzdělaný je ten, kdo ví,

co je dobré, chce dobré a dělá dobré
— a to i když se nikdo nedívá.

„Takový je příští věk, jak jsou
vychováváni příští jeho občané.”
„Škola má být dílnou lidskosti,

nikoliv mučírna ducha.”

rodina = Nikdo by neměl být sám.
Proto se člověk rodí rodičům a do
rodiny. Rodina funguje dobře, po-
kud je založena na lásce, věrnosti a
úctě. Dobří rodiče milují své děti a
starají se o ně. Dobré děti milují své
rodiče a ctí je. Často to ale nefungu-
je. I nejbližším dokážeme ublížit.
Proto je třeba učit se odpuštění.

„Nejlepším řešením výčitek 
je vzájemné odpuštění.”

„Vše na tomto světě se dá napravit
jen láskou, jinak je to nemožné.”

Vláda = Člověku je dáno vládnout.
Každý z nás máme nějakou moc -
vládneme věcem, přírodě, někdy i
lidem. Až příliš často ale vládneme
nedobře. Moc, kterou získáváme,
zneužíváme. Nebo býváme ovládá-
ni, a to jak věcmi, tak lidmi. Jindy se
zase neumím vládě podřídit. Umět
ovládat sebe, to je nejvyšší moc.
Vládnout druhým by měl jen ten,
kdo umí ovládat sám sebe.

„Co chceš, aby ti jiní činili, 
čiň ty jim. To je souhrn zákona

Božského.”
„Kdo neovládá sebe, 

nemůže vládnout druhým.”

Víra = Věci mají tendenci se kazit.
Kazí se salám, kazí se banán, kazí se
vzduch i zub. Ale co když se zkazí
charakter? Člověka nelze opravit
tak snadno jako porouchaný stroj.
Člověk má rozum, vůli, srdce,
vzpomínky, minulost… Komenský
věří, že má také budoucnost, že člo-
věka je možné napravit. Je-li příči-
nou pokažení skutečnost, že člověk
ztratil vztah se svým Stvořitelem,
Bohem, pak bude náprava spočívat
v obnově tohoto vztahu.
Bůh sám jde člověku vstříc, získává
jeho srdce láskou, obětuje se za vše,
co kdy člověk pokazil. Člověk Bohu
odpovídá prosbou za odpuštění.
Jen bohorovný věří, že nikdy nic
nepokazil. A ten, komu je odpuště-
no, umí odpouštět druhým.

„Cílem veškeré zbožnosti 
je smíření s Bohem.”

„Upokojení mysli naučil jsem se
hledat v Bohu”

Média = Přestože máme řeč, ne
vždy si rozumíme. Ačkoliv umíme
překonávat jazykové bariéry, neza-
ručuje to, že budeme šířit pravdu.
Častokrát se přímočaře obelhává-
me jeden druhého i sami sebe. Ubli-
žujeme si pouhým slovem.
Ale pokud bychom se vzdali úsilí o
život v pravdě a vzájemném poro-
zumění, přišli bychom o něco
zásadního z našeho lidství. Poro-
zumění přináší do lidských vztahů
pokoj a radost.

„Ke všem buď vlídný, 
nikomu však nepochlebuj!

„Neříkej nic jiného, 
než jak to ve skutečnosti je.”

Umění = Krása je pozoruhodná. Jak
je možné, že ji dokážeme vnímat?
Kde se bere? Jak se definuje? Jak se
tvoří? Komenský věří, že svět je
umělecké dílo božského umělce. Že
o kráse víme, protože jsme pro ni
byli stvořeni.
Každý člověk je umělcem. Každý
umělec se snaží zachytit nebo napo-

dobit krásu tohoto světa. Každý
člověk může krásu tvořit: obraz,
hudbu, zahrádku nebo charakter.
Šíříme-li kolem sebe krásu, samot-
né nás to zkrášluje a rozvíjí.

„Všechno je spojeno 
jakýmsi překrásným všeobecným

řádem.”
„Nevidí-li kdo té krásy v světě, 

ten málo vidí.”

Podnikavost = Člověk je podnika-
vá bytost. Nicnedělání člověka
ubíjí. Ať už člověk podniká cokoli,
potřebuje, aby to dávalo smysl.
Podnik je smysluplný tehdy, když
přináší užitek jak podnikateli, tak i
druhým.
Usilovat o osobní blaho bez ohledu
na blaho celku je neudržitelné.
Když se nebude dobře dařit celku,
nebude se dobře dařit ani jednotli-
vým lidem. Poctivá práce je podle
Komenského posvátná a přináší
jedinečnou radost.

„Každý má hledět 
ne pouze na svůj prospěch, 

ale na prospěch společnosti.”
„Správně se dílo daří, 

když je poctivé a k Boží slávě.”

