
velikost HosPodiNA A
mAlost lidskýCH model

JeremJáš 10,6
Potkal jsem před časem svérázného
človíčka, který mě zaujal zvláštním
vztahem k přírodě. Když se dově-
děl, že jsem farář, upřímně se při-
znal, že on uctívá přírodu. “A jak
své uctívání praktikujete?” zeptal
jsem se. On odpověděl: “Jdu třeba

kolem potoka a najednou to na mě
padne a já musím pokleknout a uctí-
vat ten potok. Nebo uvidím horu,
dolehne na mne její mohutnost a
srazí mne na zem.”
Když tohle uslyší tradiční biblicky
zakotvený křesťan, asi ho hned na-
padne stejný verš jako napadl ten-
krát mne: “klanějí se a slouží tvor-
stvu místo Stvořiteli” (Ř 1,25). 
Ovšem apoštol Pavel napsal tuto
tezi v souvislostech naprosto jiných,
než bylo setkání s tímto človíčkem
(doporučuji přečíst a vzít vážně
kontext). Bylo by snadné víru onoho
člověka odmítnout jako projev sta-
ronového modlářství. Mám obavy,
že při takovém odmítnutí hrozí – jak
praví klasik - že “vylejeme vaničku 
i s dítětem”. Myslím si totiž, že my
zbožní často dovedeme hovořit o
velikosti Hospodinově, ale ve sku-
tečnosti opakujeme jen naučenou a
přejatou frázi.
Jak může někdo mluvit o velikosti
Stvořitele, pokud sám neprožil do
hloubi srdce úctu a úžas nad Božím
stvořením? Kdo nikdy nepocítil ra-
dostné chvění při pohledu na roz-

kvetlou horskou louku? Kdo nikdy
nepocítil závrať při zahledění do
vesmírných dálav noční hvězdné
oblohy na horách? Kdo nikdy nepo-
cítil strach ze ztracenosti ve sněhové
bouři? Kdo nikdy nezažil vydanost
mořským vlnám a svou malost
uprostřed bezbřehé vodní pláně? Je
spousta dalších věcí, které člověk
může a má prožívat v kontaktu 
s přírodou, s Božím stvořením.
Jsem přesvědčen, že pokud člověk
není schopen uvědomit si a hluboce
prožít velikost a přesah přírody,
světa kolem nás, kdo nedokáže
upřímně užasnout nad tajemstvím
života, nemůže ani nic vědět o veli-
kosti Stvořitele Hospodina. 
Možná, že onen poněkud bizarní
človíček, který nemá ponětí ani o teo-
logii ani o Bibli a křesťanské praxi, je
nakonec Hospodinu a jeho velikosti
blíž než mnozí zbožní a chytří a
učení. Ano, možná, že patří k těm
zvláštním, Ježíšem blahoslaveným
chudým v duchu, kterým však patří
nebeské království. (Mt 5,3)
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„Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa
hlásají tvou chválu!“ Ž 51,17
Chválit a velebit Boha není nic samo-
zřejmého, i když se to v našich shro-
mážděních tak někdy zdá. Je to
vlastně způsob modlitby, která je
nejtěžší! Když jsme sevřeni, tak z na-
šich srdcí tryská často prosba: „Pane,
pomoz nám a smiluj se!“ Jenže modlit-
ba chvály je trochu něco jiného. Po-
děkovat za to, co dostanu je mnohdy

samozřejmé, i když se to v poslední
době z mezilidských vztahů vytrácí.
Ale chvála? Chvála to je obdiv, úžas
nad tím, jaký je dobrý náš Bůh. Je to
zároveň vyznání toho, že náš Bůh je
svatý, svrchovaný a v Pánu Ježíši
Kristu milostivý. Je to Bůh plný lás-
ky a pochopení pro každý náš krok. 
Když žalmista volá k Bohu a vyzývá
nás, abychom ho chválili, tak je to
proto, že předpokládá, že i my vzhlí-

žíme k někomu, ke komu máme
určitý vztah. Vyhlížíme k Bohu, pro-
tože jsme si vědomi jeho velikosti 
a dobroty. Jsme Bohem uchváceni!
Snažíme se to vyjádřit slovy starozá-
konní Písně písní: „Jsi krásný můj
milý. Jak jsi krásná má milá.“ Tak zní
naše volání i odpověď z Boží strany,
ve kterém je vyjádřen náš obdiv a
chvála. A tím, že takto obdivujeme

Chválit Hospodina

Pozdrav na Palubu
v hamburském přístavu má své místo i organizace jménem námořní
misie. na počátku adventu se shromažďují ve velkém sále lidé, kteří
chtějí poslat vánoční pozdrav svým milým a blízkým, kteří se budou
o vánocích plavit na lodích a nebudou moci s nimi společně slavit
vánoce. nahrávají svůj vánoční pozdrav, který bude vysílán až na
Štědrý den v rádiu, na krátkých vlnách a přes internet. letos to je po
šedesáté šesté. zdálo by se, že dnes v době mobilů a internetu je to
staromódní způsob. Přání jsou vysílána severoněmeckým veřejným
rozhlasem a je to oblíbený pořad, který sledují i lidé, kteří zdánlivě
nemají s adresáty pozdravů co dělat. Říkají však, že tolik lásky, která
z tohoto vysílání vyzařuje, vytváří podivuhodnou vánoční atmosféru,
která promlouvá i do jejich života. někteří lidé přinášejí do misie své
dárky pro ty námořníky, kteří budou v přístavu v Hamburku právě o
vánocích, mimo své rodiny. dívka Taddi pozdravuje svého snouben-
ce a těší se, že se v lednu opět setkají. vždyť láska je silnější než moře.

Podle Iris Macke
radosT
seznámili se v rychlíku, seděli vedle sebe. Jeden domácí a jeden host
z venezuely. brzy našli společná témata a cesta pěkně utíkala. až
najednou venezuelan vyskočil, jeho tvář se rozzářila a on vykřikoval:
snow! look at this! snow! (sníh! Podívej se! sníh). Měl pravdu, vloč-
ky se klidně snášely na zem. „Je to letos poprvé“ poznamenal jsem.
„Je to poprvé v mém životě“ řekl on. 

Podle Hanny buiting
PŘíJezd
Moje maminka chtěla, abych jí vždycky, když od ní přijedu domů,
zavolal nebo alespoň nechal telefon (tehdy před lety pevnou linku) 3x
zazvonit. To znamenalo „už jsem dorazil“. Když mne minulý rok
zvala v listopadu k sobě, chtěl jsem, aby mou návštěvu přesunula na
leden. Měl jsem málo času a lépe by se mi to hodilo. „Jak myslíš,“
řekla, „ale bude to naposled“. Pochopil jsem, co tím míní. byla ne-
mocná, ale my jsme mysleli, že ještě pár roků s námi bude. Teď jsem
neváhal, přesunul jsem pracovní povinnosti, vzal si volno, zburcoval
jsem svoji rodinu a o víkendu jsme za maminkou přijeli. bylo to milé
setkání s adventním věncem, cukrovím, koledami, vzpomínkami a
dobrou náladou přítomných.
několik dnů před vánocemi se mi ozval bratr: nemusel mnoho říkat,
tušil jsem hned, o co jde. Maminka zemřela. a tak jsme se den před
Štědrým dnem jako široká rodina setkali na hřbitově. „Mami, dej mi
vědět, až „tam“ dorazíš“ pomyslel jsem si, když jsem odcházel od
hrobu… s ostatními příbuznými jsme zašli do blízké restaurace na
občerstvení. najednou se ozvala rána a vánoční stromeček v místnos-
ti zničehonic spadl. nám to bylo jasné. díky mami, teď víme, že jsi
“tam“.

