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Milí čtenáři,
 
máme pro vás další dobrou 
zprávu. Je to číslo časopisu Dobrá 
zpráva pro měsíc prosinec, které 
držíte v ruce. 
 
První dobrou zprávou, kterou vám 
přináší, je Vánoční zvěst. Z be-
tlémských pastvin, od betlém-
ských jeslí zaznívá ta nejradost-
nější dobrá zpráva. Nebojte se! 
Narodil se vám Spasitel! Nebojme 
se o svoji budoucnost. Máme ji 
zajištěnou. Připravil nám ji náš 
Spasitel. Všechno je v Jeho plánu. 
Nemusíme se bát. Všechno bude 
dobré. On ví všechno, co s námi 
bude. A tak na otázku: „Už máte 
sadu na odlévání olova?“, můžeme 
s úsměvem odpovědět: Ne, nemá-
me. A nechceme ji. Nepotřebuje-
me znát svoji budoucnost. Ani co 

nás čeká v  novém roce 2020. On 
to ví. A my mu věříme. 
 
Ve vzdělávací části nás čeká hi-
storický článek sestry Lydie Kolá-
torové s praktickými radami K vá-
nočním slavnostem. Otevře nám 
okénko do minulosti, ukáže nám 
jak se před téměř sto lety připra-
vovaly vánoční slavnosti pro děti 
v našich rodinách i sborech.  
 
A tou nejlepší dobrou zprávou je 
to, že se Pán Ježíš narodil nám. Nám 
všem. Nikdo není vynechán. Nikdo 
není vyloučen ze společenství Božích 
dětí. On přišel pro každého člověka. 
 
Přejeme vám radostné a požehna-
né chvíle při čtení vánočního čísla. 
 

Štěpán Křivánek 
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POVZBUZENÍ 
 
Den o samotě 
 
Ztišením se sluší tebe chválit, Bože, na Sijónu. 
                                                                                        Žalm 65, 2 

 

Mnozí hledají obecenství, jelikož 
mají strach ze samoty. Už nemo-
hou být sami a to je žene mezi lidi. 
Rovněž křesťané, kteří se nedoká-
ží vypořádat sami se sebou, kteří 
mají sami se sebou špatné zkuše-
nosti, doufají, že v obecenství os-
tatních lidí naleznou pomoc. Vět-
šinou dojdou zklamání a vyčítají 
pak obecenství to, co je pouze je-
jich vlastní vinou. Křesťanské obe-
cenství není duchovní sanato-
rium. Kdo na útěku před sebou 
samým zavítá do obecenství, ten je 
zneužívá k planým tlachům a pro 
zábavu, i kdyby se tlachy a zábava 
tvářily duchovně. Ve skutečnosti 

nehledá obecenství, ale opojení, 
jež mu umožní na krátký čas za-
pomenout na osamění, a právě 
tím vytváří smrtelné osamění člo-
věka. Výsledkem takových snah 
o záchranu je úpadek slova a všech 
pravých zkušeností a v poslední 
řadě rezignace a duchovní smrt. 
 
Kdo nemůže být sám, nechť se 
střeží obecenství. Uškodil by sobě 
i obecenství. Sám jsi stál před 
Bohem, když tě povolal, sám jsi 
musel toto volání následovat, sám 
jsi musel vzít svůj kříž, musel jsi 
bojovat a modlit se, a sám zemřeš 
a vydáš počet Bohu. Nemůžeš se 
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vyhnout sám sobě, protože Bůh tě 
vyčlenil. Když nemůžeš být sám, 
zavrhuješ Kristovo volání a nemů-
žeš mít podíl na obecenství povo-
laných. „Všichni jsme nuceni 
zemřít a nikdo nebude umírat za 
druhého, ale každý sám za sebe 
bude zápasit se smrtí; potom ne-
budu u tebe, ani ty u mne.“ 
(Luther).   
 
