
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nechť se 
snáší má řeč 
jako rosa..  Dt 32,2 
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Milí čtenáři,
 
máme pro vás další dobrou 
zprávu. Je to číslo časopisu Dobrá 
zpráva pro měsíc únor, které 
držíte v ruce. 
 
První dobrou zprávou, kterou vám 
přináší, je povzbuzení k následo-
vání Pána Ježíše. Úžasná lehkost 
disidentství nás překvapí, pokud 
se rozhodneme jít za Ním. Pokus-
me se rozpoznat, co je ve světě, ve 
sboru a v životě dobré, co je od 
nebeského Otce a kdo to vlastně 
Syn je, a co od nás často navzdory 
našim představám vlastně chce. 
Co nás nejvíce odvádí od následo-
vání Krista? Svody moci? Bizarní 
obraz lidské náboženskosti? Pokud 
chceme následovat Krista, měli by-
chom se naučit čelit svodům zneu- 

 
žití moci v církvi. Být disidentem 
pro jméno Páně okusil i Jindřich 
Novotný, kazatel nově založeného 
Pražského sboru u víře pokřtě-
ných křesťanů, baptistů zvaných. 
Hanebný článek v časopise „Čech“ 
z ledna 1887 a zápisky v jeho de-
níku jsou pro nás inspirací, jak 
čelit útlaku svobody svědomí i dnes 
v našich sborech, v církvích. 
 
A tou nejlepší dobrou zprávou je 
to, že Pán na nás nikdy nezapomíná, 
Jeho obživující Slovo padá jako rosa 
do našich otevřených srdcí. 
 
Přejeme vám radostné a požehna-
né chvíle při čtení únorového čísla. 
 

Štěpán Křivánek 
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POVZBUZENÍ 
 
Úžasná lehkost disidentství 
 
V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci 
skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče: tak 
se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než 
Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. 
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám 
dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem 
tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho 
netlačí a břemeno netíží.“ 
                                             

 Matouš 11, 25-30 
 

 

Disidenti byli starozákonní proroci, 
disidentská byla první církev, disi-
denti byli reformátoři a všelijací opra-
váři církve, disidenti jsou v každé do-
bě, v každém náboženství a každém 
systému. A nezajímá mě ani tolik, 
kdo první to slovo použil a jaké vy-
volává konotace tomu, či onomu. Di-
sident není pro mne jen člověk z dob 
normalizace, ale kacíř kdykoliv a kde-

koliv, ochotný se ale postavit proti mo-
ci. Pro mne je disidentství prostě 
schopnost stát proti většině, proti 
establishmentu. 
 
Náš kantor na teologii Amedeo Mol-
nár nás v sedmdesátých letech učil, 
že biblická zvěst je na disidentství, 
na kacířství postavená. A já jsem 
skutečně hluboce přesvědčen, že to-
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mu tak je. Posledně jsme se snažili 
pochopit, co všechno Ježíš mínil 
výrazem „chudí duchem“. Dnešní 
perikopa míří podobným směrem. 
Ježíš svými slovy chválí a povzbuzuje 
všechny, kteří jakýmkoliv způsobem 
a z jakéhokoliv důvodu nepatří mezi 
úspěšné lidi, mezi správnou, etablo-
vanou a zajištěnou společnost, kteří 
jsou chudí duchem, kteří jsou „malič-
cí“. Ježíš stojí na straně odpadlíků 
od jakéhokoliv establishmentu, na 
straně disidentů všech dob a všech 
společností.  
 
Na straně všech chudých duchem, 
všech pokorných, všech maličkých, 
nezajištěných, všech, kteří se nemo-
hou spolehnout na svou moc, na 
svůj vliv, na své peníze. Je na straně 
těch, kterým nejen že nezbývá než 
spoléhat na nic jiného, než na Boha 
a na jeho pravdu, kteří však také na 
nic jiného spoléhat nechtějí, kteří 
vědí, že: „Více sluší poslouchat Boha, 
než lidi“ (Sk 4,19; 5,28n).  
 