Podle Wilhelma schmida
z němčiny přeložila a upravila:

alena naimanová

Jiný advent

Dokončení na str. 2

Budou Vánoce. Či spíše byly, jsou a budou. Zatím dobré dva tisíce let. A nemusíme
jen listovat v kalendáři. Datum není až tak důležité, jako sama skutečnost Zjevení
Páně. Pověstní mudrci by mohli vyprávět, proč spěchali do Betléma. Proslulí astro-
logové, astronomové, hvězdopravci, planetáři, učenci perští, či chaldejští, religio-
nisté, věštci, ezoterici. Potulní králové schopní imaginace, zahraniční zástupci poha-
nů s diplomatickou misí, vzdávající hold zrozenému mesiáši?  Nejpřesněji mágové
a ve šťastném tlumočení kralických mudrci. Určitě ne čarodějové či kouzelníci s
nečistými praktikami, s těmi by nejspíše i tehdy zatočili, vždyť v Izraeli výhrada
Mojžíšova byla dosud živá: „pronárody poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě
to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil.“ Ale přece ti mágové, či mudrci jsou obdivuhod-
ní, jsou příchozí do Judstva, z jiné kultury a tradic.  Nejspíše pohané - a sklání se
před Kristem! Kéž se to děje i dnes o Vánocích. Ostatně astronomy máme rádi,
moudré k tomu.
Je zřejmé, že bez nápovědí, symbolů, metafor, šifer a znamení se neobejdeme. A líbí
se mi i ty hvězdy. Kometa, supernova, konjunkce, roj hvězd; meteorit? Mám sou-
kromou hypotézu. Rád sleduji měsíc. U hvězdopravců luna vždy hrála významnou
roli. Snad že by mágové mohli sledovat její fáze… Mně se moc líbí. Snad trochu
melancholicky. Každou chvíli je jinde a z okna je k pohledání z jedné, či druhé strany. Říkám měsíci tulák po hvězdách.
Doufám, že navzdory Jiřímu Grygarovi si lítá, jak ho napadne. Tomu ovšem nic neunikne. Je to bláhová představa.
Jedno z proroctví, ilustrací, má kořeny v živé přírodě, stvoření. Doslova v suchém pařezu. Jak pravil Izajáš: „I vzejde proutek
z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův. Duch moudrosti a rozumnosti, duch
rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy.“ Aneb jak praví lidová píseň z 15. století: “Zvěst slyšte v širo dáli:
kmen suchý růží zkvet. Jak proroci si přáli, Bůh spasil láskou svět. Noc, ani krutý mráz, nespálí krásný kvítek, jenž těšit při-
šel nás. Ta růžička ač malá, dá vůni líbeznou a záře její stálá pronikne noční tmou. K ní všichni hříšní jdou: od smrti a tmy
hříchu, spásnou je záchranou.“ Zkrátka navzdory i našim současným starostem. Vykvetla růže. Vzešla hvězda z Davida!

Jan Kašper

AktuAlitA: NAvzdory koroNAviru
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z církví doma i ve světě
ekumeNiCká rAdA Církví zvolilA geNerálNíHo sekretáře
Valné shromáždění Ekumenické rady církví na svém jednání 24. listo-
padu 2020, zvolilo generálním sekretářem na další čtyři roky Petra Jana
Vinše. Petr Jan Vinš, teolog, religionista a duchovní Starokatolické círk-
ve, je tím zvolen na druhé funkční období. K úkolům Ekumenické rady
církví patří koordinace mezicírkevní spolupráce a spolupráce církví a
státu. Sdružuje dvanáct členských církví, jednu církev přidruženou a tři
církve a Federaci židovských obcí jako pozorovatele.

(erc)

ČerveNá středA PřiPomNělA ProNásledovANé Pro víru
Česká republika se 25. listopadu znovu připojila k mezinárodní iniciati-
vě Červená středa, která chce připomínat utrpení pronásledovaných
pro víru. Program v Praze začal konferencí v Karolinu o pronásledová-
ní pro víru ve světě, po ní následovala společná křesťansko-židovská
modlitba a průvod kolem tří červeně nasvícených budov, které jsou
symbolem Červené středy.
Akci organizovaly společně Česká biskupská konference s Ekumenic-
kou radou církví v ČR, Federací židovských obcí v ČR a Institutem pro
křesťansko-demokratickou politiku. Ten pořádal konferenci, která se ale
kvůli pandemii konala pouze v on-line režimu. "Na konferenci se při-
pojil i Falah Hasan, zástupce náboženské komunity jezídů nebo pro-
mluvil i Yohanna Petros Mouche, arcibiskup z Mosulu," uvedl předse-
da správní rady institutu Pavel Svoboda, který myšlenku Červené stře-
dy přinesl do České republiky.
Po společné židovsko-křesťanské modlitbě ve Velké aule Karolina ná-
sledoval průvod kolem červeně nasvícených budov, kde se už počítalo
i s účastí veřejnosti. Průvod prošel z Karolina ke kostelu sv. Havla, ke
kostelu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a byl ukončen u Staro-
nové synagogy. V Praze bylo kromě zmíněných budov nasvíceno třeba
Rudolfinum, Petřínská rozhledna nebo budova Poslanecké sněmovny,
v Brně Mahenovo divadlo, v Třebíči Bazilika svatého Prokopa a v Olo-
mouci katedrála sv. Václava.

podle ČTK

v rusku se CHystá Nový ProCes se zAkázANými JeHovisty
Ruští vyšetřovatelé otevřeli nový trestní případ proti členům Svědků
Jehovových v Rusku. Domovní prohlídky se uskutečnily ve více než
dvou desítkách regionů, oznámila včera agentura Interfax s odvoláním
na mluvčí kriminální ústředny. Zadrženým vůdcům jehovistů hrozí až
deset let vězení, dodala. Ruský nejvyšší soud před třemi lety na žádost
úřadů tuto náboženskou společnost zakázal jako extrémistickou organi-
zaci. Řada jehovistů už v Rusku skončila ve vězení, jiní vyvázli s poku-
tou či podmíněnými tresty.
"Vyšetřovatelé spolu s policisty, agenty tajné služby FSB a členy (para-
militární) gardy uskutečnili domovní prohlídky ve více než dvou desít-
kách ruských regionů. Odhalili a zadrželi řadu organizátorů a členů,
kteří podstoupí nezbytné vyšetřovací úkony," řekla mluvčí.
Zadržení jsou stíháni kvůli "vytvoření řídícího centra Svědků Jehovo-
vých v Rusku" i "konspirativním schůzkám": v jednom moskevském
bytě se jehovisté tajně modlili a studovali náboženskou literaturu.
V Rusku se ke Svědkům Jehovovým hlásilo asi 170 000 věřících, po
celém světě okolo osmi milionů. Hnutí vzniklo v 70. letech 19. století
kolem kazatele Charlese Russella v Pensylvánii. V Česku jsou Svědkové
Jehovovi od roku 1993 registrováni jako církev a v roce 2018 se k nim
hlásilo asi 15 000 lidí.