Platí i opačná věta: Kdo nestojí ve 
společenství, ať se střeží být sám. 
V církvi jsi povolán, volání ne-
platilo jenom pro tebe, ve sboru 
povolaných jsi vzal svůj kříž, zá-
pasíš a modlíš se. Nejsi sám, do-
konce i ve smrti a v poslední den 
budeš pouze členem velikého sbo-
ru Ježíše Krista. Pohrdáš-li obe-
censtvím bratří a zavrhuješ tak 
volání Ježíše Krista, pak ti tvá 
samota způsobí pohromu. „Když 
mám umřít, nejsem ve smrti sám, 
když trpím, trpí (sbor) se mnou“ 
(Luther).   
 
Z toho vyplývá: Jen když stojíme 
v obecenství, můžeme být sami, 
a jen když umíme být sami, mů-
žeme žít v obecenství. Obojí patří 
dohromady. Jen v obecenství se 
učíme být doopravdy sami a jen 
v samotě se učíme správně stát 
v obecenství. Není to tak, že by se 
objevilo nejprve jedno a pak dru-
hé, nýbrž obojí začíná současně, 
totiž povoláním Ježíše Krista.   
 
Obojí má své hluboké propasti a ne-
bezpečí. Kdo chce obecenství bez 
samoty, ten se řití do prázdnoty 

slov a pocitů. Kdo hledá samotu 
bez obecenství, ten zhyne v propasti 
ješitnosti, sebezbožňování a zou-
falství.   
 
Kdo nemůže být sám, ať se střeží 
obecenství. Kdo nestojí v obecen-
ství, ať se střeží být sám.   
 
Společný den rodinného obecen-
ství je doprovázen osamělým dnem 
každého jednotlivce. Musí to tak 
být. Den v obecenství bez dne 
v osamění je pro obecenství i pro 
jednotlivce neplodný.   
 
Znakem samoty je mlčení a zna-
kem obecenství je slovo. Mlčení a 
slovo mají tutéž vnitřní souvislost 
a rozdílnost jako samota a obe-
cenství. Jedno bez druhého ne-
existuje. Pravé slovo vychází z ml-
čeni a pravé mlčení vychází ze 
slova.   
 
Mlčení není totéž jako být němý a 
slovo neznamená tlachání. Němo-
ta netvoří samotu a tlachání nevy-
tváří obecenství. „Mlčení je nad-
bytek, opilství a oběť slova. Němo-
ta je ovšem nesvatá, jako věc, kte-
rá byla zmrzačená, nikoli oběto-
vaná; Zachariáš byl němý, místo 
aby byl mlčenlivý. Kdyby přijal 
zjevení, možná by z chrámu ne-
vyšel němý, ale mlčenlivý“ (Ernest 
Hello). Slovo, které nově zakládá 
a spojuje obecenství, je doprová-
zené mlčením. „Je čas mlčet i čas 
mluvit“ (Kaz 3,7). Jako jsou během 
dne křesťana některé hodiny vy-
hrazeny pro slovo, obzvláště spo-
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lečné pobožnosti a modlitební chví-
le, tak potřebujeme během dne i chví-
le mlčení pod slovem a ze slova. 
Slovo nepřichází k těm, kdo hlučí, 
nýbrž k těm, kdo mlčí. Ticho chrá-
mu je znamením svaté Boží příto-
mnosti v jeho slově.   
 
