
lide Boží, 
chVAl A rAduJ se z něho!

žAlm 40,17
Asi jsme si zvykli na věci, které nám
připadají samozřejmé. Samozřejmé
určitě nejsou, o čemž mohou vydá-
vat svědectví lidé, kteří pamatují
„bouřlivé“ 20. století, kdy křesťa-
né – alespoň u nás – museli mnohdy
v praktickém životě dosvědčovat,
čemu věří. Nebylo to jistě nijak leh-
ké, byli ohroženi ve své existenci.
Proč zůstávali křesťany? Protože
jejich víra jim dávala sílu, protože

navzdory složitým okolnostem do-
vedli Boha chválit a radovat se 
z něho. Je to prostá aritmetika. Na-
venek se zdá, že nastoupily lepší
časy. Opravdu za to, že někdo je
křesťan (nebo žid) se dnes nikdo sty-
dět nemusí. Ovšem mnohé zůstalo
stejné. I dnes jsou ti, kdo žijí s Hos-
podinem, stavěni před zcela kon-
krétní rozhodování, které má být
prubířským kamenem, jak to s Hos-
podinem vlastně myslí. Pro víru
nikdo dnes nikoho u nás neproná-
sleduje – často se dokonce stalo
moderním, přiznat se k některému
vyznání. Mnohdy také proto, aby ti,
co nemají svědomí příliš čisté, rych-
le „převlékli kabát“. To je sice nave-
nek hezké, ale Hospodina, který
hledí k srdci, oklamat v žádném pří-
padě nejde. Dovede se celý lid Boží
ze své víry opravdu radovat a řídit jí
svůj život? To nechceme a ani ne-
můžeme soudit. Jedno je ale jisté – ti,
kdo neotevřou své srdce – mají pro-
blémy nejen s Hospodinem, ale se
sebou samými. Prostě se nedove-
dou radovat, nedovedou žít naplno.
Gaudium – radost – k plnému křes-
ťanskému životu patří. A ta radost
není z nás. Je prubířským kamenem
toho, jak vážně to celé myslíme, jak

dovedeme chválit Boha, jak se 
z něho dovedeme radovat. Nemohu
si nijak pomoci, ale takové chvály
jsou výrazem upřímnosti (pokud to
není jen ústy) a taková radost musí
vést ke zpětné vazbě, k opravdové
víře, která nese bohaté ovoce. A
taková víra „již z lásky dobře činí-
me, skrze niž Kristus přebývá v na-
šich srdcích, ta víra nedá zahynout“
(M. Jan Hus ve Výkladu víry). 
Nemusím nijak zvlášť zdůrazňovat,
že nejde o to, chválit pouze ústy a
radovat se navenek To mnozí dělají
a je jasné, že moc dobře nemohou
dopadnout. Jde o chválu a radost,
která pramení z našeho srdce. 
Píši tato slova na den reformace, 
31. 10. 2020, uprostřed virové epide-
mie, která je výzvou k zamyšlení.
Kdo jiný je lepším příkladem a
svědkem upřímné chvály a radosti 
z evangelia, než vedle Husa také
Martin Luther?
Chvála Hospodina a radost z něho
jsou nezbytné předpoklady našeho
duchovního života, má-li být auten-
tický. Bez toho to prostě nejde, vše
vyzní naprázdno. Vše duní jako
prasklý zvon.

Kamila veverková, děkanka
husitské teologické fakulty uK
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ÚvOd
Naši oba synové chodí na klavír. Je
někdy zajímavé poslouchat mamin-
ky, které čekají na své ratolesti nebo
vidět rodiče, v jakých autech přijíž-
dějí pro své děti. Prosím, aby mi bylo
rozuměno. Nezávidím, jen vidím ji-
ný svět. V současné době je zásadní
otázka, kam s dětmi na lyže. Uka-
zuje se, že ideální destinace je Itálie.

Mnohé děti – jak jsme se dozvěděli,
po absolvování lyžařské školy již 
v pěti letech sjíždějí černou sjez-
dovku. Nevím, jaké lyže jsou „in“.
Ovšem vím, že je základ jezdit celo-
ročně pro své ratolesti terénním
autem. Zřejmě maminky očekávají
prudké zhoršení povětrnostních
podmínek (-:  Nemám nic proti
tomu, co jsem popisoval, nemyslím

si, že je v tom jakási závist. Jen si na
těchto rozhovorech uvědomuji, co
svět kolem nás považuje za úspěch a
zřejmě i do velké míry za hodnotu.

KdyŽ Bůh neOdMěňuJe
I v našem příběhu je určitá charakte-
ristika lidí, jenže charakteristika z po-
hledu Pána Boha. Charakteristika,

zachariáš a Alžběta  lukáš 1

Advent v S-BAhnu
Stalo se večer v prosinci roku 2019 v S-Bahnu (regionálním vlaku) 
v drážďanech. Když přišla paní průvodčí kontrolovat jízdenky, jedna
pasažérka, pěkně vyhlížející dáma středního věku, se začala se stou-
pajícím zoufalstvím hrabat v kabelce. Bylo jasné, že hledá jízdenku.
Paní průvodčí trpělivě čekala, ale jízdenka se stále neobjevovala.
hrozila pokuta 60 euro. „vypadá tato paní solidně?“ zeptala se nás
paní průvodčí. všichni jsme přisvědčili. „Co s ní mám dělat“ ptala se
průvodčí dál. „třeba by mohla něco zazpívat nebo přednést básnič-
ku“ zněl návrh. Paní se zapýřila, ale nebyla ochotná se ztrapnit. Mla-
dík se sluchátky měl jiný návrh: „umíte se alespoň modlit?“. „to
bych snad svedla“, zněla po chvíli tichá odpověď. Byl jsem zvědavý,
jestli ji paní průvodčí vyzve, aby se tedy pomodlila Otčenáš. ta místo
toho roztáhla ruce v naznačeném objetí všech přítomných: „výborně,
tak se za nás všechny dnes večer pomodlete.“ 

Podle Ruedigera Steinke

SlávA BOhu… v POdzeMí
v polském solném dole Wieliczka v hloubce asi 300 metrů se dostávají
návštěvníci do obrovského sálu, který vyhlíží jako katedrála. Jsou zde
biblické scény, vytesané do soli: večeře Páně podle da vinciho, Madona
s děťátkem, scéna Kristova narození. to vše vytvořily generace horníků,
po práci, po šichtě. 
Mohli odpočívat, dát si „nohy nahoru“, ale oni ne. vyjádřili tím myš-
lenku „život je víc než těžká práce. Je zapotřebí i krásy a zbožnosti.“
tato podzemní kaple otevírá pohled vzhůru k nebi. Když tady zaznívá
vánoční evangelium a andělské poselství „Sláva Bohu na výsostech..“,
patří k výsostem i hlubiny, i tento prostor. tak jsem to tady zažil.

Podle Jense ehebrechta-zumsande

ŽASnutí
Můj německý kamarád-farář navštívil se mnou před několika lety 
v adventu výtvarnici Jarmilu haldovou. velmi se mu líbily její bet-
lémské postavičky. nejvíc se mu líbily jejich doširoka otevřené oči.
Žasl spolu s nimi a žasne každé vánoce, když betlém z Orlických hor
staví pod vánoční stromek. 

An 

neBe Je Otevřené
Žasnutí nese v sobě riziko. Kdo žasne, vypadá na první pohled hloupě,
s otevřenýma očima a s pootevřenou pusou. Žasnoucí vypadá jako dítě.
Žasnutí je také nevěřícné: cože? Je to možné? vánoční zvěst je založena
na takovém žasnutí, protože přeskakuje konvence a obvyklé věci úplně
obrátí. umět více žasnout – to by byl vánoční dárek! Mít víc odvahy
nechat se dotknout něčím, co člověka přesahuje, jeho vědění, jeho malé
„já“. nebe je otevřené, když člověk věří, že to tak je. 

Podle Matthiase drobinski

tušení POKOJe
vánoce jistě přinášejí zvláštní hřejivou atmosféru, která se dotýká
našich srdcí. Co je pro mne nejdůležitější, co se mne na štědrý večer
nejvíc dotýká? Je něco, co se každý rok opakuje a trvá to přesně 3
minuty a 48 vteřin. Je to něžný počátek, tichounký příslib pokoje. A u
nás v německu se to na štědrý večer opakuje vždy v 0.00 hodin. to už
je po rušném večeru, dopoledních přípravách, společném jídle, roz-
balování dárků. nastává chvíle, kdy zazní andělský zpěv. A capella –
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Milí přátelé, možná jste se podivili trochu nevánočnímu obrázku. Je to
jedno z 18 zastavení v Deštném, které vytvořila hlavně pro děti řezbářka
paní Jarmila Haldová ve spolupráci s panem řezbářem Fajfrem. Na všech
těch místech jsou krásné dřevěné, pestře kolorované sošky dívky.
Je to princezna Kačenka, považovaná za duchovní symbol Orlických hor.
Kačenka tam je vždy v jiné póze a doprovázená textem i novým úkolem pro
stopaře. Rozhodně to stojí za výlet s dětmi. Stezka končí v údolí u menší
chaty „Kozí chlívek“, kde je Kačenka zachycena na venkovním dvorku, kde
chová celou řadu zvířátek i ptáků.
Odvážil jsem se jednu Kačenčinu sošku spojit s Vánocemi. Proč? Kačenka
tam klečí a dívá se trochu vzhůru. Roztomilý koloušek v jejím náručí je celý
blažený, beze strachu. Tak jsem si řekl, že můžeme tuto scénku klidně umís-
tit do nějakého velkého českého Betléma. Kačenka v mé představě klečí
před narozeným Ježíšem, jeho matkou Marií a Josefem. Nese malému
Božímu Synovi kolouška na hraní. On ho jistě po nějaké době vrátí srně,
jeho mamince.
Možná se tomu zasmějete, možná se Vám to zalíbí. V každém případě bych
si přál, aby z toho obrázku na Vás dýchla radost z narození Spasitele.
Zazpívejme si spolu s Bratřími:
„Radujme se vždy společně, vzdávajíce chválu vděčně Bohu Otci nebeskému, Synu i Duchu svatému!“
A v roce 2021 kéž vymizí strach z nemoci a provází nás láska, naděje i moc Boží!