www.christnet.eu

vládA uPrAvilA PodmíNky Návštěvy BoHoslužeB
A soCiálNíCH zAřízeNí
Počet věřících na bohoslužbách se od čtvrtka 3. prosince ve velkých kos-
telích významně zvýší. Usnesení Vlády České republiky nově povoluje
takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30 % míst 
k sezení. Nebude tedy platit počet třiceti lidí, který vyplýval z přecho-
du na 3. stupeň Protiepidemického systému. 
"Nově je také povoleno, aby se na bohoslužbě zpívalo. Podle nového
nařízení se ale zpěvu může účastnit maximálně deset osob," sdělila Pro-
glasu mluvčí ČBK Monika Klimentová s tím, že účastastníci musí sedět
většinu času na jednom místě a dodržovat minimální rozestupy dva
metry. "Tento pokyn samozřejmě neplatí pro členy jedné  domácnosti,"
dodala. Nové krizové opatření vlády o shromažďovacím právu proza-
tím potrvá do 12. prosince včetně. Pro svatby a pohřby nadále platí
maximální počet 30 účastníků. Návštěvy v sociálních zařízeních budou
možné od soboty 5. prosince, a to s antigenním testem na covid starým
maximálně 48 hodin. V tom, jak budou návštěvy organizovány, budou
mít podle ministryně Jany Maláčové hlavní slovo jednotlivá zařízení.

www.proglas.cz

Česká evANgelikálNí AliANCe PláNuJe usPořádáNí
evANgelikálNíHo fórA 2021
Další ročník Evangelikálního fóra nese téma Hluboká církev - prameny
a budoucnost evangelikální spirituality a měl by se konat ve dnech 17. -
19. února v Soukenické ulici v Praze 1. Již teď se můžete těšit na řečníky,
jako jsou Kateřina Lachmanová, David Novák a Pavel Plchot. Svou účast již
potvrdili Jiří Bukovský, Jan Hábl, Petr Húšť, Michal Klus, Marek Macák,
Jana Macková, Daniel Pastirčák, Pavel Raus, Dalimil Staněk, Jiří Unger a Jan
Valeš. Fórum se pokusí v českém kontextu hledat odpovědi, jaké jsou
prameny naší zbožnosti a jak čelit duchovní vyprahlosti nebo únavě
rozvíjením hlubšího interaktivního spojení s Bohem. Více na:

info@ea.cz nebo www.ea.cz

svého Boha a Krále života, tak tím
vlastně říkáme, že on je náš Pán,
který si nás zamiloval, a proto ze své
lásky k nám obětoval i svého Syna.
Proto ho velebíme a chválíme! Proto
oslavujeme jeho jméno! Proto mu
také za všechno děkujeme! Vyjad-
řujeme tak úžas ke svému Milova-
nému, protože víme, že i když jsme
slabí, i když se snadno necháváme
ovlivňovat mnohými okolnostmi,
tak že náš Bůh je naším obhájcem a
ochráncem. Naše chvála tedy vy-
růstá z obdivu vůči našemu Bohu. Je
to naše radost z toho, že se nám Bůh
dal poznat ve svém Synu, Ježíši
Kristu. 
Modlitba chvály je možná jedině 
v Duchu svatém, který nás uchvacu-
je k vděčnosti a úžasu nad Božími
činy lásky a milosrdenství. Jenže my
dnes moc neumíme žasnout nad
Bohem a jeho láskou. Jsme vychová-
váni více k sebestřednosti a k nároku
na všechno. Myslíme si, že máme
nárok na vztah k druhému, že má-
me nárok v hmotných věcech, nárok
na zdraví, prostě na všechno. Sto-
jíme-li ovšem před Boží tváří, pak 
si uvědomujeme, že nemáme nárok
na nic. 
Od svého narození máme sklon jen
ke zlému, žijeme pod dědičným hří-
chem. A kdyby do našeho světa Bůh
neposlal svého Syna, který se stal
jedním z nás a který v poslušnosti ke
svému nebeskému Otci přišel, aby 

z nás sňal všechen hřích, kdyby na
sebe nevzal všechny naše nemoci,
bolesti a trápení, kdyby si nás neza-
miloval a nezahrnul nás svou lás-
kou, pak bychom vůbec nepochopi-
li, co je v našem životě to nejdůleži-
tější. On nás svým osobním vzta-
hem, který chce mít s každým 
z nás, vtahuje do toho podstatného a
nejdůležitějšího. Chce, abychom se
otvírali jeho lásce, jeho dobrotě a
jeho milosrdenství. Dokonce nás
prosí, abychom všechno to, co jsme
při něm poznali a od něho přijali a
zakusili, abychom to předávali dál.
Abychom ukazovali lidem kolem
sebe ten zvláštní rozměr nepochopi-
telnosti, ve kterém je náš Bůh zcela
jiný, než bychom si dovedli předsta-
vit. A když toto pochopíme, pak zač-
neme obdivovat i modlitbu chvály!
Protože pak začneme chválit Boha
za to jaký je, za to že je svatý, svr-
chovaný, vyvýšený a veliký. Za to,
že je nám v Kristu Ježíši blízký, že
stojí při každém z nás. Za to, že si
nás zamiloval, za to že byl poslušný
svému nebeskému Otci až do
konce, aby se mohl v lásce sklonit
až k tomu poslednímu z lidí na této
zemi a setkat se s ním. Chvála smě-
řující k Bohu otvírá pohled na Boha
samotného. Odvádí nás od sebe
sama, od zahleděnosti do sebe a do
svých úspěchů. A my jsme přitaho-
váni velikostí a svatostí trojjediného
Boha, Otce, Syna i Ducha svatého.
Naše srdce pak touží po svobodě

pro další Boží obdarování a otvírá
se Boží lásce.
„Jedině ten jeden jediný, který chvá-
lil Boha, byl nakonec zachráněn“
říká Ježíš ve svém podobenství o
uzdravení malomocného. Ten jedi-
ný se totiž setkal s Ježíšem! Proto
mohlo být i jeho srdce uzdraveno ze
vší bolesti, ze vší vzdálenosti od lidí,
ze stresu z nemoci, kterou prožíval.
Jeho srdce bylo uzdraveno chválou,
protože chvalozpěv vždycky uzdra-
vuje. Chvalozpěv uzdravuje všech-
ny naše vztahy, protože je nesen ob-
divem, úžasem a láskou vůči Bohu. 
Vděčnost, chvála a úžas nás vedou
do pokory před Bohem a vtahují nás
do přitažlivosti Boží lásky. Jediný
malomocný si neodnesl domů pou-
ze tělesné uzdravení. Ale on k tomu
ještě poznal Boha a jeho nesmírnou
lásku, která se projevila v Ježíši
Kristu. Poznal o čem je život. Pokou-
šejme se i my ve svých modlitbách
docházet k takové vděčnosti, ke
zcela spontánní chvále, která tryská
z hlubin našeho srdce. Prosme Pána
o to, aby nás uchvacoval znovu a
znovu svým svatým Duchem, aby
ho velebilo naše srdce tak, že by se 
z toho i nebe radovalo. A ti všichni
kolem nás, kteří tomu budou přihlí-
žet, mohou být také strženi k úžasu
nad velikostí a slávou našeho nebes-
kého Otce a jeho Syna, našeho Pána
a Krále života. 