Existuje lhostejnost, dokonce i od-
mítnutí mlčení, které je chápe ja-
ko podceňováni Božího zjevení ve 
slově. Zde se mlčení špatně chápe 
jako slavnostní gesto, jako my-
stická snaha dostat se nad slovo. 
Mlčení se pak nechápe ve svém 
podstatném vztahu ke slovu jako 
prosté ztišení jednotlivce pod Bo-
žím slovem. Před vyslechnutím 
slova mlčíme, neboť naše my-
šlenky se již upínají ke slovu, 
stejně jako mlčí dítě, když vstu-
puje do otcova pokoje. Mlčíme po 
vyslechnutí slova, protože slovo 
v nás stále ještě mluví a žije a zři-
zuje si v nás příbytek. Mlčíme brzy 
ráno, protože Bohu patří první 
slovo, a mlčíme, když jdeme spát, 
protože Bohu náleží i poslední 
slovo. Mlčíme pouze kvůli slovu, 
tedy rozhodně ne proto, abychom 
dělali slovu ostudu, ale proto, 
abychom je uctivě přijali. Mlčení 
konečně neznamená nic jiného 
než čekat na Boží slovo a obdržet 
z Božího slova požehnání. Každý 
ví, že když převážilo tlachání, pak 
je nutné se určitý čas učit sku-
tečnému mlčení, ztišení, rozkázat 
jazyku zmlknout, To je účel du-
chovního mlčení.  

 

Mlčení před slovem by však mělo 
působit po celý den. Když jsme se 

už naučili mlčet před slovem, měli 
bychom se naučit hospodařit s ml-
čením a mluvením během dne. 
Existuje taktéž nedovolené, samo-
libé, ubíjející mlčení. Již z toho vy-
plývá, že nikdy nemůže jít o ml-
čení jako o takové. Mlčení kře-
sťana je naslouchající a pokorné 
mlčení, které je možné pokorně 
kdykoli přerušit. Je to mlčení spo-
jené se slovem. To měl na mysli 
Tomáš Kempenský, když napsal: 
„Nikdo nemluví s větší jistotou než 
ten, kdo rád mlčí.“ Ve ztišení se skrý-
vá obdivuhodná moc objasnění, 
očištění a soustředění na podstat-
né věci. Mlčení před slovem vede 
k pravému naslouchání a rovněž 
k pravému mluvení Božího slova 
ve správný čas. Spoustu nepo-
třebného zůstane nevyřčeno. Ale 
to, co je podstatné, a to, co nám 
pomáhá, lze říci několika málo 
slovy.   
 
Kde rodinné obecenství žije v ome-
zených prostorách a jednotlivci 
nemůže být dopřáno nezbytného 
ticha, tam je třeba stanovit chvíle 
mlčení. Po určité době mlčení vní-
máme jeden druhého jinak a no-
vě. V mnoha domácnostech lze je-
dnotlivci zajistit samotu pouze 
prostřednictvím pevného řádu. 
Tím se i rodinné obecenství uchrá-
ní před újmou.   
 
Nebudeme zde hovořit o tom, jaké 
báječné ovoce může vyrůst ze sa-
moty a mlčení křesťana. Snadno 
bychom se mohli ocitnout na sce-
stí. Lze také uvést mnoho tem-
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ných zkušeností, které mohou 
vyplynout z mlčení. Mlčení se mů-
že stát děsivou pouští s veškerou 
pustotou a hrůzami. Může být i rá-
jem sebeklamu a ani jedno není 
dobré. Ať je tomu jakkoli: neoče-
kávejte od mlčení nic jiného, než 
prosté setkání s Božím slovem, 
kvůli kterému jsme se ztišili. Toto 
setkání je nám však darované. 
Křesťan si nemůže klást žádné 
podmínky, za jakých okolností ta-
kové setkání očekává, ale má je 
přijímat tak, jak přichází. Potom 
bude za své mlčení bohatě od-
měněný.   
 
Křesťan během dne potřebuje pev-
ně stanovené chvíle sám pro sebe 
kvůli třem věcem: kvůli rozjímání 
nad Písmem, kvůli modlitbě a kvů-
li přímluvám. Všechny tři mají 
najít své místo v době každodenní 
meditace. Na slově „meditace“ při-
tom nezáleží. Užíváme je zde jako 
slovo staré církve a reformace.   
 
Možná se zeptáte, proč je k tomu 
zapotřebí zvláštní chvíle, když se 
tohle všechno již objevuje ve spo-
lečné pobožnosti. V následujícím 
výkladu na to odpovíme.   
 