Ježíš říká svá slova v situaci vlast-
ního neúspěchu v městech Betsaida 
a Chorazim (Mat 11,20-24). V obou 
městech lidé pohrdli Ježíšovým evan-
geliem, přestože byli svědky mocných 
znamení. Ježíš však nepropadá za-
trpkosti, zoufalství – naopak děkuje 
Bohu, velebí Boha za tento ne-
úspěch. Rozpoznává v něm Boží vůli. 
Podle Ježíše je touto Boží vůlí, že 
vznešení a vzdělaní, mocní a aro-
gantní neparticipují na Božích vě-
cech. A je Boží vůlí, že na jeho věcech 
mají účast právě jen ti maličcí, do-
slova nemluvňátka (pokorní, chudí 
duchem, ti na okraji společnosti…). 
Naopak všem úspěšným, mocným, 
rozumným, sebevědomým, učeným, 
moudrým, arogantním atd. jsou Boží 

věci skryty. Snad proto, aby tito lidé, 
objevivše ony Boží věci, je neznási-
lnili, nezprznili a nepřevrátili v pravý 
opak, jak je tomuto typu lidí vlastní.  
 
Kolikrát už v dějinách zneužili mocní 
tohoto světa krásné věci, nádherná 
slova, úžasné myšlenky jen k tomu, 
aby jim posloužily k jejich cestě za 
mocí? A právě ty nejnádhernější věci, 
tj. Boží věci, bývají zneužívány tím 
nejstrašlivějším způsobem v každém 
fundamentalismu každého nábožen-
ství. Kolik jen hrůz napáchalo funda-
mentalisticky zprzněné křesťanství, 
kolik zprzněný islám! Jakmile se 
jakákoliv idea, byť sebevznešenější 
stane prostitutkou moci, promění se 
v odpornou, vražednou ideologii.  
 
„Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, 
že jsi tyto věci skryl před moudrými a ro-
zumnými, a zjevil jsi je maličkým. 
Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.“ (Lukáš 
10,21). Člověk Ježíš, většinou svých 
bližních nepochopený a pohrdaný ne-
ní s Masarykem řečeno člověkem po-
raženým. Naopak je vítězem, je mu vše 
dáno. To však může odhalit jen ten, 
kdo se to dozví tak říkajíc odjinud, tj. 
od Boha. A kdo se na to ovšem také 
sám ptá a nespokojí se s většinovým 
pohledem. Jak to říká apoštol Pavel? 
„A nepřizpůsobujte se tomuto věku, 
nýbrž proměňujte se obnovou své my-
sli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle 
Boží, co je dobré, Bohu milé a doko-
nalé.“ (Římanům 12,2). To je klíčová 
věc! Právě na zmíněném Masarykovi 
můžeme dobře pochopit, oč jde: Když 
TGM odmítl zfalšované Rukopisy, 
stal se vyvrhelem celého národa. 
Když hájil Žida Hilsnera, nemohl dlou-
ho vůbec přednášet na univerzitě – 
studenti jej prostě vypískali pokaždé, 
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když vstoupil do učebny. A přeci se 
nakonec stal prezidentem.  
 
Lidé by si ušetřili mnoho ponížení, han-
by a utrpení, kdyby se alespoň pokou-
šeli rozpoznat, co je ve světě a v životě 
dobré, co je od nebeského Otce a kdo 
je to vlastně Syn a co od nás vlastně – 
často napříč obecným představám 
církevních i jiných papalášů tento Syn 
chce. „Všechno je mi dáno od mého 
Otce; a nikdo neví, kdo je Syn, než Otec, 
ani kdo je Otec, než Syn a ten, komu by 
to Syn chtěl zjevit.“ (Lukáš 10,22).  
 