Pavel rybín, 
kazatel Církve bratrské

Chválit Hospodina
Dokončení ze str. 1

„Abychom na Ježíše Krista upnuli svou naději.“
„Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme,
protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.“ 

Ef 1,12; Žd 10,23 
Co je obsahem slova „naděje“? V biblickém slovníku
čteme: „Naděje je pevné očekávání budoucích věcí a
živá touha po jejich uskutečnění.“ Pro věřící křesťany
je naděje „otevřeným oknem“ do budoucnosti. Křes-
ťan kráčí do budoucnosti s Kristem. Má tedy před
sebou budoucnost, která ho čeká ještě zde na zemi a
budoucnost, která ho čeká v Božím království. Bu-
doucnost, kterou bude prožívat zde na zemi, je napl-
něna jistotou, že ho Pán Ježíš bude věrně doprovázet,
jako milující Pastýř svou ovečku. Budoucnost, která
čeká křesťana v Božím království, je naplněna jisto-
tou, která je založena na Božích zaslíbeních. V Božím
království čeká křesťana nádherný život. Apoštol
Pavel to vyjádřil slovy: „Co oko nevidělo a ucho
neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil
Bůh těm, kdo ho milují.“ 1 K 2,9. 
Chceme se tedy podívat otevřeným oknem naděje do
Božího království. Člověk, který přijal Pána Ježíše za
svého Spasitele a Průvodce života a žije každý den s
ním, je už nyní občanem Božího království. „My však
máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i
Spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší
poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je
mocen všecko si podmanit.“ Fp 3,20. Čeká nás tedy
zázrak proměny našeho těla na takové tělo, jaké má
Pán Ježíš po vzkříšení. V tomto novém duchovním
těle nás čeká věčný život. To ujištění slyšeli i učední-
ci z úst svého Mistra. „Avšak ti, kteří jsou hodni
dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých,
nežení se ani nevdávají. Vždyť už nemohou zemřít,
neboť jsou rovní andělům a jsou syny Božími, poně-
vadž jsou účastni vzkříšení.“ L 20,35-36. 

sPAseNí
„Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen.“ Sk 16,31.
„Každý kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.“ Ř 10,13.
„Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je
to Boží dar.“ Ef 2,8. „Ukázala se Boží milost, která
přináší spásu všem lidem.“ Tt 2,11. „Proto přináší
(Ježíš) dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistu-
pují k Bohu.“ Žd 7,25. „Podruhé se zjeví ne už kvůli
hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.“ Žd 9,28.

„Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude
odhaleno v posledním čase.“ 1 Pt 1,5. „A tak dochá-
zíte cíle víry, spasení duší.“ 1 Pt 1,9. 

NeBe
„Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“
L 10,20. „Čeká nás příbytek od Boha, věčný dům 
v nebesích, který nebyl zbudován rukama.“ 2 K 5,1.
„Slyšeli jsme o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce,
kterou máte ke všem bratřím pro naději zakotvenou
v nebesích.“ Ko 1,4-5 Pán Ježíš řekl: „V domě mého
Otce je mnoho příbytků… Jdu, abych vám připravil
místo… Opět přijdu, a vezmu vás k sobě, abyste i vy
byli, kde jsem já.“ J 14,2-3 „Takže se vaše víra i nadě-
je upíná k Bohu.“ 1 Pt 1,21. „Podle jeho slibu čekáme
nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá sprave-
dlnost.“ 2 Pt 3,13.

HodNoCeNí
V nebi nás čeká i hodnocení našeho života a odměna
za službu a věrnost. „Služebníku dobrý a věrný, nad
málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým;
vejdi v radost svého Pána.“ Mt 25,23 „Buď věrný až
na smrt, a dám ti vítězný věnec života.“ Zj 2,10.
„Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když
se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil
těm, kdo ho milují.“ Jk 1,12. „Amen, pravím vám,
cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných,
mně jste učinili.“ Mt 25,40. „Když se pak ukáže nej-
vyšší Pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu
slávy.“ 1 Pt 5,4

dědiCtví
„Když jste mu uvěřili, byla vám vtisknuta pečeť zaslí-
beného Ducha svatého jako závdavek našeho dědic-
tví.“ Ef 1,13-14 „Jak bohaté a slavné je vaše dědictví v
jeho svatém lidu.“ Ef 1,18 „Dědictví nehynoucí, nepo-
skvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebe-
sích a Boží moc vás střeží ke spasení.“ 1 Pt 1,4. „Pro-
to je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti,
kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví,
které jim bylo zaslíbeno.“ Žd 9,15 „Tak Boží Duch
dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-
li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědico-
vé Kristovi.“ Ř 8,16-17

Naděje - otevřené okno 
do Božího království

Dokončení na str. 3
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dokončení z minulého čísla
To údolíčko, otočené vysokými ho-
rami, vyzeralo ako kúsok rajskej
záhrady.“
Dlouholetou touhou Kristíny bylo
postavení nemocnice ve Staré Turé.
Její touha se uskutečnila 26.11.1911,
kdy se konalo posvěcení nemocnice.
V tomtéž čase se konala i druhá slav-
nost - založení diakonie, při níž vel-
mi pomohla sestra Alvina Hesse,
která pak zůstala ve Staré Turé až do
své smrti. V roku 1930 byl založen
spolek „Vieroslava“, jehož poslání
vyjádřila Kristína následujícími slo-
vy: „Účelom spolku Vieroslava je zmier-
nenie ľudskej biedy v Československu
dobrou opaterou chudobných nemoc-
ných, vychovávaním sirôt, vydávaním
kresťanských abstinentských kníh a ča-
sopisov a vyučovaním sestier diako-
niek.“ Prvým krokem spolku bylo
zaslání stanov na schválení, aby
mohly být nemocnice a dětský do-
mov zařazeny mezi sociální ústavy
v republice.
V roce 1925 začala Kristína vydávat
časopis „Večernica“, který vycházel
jednou měsíčně. V redakci spolupra-
covaly s ní i sestry Božena Jehlič-
ková a Maria Rafajová. Časopis při-
nášel biblické úvahy, přednášky,
zprávy o evangelizační a charitativ-
ní práci, informoval o misijních slav-
nostech a konferencích, a také zprá-
vy o misijní práci v dalekých pohan-
ských zemích. 
Aktivní zájem o misii mezi pohany
se stal součástí misijní práce sester
Royových. Kristína píše: „Od samého
začiatku našej práce vždy viac a viac
mali sme na zreteli i misiu medzi pohan-
mi. Už deti nedeľnej školy spolu s nami
zbierali svoje darčeky na misiu.“ Misie
mezi pohany byla spojovacím člán-
kem mezi kontinenty a Starou Tu-
rou. Příspěvky pro misionáře posíla-
li na různá místa, až do Číny. Sami
žili ve velmi skromných poměrech a
při tom pomáhali šířit evangelium
po celém světě. 
Literární práce Kristíny Royové je
velmi bohatá. Podle knihy „Biblio-
grafia literárnej tvorby Kristíny
Royovej“, kterou sestavil Juraj Potú-
ček, doplnil a edičně upravil Michal
Slavka, je v seznamu 77 literárních
prací, které byly dosud vydány tis-
kem. Nejznámějším dílem Kristíny
je knížka pro děti „Bez Boha na svete“.
Prvýkrát vyšla v roku 1893 a v prů-
běhu sta let byla přeložena do 28
jazyků. Pro děti, které velmi milova-
la, napsala i další knížky: „Ako kva-
pôčka putovala“, „Ako zomrel sláviček“,
„Ako prišli lastovičky domov“, „Peter-
ko“, „Traja kamaráti“ a „V slnečnej kra-
jine“. Mladým lidem jsou určeny
knihy „Sluha“, „Šťastní ľudia“, „Za
vysokú cenu“, a „Bludári“. Velkou
hodnotu má rovněž autobiografie
„Za svetlom a so svetlom“. 
V roce 1990 začal vycházet „Výber zo
spisov Kristíny Royovej“, který má
nyní patnáct svazků. Na vydávání
se podíleli: Tranoscius, Církev bratr-
ská, Apoštolská církev a vydavatel-
ství Nádej. Všechny její knihy mají
velikou duchovní hodnotu, protože
se v nich odráží víra, že obsah biblic-
kých knih je Duchem svatým inspi-
rovaným Božím slovem a Ježíš
Kristus je opravdovým Spasitelem,
který má zájem o záchranu každého
člověka.
Kristína Royová velmi milovala Bib-
li a každý den ji četla a studovala.
Svoji kralickou Bibli přečetla 49 krát.