Pavel Javornický

AktuAlitA: Vánoční přání z orlických hor
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z církví doma i ve světě
předstAVitelé hongkongského
prodemokrAtického hnutí Byli uVězněni
Představitele studentského prodemokratického hnutí Agnes Chowovou,
Joshuu Wonga a Ivana Lama, poslal minulý týden hongkongský soud do
vězení. Už 25. listopadu byli vzati do vazby za loňskou protivládní demon-
straci před policejním ústředím v Hongkongu. Nyní soud Wonga odsoudil
k 13 a půl měsícům odnětí svobody, Chowová dostala desetiměsíční trest a
Ivan Lam sedm měsíců vězení. Mezinárodní organizace pro lidská práva
Amnesty International vyzvala k „okamžitému a bezpodmínečnému pro-
puštění“ odsouzených. Loňské demonstrace vyvolal v Hongkongu návrh
zákona, který měl umožnit vydávání lidí podezřelých z trestných činů do
pevninské Číny. Demonstranti vyjadřovali obavy, že lidé vydaní do Číny
ovládané komunistickou stranou by mohli čelit nespravedlivým procesům.
Hongkongská vláda nakonec návrh zákona pod tlakem stáhla, protesty ale
pokračovaly s požadavkem širších demokratických reforem. Centrální čín-
ská vláda nakonec letos v červnu prosadila pro Hongkong nový zákon o
národní bezpečnosti, který umožňuje potlačování „teroristických a separa-
tistických aktivit, podvratné činnosti i zahraničního vměšování“. Ten může
být uplatňován také retroaktivně.
Všichni tři odsouzení představitelé hnutí se otevřeně hlásí ke křesťanství.
Joshua Wong je evangelikální křesťan, Agnes Chowová a Ivan Lam katolí-
ci. O své víře hovoří jako o jednom z důvodů k politickému aktivismu.
Americký novinář a zakladatel novin Crux Now John L. Allen upozorňuje,
že náboženské přesvědčení je jedním z hlavních motivů hongkongských
protestů a přiklání se k názoru, že současné počínání vládních orgánů je
možné vnímat jako pronásledování křesťanů.

www.christnet.eu

Betlémské sVětlo k nám doputuJe i V doBě pAndemie
Více než třicetiletou tradici Betlémského světla nepřeruší ani současná
složitá situace. Do své předvánoční služby společnosti se skauti a skaut-
ky pustí i letos a symbol míru a přátelství v podobě plamínku z Betléma
opět rozvezou po republice. Celá akce však bude probíhat za zpřísně-
ných hygienických pravidel. „Poselství naděje, světla, jež překonává
tmu, které plamínek přináší, je letos ještě aktuálnější než jindy,“ uvádí
mluvčí Betlémského světla Zuzana Hrbková. Pro tento ročník vybrali
pořadatelé heslo „Mír překonává hranice", které se zatím daří naplňo-
vat. Plamínek již z Betléma doputoval letecky do Rakouska, odkud ho
tamní skauti budou šířit dál. Tradiční ekumenická bohoslužba, na které
si v běžných letech Betlémské světlo přebírají delegace z různých zemí,
proběhla v sobotu 12. prosince v Salzburgu v podobě on-line přenosu.
V neděli plamínek převzali na hraničním přechodu Drasenhofen – Mikulov
brněnští skauti a dovezli ho do Brna. Po republice pak Betlémské světlo roz-
vezou skautští kurýři vlaky, a to v sobotu 19. prosince. Všichni dobrovolní-
ci budou mít potřebné ochranné pomůcky. „Apelujeme na pořadatele míst-
ních akcí, aby světlo předávali pouze pod širým nebem a dbali na udržová-
ní odstupů, jak ve frontách, tak mezi příchozími a dobrovolníky,“ uvedl
vedoucí akce Jiří Dorazil. Tradiční donášky světla do domů nebo do domo-
vů důchodců budou také značně omezené, bezkontaktní předání je v těch-
to případech nutností. Betlémské světlo se stalo novodobým symbolem
Vánoc. U nás se o jeho šíření starají skauti a skautky už po dvaatřicáté.
Akce stojí na stovkách dobrovolníků, plamínek je tak rovněž symbolem
nezištnosti a lidské vzájemnosti. Všechny potřebné aktuality, včetně
seznamu míst, kam si lidé mohou pro plamínek přijít, je možné najít na: 

www.betlemskesvetlo.cz.

která nastavuje především jiné hod-
noty. Čteme, že byli spravedliví
před Bohem a žili bezúhonně. Mož-
ná bychom řekli, že to patří tak tro-
chu do středověku, že se posunula
doba. Doba se ale neposunula, jen se
posouvá to, co my považujeme za
smysluplné a za to, pro co stojí za to
žít. Zachariáš byl kněz, který ale 
v chrámu sloužil jen několik dní 
v roce. Jinak se věnoval zřejmě
zemědělství nebo nějakému řemes-
lu. Alžběta se zřejmě starala o do-
mácnost. Tento pár ale prožívá bo-
lest a tou je bezdětnost a asi i ztráta
nadějí, že se toto někdy změní. Oba
manželé byli pokročilého věku.
Pokud je někdo bezdětný v naší do-
bě, potom důvodem jeho smutku je
především touha po dítěti. V Izraeli
byl tento problém poněkud složitěj-
ší, protože bezdětnost byla považo-
vána za Boží trest a naopak mít děti
znamenalo být požehnaný. Nyní se
dostáváme k jistému paradoxu –
Zachariáš a Alžběta žijí bezúhonně,
Zachariáš je navíc kněz, jeho jméno
znamená „Hospodin pamatuje“ a
zde jakoby Hospodin zapomněl.
Alžběta byla z rodu kněze Árona a
její jméno znamená „Bůh je moje pří-
saha“, nebo též „Bůh je věrný“.
Když si dáte dohromady jejich cha-
rakteristiku, jejich jména a jejich bez-
dětnost, jaksi nám to moc nejde
dohromady. Problém je, že toto jsou
kupecké počty, které platí ve světě
obchodu, ale ne u Pána Boha. Pán
Bůh nám nedává odměny podle
míry naší zbožnosti. Někdy je to
právě trápení, které nás vede k pro-
hloubení naší víry a důvěry. Z. a A.
se svojí bezdětností nemohli nic
dělat. „Pouze“ prosit Boha, aby na
ně shlédl a skrze to se učit důvěře a
vytrvalosti. Zároveň ale i očekávat,
protože Bůh je Bohem překvapení,
nových začátků. Je Bohem, pro kte-
rého není nikdy pozdě. Věřím, že
každý z nás má nějaké touhy či sny.
Tak, jako to pro tento bezdětný pár
byly děti, může to pro někoho další-
ho být něco jiného. Otázka je, zda se
nám to či ono stane tím, okolo se točí
veškeré naše přemýšlení, život, za
čím jsme ochotni i schopni jít „i přes
mrtvoly“. Nebo zda svoje sny doká-

žeme čestně Bohu sdílet a zároveň 
i důvěřovat…

MlčíCí KAzAtel
Příběh pokračuje zvláštní zkušenos-
tí Zachariáše v chrámu. Pro kontext
je třeba vědět, že kněží v Izraeli byli
rozděleni do tzv. tříd nebo v někte-
rých překladech oddílů. Každý od-
díl mohl jednou za čas poslat svého
kněze, aby sloužil jeden týden v chrá-
mu. Každý den se losovalo, co který
kněz bude v chrámu dělat. Nejvyšší
pocta byla obětovat kadidlo ve sva-
tyni. Protože kněží bylo hodně,
mohl toto kněz vykonat jen jednou
za život. Během této své kněžské
služby se najednou dozví, že bude
mít dítě. Jenže z Božího rozhodnutí
oněmí. Proč? Důvod máme popsaný
naprosto přesně – „protože jsi neu-
věřil slovům o tom, že se ti narodí
syn.“ Možná je to i naše zkušenost –
sice se za něco nebo někoho modlí-
me, ale jedná se spíše o modlitbu na-
učenou, mechanickou, která se jen
těžko dere přes rty. Jenže bych zde
rád akcentoval jinou myšlenku – je
příznačné, že Zachariáš je kněz.
Němý kněz, kazatel je jako obchod-
ník, který zapomněl sčítat nebo ře-
meslník, který přišel o ruce. Pán Bůh
prostě Zachariáše odstaví. Alžběta
žije s Marií, aby se podělila o svoji
radost a Zachariáš je sám vlastně ce-
lou dobu, po kterou Alžběta čeká
Jana. Možná Bůh během tohoto ob-
dobí učí Zachariáše, co to znamená
slovo důvěra. Nechá ho, aby si ně-
které věci znovu promyslel, snad 
i promodlil. Aby si dal dohromady
některé svoje priority, aby si věci
utřídil a seřadil. Zde vidíme, že žád-
ný čas není ztracený – i dokonce čas,
kdy jsme odstaveni z každodenní
rutiny. Někdy se naopak zdá, že čím
více se do své každodenní rutiny za-
hrabáváme, tím více jsme mimo.

BOŽí SlitOvání
Je svůdné tento příběh interpretovat
tak, že Jan byl vyslyšený, nebo jak
rádi říkáme „vymodleným“, dítě-
tem. Skoro bychom řekli čítankový
příklad vyslyšené modlitby. Jenže
pointa příběhu bude možná ještě
trochu jiná. Okolí říká rodičům, aby
dítě dostalo jméno po otci – tedy

„Hospodin pamatuje“. Není jasnější
důvod než takto malého pojmeno-
vat. Hospodin na Zachariáše pama-
toval! Jenže dítě dostává jméno Jan,
což znamená „Hospodin se slito-
val“. Jak víme, Jan se stává ohlašo-
vatelem příchodu Mesiáše – Krista.
Stává se ohlašovatelem Božího slito-
vání. Zároveň je tím řečeno, že to co
dostáváme, je výraz Božího slitová-
ní, Boží milosti ne našich zásluh. To,
co Bůh Z. a A. dal, nebyla žádná jeho
povinnost, přesto tak učinil, protože
se slitoval. Boží milost a Boží slitová-
ní nám ukazuje, že vše co máme je
jaksi navíc. Že věci jako život, láska,
domov, děti atd. jsou darem. Ta nej-
základnější lidská reakce potom za
dar poděkovat. Možná jsme někdy 
v pokušení se spíše dívat, jaké dary
ještě nemáme.

A CO děti???
Poslední věc – V. 15–17. Bude veliký
před Pánem, tedy bude sloužit Hos-
podinu. Asi víte, jak Jan skončí –
předčasně, protože je popraven.
Zřejmě dělal to, co viděl u svých
„obyčejných“ rodičů, které ale oby-
čejní nebyli. Následoval Hospodina.
Zároveň vidíme, že Zachariáš i Alž-
běta vidí jako poctu, že jejich dítě
bude použito Bohem. Když jsem od-
cházel z hudebky a díval se na odjíž-
dějící terénní auta, ve kterých se od-
vážely rodinky směřující na dovole-
nou do Dolomitů, musel jsem nad
tím vším přemýšlet. Vůbec ne nad
auty a Dolomity, ale nad tím, co po-
važuji za úspěch a k čemu vedu
svoje děti. Zda skutečně toužím po
tom, aby uvěřili… ale to je strašně
málo – zda jsem jim oním Zachariá-
šem a Daniela Alžbětou. Zde je vedu
k tomu, aby se stali nástrojem 
v Božích rukou.