interaktivní dílna komenský 2020 

inzerce

Sophronius Eusebius Hieronymus
studoval v Římě (u Donata) grama-
tiku, rétoriku a filosofii a teprve 
r. 366 se dal pokřtít. 
V Trevíru se rozhodl pro mnišství
a v Akvileji vedl s přáteli asketický
život. 
V roce 377 ho v Antiochii Syrské
zaujaly přednášky Apolináře Lao-
dicejského. 
V Chalkidě žil jako poustevník 
v syrské poušti, studoval řečtinu a
hebrejštinu. 
V roce 379 přijal Antiochii kněžské
svěcení. 
V Cařihradě měl styky s Řehořem 
z Nazianzu. 
V roce 382 se stal v Římě poradcem
papeže Damase I. a působil jako

duchovní pastýř vznešených žen. Odpůrci byl vypuzen z Říma a od
roku 386 žil v Betlémě. V okolí založil tři ženské,  jeden mužský klášter
a dům pro poutníky. Vybudoval klášterní školu a věnoval se vědecké
práci. Když zemřel, byl pohřben v Betlémě, ale jeho ostatky byly pozdě-
ji převezeny do Říma. Západní církev ho řadí vedle Ambrože,
Augustina a Řehoře VII. - tedy mezi velké církevní otce.
Vynikal vzdělaností (zvláště jazykovou), zastával pravověří (proti
Pelagiovi), vyvyšoval celibát a mnišství, prostředkoval východní řecké
teology Západu, ale měl rozpornou povahu, takže mu chyběli přátelé.
Vynikal učeností, zakládáním klášterních škol budoval církevní školství
pro křesťanské studenty. Je pokládán za světce a učitele církve.

Literární činnost:
Vulgata – ( na papežův pokyn) latinská Bible na základě originálu, řecké
Septuaginty a starších překladů (390-405), liturgický a normativní text
západní církve po celá staletí (byl později revidován), Dějiny křesťanské-
ho písemnictví /česky 2010/, biblické komentáře, polemické a historické
spisy, homilie a traktáty, překlady řeckých otců a 117 dopisů (česky
1917).

Bohuslav Vik

JE VáM 65+ A HráLi JSTE NěKDy NA
HUDEBNí NáSTrOJ? Na klavír nebo
varhany - a třeba jen pro sebe, pro
radost? Můžete to zkusit znovu a
procvičíte si svoje prsty, mysl, ale
i nohy. Od září 2020 otevírám 
v Praze na Vinohradech výuku
hry na varhany - jak pro začáteč-
níky, tak i pro pokročilejší. 
Zájemci kontaktujte mě: 
Mgr. Václav Peter, 
mobil: 606 859 222, 
e-mail:org-peter@volny.cz, 
www.vaclavpeter.cz
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církevní otec jeroným
(sophronius eusebius hieronymus)

močí na sochy královen, druhá výstřelem sochu poškodí. Prostatikem je
Kalinin, vandalem Stalin (Kundera se sedmiletým předstihem předjal
dnešní obrazoborectví!). Přesto životopisec dané Kunderovo dílo chápe
jako výraz nostalgie po stalinismu… 

Banalita zla
Novákův opus boduje. (Městská knihovna v Praze k němu začátkem září
evidovala 186 rezervací.) Mne nad ním napadá termín „banalita zla“ od
Hannah Arendtové. V jednom interním materiálu Státní bezpečnosti (StB),
který Novák cituje, je Kunderova hra Majitelé klíčů nazvána „Majitel
klíčů“. Podobně je Kunderovo poslední dílo Slavnost bezvýznamnosti
nazváno u Nováka dvakrát takto, dvakrát (s. 50 a 685) ale „Svátek bezvý-
znamnosti“. A Solženicynův Jeden den Ivana Děnisoviče je nazván (s. 281)
„Jeden den v životě Ivana Děnisoviče“. Zde Nováka poškodil vydavatel.
Tohle a leccos dalšího (třeba umístění číslíček odkazujících k poznámkám
pod čarou) mohl a měl vychytat korektor. (StB korektory evidentně neza-
městnávala.) Spisovatel Jonathan Franzen kvůli jediné takové formální
vadě (nesouhlasil s řešením počátečních malých a velkých písmen) nechal
celý hotový náklad svého románu stáhnout z trhu a nahradit – na nákla-
dy vydavatele – verzí opravenou. Novákovy výtky, že Kundera monito-
roval své vydavatele až přehnaně, tedy opravdu „sedí“ … 
Ač některé Novákem zjištěné informace – třeba o divadelní hře, k níž se
dnes nehlásí její údajný autor (Kundera) ani její „pokrývač před úřady“ –
jsou objevné, koncepce tlustospisu mi naopak přijde důvěrně známá.
Inspirovaných tvůrců či kazatelů je pomálu, „Nováků“ je hodně. Kolik
duchovních druhdy plných elánu dovedlo už podobné slídilství po proje-
vech jejich tělesnosti k definitivnímu znechucení, ano k rezignaci!
Neznal jsem P. Rotha ani Kunderu. Zajímají mě toliko jejich knihy. Ústřed-
ním termínem Kunderova posledního díla, nedávno vydaného česky, je
novotvar „EXCUSARD“ (dle překladu Anny Kareninové: „omlouvač“) –
člověk s nutkáním stále se omlouvat. V ironickém slůvku je zkoncentro-
váno více sdělení. Autor jím nejen obohatil slovní zásobu jednoho ze svě-
tových jazyků, ale též uvedl dnešní štvanice na (a)sociálních sítích a jejich
průvodní jevy (včetně „omlouvačství“ pranýřovaných) do spojitosti se
stalinskými procesy – „prorocky“, se sedmiletým předstihem! Leč „není
prorok beze cti, jediné v vlasti své …“ (Mk 6,4)

František Schilla
Odkaz: 
Novák, J.: Kundera. Český život a doba, Praha Argo a Paseka 2020

Dokončení ze str. 3

Prorok ve vlasti 2020

(340/347 sTriDon v DalMácii - 30. 9. 420 BeTléM)

žena je branou pekel, cestou k nepravostem, žahadlem
škorpionovým, neprospěšným tvorem.
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