Většinou lidí sdílená představa je ta-
ková, že každý, kdo přestane respek-
tovat právě panující moc, je nejen 
blázen, ale přivolává na sebe ten nej-
horší osud. Přesně to se moc také 
snaží všem namluvit, varuje před blí-
že nespecifikovanými „nedozírnými 
následky“, straší a nahání strach.  
 
Sytými, poněkud thrillerovými výra-
zy to geniálně popisuje biblická kni-
ha Apokalypsa, když líčí moc jako 
šelmu, která nutí každého, aby měl 
na sobě její cejch a každému, kdo 
tento cejch nemá, hrozí hrozným a de-
finitivním vyloučením z normálního ži-
vota. Apokalypsa povzbuzuje každé-
ho, kdo nepoklekl před touto šelmou 
a neklaní se jí, nepřijal tento její 
cejch a nepoddal se strachu, ale na-
opak přijal znamení „Beránkovo“.  
 
Všem těmto statečným dodává na-
ději, že konečné vítězství je na jejich 
straně. Platí skutečně přesný opak 
toho, co se moc snaží všem namluvit. 
Svoboda je při vší své nebezpečnosti, 

náročnosti a odpovědnosti snazší a leh-
čí, než otroctví strachu.  
 
Nikdy nezapomenu na slova faráře 
Šimsy, která řekl po návratu z věze-
ní. Bylo to zlé, říkal, ale mnohem 
lepší, než žít celý život v přikrčeném 
strachu z moci. Svoboda není lehká, 
je to také jho, ale je to jho úžasně 
lehké, jho, které netlačí a břemeno, 
které netíží. Platilo to pro Ježíše a je-
ho svobodu vůči establishmentu je-
ho doby, tj. nejen vůči farizeům a zá-
koníkům, jejichž náboženskou ideo-
logii ve svých slovech nazývá oním 
jhem, ale i vůči Římanům, té šelmě 
z Janovy Apokalypsy, platilo to vždy 
a platí to i dnes.  
 
Jho nedělení se o kořist s lumpy, 
břemeno nevytí s vlky, břemeno po-
kory, neúspěšnosti a tichosti, jho pe-
vné a statečné rezistence vůči hroz-
bám i svodům moci je vždy lehčí, než 
břemeno stále ohnuté páteře, pu-
cování klik, podlézání, hrůzy z ne-
přízně mocných či nadřízených. Je 
dokonce o mnoho lehčí, než břemeno 
samotného podílení se na moci, vždy 
ohroženého, vždy podezíravého, za 
fízly se schovávajícího, vždy vyděše-
ného, o sebe se k smrti bojícího.  
 
„Pojďte ke mně všichni, kdo se namá-
háte a jste obtíženi břemeny, a já vám 
dám odpočinout. Vezměte na sebe mé 
jho a učte se ode mne, neboť jsem 
tichý a pokorného srdce; a naleznete 
odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho 
netlačí a břemeno netíží“ (Matouš 
11,28-30). Amen  
 

Zdeněk Bárta 
 

 
Britské listy, 6. 2. 2004
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ZAMYŠLENÍ 
 
Svody moci 
 
Ježíš ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z Dvanácti. Velekněží, 
zákoníci a starší s ním poslali zástup, ozbrojený meči a holemi. Jeho zrádce 
s nimi domluvil znamení. Řekl: „Kterého políbím, ten to je; toho zatkněte 
a pod dozorem odveďte.“ Když Jidáš přišel, hned k Ježíšovi přistoupil 
a řekl: „Mistře!“ a políbil ho. Oni pak na něho vztáhli ruce a zmocnili se ho.  
 
Tu jeden z těch, kdo stáli kolem, tasil meč, zasáhl veleknězova sluhu a uťal 
mu ucho. Ale Ježíš jim řekl: „Vyšli jste na mne jako na povstalce s meči 
a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem učíval u vás v chrámě a nezmocnili 
jste se mne. Ale je třeba, aby se naplnila Písma!“ Všichni ho opustili a utekli. 
Šel za ním nějaký mladík, který měl na sobě jen kus plátna přes nahé tělo; 
toho chytili. On jim však nechal plátno v rukou a utekl.  
 