Prvýkrát ji přečetla již jako dítě.
Padesátýkrát přečetla Bibli již ve 
slovenském jazyce. Byl to překlad
profesora Josefa Roháčka, vydaný 
v roce 1936. Kristína stála již tehdy
na sklonku života. Napsala tehdy
slova: „Štyridsaťdeväťkrát prečítala
som svoju drahú českú Bibliu, ktorou mi
prišlo svetlo, vždy od začiatku po koniec.
Päťdesiaty krát začínam čítať Bibliu
konečne a po prvý raz slovensky.  Národ,
ktorý prijal Hospodin do svojej služby
vtedy, keď mu v jeho reči daroval Bibliu,
už sa nikdy nestratí, ani v iné národy
neprejde. Tak sa už nestratí ani môj mi-
lovaný národ.“ (Večernica 1936 č. 3-4.) 
V sedmdesátém prvém roce svého
života se Kristína rozhodla realizo-
vat svoji dlouholetou touhu – vybu-
dování ústavu pro staré. Završením
usilovné práce bylo jeho otevření,
které se uskutečnilo 1. května 1933.
Tento dům dostal název „Domov
bielych hláv“. Z druhé strany byl na
stěně umístěn výstižný citát: „Ak
uveríš, uvidíš slávu Božiu“. Na slav-
nostním otevření se sešli hosté z celé
republiky: Češi, Moravané, Slezáci a
Slováci. Na shromáždění bylo 2000
účastníků. 2. května se do tohoto do-
mu nastěhovala i Kristína, kde pro-
žila poslední tři roky svého života.
Sestry diakonky o ní s velikou lás-
kou pečovaly. Jednou před nimi
vyznala: „Všetkým, čím som bola, už
zhorelo, len Pán Ježiš mi ostal“.
Když ji Pán odvolal z tohoto světa,
bylo vydáno zvláštní, příležitostné
číslo časopisu „Večernica“. Má pa-
desát stran a jsou věnovány památce
Kristíny Royové. „Oznamujeme vám,
že Pán odvolal našu milovanú sestru
Kristínu Royovú, spisovateľku a pred-
sedníčku spolku Vieroslava, dnes v noci
o prvej hodine k sebe a tak splnil jej
dávnu túžbu. Zdieľame spolu s ňou tuto
radosť. Jej chatrnú schránku uložíme do
zeme v stredu 30. decembra o 2. hodine
odpoludnia, s nádejou vzkriesenia a
stretnutia sa pred Pánom. Na Starej
Turej dňa 27. decembra 1936.“ Její

pohřeb se konal 30. prosince při
hojné účasti hostů z celého Sloven-
ska, Čech, Moravy a Slezska.
Na černém mramorovém pomníku
na společném hrobě Marie a Kris-
tíny Royových na staroturanském
hřbitově jsou napsána slova: „Ti,
ktorí privodia mnohých k spravodli-
vosti, budú sa skvieť ako hviezdy na
večné časy“.
Práce sester Royových byla oceněna
rovněž odhalením pamětní tabule
na staroturanské faře. Stalo se tak 
z iniciativy dr. Úradníčka a br. Mi-
chala Slavku. „Pamätná tabuľ̌a“ by-
la odhalena na jejich rodném domě
dne 28. a 29. 6. 1969. Slavnost se
konala za účasti věřících, přátel a
významných kulturních pracovní-
ků. Kristína Royová byla zařazena
mezi slovenské spisovatele. 
Při odhalení pamětní tabule řekl
básník Emil Boleslav Lukáč: „ Aký je
to div. Zašiel som vo Švédsku, Nór-
sku, Fínsku, v Štokholme, v Oslo, 
v Helsinkách do kníhkupectva a
videl som tam v popredí diela Kristí-
ny Royovej. To isté sa mi stalo v Ne-
mecku, v Drážďanoch, v Lipsku a 
v Berlíne. A to isté aj v Parížskom
kníhkupectve. Nie je to úžasné?“
Na závěr je třeba připomenout i její
vyznání: „A keby sa mňa dakto spýtal,
či by som hľadiac naspäť ešte raz chcela
žiť pre Krista ten život už prežitý, s
plným presvedčením by som vyznala, že
áno. A že keby som ho mohla žiť druhý
raz, usilovala by som sa žiť ho vernejšie,
čistejšie, aby vo mne i skrze mňa lepšie
oslavovaný bol môj Slávny Kráľ, Ježiš
Kristus.“
Juraj Potúček, veliký znalec jejího ži-
vota a díla, napsal v časopise „Ces-
tou svetla“  (roč. XIV, august 2003, 
č. 8) následující slova: „Záverom
možno o Kristíne Royovej povedať: Kris-
tína Royová hľadala svetlo, našla svetlo,
šírila svetlo a napokon odišla do ríše
svetla. Po Kristíne Royovej zostala po-
žehnaná pamiatka – zostane aj po nás?“

stanislav Kaczmarczyk

kristína royová 3. část
(Nahlédnutí do osobní korespondence)