Chvíle meditace slouží k osobní-
mu rozjímání nad Písmem, osob-
ní modlitbě a přímluvám, žádný 
jiný účel nemají. Pro duchovní ex-
perimenty tu není místo. Ovšem 
pro tyto tři činnosti si musíme 
najít čas, protože Bůh je od nás 
vyžaduje. I kdyby meditace pro 
nás dlouho neznamenaly nic ji-

ného než to, že dlužíme Bohu tuto 
službu, už to samo postačí.   
 
Chvíle meditace nás nenechá kles-
nout do prázdnoty nebo propasti 
samoty, ale nechá nás o samotě se 
slovem. Tím nám dává pevný 
základ, na němž stojíme, a jasný 
ukazatel směru, kterým se mají 
ubírat naše kroky.   
 
Zatímco při společné pobožnosti 
čteme dlouhý souvislý text, při 
meditaci se držíme kratšího zvo-
leného textu, který se pokud mož-
no celý týden nemění. Při společné 
četbě Písma jsme uváděni do větší 
šíře a celku Bible, ale zde do ta-
juplné hloubky každé jednotlivé 
věty a každého slova. Oboje je stej-
ně důležité, abychom „mohli spolu 
se všemi bratřími pochopit, co je 
skutečná šířka a délka, výška i hloub-
ka“ (Ef 3,18).   
 
Při meditaci čteme text, jenž nám 
byl dán se zaslíbením, že nám řek-
ne něco osobního pro dnešní den 
a pro naši křesťanskou situaci, že 
to není Boží slovo pouze pro sbor, 
ale také pro mne osobně. Tak 
dlouho se vystavujeme jednotli-
vým větám a slovům, dokud se 
nás osobně nedotknou. Nečiníme 
tím nic jiného než to, co dělá kaž-
dý den i ten nejprostší a nejméně 
vzdělaný křesťan. Čteme Písmo 
svaté. Ani se neptáme, co tento 
text říká ostatním lidem. Pro nás 
kazatele to znamená, že se ne-
ptáme, jak na daný text kázat ne-
bo o něm přednášet, nýbrž co říká 
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pouze zcela osobně nám. Jistě, 
nejprve musíme pochopit obsah 
textu, ale nevykládáme jej, nepři-
pravujeme si kázání ani biblickou 
hodinu, ale čekáme na Boží slovo 
určené nám. Není to plané čekání, 
nýbrž čekání podle jasného zas-
líbení. Často jsme obtížení a zasy-
paní dalšími myšlenkami a před-
stavami, starostmi, že trvá dlou-
ho, než Boží slovo všechno ostatní 
odsune stranou a pronikne k nám. 
Ale přijde určitě, stejně jako Bůh 
sám přišel k lidem a znovu se k nim 
vrátí. Proto začneme meditaci mod-
litbou, aby nám Bůh skrze své slo-
vo poslal Ducha svatého a zjevil a os-
větlil nám své slovo.   
 
Není nutné, abychom při meditaci 
procházeli celý text. Často se bu-
deme muset zastavit u jedné věty 
nebo dokonce u jednoho slova, 
když nás zasáhne tak, že už ne-
budeme moci uhnout. Nedokáže 
snad chvíli meditace bohatě 
vyplnit třeba slovo „Otec“, „láska“, 
„milosrdenství“, „kříž“, „posvěce-
ní“ nebo „vzkříšení“?   
 
Není nutné, abychom se při me-
ditaci snažili myslet a modlit ve 
slovech. Mlčenlivé myšlení a mod-
litba, která pochází pouze ze sly-
šení, může být často prospěšnější.   
 