Ježíše odvedli k veleknězi, kde se shromáždili nejvyšší kněží, starší a zákoníci. 
Petr šel zpovzdálí za Ježíšem až dovnitř do veleknězova dvora; seděl tam 
spolu se sluhy a ohříval se u ohně.  
 
Velekněží a celá rada hledali proti Ježíšovi svědectví, aby ho mohli odsoudit 
k smrti, ale nenalézali. Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale jejich 
svědectví se neshodovala. Někteří pak vystoupili a křivě proti němu 
svědčili: „Slyšeli jsme ho říkat: Já zbořím tento chrám udělaný rukama 
a ve třech dnech vystavím jiný, ne rukama udělaný.“ Ale ani zde se jejich 
svědectví neshodovala.  
 
Tu velekněz vstal, postavil se uprostřed a otázal se Ježíše: „Nic neod-
povídáš na to, co tihle proti tobě svědčí?“ On však mlčel a nic neodpověděl. 
Opět se ho velekněz zeptal: „Jsi ty Mesiáš, Syn Požehnaného?“ Ježíš řekl: 
„Já jsem. A uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet 
s oblaky nebeskými.“ Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl: „Nač ještě 
potřebujeme svědky? Slyšeli jste rouhání. Co o tom soudíte?“ Oni pak 
všichni rozhodli, že je hoden smrti. 
 
Někteří na něj počali plivat, zakrývali mu obličej, bili ho po hlavě a říkali 
mu: „Prorokuj!“ A sluhové ho tloukli do tváře. 

Mk 14,53-65 
 
V hlavní roli hole, meče a polibek 
smrti – jaký bizarní obraz lidské 
náboženskosti. Že tady nejde o ná-
boženství? A kdo to v kuloárech 

zinscenoval a z pozadí tahá za nit-
ky? Církevní vůdci – náboženští 
profesionálové i zbožní laici. Teo-
logicky tento policejní zásah vyfu-
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troval sám velekněz (Jan 11,47-
53). Historie usvědčuje křesťan-
stvo, jak málo se poučilo ohledně 
fenoménu moci. Jak tenká může 
být hranice mezi touhou pomoci a 
touhou po moci. Průzkumy veřej-
ného mínění naznačují, že nízká 
důvěryhodnost církví u české ve-
řejnosti je zapříčiněná jednak ná-
silím vykonávaným ve jménu cír-
kve v historii, jednak rozšířeným 
pocitem, že i dnešní církve věřícím 
„vymývají mozky“ a omezují jejich 
svobodu. Odtud postoj mnohých: 
Ježíš – ano, ale církev – ne. Co 

mnohým na církvi vadí, schází 
nebo naopak přebývá, nějak sou-
visí nedostatečným vrůstáním 
křesťanů do podoby Ježíšova lid-
ství (Ef 4,13). Ježíšovo trojí po-
kušení na poušti názorně ukazu-
je, že umění čelit svodům zneužití 
moci by mělo patřit k základní vý-
bavě křesťana. 
 
     Pane, dej nám sílu tě následovat 
i tehdy, když si budeme připadat 
jako nazí v trní. 
 

Petr Hlaváček
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z HISTORIE 
 

Hanebný článek v časopisu „Čech“ 
 
V roce 1887 bylo dva roky po založení „Pražského sboru u víře pokřtěných 
křesťanů, Baptistů zvaných“. Došlo k tomu 25. března 1885 v domě Václava 
Cinkera v Hleďsebi u Veltrus. Sbor měl 16 členů a bratr Jindřich Novotný byl 
zvolen za kazatele. Den předtím byla pokřtěna jeho manželka kazatelem 
Meereisem ve Vltavě. Vltava byla v té době zamrzlá a  bratři museli prosekat 
led, aby mohl být proveden křest. Začátky sboru byly těžké, největší potíže 
byly vyvolávány rakousko-uherskými úřady. Kazatel Jindřich Novotný byl 
mnohokrát předvoláván na úřady. Třikrát stál před vrchním trestním soudem 
v Praze. Státní úřady ho neprávem obviňovaly, aby misijní dílo kazily. V úterý 
4. ledna 1887 vyšel v katolickém časopise „Čech“ hanebný článek, který lživě 
a potupným způsobem obviňoval kazatele Jindřicha Novotného. Pronásle-
dování dosáhlo svého vrcholu. Se zatajeným dechem čteme v jeho deníku, jak 
tyto těžké dny prožíval… 
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Rok 1887 