SlAvný závěR
Po těchto prvních kapitolách již o Z.
a A. nic nečteme. Jan svůj život skon-
čí o pár kapitol později. Přesto mě
životy těchto tří lidí fascinují a přita-
hují – proč? Protože svůj život dali
do rukou Božích a to nejen ve svém
přesvědčení, ale ve svém konání.
Přál bych toto každému z nás…        

david novák
předseda Církve bratrské

zachariáš a Alžběta  lukáš 1
Dokončení ze str. 1

Evropská kultura dobře rozpoznala, česká je její součás-
tí po tisíc let, že její staletý a tisíciletý vývoj se má opírat
o důležitý základ lidského života, jímž je poselství
Vánoc s jejich duchovním bohatstvím. To proto, aby se
cesta národů i celého lidstva neproměnila ve slepou ulič-
ku vedoucí do bezvýchodnosti. Křesťanství pro to při-
nášelo nejen vnější podmínky, ale také bohatou náplň,
po celá staletí. Ony podmínky byly odstraňovány 
v posledních desetiletích. V naší zemi dnes už padlou
ideologickou doktrínou, i jinde ve světě mnoha dalšími
vlivy. 
V novém uspořádání v naší zemi už není křesťanství tla-
čeno na okraj společnosti. Jen se tu usadila síla lhostej-
nosti, která se nabízí jako možný program života. A tak
se stalo, že zásadní změna nás zastihla všechny nepři-
pravené na nové a svobodné programy života. Nás křes-
ťany zastihla nepřipravené k širšímu svědectví i službě.
Nekřesťany zastihla nepřipravené naslouchat čemukoli
jinému, co se nevejde do horizontu jejich úvah.
A jsou to Vánoce, které s Velikonocemi jsou ohnis-
kem, kolem kterého se rozrůstal život jedince i spole-
čenství národa, a velké části lidstva už takřka dva
tisíce let.
Co jsou tedy Vánoce? Před mnoha lety to vyjádřil švý-
carský teolog Emil Brunner: „Vánoce jsou největší a nej-
rozsáhlejší nekrvavou revolucí v dějinách, i když nako-
nec přece jen krvavou. Tekla v ní však krev jen jednoho,

toho v Betlémě narozeného dítěte, jež umírá na Golgatě
jako muž bolesti“.
Ať chceme nebo nechceme, uprostřed kouzla vánoční
pohody se nám připomíná právě tento proměnitel lid-
ských srdcí a obnovitel veškeré mizérie lidských dějin,
Ježíš Kristus.
Současný člověk ponechává náboženské otázky stranou
svého uspěchaného života. Víru v Boha, náboženství,
spiritualitu bere jen jako životní kolorit, který po totální
změně poměrů je opět alespoň vhodným doplňkem.
Jako by se víra v Boha dnes hodila i na cestu k uctívané
tržní soutěsce, kudy se nevchází do Boží blízkosti, ale
především do ráje prosperity.
O Vánocích však promluvil k lidstvu Bůh! Má-li důvod
lidstvo oslovit, zajisté mu chce vyřídit něco podstatného.
Nechce a nehodlá jej však k ničemu nutit. 
A tady začíná druhá nesnáz Vánoc. Jak uslyší a rozpo-
zná současný člověk toto boží oslovení, když se tak
zabarikádoval ve svém světě proti všemu a proti všem?
Navíc začíná užívat stále více zbraně nakupené na své
vlastní moderní barikádě: domýšlivost, nezájem, lhostej-
nost. A pak najednou jsou tu Vánoce. Zaslechne vůbec to
ústřední z evangelia: „Dnes se vám narodil spasitel".
Tomu málo rozumí, a tak se diví. Ve stylu těch prvních
udivených, jak o nich píše evangelium. „I divili se všich-
ni, kteří slyšeli o tom, co jim bylo mluveno od pastýřů". 

radost a smutek Vánoc 2020
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bez doprovodu hudebních nástrojů - zpívá Sinéad O´Connor píseň
„tichá noc“. v těch necelých 4 minutách zažívám nebeský pokoj.
Myslím na děťátko, na jehož bedrech leží přání celého světa. Bez-
branné a nahé dítě vysílá do světa svůj příslib. tuším, že toto dítě
může přinést světu Pokoj, že poselství tohoto kojence je silnější než
všechny diktatury, terory, nenávist i závist. tyto 3 minuty a 48 vteřin
jsou mým osobním vyznáním víry. Každý rok. vždy znovu.

Podle Mirko Kussina

GOOG niGht liGhtS
v dětské nemocnici v Providence, hlavním městě amerického státu
Rhode island, mají zvláštní rituál: 
každý večer se shromažďují malí pacienti u oken na přední straně
budovy a čekají na Good night lights (na Světla dobré noci). neexis-
tuje výjimka, že by se děti toho znamení nedočkaly. hotely, restaura-
ce i vedle nemocnice stojící universita ve 20.30 každou noc rozsvítí na
1 minutu světla a blikají s nimi. vypadá to moc hezky. Přidávají se 
k nim i policisté, hasiči, řidiči osobních aut. Cyklisté a pěší blikají
baterkami. Je to malé gesto, které říká: myslíme na vás, jsme s vámi.
uzdravte se. naše město na to čeká.
K tomuto rituálu dal podnět malíř Steve Brosnihan. Býval často v této
nemocnici až do večera a dětem maloval pro potěšení obrázky. Pak jel
na kole domů. Rozsvítil světlo na své helmě a to se rozblikalo. v mnoha
oknech kliniky se  ještě svítilo a Steve si představoval, co děti ještě děla-
jí. Možná některé stojí u okna a je smutné. Chybí mu laskavé „dobrou
noc“. Pro tuto myšlenku získal Steve své přátele. děti na signály odpo-
vídají blikáním svých baterek. Celé to trvá - každý večer - jednu minu-
tu. Minutu s ujištěním, že o sobě víme, že k sobě patříme...

Podle hanny Buiting
Přeložila a upravila Alena naimanová

Jiný advent ii
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Povstaň, rozjasni se, protože přišlo
tvé světlo a vzešla nad tebou Hos-
podinova sláva.

izajáš 60,1 CSP
Když byla Alžběta v šestém měsíci,
byl anděl Gabriel poslán od Boha do
Galilejského města, které se jmenuje
Nazaret, k panně zasnoubené muži
jménem Josef, z rodu Davidova;
jméno té panny bylo Maria. Při-
stoupil k ní a řekl: "Buď zdráva,
milostí zahrnutá, Pán s tebou." Ona
se nad těmi slovy velmi zarazila a
uvažovala, co ten pozdrav zname-
ná. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria,
vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle,
počneš a porodíš syna a dáš mu
jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude
nazván synem Nejvyššího a Pán
Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.
Na věky bude kralovat na rodem
Jákobovým a jeho království nebu-
de konce." Maria řekla andělovi:
"Jak se to může stát, vždyť nežiji 
s mužem?" Anděl jí odpověděl: "Se-
stoupí na tebe Duch svatý a moc
Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé
dítě bude svaté a bude nazváno Syn
Boží. Maria řekla: "Hle, jsem slu-
žebnice Páně; staň se mi podle tvého
slova." Anděl pak od ní odešel.

lukáš 1,26-35,38
Milí přátelé, 
první verš v záhlaví dnešního dopi-
su jsem vybrala ze Starého zákona.
Druhý oddíl z Písma je poněkud
delší, a je vybrán z Nového zákona. 
Ve starozákonním čtení Hospodin
ústy proroka Izajáše povzbuzuje
izraelský lid a dává jim svým slo-
vem naději do budoucnosti. Slova
povzbuzení měla být pro Izraelce
světlem. Měla ukazovat na druhý
příchod Krista. Jakoby Hospodin
svému lidu říkal: „Zvedněte hlavy,
vaše tváře ať se rozjasní nadějí, neboť
nad vámi se rozzářila Hospodinova
sláva.“ Tato slova píše Izraelcům Iza-
jáš asi šest set let před Kristem. 
Oddíl z Lukášova evangelia z Nové-
ho zákona je jeden z nejznámějších
oddílů, který se čte v adventním
období. 
K rozrušené Marii přichází anděl se
slovy: "Buď zdráva, milostí zahrnu-
tá, Pán s tebou." Ona se nad těmi
slovy velmi zarazila a uvažovala, co
ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl:
"Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla
milost u Boha. Hle, počneš a porodíš
syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude
veliký a bude nazván synem Nej-
vyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho
otce Davida. Na věky bude kralovat
na rodem Jákobovým a jeho králov-
ství nebude konce." "Hle, jsem slu-
žebnice Páně; staň se mi podle tvého
slova." 
Marie je mladá, chudá židovská dív-
ka. Při setkání s andělem slyší jeho
nezvyklý pozdrav. Je z toho, co se 
v tu chvíli kolem ní děje a čeho je
součástí, velmi zaražená. Anděl jí
dodává odvahu. "Neboj se, Maria,
vždyť jsi nalezla milost u Boha.“
Sděluje jí, k čemu ji Hospodin povo-
lává. Marie nerozumí úplně všemu,
co jí anděl říká, ale s důvěrou, odva-
hou, pokorou, bázní a poslušností
Boží povolání přijímá. Stvrzuje ho
slovy: "Hle, jsem služebnice Páně;
staň se mi podle tvého slova." Tato
její odvaha, pokora, důvěra v Boží
moc i jeho pomoc, a poslušnost Boží-
mu povolání, umožní, aby se děly
Hospodinovy plány, které navždy
změní chod lidských dějin i života
každého z nás. Maria se stává mat-
kou Ježíše, Syna Božího. V tom je
výjimečná. Pán Bůh však přichází 

s nabídkou nového života ke kaž-
dému z nás. Svojí každodenní blíz-
kostí nám dává možnost, nechat se
proměnit. Sklání se k nám jako
zachránce. Stejně jako Maria máme
na vybranou. 
Boží zavolání ve svém životě jsem
uslyšela i já. Stalo se tak skrze slovo
zapsané ve Starém zákoně v proro-
ku Jeremjášovi. Bůh promluvil k mé-
mu srdci těmito slovy: „Neboť to, co s
vámi zamýšlím, znám jen já sám, je
výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o
pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději
do budoucnosti. Budete mě volat a cho-
dit ke mně, modlit se ke mně a já vás
vyslyším. Budete mě hledat a naleznete
mě, když se mne budete dotazovat celým
svým srdcem.“(Jr 29,11-13) V srdci
jsem prožívala úžas, bázeň, radost a
rozechvění. Pane, ty si mě chceš
používat přes všechna má zdravotní
omezení i se všemi mými slabost-
mi??! V mnoha lidských očích jsem
neperspektivní. Na pomoc, pocho-
pení, přijetí, lásku druhých lidí jsem
odkázaná. Lidé mne lehce přehléd-
nou - nejen pro moji malou postavu.
Bůh ke mně úžasně promluvil jasný-
mi slovy proroka Jeremjáše, a já jsem
je přijala do srdce. A toto slovo pro-
měnilo můj život a naplnilo mne
Božím životem a požehnáním. Stej-
ně jako Marii a každého z nás. 
Jak potom vypadá život člověka /i
můj/? Člověk prožívá ve svém nitru
velkou touhu Bohu sloužit nezávisle
na svých možnostech. Ježíš mě ve
službě učí jedné důležité věci. Jako
bych slyšela: „Nepotřebuji tvoji do-
konalost, ale toužím po tom, abys
vše co děláš, dělala celým svým srd-
cem. Pak se nemusíš ničeho bát.“
Moje služba Bohu i lidem se s časem
různě proměňovala a mění. Co však
nejvíce naplňuje moje srdce po ce-
lých téměř třicet let víry, je modlitba.
Věřím, že toto je má hlavní služba,