Není nutné, abychom při meditaci 
nacházeli nové myšlenky. To nás 
často spíše zavádí a uspokojuje 
naši ješitnost. Úplně postačí, když 
nás pronikne a nalezne v nás 
příbytek slovo, jak je slyšíme a jak 

mu rozumíme. Jako Marie ucho-
vávala ve svém srdci slova pas-
týřů, jako nás dlouho provází 
slovo některého člověka, usadí se 
v nás, působí v nás a zaměstnává 
nás, zneklidňuje nás nebo po-
těšuje, aniž bychom s tím mohli 
něco udělat, tak do nás při me-
ditaci vstoupí Boží slovo a zůstane 
v nás, bude nás nutit k přemý-
šlení, pracovat v nás a působit, že 
se ho už za celý den nezbavíme. 
Potom v nás bude konat své dílo a my 
o tom často ani nebudeme vědět.   
 
Především není nutné, abychom 
při meditaci získali nějaké neo-
čekávané mimořádné zkušenosti. 
Může se to stát, ale pokud tomu 
tak není, rozhodně to neznamená, 
že meditace byla zbytečná. Stále, 
nejen na začátku, se bude dosta-
vovat vnitřní vyprahlost a lho-
stejnost, nechuť, ba dokonce ne-
schopnost meditovat. Pak se ne-
smíme takovým pocitům poddá-
vat. Především se jimi nesmíme 
nechat odradit, ale ještě s větší 
trpělivostí a věrností dodržovat 
své meditační chvíle. Proto není 
dobré brát příliš vážně špatné 
pocity, které jsme během medi-
tace zakusili. Zbožnou oklikou by 
se tudy mohla vplížit naše dávná 
ješitnost a nedovolený nárok na 
Boha, jako kdybychom měli právo 
na neustálé povznášející a potě-
šující zkušenosti a jako kdyby 
zkušenost naší vnitřní chudoby 
nás nebyla hodna. S takovým po-
stojem se však nikam nedosta-
neme. Netrpělivostí a výčitkami, 
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které si klademe, podporujeme 
pouze vlastní samolibost a stále 
více se zaplétáme do sítě sledování 
sebe sama. Ale na sledování sebe 
sama je při meditaci tak málo 
času, jako v životě křesťana vů-
bec. Máme se soustředit jenom na 
slovo a nechat je působit. Není to 
snad tak, že nám Bůh sesílá chvíle 
prázdnoty a vyprahlosti, abychom 
se opět spolehli jen na jeho slovo? 
„Hledej Boha, ne radost“ – to je 
základní pravidlo každé meditace. 
Hledej pouze Boha, pak obdržíš 
radost – to je zaslíbení každé 
meditace.   
 
Rozjímání nad Písmem vede k mod-
litbě. Mluvili jsme již o tom, že 
cesta plná zaslíbení je nechat se 
vést slovem Písma a modlit se na 
základě slova Písma. Proto nepro-
padejme vlastní prázdnotě. Modlit 
se pak neznamená nic jiného než 
být připraven přivlastnit si slovo, 
a sice v mé osobní situaci, v mém 
osobním pověření, rozhodování, 
hříchu a pokušení. To, co nikdy 
nemůže být součástí modlitby 
v obecenství, můžeme zde Bohu 
předložit v mlčení. Na základě slo-
va Písma se modlíme o čistotu 
svého dne, o ochranu před hří-
chem, o růst v posvěcování, o věr-
nost a sílu pro svoji práci a dou-
fáme, že naše modlitba bude vy-
slyšena, protože vychází z Božího 
slova a zaslíbení. Jelikož se Boží 
slovo naplnilo v Ježíši Kristu, pak 
všechny modlitby, které vyslovíme 
na základě tohoto slova, budou 

jistě v Ježíši Kristu vyplněné a 
vyslyšené.   
 
Obzvláštním problémem meditace 
je, že se naše myšlenky snadno 
rozptýlí a ubírají se vlastní cestou, 
směřují k jiným lidem nebo k ně-
jakým událostem v našem životě. 
Vždy nás to velmi trápí a zahan-
buje, přesto bychom neměli pro-
padat malomyslnosti a úzkostlivo-
sti nebo si dokonce myslet, že 
takové meditace pro nás nemají 
význam. Někdy nám může pomo-
ci, když se nebudeme snažit myš-
lenky násilím vrátit zpět, ale lidi 
a události, u nichž naše myšlenky 
prodlévají, zahrneme do modlitby 
a tak se trpělivě dostaneme zpět 
k výchozímu bodu meditace.   
 