Vážený Mistře,
čtu Vaši Knihu Drobečky z půjčovny duší jedním dechem. Bohatá myš-
lenkami, naplněná zkušeností let a dnů, tak vzácně upřímně sdělovanou
jazykem čtivým, přirozeným, mnohotvárným. Je moudrá i ve svém sebe-
zpytování bez ponížení, a přece pokorném. Je také oslovující, když bez
fanfár a „agitace“ - jen jako by mimochodem, avšak bez nerozhodného
přešlapování poznamenaného strachem z nařčení z moralizování – připo-
míná člověku, aby vážil svůj vymezený čas – tu prchavou hodnotu daro-
vanou – aby naplno vnímal krásu života i jeho tajemství. Především pak,
aby přijal svůj díl zodpovědnosti za tuto krásu i za toto tajemství, jehož
cípek se mu tu a tam podaří poodhalit.
Pokora i důstojnost, radost z životních darů, z umění je rozpoznávat, ale
též domýšlená hodnota oběti, schopnost přijímat hranice svého určení,
svých možností, aby ona „vyoraná brázda“ našich kroků, ač všelijak hrbo-
latá a neumělá, nesla alespoň snahu, poctivou snahu O DOBRÉ – to všech-
no – úspěch i prohra, štěstí i zklamání, sebevědomí i úzkost, podaná ruka
i zanedbaný její stisk a s ním vědomí viny – je tady v celistvosti, v harmo-
nii, nesnadné a pohodové zároveň.
Děkuji Vám. Moc Vám děkuji za pěkné chvíle, které jste i pro mne svým
perem, svým úsilím a svou kultivovanou otevřeností připravil. Jen jedno
Vaše „přemyšlování“ mne jaksi zarazilo, udivilo, dá-li se to tak říci. Od-
pusťte, že se ho dotknu svými připomínkami. Tolik mne Vaše knížka dojí-
mala, že jsem měla téměř pocit rozhovoru s Vámi a tady vznikl bezpro-
střední – a možná neuvážený – nápad, že Vám napíši. V kapitole O mém
Pánu Bohu jsou závěrečná slova: „Jestli je, tak není ješitný a nepotřebuje,
abychom dolejzali.“ Opravdu myslíte, že člověk svou účastí na bohosluž-
bách „dolejzá“? Nemůže tomu být také jinak? Vztah mezi člověkem a
Bohem, byť tak všeobecně vnímaný, jak se o to snažíte Vy, je podstatným
problémem hodnoty lidského bytí. Vašemu širokému pojetí velmi dobře
rozumím. Ani já si nepředstavuji Stvořitele nebe a země jako starce na
obláčku, či jako nekomunikativní sílu a též ne jako netolerantního dogma-
tika, který dbá o lidsky chatrnou věrouku různých církví a církviček. I já
věřím, že může být oslovován jako Hospodin, Adonaj, Pán Bůh či Mani-
tou … jen upřímnost srdce je důležitá. Nechci a neumím Ho personifiko-
vat, konkretizovat a ani to ke své víře nepotřebuji. Oslovuji-li však svého
Pána Boha či rozjímám-li o Něm na půdě chrámové i mimo ni, snažím se,
aby to nebyl „obchod.“ (Snažím se, ale mám své prohry.) Tedy nejen když
potřebuji, ani jen preventivně. Znám „boží velkorysé odpovědi“, znám i
„Jeho mlčení“, které se v dobré obrátilo – podobně jako tomu bylo u Vás –
znám i tíživé mlčení s otazníky. Proč ale ta půda chrámová? Nešlo by to i
bez ní? Proč vlastně chodím celkem pravidelně na bohoslužby? Takto se
mne ptali mnozí v době minulé, neboť jsem tím značně komplikovala
život svůj i své rodiny. Nebála jsem se, že mne můj Bůh zničí, budu-li s
Ním „rozmlouvat“ jen v tichu svého srdce či v údivu nad dokonalostí
Stvoření, který mne – podobně jako Vás – často tak šťastně a radostně
zaplavuje. Nebála jsem se, že mne smete, nebudu-li s Ním „rozmlouvat“
vůbec. Ale nechtěla jsem, aby jeden z nádherných hlasů o něm, hlas Bible
– a je to vskutku hlas nádherný, je-li přijímám důstojně, nedogmaticky a s
pokorou – postupně v mé zemi umlkl docela. Ano, kromě respektu, lásky,
vnitřní potřeby to byla i zodpovědnost, která mne znovu a znovu přivá-

160 let od NArozeNí (18. 8. 1860) A 115 let od JeJí Návštěvy NA těšíNsku

Nové tělo
„Avšak ti, kteří jsou hodní dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrt-
vých, nežení se ani nevdávají. Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou
rovní andělům a jsou syny Božími.“ L 20,35-36  „Že mu budeme podob-
ní… Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý.“ 1 J 3,2-3 „A
jako jsme nesli podobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeské-
ho.“ 1 K 15,49 „On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy
silou, kterou je mocen všecko si podmanit.“ Fp 3,21 „Skrze Krista jsme
vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že
dosáhneme slávy Boží.“ Ř 5,2    

království
„Jako odměnu dostanete podíl na jeho království.“ Ko 3,24. „Buďme
vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak,
jak se jemu líbí.“ Žd 12,28. „Pojďte požehnaní mého Otce, ujměte se králov-
ství, které je vám připraveno od založení světa.“ Mt 25,34. „Jestliže s ním
vytrváme, budeme s ním i vládnout.“ 2 Tm 2,12. „Svou krví jsi Bohu vy-
koupil lidi, ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským
kněžstvem našeho Boha a ujmou se vlády nad zemí.“ Zj 5,9-10. „Noci
tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce,
neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky
věků.“ Zj 22,5 „Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním nás uvedl na
nebeský trůn v Kristu Ježíši.“ Ef 2,6

věČNý život v Novém JeruzAlémě
„Avšak nyní, když jste byli osvobození od hříchu a stali se služební-
ky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.“
Ř 6,22 „Darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
Ř 6,23 „Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli,
že máte věčný život.“ 1 J 5,13 „Aby měli naději na věčný život, jejž slíbil

pravdomluvný Bůh.“ Tt 1,2 „Abychom ospravedlněni jeho (Kristovou)
milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje.“ Tt
3,7 „Nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženi-
cha… Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a
oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou
slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude –
neboť co bylo, pominulo… To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc,
aby mělo světlo; září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek…
Národy budou žít v jeho světle; králové světa mu odevzdají svou slávu.
Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den a noci tam již
nebude.“ Zj 21,2-4,23-25. 

věČNá rAdost
Pán Ježíš praví: „Tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. To
jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla
plná.“ J 15,9-11. „Ač jste ho neviděli, milujete ho,.. přec v něho věříte a
jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí.“1 Pt 1,8 „Z naděje se radujte, 
v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.“ Ř 12,12 „A tímto Božím
domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a
radostnou naději.“ Žd 3,6 „A tak, bratří moji, radujte se v Pánu.“ Fi 3,1
„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se.“ Fi 4,4 „Stále se
radujte, v modlitbách neustávejte.“ 1 Tes 5,16 „Radujme se a jásejme a
vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravi-
la a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ Zj 19,7. 

Připravil: stanislav Kaczmarczyk

Naděje - otevřené okno 
do Božího království

Dokončení na str. 4

100. výročí narození 
vlastimila Brodského

Dokončení ze str. 2

kdyby se někdo ptal na teologii, chopil bych se Bible a celým
srdcem vyznal: věřím všemu, co je napsáno v této knize. 