do které mně Hospodin pozval. Se
službou mi Bůh daroval nové vzta-
hy, nová přátelství, duchovní rodi-
nu - církev, kde mám duchovní do-
mov. Bůh v Kristu vstoupil do světa
díky Mariině poslušnosti. Stejné je to
s námi. Bůh jedná a vstupuje do
světa skrze lidi, kteří jsou ochotní
poddat se jeho vedení. Tak přichází
Boží moc do našich všedních dní, a
my můžeme alespoň částečně zaku-
sit Boží království v našem světě. 
Advent je čas očekávání na příchod
Krista. Může se stát časem vhodným
pro ztišení, naslouchání Bohu a hle-
dání jeho plánu pro můj další život.
Je to příhodný čas pro prohloubení a
obnovení vztahu s Kristem. Advent
může být také časem očekávání a
přípravou na další cestu s ním, ke
které stejně jako Marii, zve každého
člověka. Cesta to není snadná, ale
proměňující život toho, kdo se na
cestu s Bohem vydá. Pokud poslech-
neme Boží volání, a vyjdeme pod
vedením Krista, pak naše životní
cesta dává jasný smysl, směr a cíl -
Boží království. Na této cestě proží-
váme přijetí od Hospodina, jeho
bezpodmínečnou lásku, vyučování,
napomínání, usvědčování ze špat-
ných postojů a hříchu. Zakoušíme
útěchu, když se nám zdá, že cesta je
příliš náročná. Rosteme v poznání
Boha a stáváme se mu podobnými.
Z vlastní zkušenosti a z Písma víme,
jak vzácný a milovaný je každý člo-
věk v očích Ježíšových. Pokud se
společně vydáme na cestu, a dáme
se Bohu do služby, stáváme se svěd-
ky a nositeli jeho lásky. Ona se touží
rozdávat prostřednictvím lidí, kteří
jsou ochotni nechat se použít samot-
ným Hospodinem i v této nelehké
době kterou procházíme. 

vaše eva
kontakt: Farní úřad CČSH, B. Kobzi-
nové 2088, 58001 Havlíčkův Brod

tajemství Božího života v nás
Komentář k evangeliu podle Matouše (1,16,18-21.24a), které přibližuje
postavu Josefa a okolnosti, za kterých se Josef dozvěděl jméno dítěte,
jež počala jeho budoucí manželka Maria. Josef, muž spravedlivý, se roz-
hodl vzít ji k sobě.
evangelium nám říká, že byl Josef spravedlivý, to znamená, že byl
mužem víry a žil z víry. Mužem, kterého můžeme zahrnout mezi svěd-
ky víry, mezi ty, kdo žili víru jako podstatu toho, v co doufáme a pře-
svědčení o věcech, které nevidíme. Josef je mužem víry, proto byl spra-
vedlivý. nejenom proto, že víru měl, ale také proto, že ji žil. tento spra-
vedlivý muž byl vyvolen, aby vychoval Ježíše, který byl pravý člověk,
ale také Bůh. Bůh si k tomu povolal spravedlivého, muže víry. Muže
schopného být člověkem, schopného mluvit s Bohem a účastnit se
Božího tajemství. toto byl Josefův život. Žil své řemeslo, svůj lidský
život a měl účast na Božím tajemství. Byl mužem schopným mluvit a
rozmlouvat s tajemstvím Boha. nebyl snílkem, měl podíl na tajemství
se stejnou nenuceností, s jakou vykonával svoje řemeslo. S řemeslnou
precizností byl schopen obrábět dřevo a dokázal mít taktéž podíl na
tajemství, nad nímž neměl kontrolu. toto je Josefova cesta víry, žít
správně svůj život, svoji profesi a v daný čas mít účast na tajemství.
Když evangelium vypráví o Josefových snech, umožňuje nám chápat
jeho účast na tajemství.
Když se budeme dívat na Josefa tímto pohledem, musí nás to nutně vést
k zamyšlení nad naší církví, nad námi členy naší církve – dovedeme mít
účast na tajemství? Anebo se potřebujeme řídit literou, předpisy, které
je brání před tím, co nemohou kontrolovat? Když společenství církve
přijde o možnost mít podíl na tajemství, ztratí schopnost díkůčinění a
klanění. Modlitba, kdy předstupujeme před tvář hospodinovu se může
uskutečnit pouze účastí na Božím tajemství.
neberme to na lehkou váhu, všichni, úplně každý potřebujeme Pánovu
milost. Jedině s touto milostí je možné, aby církev mohla žít v konkrét-
nosti každodenního života a mohla vstupovat do tajemství. Pokud to
nedokáže, bude církví polovičatou, náboženským sdružením, které je
neseno předpisy, ale postrádá smysl pro pravou modlitbu před Bohem.
Mít podíl na tajemství není snění. Účastnit se tajemství znamená mod-
lit se, meditovat, naslouchat Božímu hlasu. Účastnit se tajemství zna-
mená konat už dnes to, co budeme činit v budoucnu, až dosáhneme Boží
přítomnosti, až budeme stát před Boží tváří na věčnosti.  
na kolena padám k tvým nohám, můj příteli Ježíši a nabízím pokání
svého zkroušeného srdce, které se hrouží do své nicoty a tvé tajemné
přítomnosti. Klaním se ti, toužím tě pozvat do ubohého příbytku, který
ti nabízím ve svém srdci. Přijď ke mně, můj Ježíši, abych já přišel k tobě.
Kéž tvojí láskou vzplane veškeré moje bytí, pro život i pro smrt. v tebe
věřím, v tebe doufám, tebe miluji. Ať se tak stane. Amen.

dušan Spiridion ehmig

„každému člověku je jeho věk školou.“
JAn Amos komenský

Současní filosofové, kteří glosují události na světové scéně, kladou otázku:
„Potřebují vůbec dnes lidé Spasitele?" Lidé přece organizují všechny své věci
sami, budují svoji existenci na pragmatických odhadech i činech, plánují
budoucnost i přes práh nového tisíciletí. Svými programy nabízejí sekulární
spasení světu. Jednou ideologické, jindy ekonomické, nebo také utopicky
spirituální. A to ve všech civilizacích a společenských systémech. I v našem
národě jeho velká část neprojevuje zájem o Spasitele zvěstovaného prasta-
rým evangeliem. Mají za to, že snad ještě ve starověku lidé vyhlíželi nějaké-
ho spasitele. Izraelským zajatcům v Babylóně se zdál být spasitelem perský
král Cýrus, který jim umožnil návrat ze zajetí. Po vzniku Československa v
roce 1918 byl také prezident Masaryk mnohými označován za spasitele. Ani
dnes se leckde lidé neobejdou bez těchto odvážných a riskantních projektů
společnosti. 
A přece je náš dnešní svět jiný. Nepátrejme po jeho dalekých horizontech v
minulosti a zeptejme se sami sebe: opravdu si stačíme docela sami, opravdu
nepotřebujeme žádnou pomoc, žádné vysvobození, netoužíme po záchraně,
po skutečném naplnění svých neuzavřených programů života? Nevisí tu
přece jen ve vzduchu otázka po pomoci, po lásce, po pokoji, po vnitřním
ukotvení, které nenabídne ani vysoká produkce všeho druhu, v níž se přímo
utápíme?  Pravda, pojem spasitel je starší než křesťanství. Má pohanský
původ. Vlastně obecně lidský právě tam, kde člověk na úsvitu dějin pokazil
dílo svého života kletbou sobectví. Sobectví, které jako pavučina spoutává
lidský život. Tak od počátku se člověk přece jen v každé době a v každé
generaci ohlíží po pomoci. Vyhlíží někoho, kdo by přinesl nápravu do neu-
těšeného stavu věcí, které jej obklopují, kdo by se ho ujal, když v životě tros-
kotá. I tam, kdy už bude v údolí stínu smrti docela jen sám. A právě na tomto
jedinečném putování životem touží po pomoci, opoře a blízkosti.
Poselství Vánoc nese takovou zprávu o věrném průvodci našeho života. A
sděluje, že je pro všechny. Současný člověk prozatím neklade tuto důležitou
otázku nahlas. „Kde najdu něco takového? V jakém společenském systému,
ve filozofii, v politice, v kultuře či v nějakém náboženství?“ Křesťanský kon-
text svého života nejspíše odložil, ztratil, zapomněl.
Netřeba žárlit, že Vánoce slaví po svém, mimo kostely, chrámy, modlitebny.
Kéž by vánoční zvěst nezněla jen v kostelích, ale třeba docela civilně v nej-
rozmanitější podobě v ulicích, v domech a domovech. Aby lidé rozpoznali
potřebu pomocníka a zachránce do všelijak nešťastných a sebestředných
programů, které vytvářejí. Zdá se, že nás nezachraňují. Moc bych si přál, aby

se dnešní člověk začal divit, abychom se dnes všichni začali alespoň divit,
jako tenkrát v Betlémě: „I divili se všichni, kteří slyšeli o tom, co jim bylo mlu-
veno od pastýřů.“
Jak je tomu dnes? Dnes se znovu odvážně sází na vůdce a hegemony všeho
druhu. Vůdce vemlouvavé, inteligentní, i primitivní. Čím rychleji roste víra
v tyto vůdce, tím bolestnější bývá prozření, i zklamání. A tak se také divíme.
Někdo by mohl povědět, jestli také křesťanství není jen jednou z těchto laci-
ných nabídek pro vyhladovělou lidskou duši. Jsem přesvědčen, že nikoli. O
Vánocích připomínaný Ježíš Kristus přináší zvláštní poselství, které není pří-
kazem, ale jedinečnou nabídkou všem. Vyhladovělým i sytým, vzdělaným i
prostým. Je to nadčasový boží zájem o člověka a celé lidstvo právě do naše-
ho času. I v tak rozkymácené době jako je naše. Smíme a máme se stát pře-
devším bytostmi odpovědnými. Abychom v Bohu, kterého jsme na civili-
zační cestě ztratili, znovu nalezli zdroj života a trvalý pramen inspirace pro
jedinečný dar života mezi kolébkou a hrobem. Jen tak přestaneme být snad-
nou hříčkou všech dějinných okolností, které nás pak nutí hledat jiné spasi-
tele a zachránce. Takoví nikde nejsou.
A přichází nový údiv i letošní vánoční zvěsti. Ano, jsou tu Vánoce bolestné-
ho roku 2020 s novou laskavou nabídkou, i s novým mementem pro celé lid-
stvo. Jsou východiskem od nedobrých, a nakonec neschůdných cest života.
Jak tedy zní zpráva o našem světě o letošních Vánocích, aby byla i pro nás
povzbudivým východiskem na cestu dál, všem koronavirovým barierám
navzdory? Vánoce připomínají, řečeno biblickým obrazem, že od Kristova
narození do tohoto světa je vmísen kvas, a působí. Náš svět i náš život v něm
není odsouzen k zániku z důvodu vlastního sobectví. Náš svět i my všichni
v něm, jsme se stali pro Kristovo narození kandidáty naděje a pokoje.
Vánoce to nikomu nepřikazují, jen to už po staletí nevtíravě sdělují. Vezmi,
kdo slyšíš, a srdcem přijmi. A nechej ležet, kdo neslyšíš, možná zaslechneš
později. Jsou to každoroční signály pomoci a záchrany. To je jádro Vánoc.
Pak poznáme pravdivost biblické zvěsti i dnes: "Zvěstuji vám radost velikou,
která bude všemu lidu, neboť dnes se vám narodil Spasitel... I divili se všich-
ni, kteří slyšeli o tom, co jim bylo mluveno od pastýřů". Údiv a radost patří
ke každým Vánocům, po staletí. Krásná a bohatá evropská hudební kultura
nám to také připomíná právě o Vánocích. Pokusil jsem se o to i těmito řádky.
Hudbu inspirovanou Vánocemi rádi posloucháme, udělejme to.  Dopřejme
ji našemu sluchu i letos. Našemu srdci pak její poselství. Je inspirováno
evangeliem.