Jako připojujeme osobní modlitbu 
k slovům Písma, tak to učiníme i s 
přímluvou. Při společné pobožno-
sti není možné myslet v přímlu-
vách na všechny lidi, kteří jsou 
nám svěřeni, nebo se za ně při-
mlouvat tak, jak nás o to požádali. 
Každý křesťan má okruh lidí, kteří 
ho žádají o přímluvy, nebo o nichž 
ví, že je z nějakých důvodů povo-
lán se za ně přimlouvat. Nejspíše 
to budou ti, s nimiž se stýká ve 
všedním životě. Pronikli jsme tak 
k bodu, kde slyšíme tlouci srdce 
každého křesťanského soužití. 
 
Křesťanské obecenství žije ze vzá-
jemných přímluv jednotlivých čle-
nů, jinak zanikne. Bratra, za kte-
rého se modlím, nemohu odsuzo- 



S t r á n k a  | 9 
 

vat nebo nenávidět, přestože mi 
působí problémy. Jeho tvář, která 
mi možná připadala cizí a nesne-
sitelná, se v přímluvě mění v tvář 
bratra, kvůli němuž zemřel Kri-
stus, v tvář omilostněného hříšní-
ka. To je blažený objev pro křes-
ťana, který se začíná přimlouvat. 
Není žádná averze, osobní napětí 
nebo odcizení, která by z naší 
strany nemohla být v přímluvě 
překonaná. Přímluva je očistnou 
koupelí, kterou musí denně pod-
stoupit jednotlivec i obecenství. 
V přímluvě může dojít i k tvrdému 
zápasu s bratrem, ale dostali jsme 
zaslíbení, že přímluva povede k své-
mu cíli.   
 
Jak se to stane? Přimlouvat se ne-
znamená nic jiného než před-
kládat bratra Bohu, vidět ho pod 
křížem Ježíše Krista jako ubohého 
člověka a hříšníka, který potře-
buje milost. Odpadá všechno, co 
mě od něj odrazuje, a vidím ho 
v jeho potřebnosti a nouzi, jeho 
nouze a hříchy vnímám jako tak 
velké a skličující, jako by byly mé 
vlastní, a pak už nemohu nic než 
prosit: Pane, jednej s ním ty sám 
podle svého uvážení a podle své 
dobroty. Přimlouvat se znamená 
zjednat bratrovi totéž právo, které 
jsme přijali, totiž stát před Kris-
tem a mít účast na jeho milo-
srdenství.   
 
Tím se objasnilo, že také přímluva 
je povinnou službou Bohu a bra-
tru, kterou máme konat každý 
den. Kdo odpírá bližnímu přímlu-

vu, ten mu odpírá křesťanskou 
službu. Dle toho je jasné, že přím-
luva není všeobecná a neurčitá, 
ale zcela konkrétní věc. Jde o urči-
tého člověka, o určité potíže, a pro-
to o určité prosby. Čím jasnější 
jsou prosby, tím větší zaslíbení na 
nich spočívá.   Nemůžeme už dále 
zavírat oči před skutečností, že 
služba přímluvy vyžaduje od kaž-
dého křesťana čas, především od 
pastora, kterému byl svěřen celý 
sbor. Přímluvy samotné, pokud 
bychom se tohoto úkolu zhostili 
správně, by vyplnily všechen čas 
pro meditaci. To dokazuje, že pří-
mluva je milostivým darem Božím 
každému křesťanskému obecen-
ství a každému jednotlivému křes-
ťanovi. Této nezměrně velkorysé 
nabídky se máme chopit s ohrom-
nou radostí. Doba, kterou věnuje-
me přímluvám, se nám stane 
zdrojem nové radosti z Boha a křes-
ťanského sboru.   
 