Leden 

1.  V den nového roku měli jsme 
pobožnost ráno i odpoledne a za-
kusili jsme přitom mnohé pože-
hnání ale předce zase zakusili 
jsme také nějaké soužení, večer 
přišla k nám sestra Pospíšilová, 
její muž ji bil a vyhnal a tak pro-
sila o přenocování u nás, že na 
druhý den pojede k svému otci 
což se i stalo. 

Dne 2. musel jsem jíti na policii, 
poněvadž jsem byl lživě obžalo-
ván jako bych byl svedl sestru 
Pospíšilovou a odvedl od muže 
jejího. Ty milý Pane vysvoboď 
nás od mnohého zlého, kteréž 
lidé pro jméno Tvé na nás svalují. 

Dne 7. ledna v pátek dostal jsem 
zápověď konati pobožnosti v mém 

zahradním domku, kterýž jsem 
byl postavil. 

Dne 4. ledna byl v časopisu „Čech“ 
článek velice potupný a lživý na-
proti nám. Ty milý Pane Bože to 
vše spatřuješ, prosíme Tebe spo-
moz nám ze všeho zlého, jež na 
nás přišlo. 

Dne 11. psal jsem paní Robert-
son a br. Braunovi, br. Streule a 
br. Smith ve Skotsku a připravoval 
jsem se na misijní hodinu. Pože-
hnej Pane tomu, co jsem z milosti 
Tvé napsal. 

Dne 18. sešel jsem se s bratrem 
nepokřtěným Valíšem v Praze, byl 
se mnou v redakci „Čecha“ a na-
psal za mě opravu do tohoto ča-
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 sopisu, v němž bylo lživě a potu-
pně o nás psáno. 
… 
Dne 20. psala moje manželka 
br. Meereisovi a sl. Wistart. Žije-
me stále v mnohých těžkých 
zkouškách, u lidí jsme ve veli-
kém pohanění a slyšeli jsme, že 
proti nám jest podána žaloba u tre-
stního soudu, ač jsme nic proti li-
dem neprovinili, ale musíme bý-
ti považováni co zločinci pro 
jméno Páně. Tak milý Pane ne-
nechávej bezbožných nepřátel 
našich tak všecko vykonati po-
dle libosti jejich, promluv o Bože 
a dej, aby hlas Tvůj slyšán byl  
i od protivníků našich. 

Dne 21. měli jsme požehnanou 
biblickou hodinu v Michli a tak 
milý Pán Bůh nás neopouští. 

Dne 22. dozvěděl jsem se, že 
náš veliký nepřítel Mejtský vy-
stoupil ze sboru svobod. reform. 
Nedej milý Pane Bože aby tento 
zlý člověk mohl nám něco zlého 
učiniti, a jestli proti nám kde co 
zlého nastrojil tehdy ráčiž to sám 
zkaziti a jej tím pokořiti a jestli on 
vyvolen k životu věčnému tehdy 
dej jemu pokání ku spasení, ukaž 
boží znamení dobrotivosti své. 