Josef hromádka

milost žít v konkrétnosti
Božího tajemství

Dokončení ze str. 2
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V českém překladu byla vydána
knížka „Láska vítězí“ (Biblion, Pra-
ha 2020). Jejím autorem je Rob Bell,
který působil v Grand Rapids, kde
sloužil jako pastor v rostoucím me-
gasboru Mars Hill Church. V tomto
sboru se setkávalo více než deset
tisíc lidí. Rob Bell publikoval tuto
knihu v roce 2011. Jeho kniha vyvo-
lala na americké scéně tak velkou
kontroverzi, že Rob Bell musel opus-
tit své pastorské místo a začal půso-
bit v médiích a jako cestující lektor.
O tom, co způsobilo tuto kontrover-
zi, může se nyní český čtenář pře-
svědčit na vlastní oči.
Rob Bell reaguje na domácí scénu,
kde řada křesťanů a sborů má příliš
jasno ve věcech nebe a pekla. Mnozí
si dovolují kádrovat druhé lidi a
posílat je na zmíněná dvě místa, jako
kdyby to bylo v jejich kompetenci.
Rob Bell nemohl unést takové kád-
rování a posílání nejrůznějších lidí
(např. Gándhího) do pekla. Escha-
tologie, učení o posledních věcech
člověka, je pro některé křesťany tak
jasné, že se tváří, jako kdyby seděli 
v nebeském štábu a jejich úkolem
bylo rozhodovat o tom, co má Bůh s
druhými lidmi po jejich smrti udělat.
Myslím, že proti těmto eschatologi-
ím by se i nejeden z nás vzbouřil,
protože to znamená zasahovat do
pravomocí Stvořitele. Jsou lidé, a na-
konec je můžeme objevit občas i na
naší křesťanské scéně, kteří přesně
vědí, kdo patří do pekla a hrůzy
tohoto místa dovedou barvitě líčit až
to připomíná to, co zaznívalo v hrů-
zyplných klášterních kázáních za-
chycených v knize „Jméno růže“
Umberta Eca. Jedním velkým poku-
šením je zmenšovat svěřený základ
apoštolů a proroků a druhým nešva-
rem je, tento základ svévolně rozši-
řovat a snažit se Bohu vyrvat jen čás-
tečně poodhalená tajemství.
Rob Bell se ve své knize vehementně
postavil proti kádrování lidí a snažil
se ukázat, že evangelium je „mno-
hem lepší zprávou, než jsme čekali“.
V mnohém je jeho kniha osvěžující a
varující před vstupováním do
Božích kompetencí. Velmi správně
také ukazuje, že věčný život není
odletem do jiné galaxie, protože
Nový zákon zvěstuje druhý příchod
Ježíše Krista na zem. Proto záleží na
tom, jak na této zemi žijeme, jak se o
ni staráme, protože tato země bude
jednou obnovena. Důležité je pocho-
pení bohatství evangelia. Bell říká,
že evangelium není jen vstupenkou
do nebe, ale je pozvánkou k spoluú-
časti v nikdy nekončícím proudu
radosti a kreativity. 
Bell také směřuje k agnosticismu ve
věci budoucnosti těch, kteří neměli
možnost slyšet pozvání evangelia,
nebo ho slyšeli silně deformované.
Až potud není problém s Robem
Bellem souhlasit a přijmout jeho
dobře myšlené výzvy k dalšímu pře-
mýšlení. Vždyť je to vážné varování
před farizejským odsuzováním dru-
hých lidí. Problém Bellova přístupu
nastává, když se v knize objevují
zpochybnění existence pekla. Z tex-
tů o tom, že Ježíš Kristus zemřel na
kříži za všechny, vyvozuje Bell, že
tedy všichni jsou vlastně vykoupeni.
Bůh chce, aby všichni byli spaseni.
Cituje např. ze 2 K 5,19: „Neboť 
v Kristu Bůh usmířil svět se sebou.
Nepočítá lidem jejich provinění…“
Jenže text pokračuje dál a čteme
„…a nám uložil zvěstovat toto smí-
ření. Jsme tedy posly Kristovými,
Bůh vám domlouvá našimi ústy; na
místě Kristově vás prosíme: dejte se
smířit s Bohem!“ Proč nám Bůh při-

kázal zvěstovat toto smíření a člověk
se má dát smířit? Mám problém s
Bellovým způsobem argumentace,
protože celá řada jím citovaných
biblických textů je vytržena ze sou-
vislosti a text je sice čtivě, ale příliš
lehce nadhozený. Nedozvíme se, jak
Bell rozumí klíčovým textům. V celé
knize není citován žádný jiný autor
a není uveden ani žádný křesťanský
směr.
Vděční můžeme být za otevření
nesmírně důležitých témat, do kte-
rých Rob Bell vpadne s celou vehe-
mencí své osoby a jistě mu velmi jde
o to, aby potěšil všechny ty, kteří
byli odrazeni obrazem přísného
Boha, který připravil hořící peklo,
kde bude pláč a skřípění zubů. Na
jedné straně je jasné, že je třeba
znovu otevírat nesnadné biblické
texty a nově usilovat o jejich odpoví-
dající interpretaci. Na druhou stranu
je vážnou otázkou, jestli nás má
motivovat a řídit přijatelnost věrou-
ky církve pro současného člověka.
Demytologizační pokusy se již více-
krát objevily v dějinách církve,
zasvítily a většinou rychle zapadly.
Bell ve své knize dochází ke zvláštní
interpretaci kříže. Podle něj tradiční
křesťanský výklad vede k tomu, že
nás vlastně Ježíš zachraňuje před
svým hrůzyplným Otcem. Ve sku-
tečnosti přece Bůh sám poslal svého
Syna, je to Boží spasitelná akce. 
V nastíněné Bellově koncepci není
místo pro spravedlnost a soud.
Někteří o Bellovi napsali, že provádí
„hermeneutickou gymnastiku“. Jistě
jsou v knize zajímavé důrazy. Např.
tvrzení, „peklo si děláme sami“.
Křesťanské odsuzovače druhých
považuje za staršího bratra z podo-
benství o Marnotratném synu a 
v tom má jistě pravdu. Bell odmítá
věčné trápení odsouzených. V tom
není sám. Takový teologický postoj
zaujímaly různé postavy církevních
dějin od patristiky až po současnost.
Tomuto pohledu se říká anihilacio-
nismus, protože se kloní k vrstvám
Písma, které naznačují, že po odsou-
zení nastane zničení těch, kteří setr-
vali ve svém životě u zla. Např.
„ohnivé jezero“ naznačuje totální
destrukci. Jsou to závažné otázky a
vše se v člověku bouří, že by trest
mohl trvat věčně. Tyto otázky zůstá-
vají pro nás jakoby v mlze a my lidé
je stejně zcela nepochopíme. Univer-
zalismus spásy, ke kterému tíhne
Bell, je těžké obhajovat. Snažili se o
to mnozí. Na rozhraní 2. a 3. století
církevní otec Origenés došel k tomu,
že všichni budou zachráněni, a na-
konec se Bohu poddá i Satan. Toto
učení prázdného pekla církev nikdy
neakceptovala.
Po erupci kladných i záporných
reakcí na Bellovou knihu se situace
uklidnila. Kladným přínosem byl
nový zájem o eschatologické otázky
Božího soudu a věčného života. Rob
Bell nakonec nezměnil dogmatiku
žádného církevního proudu. Jak cír-
kev katolická, tak církve pravoslav-
né i církve protestantské, zůstaly u
klasických kréd prvních pěti století.
Dál opakovaně vyznávají „sedí na
pravici Boha Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé“.
Bell peklo úplně nepopírá, ale posu-
nuje ho do pozemského života. Říká,
že si peklo děláme sami a sami se
trestáme odmítnutím Boží milosti a
lásky. Podle něj méně lásky zname-
ná v životě větší peklo. Mnozí by-
chom si přáli, aby všichni lidé na-
hlédli, že zákony a vůle našeho
Stvořitele platí a že je třeba se k nim
vracet. Boží láska je nesmírná, ale

není jedinou charakteristikou naše-
ho Stvořitele. Malou analogií může
být výchova dětí, které jsou rodiči
nesmírně milovány, přesto mohou
nastat chvíle, kdy přijde trest a jsou i
případy, kdy děti z domu odejdou
na cestu zla a nevrátí se jako Mar-
notratný syn. Ježíš Kristus hovořil o
pekle velmi často. A neměl na mysli
jen jeruzalémskou hořící, čadící a
zapáchající Gehennu, jak to předklá-
dá Bell. Několik závažných slov o
pekle najdeme v nedávném článku
Davida Nováka na tomto webu. Pro
C. S. Lewise, N. T. Wrighta či Tima
Kellera a mnohé další křesťanské
myslitele nebylo eschatologické
peklo jen alegorickým obrazem.
Havlovské heslo naší sametové
revoluce obsahovalo spojení „Prav-
da a láska musí zvítězit nad lží a
nenávistí“. Láska bez pravdy může
být pouhý rozplizlý sentiment.
Pravda bez lásky je strašná a mů-
že zabíjet. V Ž 85,11 je napsáno:
„…spravedlnost s pokojem si dají
políbení“. Pokoj je spojen se sprave-
dlností.
Bellovu knihu o vítězství lásky jsem
si rád přečetl. Ano, musíme se více
učit milovat druhé, pomáhat, slou-
žit, ale nesmíme potlačovat pravdu.
A ke zjevené pravdě patří také soud.
Proč nepřijmout Kristovu oběť za
hřích a naději věčného života? Bůh je
láska a jeho láska vítězí. Bůh je ale
zároveň také spravedlnost. Proto
pro nás pozemšťany není dobré eli-
minovat to, co nám Bůh zjevil o
soudu a pekle. Některé části Písma
svatého zůstávají ve zvláštním napě-
tí vedle sebe. Když jednu část odej-
meme, ta druhá ztrácí vyváženost,
protiklad, dialektické napětí. Vyklá-
dejme, interpretujme a aplikujme
Bibli, ale nevynechávejme to, co se
dozvídáme o Boží spravedlnosti a
konečném soudu. Jestli ovšem něco
Písmo říká pouze v náznacích, pak
nám sluší agnosticismus, a to platí
především v úsudcích o věčném
určení druhých lidí. V některých
důrazech je Bellova kniha nepo-
chybně varováním, abychom se
nesnažili Bohu vyrvat tajemství
soudu. Raději pracujme na tom, aby
co nejvíce lidí mělo jistotu, že na
soud nepřijdou. Je zajímavé, že v
posledních letech Bell napsal další
knihy a jak se zdá, křesťanství neza-
hodil a možná se opět trochu více
vrátil ke klasickému křesťanství.
Svým provokativním způsobem
předkládá např. myšlenky o úžasné
Boží svatosti a proč i my lidé by-
chom měli tuto svatost zrcadlit. 
V 1 K 4,5 je napsáno moudré slovo:
„Nevyslovujte proto soudy předčas-
ně, dokud Pán nepřijde. On vynese
na světlo to, co je skryto ve tmě, a
zjeví záměry srdcí.“