Jelikož rozjímaní nad Písmem, 
modlitba a přímluva jsou povin-
nou službou a jelikož lze v této 
službě nalézt Boží milost, měli 
bychom se naučit vyhradit si pro 
ně během dne určitý čas jako pro 
každou jinou službu. Tohle není 
„zákonictví“, ale řád a věrnost. Pro 
mnohé z nás bude nejlepší dobou 
ráno. Na tuto dobu máme právo a 
smíme si ji od ostatních lidí i přes 
vnější obtíže vyhradit jako napro-
sto nerušenou a tichou chvíli. Pro 
pastora je to neodkladná povin-
nost, na které závisí celý jeho 
úřad. Kdo chce být skutečně věr-
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ný ve velkých věcech, musí se na-
učit věrnosti v každodenních po-
vinnostech.   
 
Každý den přináší křesťanovi 
mnoho hodin samoty uprostřed 
nekřesťanského světa. To je doba 
potvrzení. Je to zkouška na pra-
vou chvíli meditace a na pravé 
křesťanské obecenství. Sloužilo 
obecenství k tomu, aby jednotlivce 
osvobodilo, posílilo a pomohlo mu 
dozrát, nebo ho učinilo nesamo-
statným a závislým? Drželo ho 
chvíli za ruku, aby se znovu na-
učil udělat vlastní kroky, nebo ho 
učinilo úzkostlivým a nejistým? To 
je jedna z nejzávažnějších a nej-
těžších otázek kladených obecen-
ství křesťanského života. Dále se 
zde rozhoduje, zda chvíle medi-
tace odvádí křesťana do neskuteč-
ného světa, z něhož se s hrůzou 
probouzí, když znovu vstoupí do 
pozemského světa své práce, nebo 
ho vede do skutečného Božího 
světa, z něhož vychází do nového 
dne posílený a očištěný? Přivodila 
mu na krátký okamžik duchovní 
opojení, které vyprchá, jakmile 
přijde všední den, nebo mu Boží 
slovo proniklo tak účelně a tak 
hluboko do srdce, že je s ním po 
celý den a posiluje ho, že ho vede 
k účinné lásce, poslušnosti a do-
brému dílu? O tom může rozhod-
nout jenom den. Je neviditelná 
přítomnost křesťanského obecen-
ství pro jednotlivce skutečností 
a pomocí? Nese mne dnem pří-
mluva ostatních křesťanů? Mám 
Boží slovo nablízku jako útěchu 

a posilu? Nebo zneužívám samo-
tu, abych se vyhnul obecenství, 
slovu a modlitbě?   
 
Jednotlivec musí vědět, že také 
chvíle jeho samoty mají vliv na 
obecenství. O samotě může obe-
cenství rozbíjet a poskvrňovat, ale 
může je i posilovat a posvěcovat. 
Křesťanova sebekázeň je rovněž 
službou obecenství. Opačně platí, 
že nelze osobně či tajně zhřešit 
v myšlení, slovu či skutku a ne-
poškodit tím obecenství. Škodli-
viny pronikají celým tělem, možná 
ještě není jasné, odkud pocházejí, 
v kterém údu spočívají, ale tělo je 
otrávené.  
 
To je obraz křesťanského obecen-
ství. Jsme totiž údy těla nejen teh-
dy, když chceme, ale celým svým 
bytím. Proto každý Úd slouží celé-
mu tělu ke zdraví nebo ke smrti. 
To není teorie, ale duchovní sku-
tečnost, kterou v křesťanském obe-
cenství často strašlivě jasně, ni-
čivě nebo blahodárně zakoušíme.   
 