Jan Amos komenský: unum Necessarium



Nejsem příznivcem vpisování cizích
slov do českého jazyka, jehož se zde
právě dopouštím. V gramatické a
psané podobě je to zcela jistě nepo-
řádek, zavřeme-li však oči a napsaná
slova nevidíme, foneticky nám už
obě zní česky - cukr a bič. Známé to
rčení, používané a zavedené.
Zároveň však dvě věci protichůdné,
praktikované např. u drezúry divo-
ké zvěře, někdy žel i výchovy lidské.
Přiznejme si že máme raději to slad-
ké, než to bolestivé. Bič je každému
tvoru velmi nesympatický. Slad-
kosti naopak. Neptám se těch, kteří
rádi práskají bičem a potěšení mají 
z toho, když mají nad někým převa-
hu a moc. My ostatní jsme velice
rádi, když se všem tlakům a metlič-
kám vyhneme a radujeme se, když
nám život sem tam něco náležitě
pocukruje.
Oslavy, svátky, významná výročí,
bývají beze sporu takovým vítaným
sladidlem. Těšíme se na ně. Bez nich
by se život stal, jak někteří říkají, jed-
notvárnou šedí. Přestože oko vní-
mavého pozorovatele objeví i ve
všedním životě hodně toho, nad čím
lze vždy žasnout. A to je dobře.
Zastřou-li se nám občas oči šedým
zákalem všednosti, napraví to zpra-
vidla světlý okamžik radosti a změ-
ny, jako když na jaře sluneční papr-
sek prozáří šero a rozehraje celou
škálu přitažlivých barev a přílivů
tepla. „Když sluníčko zazáří hned je
to na světě znát, lidé jako komáři
vylezou z doupat, jdou se koupat.“
Zpívávali jsme si kdysi vesele na
školních výletech.
Výlet byl pro nás jedním velkým
svátkem jež osladil každodenní vy-
sedávání ve školních lavicích. V dos-
pělosti je takovým přitažlivým cuk-
říkem za hranicí všedních dnů do-
volená. Čas výletů a slastného nicne-
dělání na pláži u moře. Beach - česky
pláž, to slovo v nás dokáže rozezvu-
čet sladké ozvěny ráje. Na světě exi-
stují pláže krásné, existuje i seznam
těch nejkrásnějších. Našinci postačí
ticho, jas a čistá příroda, šumění
mořských vln, které svou hudbou
uspává a dokonale vyčistí hlavu. Ti-
cho a klid je dnes cenná a vyhledá-
vaná hodnota. Na plážích známých
a proslavených hrozí, že se příliš za-
lidní a po idyle bude veta.
Letos se na dovolenou u moře nedo-

stalo. Někteří to sice stihli, ale větši-
ně z nás zarazil cestování neviditel-
ný, ale mocný vir. Velkými pravo-
mocemi korunovaný koronavirus -
covid 19, nám naplánoval docela
jiný odpočinek, jinou dovolenou. Je
s podivem jaké metly na nás ještě
přijdou, jaké hrozby si ještě lidstvo
na sebe připraví, jaká omezení.  
Na podzim tzv. okrouhaly další ra-
dosti. Nelze se setkávat a slavit, jsou
zavřená divadla, galerie, muzea,
nekonají se koncerty, festivaly a
mnohé akce. Významné životní mez-
níky jako svatby může absolvovat
jen tolik lidí, kolik máme prstů na
obou rukou. Vypadá to, že Vánoce a
Silvestr budou jiné, než jsme byli
zvyklí.
Proč bychom však taková omezení
nemohli podstoupit, zachrání-li to
naše zdraví? Svědomitou ukázně-
ností a poslušností to snad zvládne-
me, zvažujeme.
Zatím se však přitvrzuje a dobré
výsledky jakoby neexistovaly. Přišel
nouzový stav. Pro mnohé z nás na-
růstá existenční nejistota, šedá zóna
kraluje k nepřečkání. Přicházejí úle-
ty a deprese. Z médií zaznívají ne-
ustále alarmující údaje, vytrácejí se
dobré zprávy. V šířícím se šeru tápe-
me, klopýtáme a padáme.
Kdo nevidí, nebo špatně vidí a má 
i stejně postiženého navigátora, do-
padne zpravidla jako slepci na obra-
ze moudrého holandského malíře
Pietra Brueghela. Jeho obraz “Podo-
benství o slepcích“ ukazuje jak je
důležité mít dobrého vidoucího
vůdce a Filipa. Má-li zástup nevi-
doucích poloslepého v čele, snadno
upadne do léčky. Znát pravdu zna-
mená chodit ve světle a vidět všech-
na nebezpečí. Jinak se jim nelze vy-
hnout.  Kdo má špatné informace,
činí i chybná rozhodnutí a jedná 
k svému neprospěchu.
Mít světlo a jasně vidět je vždy zapo-
třebí!
V přítomné době máme pocit, jako-
by světlo mizelo, nebo je pořád ně-
kdo zhášel. Stejně se dělo v mnoho-
značném a skvělém filmu režisérky
Věry Chytilové “Vlčí bouda“. Tam
někdo neznámý pečlivě likvidoval
každou zápalku, každý záblesk
světla, aby ubytovaní hosté Vlčí
boudy neprohlédli a nemohli rozpo-
znat past.

Jak osvobodivě nám pak zaznívá
biblická zvěst, že lid sedící v temno-
tách uzří veliké světlo!
Nastávající doba adventní je doba
mizejícího světla, kratičkého dne a
dlouhé noci. Mlhy, tma a šero v ní
dominují. Je to čas plný očekávání
na příchod světla. Vánoční svátky
jsou pak velkou oslavou narození
toho, kdo je sám největším světlem -
Ježíše Krista – Světla světa. Většího
světla než je naše sluníčko, jež osvět-
luje a zahřívá naši planetu. Tako-
vých sluncí je prý ve vesmíru poví-
cero. Kristus je však naděje, která
zahání temnotu a hřeje v každé době
i životním nečase. Je světlem, které
není z tohoto světa a dárcem pokoje,
který tento svět nemůže dát.
Mnozí naši spoluobčané budou sla-
vit Vánoce jako slunovrat, postačí
jim, že je to doba hodů a dárků. Bu-
de to však i doba vzájemné blízkosti
a kontaktů. Nostalgie po dřívější
idyle Vánoc bez koronaviru bude
zřejmě přetrvávat. Zvláště budou-li
letošní Vánoce provázet hlášení o
přibývajícím počtu nově nakaže-
ných, počtu zemřelých a stávající
omezení se nebudou uvolňovat.
Sčítání ekonomických škod a nespo-
čitatelných přetržek našich vzájem-
ných pout bude další můrou.
Nenechme se však obletovat noční-
mi můrami. Světlo je velmi přitahu-
je a ve světle, jak víme, i hynou.
Svět je totiž jak tvrdí někteří znalci
skrytým rébusem a velkou hádan-
kou. Místem kde se formují naše
duše, laboratoří boží. Pokusme se
hádanky řešit. Bude to dobrodruž-
ství, jež nás nenechá pasivní i v na-
šem jednání.
Spisovatel Norbert Čapek, jmenovec
slavného Karla Čapka, ve své knize
“ K slunečným břehům“ napsal: „Co
bychom říkali tomu, kdyby někdo
otevřeným oknem házel do našeho
pokoje smetí? Avšak, neděje se totéž
v ohledu myšlenkovém, když ně-
kdo do našeho vědomí a podvědo-
mí hází své myšlenkové odpady, 
z nichž se potom vypařují špatné
nálady?“
Hlídejme si tedy okna do našeho
domu i naší mysli. Namísto špatné
nálady, která nás hrozí v těchto ča-
sech pohltit, poskytněme našim
očím i mysli každodenní jitřní výlet
na slunnou pláž. A dopřejme si hře-
jivou lázeň Světla po celý den. Du-
ši občerstvení a celé naší bytosti
ozdravnou koupel v pramenech
vody živé. Ve slově, které uzdravu-
je, v Božím slově. 