Pavel černý

novinka: rob Bell: láska vítězí
Koronavirus široce a hluboce zasáhl do našich životů. Tyto řádky píšu,
když bylo oznámeno, že za tři dny přejdeme ze čtvrtého do třetího
"psího" stupně. Spolu s prezidentem České lékařské komory mám nad
tím určité rozpaky, nicméně teď mi jde o něco jiného. Omezení styku 
s lidmi včetně návštěv knihoven je příležitostí, abychom věnovali větší
pozornost knížkám z vlastní knihovny. A tak jsem vzal do ruky
Winning Ways (Vítězné cesty) od amerického autora Leroye Eimse.
Přídavné jméno v jejím názvu ukazuje ke Kristu jako vítězi. Knížka
klade důraz na Ježíšovo poslání jeho následovníkům, které čteme v
závěru Matoušova evangelia: "Jděte ke všem národům a získávejte mi
učedníky", a upozorňuje, jak málo tato slova promítáme do svých
životů.
Snad díky přijatým opatřením počet nakažených klesá (a přáli bychom
si, aby pokles byl rychlejší). Reprodukční číslo je menší než jedna. Na
začátku každé z obou vln toto číslo jedničku přesahovalo, počet naka-
žených exponenciálně rostl. Exponenciální růst je nejpřirozenějším růs-
tem a probíhá tam, kde mu nestojí v cestě přirozená či umělá omezení.
V případě nákazy takovým přirozeným omezením může být to, že už v
podstatě není koho nakazit. Reprodukční číslo ukazuje, kolik lidí na-
kazí jeden nakažený člověk. 
Zákon růstu se však nemusí týkat jen nákazy; nemá žádné morální
zabarvení. Růst počtu lidí nakažených infekcí je nežádoucí a je nutno
mu bránit. Ale šířit se mohou i dobré, pozitivní, žádoucí jevy. Leroy
Eims mi jednu takovou pozitivní věc připomněl – šíření evangelia. I to
se – viděno z lidské perspektivy - předává od člověka k člověku. Jaké je
jeho reprodukční číslo? V naší civilizaci asi bude menší než 1. A to je
málo. Máme tak důvod k zamyšlení nad naší vírou, nad naším křes-
ťanstvím. Nejsme jako spící učedníci v Getsemane? Kristus otvírá li-
dem úžasné obzory. Nabízí cestu za hranice trojrozměrného smysly
vnímaného materiálního světa směrem k věčnosti, k Bohu. To je úplně
strhující zpráva. Nechybí nám láska k lidem, s nimiž se stýkáme, když
jim tuto úžasnou informaci zřetelně a srozumitelně nepředáváme?
Zákonitosti šíření jsou obecné. Možná nás prostřednictvím koranaviru
chce nebeský Otec povzbudit k novému nadšení pro evangelium a k jeho
šíření. To je záležitostí všech nás křesťanů; na profesionálních duchov-
ních je spolusestry a spolubratry posilovat a povzbuzovat je k nadšení
pro evangelium, nekázat lidskou moudrost, ale Ježíše Krista (1 K 1,23). 
Nebylo by to krásné, kdyby reprodukční číslo evangelia zřetelně pře-
sáhlo hodnotu 1? Věřím, že bychom se pak uměli spontánně sejít u stolu
Páně, evangelíci, katolíci, pravoslavní a další, ano i Kristovi následov-
níci, kteří se vymykají současné klasifikaci církví. Řešily by se tak eko-
logické i politické problémy. Svět by byl jiný.
Poslední odstavec asi vyznívá jako utopie. Známý brazilský teolog
Leonardo Boff připomíná, že utopie znamená něco, co je "mimo místo",
to znamená mimo naši dosavadní zkušenost. Tedy nikoli něco, co ne-
může být. Potřebujeme ukazatel cesty k cíli. A k němu patří výzva nést
evangelium, svědčit o Kristu. Zkušenosti s šířením epidemie či pande-
mie nás zde mohou povzbudit. Jen jde o to, abychom své křesťanství žili
s reprodukčním číslem přesahujícím jedničku.

Jiří Nečas

inspirace koronavirem

V Betlémě se 5. prosince večer rozsvítil vánoční strom. Vzhledem k pro-
tikoronavirovým opatřením se akce, která v jiných letech přilákala tisíce
turistů, uskutečnila za účasti jen několika desítek lidí. Ostatní se mohli
na rozsvícení stromu podívat alespoň virtuálně. Napsala o tom agentu-
ra AP. Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Jesliček před bazilikou
Narození Páně, kde se podle křesťanské tradice narodil Kristus, se
zúčastnila malá skupina místních Palestinců a duchovních. Přišlo také
několik palestinských činitelů včetně premiéra Muhammada Ištaji, který
promluvil k lidem sledujícím přenos on-line.
Ištaja řekl, že palestinské vedení přijímá nadcházející rok s odhodláním
„pevněji čelit (izraelské) okupaci“ a ukončit vnitropolitické rozdělení s kon-
kurenční militantní skupinou Hamás, jež vládne v Pásmu Gazy.
Betlémský starosta Anton Salmán poznamenal, že Vánoce se budou letos
slavit jinak. „Uchýlili jsme se k moderní technologii a virtuálnímu světu,
abychom oslavili rozsvícení vánoční-
ho stromku, a přejeme si, aby se nad
Palestinou a světem třepotala naděje
a optimismus,“ řekl.
Obvykle o vánočních svátcích Bet-
lém navštěvují tisíce poutníků a tu-
ristů, což místním hotelům a restau-
racím přináší významnou finanční
injekci. Letos však město zeje prázd-
notou. Izrael, přes nějž většina přijíž-
dí, je kvůli koronaviru letos pro cizin-
ce zavřený a pro zahraniční návštěv-
níky je uzavřený i hraniční přechod 
z Jordánska. Palestinská samospráva,
která řídí palestinské záležitosti na
Západním břehu Jordánu, znovu
zavedla noční zákaz vycházení mezi
sedmou hodinou večerní a šestou
ranní. Není vyloučeno, že uzávěra
potrvá i v době Vánoc a novoročních
oslav. Omezení jsou plánována také
pro tradiční půlnoční mši, slouže-
nou o Štědrém dni jeruzalémským
patriarchou. Veřejnosti vstup dovo-
len nebude, ale mše se bude vysílat
živě v televizi.

podle čtK
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Vánoční strom svítí i v Betlémě



Když čteme o narození Krista, potom je zde jedna velmi
nápadná historická paralela. Mám na mysli paralelu s Moj-
žíšem. Dokonce někteří kritici tvrdí, že např. zpráva o vraž-
dění malých dětí v Betlémě je smyšlená. Matouš si ji vymys-
lel proto, aby příběh pěkně zapadl do paralely s Mojžíšem.
Jedná se tedy o teologickou, nikoli historickou výpověď…  
O jaké podobné rysy se v obou příbězích jedná? Oba dva
vystupují jako zachránci – jeden Izraele, druhý nejen
Izraele, ale celého lidstva. Mojžíš vyvádí lid do zaslíbené
země, která je časná, Kristus vyvádí nás do nového života,
který přesahuje tento časný život. V obou dvou příbězích
hraje důležitou roli matka. Narození obou dvou je dopro-
vázeno velmi krutým nařízením o vyvraždění chlapců. V
obou dvou případech hraje důležitou roli Egypt – Mojžíše
zachrání egyptská posvátná řeka a je v Egyptě vychován,
Josef a Marie naleznou v Egyptě útočiště před běsnícím
Herodem. Oba dva první část svého života prožijí v ústra-
ní. O Ježíši je vyřčeno proroctví, které ale sedí i na Mojžíše
- On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do
Egypta a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co
řekl Pán ústy proroka: 'Z Egypta jsem povolal svého syna.'
Mt 2,14–15 Pokud bychom tento text nečetli u Matouše, asi
bychom jej spojili s Mojžíšem.
Podívejme se podrobněji na některé paralely a hledejme 
v nich směr pro naše životy.
Oba dva se narodí v chudé rodině, které se v politickém
slova smyslu, není třeba obávat. Přesto je jejich narození
spojeno se strachem mocných. Farao se začne bát rozrůsta-
jících se Židů, Herodes se bojí, že se narodil konkurent.
Strach obou dvou je absurdní – ani Židé včetně Mojžíše, ani
chlapec v Betlémě nemohli tehdejší vládce ohrozit. Na jejich
straně byla moc, vliv, bohatství a mnoho jiných atributů,
díky nimž se nemuseli bát. Přesto se báli a to dokonce bez-
významných dětí. Oba příběhy ukazují na jednu vlastnost,
která často vede lidi k iracionálnímu a zlému chování – na
strach. Strach je první emoce, která je popisována v Bibli.
Poté co zhřešili, A. a E. se bojí a ukrývají se před Bohem.
Když se díváme na svoje životy, potom mnohokrát jsme i
my ovládáni strachem. Snad i proto je jedna z hlavních
zvěstí vánoc výzva nebojte se. U Lukáše je tato výzva vý-
zvou nejčastěji se opakující.  
Jak u Mojžíše, tak u Ježíše, sestupuje Bůh na tuto zem.
Jednou posílá vůdce, který vyvede lid z otroctví, dá jim svůj
zákon a pomůže identifikovat vyvolený národ. Podruhé se
člověkem Bůh sám stává, aby vyvedl lid z otroctví hříchu.
Jednou Bůh skrze člověka – Mojžíše nakazuje, aby lid zabil
beránka bez vady a aby krev tohoto zvířete ochránila život
vyvolených, podruhé se Bůh v Ježíši sám tímto beránkem
stává. Reakcí jedněch je potom radost, že Bůh se stal
zachráncem a vykupitelem reakce druhých strach, že Bůh je
pro mě nebezpečím. Jak farao, tak Herodes se bát nemuse-
li, ale báli se. Toto nám ukazuje na důležitý princip. Strach
nemusí přicházet v důsledku negativních okolností. Může-
me být zabezpečeni maximálním možným způsobem, ale
stejně se můžeme bát. Nechci mluvit o věcech, které nás
znepokojují a kvůli kterým se bojíme. Když se podíváme na
faraona a Mojžíše, potom se bojí, pro někoho snad para-
doxně, Božího působení. Sice to zřejmě nedokázali takto
pojmenovat, ale z odstupu toto můžeme vidět. Do jejich
životů vstoupil Bůh a oba se zalekli. Farao později hovoří 
s Mojžíšem, tedy o Bohu se dozvídá, Herodes zná dávná
proroctví, a proto posílá tři mágy. Přesto se Boha resp. Ježí-
še bojí. Myslím, že v jejich reakci se skrývá jistý rozpor lid-
ské přirozenosti, který někteří popsali tak, že se na jednu
stranu Boha bojíme, na stranu druhou jsme jím přitahová-
ni. Zároveň je prý pro náboženství charakteristický „strach
z neznámého“. V našem případě to je možná proto, že pod-
vědomě cítíme, nejen že Bůh by mohl zasáhnout do našich
životů, ale protože je nám vlastně neznámý. Teoreticky
víme, že Bůh má pro nás jen to nejlepší, mnohokrát jsme to
slyšeli, jenže se nám někdy stává, že nás více vzrušují ranní
zprávy než Boží zprávy, že vlastně věty o Boží blízkosti s