Dne 23. měli jsme požehnaný 
den Páně, s velikým potěšením 
mohl jsem slovo Boží kázati, též 
bylo dosti učedníků. Přišel sem 
br. Šorman ponejprve nyní od té 

                                                           
1  ultramontanismus (lat. ultra montes, za horami, myšleno 
Alpami) označuje politiku podpory těch „za horami“ 
(Alpami), tj. papeže v domácí politice evropských států, 

doby co jsme u víře pokřtění.  
Přišel sem k nám pouze vede-
ním vnitřním, nebo ani nevím, kde 
bydlejí, totiž nebyl jsem u nich, a on 
předce sem k nám přišel. Večer 
jsme se modlili a kořili před Hospo-
dinem, vyznávajíce hříchy své. 
Já jsem měl osobní veliké po-
žehnání, dal mě milý Pán Bůh 
zakusiti něco z té moci, která 
leží v těch slovech, že bázně ne-
ní v lásce, ale dokonalá láska ven 
vyhání bázeň. Dal mě v modlitbě 
mé díků milý Pán, že jsem mohl 
pocítiti lásku k mým nepřátelům 
a tak mě odešla bázeň u před 
tím soudem, nímž mě lidé vy-
hrožují. 

Dne 24. přišla odpověď písem-
ná od evang. ref. sboru v Praze 
na náš dotaz, nebyl-li to někdo 
z jejich středu, jenž by byl na-
psal onen urážlivý a nepřátel-
ský článek do ultramontánního1  
časopisu „Čech“. Odpověď tato 
jest laskavá a jest nám v ní sdě-
lené, že pisatel tohoto článku    
p. Mejtský ze sboru ev. ref. vy-
stoupil. Psal jsem též zprávu br. 
Libertovi. 

Až do teďka ke 31. ledna ne-
stalo se nic zvláštního ku potě-
šení našemu, předce ale včera 
milý Pán nás oslovil při slovu 
svém a též i tím, že někteří noví 
posluchači ku slovu Božímu při-
šli. Byli jsme dnes zarmouceni 

zvláště v 19. století. V užším slova smyslu znamená 
ultramontanismus souhlas s nadřazeností papežské autority 
nad místními autoritami jak světskými, tak duchovními. 
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 nevlídným dopisem od jednoho 
člena svobodného reform. sboru 
v Praze. Milý Pane Bože potěš 
nás brzy nějakým skutkem mi-
losti Tvé. 

Dne 2. února byl jsem v Českém 
Brodě u br. a ses. Procházko-
vých, potěšil jsem se tam, viděl 
jsem nějaký pokrok v jejich du-
chovním životě a při naší pobož-
nosti byli přítomni též 3 jiné oso-
by a některé dítky, pak jsme 
slavili sv. večeři Páně. Sám milý 
Pane Bože požehnej těmto ma-
lým začátkům tvého díla v tom-
to městě. 

Dne 6. února v neděli měli jsme 
mnohé požehnání, konali jsme 
pobožnost v našem bytu, přišli 
též i noví účastníci našich po-
božností, jinak ale stále jsme 
v ošklivosti u lidí, přičemž nás 

potěšuje, že to vše pro jméno Páně 
se děje. Pane smiluj se nad námi 
a spomož nám a promluv hlasem 
svým za nás k naší obraně na-
proti nepřátelům našim. 

Dne 12. jel jsem k našim bra-
třím na venkov. Dne 12. v neděli 
byla pobožnost dopoledne 
v Hleďsebi a odpoledne v Ka-
menici, zde sloužena sv. večeře 
Páně, měli jsme mnohé pože-
hnání, stále, ale nás kormoutí, 
že milá sestra Pospíšilová pro 
jméno Páně musí snášeti tak 
nespravedlivé zacházení ze 
strany lidí. Ty sám milý Pane 
Bože učiň nějak přítrž tomu 
všemu, co nepřátelé naši proti 
nám podnikají. 