Marie Plotěná

Cukr a beach
děla do chrámových prostor.
Bible hovoří nejen o Bohu lásky, o
Bohu Otci, ale i o Bohu, který
dává neidentifikovatelný smysl
také utrpení, posvěcuje ho. Chci,
aby ani dnes její hlas nezanikl 
ve vřavě bezpočtu „jistojistých
pravd“, jejichž množství přivádí
do zmatku naši neinformovanou,
nezakotvenou, materialismem
odkojenou společnost. Kdyby jen
do zmatku! Přečasto do lhostej-
nosti, neboť jsme si zvykli přijímat
hotové recepty bez vlastního přemýšlení. Recepty na všechno. Na dort, na
dům, na obývací stěnu, na oblečení, na účes, vposledu také jednoduchý
recept z nevíry na víru. Ale ne všichni. Ať tedy tady zní i hlas Bible – té
pokorně přijímané, která učí se tázat a jednoduchý re-cept nepředkládá.
Nebude to škoda, až i v době svobody zavřou dveře chrámů, byť jen
některých? Může se tak stát, neboť střední a stará generace, která má ales-
poň jakési povědomí o Bohu, často volí „sólové“ praktikování víry, jiní se
nechali strhnout modlou trhu, některým brání falešná hrdost, aby se po
letech totality vrátili do kostelů a někteří třeba „nechtějí dolejzat.“ A mladí
lidé? Zmatení mladí lidé bez jakéhokoli náboženského vnímání, ošizení o
odkaz a zkušenosti otců, znají často jen vnitřní úzkost a účinné prášky
nebo silné decibely na její utlumení. A my jim přivíráme dveře chrámů,
kde se hovoří o Bohu řečí proroků a apoštolů. Vím, co mluvím. Ze změti
církví jsem si ve svém hledajícím mládí nakonec zvolila českobratrskou.
Ne proto, že by byla nejcírkvovatější. Naopak. Vyhovovala mi, že přizná-
vala, že není dokonalá a samospasitelná. Líbilo se mi, že byla vždy a je i
dnes otevřená věroučným otazníkům. Snad opravdu nemůžeme mít o
Bohu nezvratné vědomosti, ale o povědomí o něm usilovat můžeme a
máme. I to znamená mnoho. Kromě toho má toto ne vždy snadné úsilí
svou krásu, i když se smiřuje s neodhalenými tajemstvími, obohacuje
život, dává mu důstojný smysl, filosofickou radost a věčnou nadějnou per-
spektivu.
Jistě jste při své vnímavosti, vážený a oblíbený Mistře, rozpoznal, že nešlo
v tomto psaní o žádnou kritiku. Vím, že v onom „nedolejzání“ je přede-
vším upřímná snaha o opravdovost a kromě toho – Vy máte vlastní vní-
mání této skutečnosti a tedy i jinou míru zodpovědnosti. Jen jsem si s Vámi
chtěla popovídat. To všechno ta zpropadená Vaše kniha nádherná!
Přeji Vám upřímně ještě dlouhý, užitečně a krásně žitý čas, pohodu dnů a
svěžest sil.

Milada Kaďůrková

Vážená paní Kaďůrková,
často si vyčítám, že se modlím jen ve chvílích úzkosti. Když teď o mém
názoru na „dolejzání“ přemýšlím s odstupem těch tří let, než došlo k prv-
nímu vydání, řeším takový etický rozpor v sobě samém: jestli ten názor,
nebo lépe domněnka, že „nepotřebuje, abychom dolejzali“ nebyl jakýmsi
alibizmem tehdy o tři roky mladšího Brodského. On se člověk stále mění,
zvlášť když usiluje o poznání.
Velice moc Vám děkuju za krásný, povzbudivý dopis a za jeho upřímnost.

Váš 
vlasta brodský (10. 2. 1996)

100. výročí narození 
vlastimila Brodského
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nezapomenu na to, jak coby ško-
láci jsme půldruhé hodiny stáli 
s mávátky a čekali u silnice. To by
nám tolik ani nevadilo, ulili jsme
se přece ze školy. ale bylo tehdy
vlezlé podzimní počasí, k tomu
celou dobu mrholilo. a pak prezi-
dent novotný prosvištěl v bourá-
ku kolem nás. 
většinou nemáme rádi čekání.
nejméně snad v čekárně u lékaře.
během očekávání v nemocnici
před porodem se přitom mísí
bolest i radost. Charakterizují to
Ježíšova slova o tom, že „Žena,
když rodí, má zármutek, neboť při-
šla její hodina; ale když porodí
dítě, nevzpomíná už na soužení
pro radost, že na svět přišel člověk.“ 
Ten obraz působí adventně. a pasuje k tomu, když Ježíš dodá zaslí-
bení o tom, že i my, byť prožíváme svůj zármutek, v jeho blízkosti se
naše srdce zaraduje. a tu radost nám nikdo nevezme. 

Jan Kašper
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očekávání příchodu
Celý život je čekáním. Na to až bude lépe. Až budeme dospělí, až doděláme školu, až
začneme vydělávat, až si opatříme bydlení. Až se uzdravíme my nebo naši blízcí, až
bude konečně pátek, až bude jaro, až pojedeme na dovolenou. Až se milý vrátí z práce
a společně se navečeříme. Naše očekávání jsou různá, podle věku, životního příběhu.
Letos má naše očekávání nečekaně mnoho společného. Že si znovu najdeme práci a
budeme moci opět splácet úvěry. Že konečně navštívíme naše seniory a znovu se set-
káme s příbuznými, že posedíme s přáteli v dobré restauraci či opět zprovozníme
vlastní restauraci. Že vyrazíme do obchodního centra, vycestujeme k moři,  že absol-
vujeme několikrát odloženou operaci. Že odhodíme roušky, že snad někdy přebolí
ztráta milované osoby nakažené covidem. Že se otevřou kostely a modlitebny. 
Média nám servírují jobovky spolu s nabídkami výhodných online nákupů. My
možná zatím trneme strachy co s námi bude. Kam se poděla sváteční nálada adven-
tu, těšení se na vánoční pečení, svíčky, koncerty co hladí po duši a směrují nás k času
vánočnímu ?
Na co čekám já? Na co čekáš ty? Všechno je jiné, šokující. Adventu naskočila usta-
raná vráska na čele.
Na co čekáme my, kdo se považujeme za křesťany? Jakou podobu na sebe bere letoš-
ní čekání? Nezmizelo nám někam čekání na Krista, na jeho uzdravující moc, na pří-
slib „všech věcí“ v něm nám darovaných? „My čekáme kdy zavítáš, tvůj příchod
vyhlížíme“, zpívá se v písni.
Pane Ježíši Kriste, přijď a vstup do našich srdcí, domovů, vztahů, bolestí, nejistoty,
obav o existenci. „Kdo tě čeká, se neleká“, zpívá se dále. Vezmi od nás náš strach o
budoucnost. Pomoz naší nedověře, když tě vidíme v dálce. Ať naše čekání směřuje 
k tobě, ať letošní advent a čas Vánoc je o to silnější, oč víc se strachujeme. Ať naše
prosby o pomoc jsou o to naléhavější. Dej nám sílu a víru tam, kde máme konat,
konat věci pro nás nové a neobvyklé v této nové a neobvyklé době, odvahu vstupovat
„na vodu“ nejistoty, vyjít naproti dnům, které nemůžeme ovlivnit. Vykročit k tobě
a vložit vše do Tvé ruky, která vyprošťuje z temných hlubin. Učiň si naše srdce svým
příbytkem. 
„My čekáme, kdy zavítáš, tvůj příchod vyhlížíme…kdo tě čeká, se neleká, vstříc
radostně ti chvátá, tam, v obydlí tvá svatá…“

(mk)

Dokončení ze str.3

my čekáme…

moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapo-
menutí utrpěných křivd.

JAN Amos komeNský