námi nic moc nedělají. B. Pascal toto vyjádřil slovy „jak
daleko je od poznání Boha, k lásce k Bohu“. Možná i proto,
že necítíme u Boha blízkost, máme z něj strach – jako ze
všeho, co je nám vzdálené. Boha se bojíme i proto, že ho
neznáme, že je pro nás spíše pojmem, myšlenkou než reali-
tou. Několikrát se mi stalo, že jsem se některého člověka bál
do té chvíle, než jsem ho blíže poznal. Jenže toto se mi děje
i ve vztahu s Bohem. Jedno z tajemství lidské existence je
tzv. „nezasažené srdce“. Tluče bez jakékoli vášně v lidské
bytosti, která má línou mysl, lhostejný postoj, nevyužité
nadání a pohřbenou naději. Lidé s takovým srdcem zemřou
dříve, než se vůbec narodili, než začali žít. Jejich existencio-
nální nedůvěra v Boha je základem jejich neschopnosti
oddat se Bohu. Podle V. Frankla „člověk nalezne sám sebe,
pouze do té míry, do jaké se zaváže někomu nebo něčemu většímu,
než je on sám“. My bychom dodali – kdo se zaváže Kristu.
Aby se nám Bůh stal v Kristu blízký, aby pro nás nebyl jen
neznámý, kterého se bojíme, potřebujeme znovuoživit
vášeň. Je to vášeň, která vychází ze srdce toužícího po
živém Bohu. Možná podobná vášeň, jako když ráno otev-
řeme noviny, dáme si kafe, sledujeme hokej…
Druhý rozměr vánočního a mojžíšovského příběhu je útok
na dítě. Oba vládci mohli vybít celé vesnice, což pro ně
nebyl problém, ale zaměřují se na děti a na chlapce. R. Rohr
napsal: „Když jsem dělal s muži duchovní cvičení a ptal se
jich, kolik z nich si pamatuje, že se s nimi otec modlil,
výsledkem bylo méně než jedno procento. Náboženství v
naší společnosti prochází feminizací. Křesťanství v USA da-
leko více hovoří o odevzdání se a utěšování, než o konfron-
taci a riskování.“ Satan věděl, kam udeřit – věděl, že když
se podaří zničit děti a ještě chlapce, je vyhráno. Dnes nejde
našim dětem o tělesnou smrt, ale o smrt duchovní. Před
týdnem jsem byl se syny na Pánovi prstenů. To co bylo
naprosto šílené, byla 15minutová smršť reklamy na různé
výrobky a filmy. Jednalo se o smršť otevřené nahoty a nási-
lí. Vím, že nemohu svoje děti izolovat a někdy bych moc
chtěl, zároveň něco vím o vlivu předčasných informací na
dětskou psychiku. Vím jak moje, vaše děti jsou ohroženy.
Mnozí z vás řešíte, jaké plenky, jakou školku. Někteří jakou
školu. To nejsou malé problémy, ale asi platí malé děti malé
problémy… Nejde vůbec o to strašit, ani děti chránit. V jis-
tém věku to už nejde. Co ale jde, je předkládat jim jiné hod-
noty, než tento svět. Někteří lidé tvrdí – i křesťané, že to
dělat nebudou, protože se děti musí rozhodnout sami. Jen-
že svět svoje hodnoty předkládá a to velmi agresivně, neře-
ší, zda je morální naše děti strhnout na svoji stranu – prostě
to dělá a to se vší vehemencí. Když se podíváme na totalit-
ní režimy, potom všechny si zakládaly svoje mládežnická a
dětská hnutí. Věděli, že kdo získá duši dětí, získá národ.
Zde bych rád položit na srdce tuto roli mužům.  Jsme zava-
leni úkoly, zároveň nesmíme vzdát boj o duchovní směřo-
vání svých dětí (besídky, mládeže, dorost). Nezaměňujme
trávení času s dětmi za vedení dětí ke Kristu.
Třetí a poslední rozměr obou příběhů může znít jako fráze,
ale je to cosi nesmírně důležitého. Bůh si svoje dílo prosadí,
i když se bude bouřit celé peklo – viz oba dva příběhy.
Mnohokrát nám jeho vůle není jasná, mnohokrát nás může
bolet. Pro nás toto může znamenat, že se nemusíme za kaž-
dou cenu rvát do dveří, které jsou zavřené, nemusíme být
hysteričtí, když se neděje naše vůle. Pán Bůh od nás očeká-
vá především věrnost a poslušnost. Mnohokrát jsem z ně-
kterých věcí smutný, zdá se mi, že život nejde tak, jak si
představuji, někdy propadám malomyslnosti. Jenže do těch-
to temnot promlouvá, nebojte se, vím, co dělám, a vy mi
můžete důvěřovat. Ani Mojžíšův ani Kristův příběh není
zarámován klidem a pohodovou atmosférou. Jenže tam,
kde jde o Boží věci, to asi ani nejde. Přesto nás Bůh k tomu-
to dobrodružství zve a to i v čase Vánoc. Zároveň nám sdě-
luje – nebojte se, já jsem přemohl svět. To, co teď vypadá
jako malé a slabé, poroste – pokud mě necháte, abych v tom
či onom působil svojí mocí. Situace se možná někdy
vymkne z kloubů, ale nechte mě jednat, nebojte se a důvě-

řujte mi. Může se jednat o zaměstnání, narušené vztahy,
zdraví, nějakou nespravedlnost… Ježíši nejen není žádná
oblast „obyčejná“, není mu ani lhostejná.
Na závěr slova D. Bonhoeffera: Je chytřejší být pesimistou,
zapomene se na zklamání. Proto je mezi chytráky optimis-
mus mlčky zakázán. Optimismus není v podstatě názor na
přítomnou situaci, nýbrž životní síla, síla naděje tam, kde
jiní rezignují, umění nést hlavu vzhůru, když se všechno
zdá ztracené, síla snášet zvraty…“Je možná, že zítra nasta-
ne soudný den, pak se rádi vzdáme práce pro lepší budouc-
nost, ale dříve nikoli. 

david novák
předseda Církve bratrské
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Vánoční příběh, srovnání Mojžíš - Ježíš

Ukolébavka vánoční

Spi, Jezulátko, spi!
Zas chudých lidí chudé dítě
jen do jesliček uloží tě –
ach tolikrát již lidstvu dáno
a Jidáši zas zaprodáno,
Spi, Jezulátko spi!

Spi, Jezulátko, spi!
Spi sladce na tom seně holém, 
my dech tajíme všichni kolem,
vždyť tobě, věčné pravdy synku,
je třeba také odpočinku,
spi, Jezulátko spi!

Spi, Jezulátko, spi!
A nabeř v spánku nové síly,
máš konat ještě mnohou míli:
ta cesta lidstva ke spasení,
to ještě dlouho konec není –
spi, Jezulátko, spi!

Spi, Jezulátko, spi!
Za tvé o bratřích poučení
svět vezme tě zas do mučení,
a než se lidstva pouta zdrtí,
je třeba ještě velkých smrtí –
spi, Jezulátko, spi!

Jan Neruda



Když člověk farářuje v místě, kde je velký sbor a větší počet
dětí, bývá delší čas před Vánocemi docela rušno. Děti pro-
bírají nejen příběhy z Bible, ale připravují se na vánoční
besídku. Ve své dlouhé farářské praxi jsem pro ně připra-
vovala besídky, kde děti přednášely básničky a každé chtě-
lo přednášet. Starší děti a mládež měly zdramatizovanou
vánoční scénu podle Lukášova evangelia – někdy v prosté
řeči, ale častěji ve verších. Obtížnost se řídila podle drama-
tického nadání a věku. 
Ve svém vyšším věku jsem se dostala do menšího sboru,
kde dětí bylo pomálu. Čas také pokročil a na přednášení
básniček děti většinou neměly chuť. Chtěly ty nejkratší
nebo raději žádné. Aby je to více bavilo a aby nebraly pro-
gram jen jako jakési historické vzpomínání, ale byly vtaže-
ny do děje, začali jsme z jiné strany. Různých vánočních her
by bylo dost, problém byl ale s tím, že jsme vlastně neměli
dost „herců“. 
První hrou tohoto stylu bylo vyprávění s evangelistou
Lukášem. Druhou postavou byl anděl, který prohlásil k pří-
tomným: „Všichni jste se stali obyvateli Betléma a to nejdů-
ležitější prožijete na vlastní kůži. Budu vás provázet, abys-
te nezabloudili.“ Lukáš komentoval události, občas něco
citoval ze „svého“ evangelia nebo od kolegy Matouše.
Účastníci museli počkat, až Maria porodí… Nejmenší děti
představovaly Josefa s Marií, Ježíšek byl panenka a úplně
nejmenší dítě bylo pastýřem. Mezi jednotlivými scénami se
hojně zpívaly koledy.
Další rok hledala holčička Lara Ježíška. Procházela na Štěd-
rý den městem a potkávala se s různými lidmi. S mrzout-
ským malířem, který byl smutný, protože v důchodu už
nemaloval a neviděl u druhých lidí zájem o své obrázky.
Dále potkala rozhořčenou paní, jejíž dospívající dcera od ní
odešla a maminka se jí zřekla. Lara to viděla tak, že mamin-
ka má mít své děti vždycky ráda a čekat, že se ukážou.
Impuls k smíření by mohla dát ona, jako zkušenější člověk.
Nedaleko se hádali mladí manželé, momentálně kvůli cuk-
roví. Vánoční tradice jejich rodin se lišily a oni si nedokáza-
li s láskou najít svůj způsob slavení. Nakonec Lara potkala
malého ztraceného chlapce, který si myslel, že se rodiče
hádají kvůli němu a že jim všem bude lépe, když on odejde.