Jindřich Novotný 
úryvek z jeho deníku r. 1887 

 
 
Oprava článku „Armes Wrscho-
witz“, kterou na obranu kazatele 
Jindřicha Novotného sepsal teh-
dejší pražský purkmistr, evan-
gelík Valíš, nakonec v časopisu 
„Čech“ nevyšel. Purkmistr Valíš za 
půl roku umírá, aniž se domohl 
práva dle tehdejšího tiskového zá-
kona na opravu nepravdivé infor-
mace v tisku. 
Autorem článku, jak kazatel Jin-
dřich Novotný ve svém deníku 
uvádí, byl podle dopisu z evange-
lického reformovaného sboru 
v Praze jakýsi pan Mejtský. 
Zmiňuje se o něm Alois Adlof ve 
svém díle Nástin dějin svobodné 
církve reformované: „Josef Mejt-

ský, který dovedl využitkovati 
důvěřivosti členů a jmenovitě do-
broty Clarkovy, zastávaje u něho 
místo jakéhosi tajemníka. Ač vla-
stně jen do obecné školy chodil, 
vydával se za kandidáta práv. Ale 
nebylo lze udržeti se mu na dlou-
ho. Prohlédnut a demaskován jako 
člověk zlý a nebezpečný (ze sboru) 
vystoupil, aby hrál ještě úlohu ja-
ko udavač a nepřítel. Ale všecky 
pokusy jeho selhaly mu. Na konec 
umřel v žaláři, kde své podvody 
genealogické odpykával (1905). 
Vlohy jeho byly znamenité, ale 
zneužíval jich ke zlému. Bůh však 
obhájil církve své i před tímto 
Achitofelem.“



S t r á n k a  | 12 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

DOBRÁ ZPRÁVA, misijní a vzdělávací časopis. Redakční rada: Eliška Hrůzová a Štěpán Křivánek 
dobra-zprava@post.cz. Zdarma. 

a když vidím na té obloze letadla  
letící do té nejbarevnější záře  
opustím skupinu stejných ptáků  
a letím za Barvami  
za Životem  
za tím opravdovým  
a kdybych někdy náhodou zapomněl  
proč tam vlastně letím  
zas mi to ukaž  
namaluj mi Obraz  
abych si to uvědomil  
abych si řekl:  
jdeme domů  
kdybych na to někdy  
náhodou zapomněl  
tak vezmi oblohu  
a maluj,  
Pane 
 
ale teď vím 
kam jít 
přestože nikdo na té cestě  
se mnou není 
přestože křídla bolí 
nestěžuju si 
stále letím 
za nadějí 
za lepší budoucností 
letím barevnými mraky 
a obloha mi rozevírá své brány 
čeká na mě 
a Ty čekáš taky 
 
a proto letím 
já letím 
letím dál 
tam...  

 

Jeho Dítě 

Pane - 
Ty jsi všude, kam jen oko dohlédne 
i nedohlédne 
jsi hudbou domova 
jsi křupajícím listím na podzim 
jsi křupajícím sněhem v zimě 
jsi těmi nejkrásnějšími vzpomínkami 
které si každý uchovává hluboko v sobě 
které se nikdy neomrzí 
které nepotřebují oprášit 
které prostě - prostě jsou 
jsi deštěm po horkém dni 
jsi západem i východem 
jsi na severu i na jihu 
i všude mezi tím 
a i kdybych se ti měl někdy ztratit 
zabloudit v hlubokých lesích 
Ty tam na mě počkáš 
najdu Tě zas sedět na kmeni stromu 
v bílém rouchu 
hlavu v dlaních, na tváři úsměv 
úsměv, který mi říká: „Tak jdeme domů.“ 
a i kdybych měl letět  
ve velké skupině ptáků  
kteří jsou všichni stejní a kteří letí tam, 
kam ostatní před nimi  
přivábí mě Tvá obloha  
na které zapadá slunce, která pro většinu 
vypadá každý večer stejně  
a přitom je každý večer úplně jiná obloha, 
kterou nikdo nedokáže vymyslet, obloha, 
kterou nikdo nedokáže namalovat 
přestože vypadá jak tahy štětcem  
ale takové tahy žádný člověk neumí  
to umíš jen Ty,  
Největší Malíři  
Kráso Života  
Nejmilejší Vzpomínko  
  