Lara mu vyprávěla vánoční příběh, znázorňovala všechny
postavy, které se s láskou obracely na chlapce, který před-
stavoval Ježíška. Pomohla mu a oba měli radost. Lara
Ježíška nenašla tak, jak si představovala, ale cítila, že je jí
krásně u srdce.
Hry „Vánoce se ruší“ se zúčastnili všichni přítomní - děti,
maminky i tatínkové (všech generací). Pan král vydal naří-
zení o zrušení Vánoc a všichni protestovali, i když nevědě-
li pořádně proč. Co je na nich tak důležité? Dárky? Volno?
Rodinná slavnost? Nakonec společně s moudrou babičkou
zjistili, že jim chybí pravá radost, pokoj a naděje, které při-
náší vánoční radostná zvěst. Pan král uzavřel slovy:
„Vánoce není možné zakázat ani nařídit. Záleží na každém,
aby měl o vánočních svátcích opravdové Vánoce.“
Moc se nám líbila hra o andělech, kteří v nebi čekají na
archanděla Gabriela, který má všechny na povel a není tu.
Spěchal kamsi do Nazareta nebo Betléma. Andělé vzpomí-
nali na události, při kterých spolupůsobili a o nichž se píše
v Bibli. Při písničce Svítí světlo naděje v temnotách se ko-
nečně Gabriel vrátil se zprávou, že se všem narodil Spasitel.
„Vánoce zvěstují, říkám to znova, že pravda a láska nejsou
jen slova…že je tu Bůh pro člověka.“
Zajímavé byly i Indiánské Vánoce. Kmen Plíživých mokasí-
nů uvažoval, co to ti bílí muži a ženy mají za slavnost, když
připravují spoustu jídla (vozíky v obchodech jsou plné - je
to asi svátek jídla a pití?), rozsvěcují spoustu světel, i na
stromech (aby si na něco pořádně posvítili?), lidé si kupují,
co nepotřebují, a schovávají to, aby to někomu dali (a někdy
to schované ani nenajdou), dělají hodně hluku a hrají nebo
i zpívají zvláštní písničky (svátky rámusu?) a v kostelích
mají uprostřed zvířat v jeskyni  v jeslích na slámě nějaké
dítě - prý je to Král. Asi sami dobře nevědí, proč ten svátek
slaví. Vypadalo to, že Indiáni o Vánoce nemají zájem. Nežli
náčelník vyslovil své závěrečné slovo howgh, přišel naštěs-
tí laskavý misionář, který vše uvedl na pravou míru.
„Myslím, že my budeme ty Vánoce slavit jinak,“ uzavřel
náčelník.
Letošní hru napsal jeden z těch, kteří v těch minulých hráli
a který vyrostl. Hra je o bezdomovcích a jejich Vánocích. 
K tomu zazpíváme písničku Luďka Strašáka „Kdo se klaněl

u jeslí.“ To byste se divili, kdo se u jesliček objevil – nejen
pastýři, mudrci a betlémští občané se starostou, ale i římští
vojáci, Pilát, apoštolové a historické světové postavy, např.
Archimedes, Kolumbus, Galileo, Paganini, Rentgen nebo
Armstrong . Z našich dorazili Libuše, svatý Václav, svatá
Anežka, Hus, Komenský, Diviš, Čapek s Masarykem, Ha-
vel, Jágr, Ledecká i Babiš. Jen Zeman klepal tu marně, „neb
hovoří vulgárně.“ Končí výzvou: „vezmu jablka a kiwi,
pojďte se mnou také vy“.
Co k tomuto vzpomínání dodat? Pojďme se i my poklonit.
Přistupme k Vánocům s radostí v srdci a chvalme naroze-
ného Pána - každý podle svého, každý jak umí. 

Alena naimanová

O vánočních hrách

Je tu prosinec, poslední měsíc roku 2020, nesoucí
se ve znamení covidové pandemie.  
Letos, v devětašedesáti letech, po 20 letech práce
ve Věznici Ostrava-Heřmanice na pozici vězeň-
ského kaplana mi nastala nová etapa, život
důchodce. Nyní mohu tuto část životní trati
bilancovat. A také si mohu dovolit vyrazit dnes
do slezského Třince. Vlakem je to pro seniory
levné a cesta trvá necelou hodinu. Zdaleka bych
tam nemířil poprvé. Jindy by tam mým cílem
mohlo být křesťanské středisko Šance podaná
ruka (ŠPR), vedené bratrem Rudolfem Maro-
szem ze SCEAV, návštěva chráněného bydlení
pro propuštěné vězně. Momentálně tam však
kvůli pandemii platí zákaz návštěv. Na středisko
ŠPR jsem směroval po propuštění z výkonu tres-
tu odsouzené, kteří chtěli upřímně svůj život
vydat Kristu. Jinak to trvalého efektu nemělo. 
V současnosti tam přebývají z mých bývalých
oveček tři, jeden z nich bojuje s alkoholovou reci-
divou. 
Některé z místopisných názvů na trase mě evokují důvěrně
známá jména bývalých vězňů. O nich jsem také psal články
do časopisu Církve bratrské „Brána“ - ročník 2019, do rub-
riky „Příběhy vězeňského kaplana“, v nichž pokračuji i
letos. 
Ostrava. Odsud je Martin. Čtrnáct let bral drogy, až poznal
dvakrát vězení. Na středisku ŠPR bydlí už několik let,
radostně se drží Krista a je člen sboru Církve bratrské.
Třinec-Sosna. Pracuje v Třineckých železárnách. 
Bohumín. Železniční uzel, město u polských hranic, vešlo
ve známost také nedávným požárem, po němž zemřelo
devět lidí. Odsud dojížděla za odsouzenými do Heřmanic
třikrát do roka gadžo-romská hudební skupina s evangeli-
začním programem, poskládaná také z bývalých kriminál-
níků, feťáků a mafiánů, jejichž život Kristus proměnil.  
Dolní Lutyně. Tady se narodil Rosťa. Dokud to ještě bylo
možno, vídal jsem ho letos ve shromáždění Církve bratrské
v Ostravě. Na přání znovu nastoupit do ŠPR, odkud už
dvakrát odešel, jsem s ním vyřídil doklady a odvezl jej do
střediska. Po několika dnech odtamtud utekl a vrátil se opět
na ulici. Bylo proti němu zahájeno trestní stíhání, hrozí mu
opět vězení. 
Karviná. Odtud pochází Dušan, Rom, jemuž jsem se po vět-
šinu doby jeho trestu duchovně věnoval. Na muskulaturní
rameno si nechal umně vytetovat biblický verš Jan 14,6: Já
jsem ta cesta, pravda i život. Nadechl se svobodného vzdu-
chu letošního únorového rána po osmi letech, přišel jsem jej
přivítat před bránu věznice. Později po několika telefoná-

tech mi oznámil, že si našel družku a pak se stal nedostup-
ným. 
Český Těšín. Odtud pochází několik mých romských oveček.
Jeník, Robert, Radim, Maxmilán. Jeník byl propuštěn po polo-
vičce devítiletého trestu, nepřijal Krista tak, jak si zasluhuje,
od církve odpadl a zplodil dvě děti. Pracuje, živí je a svou
družku. I přes alkoholové excesy ustál podmínku v délce
sedmi let. Robert. Skvělý křesťan, následně po něm uvěřila i
jeho žena. Ve spolupráci s bratry z Křesťanských sborů stál
také u vzniku misijního společenství ve Frýdku-Místku.
Místní korejský sbor jim poskytl svoji nově postavenou mod-
litebnu. Radim. Prošel střediskem ŠPR, v Třinci získal podná-
jem, práci a připojil se s rodinou k romskému sboru. Max -
jeho příbuzný. Před Vánoci 2019, po polovině desetiletého 
trestu, byl podmínečně propuštěn na svobodu. Získal práci a
začal navštěvovat sbor Apoštolské církve. Pak brzo začal opět
pít. V červenci o svých dvaapadesátinách zkolaboval a po
několika týdnech v nemocnici jej přivedli k vědomí. Teď se
znovu učí chodit a mluvit. Stará se o něho jeho manželka,
které jsem pro změnu duchovně sloužil ve vazební věznici…
Třinec. Vystupuji. Město mne vítá vlhkou, lezavou zimou.
Zvukovou kulisu tvoří dunění z protějšího monstra železá-
ren. K setmělé obloze šlehají plameny z továrních komínů.
Zamířím k autobusovému nádraží, poblíž něho bydlí Vlá-
ďa, řečený Amigo. Už dlouho mu slibuji návštěvu. 59letý
potetovaný dobrodruh s pověstí kriminálníka a rváče, bý-
valý narkoman, vařič pervitinu a drogový dealer. Půvo-
dem Opavák. Počet jeho bývalých manželek a dětí radši
nezmiňuji.  Neměl se kam po propuštění uchýlit, nastoupil

na mou radu do střediska ŠPR. Záhy si
našel samostatné bydlení i práci. Je
žádaným a pečlivým obkladačem
koupelen a vykonavatelem stavebních
prací všeho druhu. Jen bolesti v nohou
ho limitují. Má v nich šrouby po těžké
havárii, kdy řídil auto pod vlivem
alkoholu. Před půlrokem si našel o 20
let mladší přítelkyni, kuchařku. Žijí
spolu, chtějí se prý co nejdříve vzít.
Věřící klienti ŠPR mají na výběr řadu
místních církví. Amigo si vybral Slez-
skou církev evangelickou a.v. Evan-
gelický pastor Mirek Sikora, sloužící
klientům ŠPR, už se s jeho postojem
smířil. Sedíme v malém bytečku, Ami-
go mi nabízí grog pro zahřátí. Ještě
stále na alkoholu „ujíždí“. Nechci o
alkoholu ani slyšet. Nepřijel jsem si 
s nimi jen „poklábosit“. Zná můj názor

a sám ví, že soužití „na psí knížku“ se Bohu nelíbí. Soňa má
tři děti, během večera jedno z nich přišlo. Mladý chlapec,
bydlící u svého otce, šťastný nevypadal. Amigo své ženě,
jak Soně říká, čítává z Bible. Ona jej miluje a zatím ho po-
slouchá. Vláďa se rád modlí, vypadá to, že bere Boha vážně.
Budou to mít náročné, ale je to jejich volba. Před odchodem
mě oba upřímně objímají. Pozdním vlakem se vracím do
Ostravy. 
Ježíšův život nebyl zacyklený do církevního roku. Narodil
se, umřel a vstal, je u Otce. Jednou provždy. Vede naši víru
a my běžíme od počátku až do konce, abychom doběhli 
k cíli. Přiznávám, že při svém běhu neupírám vždy svůj
pohled na Pána, tak jak bych měl. Ale mé pohledy vzhůru
se prodlužují a pokřivené pohledy dolů se zkracují. Stálo to
za to, vydržet i těch posledních 20 let pod Vězeňskou služ-
bou. A že to pod jejím poloarmádním vedením (velením -
ředitelé i jejich zástupci, pod kterými kaplani pracují, jsou
plukovníci) s polovojenským režimem (uniformovaní do-
zorci) a pod mnohdy manipulativním tlakem vězňů vůbec
nebylo lehké. A přijal jsem od nich také tolik lásky a proje-
vů vděčnosti! Výhodou bylo, že mi ovečky nemohly z ov-
čince utéct. Řadu let jsem na Štědrý den dopoledne dojížděl
do věznice vykonat krátkou vánoční bohoslužbu a nejvíce
vánočních přání jsem dostal každoročně od nich. O Váno-
cích budou i tvrdí vězni naměkko, zvláště proto, že si více
uvědomují odloučenost od rodiny, pokud nějakou mají. Také
proto i na vězně budu o letošních Vánocích vzpomínat.

Jan Kočnar, vězeňský ex-kaplan 
Církev bratrská Ostrava

Na známce, vydané k Vánocům 2020, najdeme Betlém Josefa
Lady. Klasicky s ponocným, kometou a dívkou přinášející vánoč-
ku, dar, jakoby namísto tří králů.

Jan Kašper

vězeňský ex-kaplan vzpomíná