Kdo se po uplynulém dnu vrací do 
rodinného obecenství, přináší se-
bou požehnání samoty, sám však 
nově přijímá požehnání obecen-
ství. Požehnaný, kdo umí být sám 
silou obecenství, požehnaný, kdo 
drží společenství silou své samoty. 
Síla samoty a síla obecenství jsou 
však jen silou Božího slova, které 
je platné pro jednotlivce v obecen-
ství.   

Dietrich Bonhoefer 
z knihy Život v obecenství
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ZAMYŠLENÍ  
 
Následování Ježíše není pokračováním farizejské zbožnosti  
 
A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy a 
měchy i víno přijdou nazmar. Nové víno do nových měchů!  

Mk 2, 22 
 
Ježíšovo pohostinské společenství 
s hříšníky a souručenství „nejídla“ 
(doslovný překlad řeckého slova 
pro půst) náboženských virtuózů 
jsou dva paralelní světy. Nelze je 
propojit do jedné funkční podoby 
bez úhony obojího. Proces du-
chovního kvašení vypůsobený od-
pouštějící mocí Kristovy milosti 
není slučitelný s náboženským sy-
stémem zvykových příkazů a zá-
kazů.  
Jasnozřivě to rozpoznal apoštol Pa-
vel, když se pustil do vášnivého 
zápasu za svobodu pohanů od 
starozákonní obřízky. Dietrich Bon-
hoeffer ve svých Listech z vězení 
tento problém provokativně do-
mýšlí do své současnosti: „Pavlův 
problém, zda je PERITOMÉ (řecky: 
obřízka) podmínkou ospravedlně-
ní, je podle mne dnes otázkou, zda 
je náboženství podmínkou spásy. 
Svoboda od obřízky je také svobo-
dou od náboženství. Často se 
ptám, proč mne jakýsi „křesťan-
ský instinkt“ táhne mnohdy víc k 
lidem nenáboženským než k ná-
boženským, a to ne s úmyslem 

misionářským, ale spíš bych řekl 
„bratrsky“. Zatím co se před lidmi 
náboženskými často ostýchám vy-
slovit jméno Boží – poněvadž se mi 
zdá, jako by tu znělo nějak faleš-
ně, a i sám si připadám trochu 
nepoctivý (obzvláště je to zlé, když 
ostatní začnou mluvit v nábože-
nské terminologii, pak skoro úpl-
ně zmlknu a je mi jaksi dusno a ne-
příjemně) – mohu před lidmi 
nenáboženskými příležitostně zce-
la klidně a jakoby samozřejmě říci 
Bůh.“  
Každý týden se setkávám se stu-
denty při společné četbě Bible. 
Tito mladí lidé hledají svou du-
chovní cestu a pozoruji, jak je pro 
ně obtížné překročit hranice cír-
kve. Bývá za tím většinou strach 
z neznámého ale také obava, že 
budou vtěsnáváni do kadlubu pří-
kazů a zákazů. Zřejmě pro ně 
církev není dostatečně čitelná. Ve 
Skutcích 4,13 čteme, že židovští 
náboženští předáci na apoštolech 
„poznali, že bývali s Ježíšem”. Kéž 
je to patrno i při nás! 

Petr Hlaváček 
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jdu za sluncem 
které nevidím 
 
jen z dálky cítím slabou záři 
jak mě hladí po tváři 
 
ale kolem mě jsou hory, mraky 
studí 
studí mě 
 
copak Tvůj paprsek 
dokáže mou tvář 
zase rozzářit? 
copak je Tvůj paprsek 
takový lék? 
 
lék na zlomeniny 
lék na starosti 
lék na tu bolest 
která není vidět? 
 
ale jdu, jdu stále 
za tím sluncem 
které nevidím 
 
a cítím, 
jak se probouzím 
jako z dlouhého snu 
po dlouhém filmu 
ve kterém se nic nedělo 
a přitom - přitom se tam stalo všechno 
 
tvůj paprsek 
zabloudil do mého srdce 
jsem napojen 
Tvou Láskou 
čerpám sílu z toho slunce 
které není vidět 
které je Tvoje 
 
a jdu 
kráčím stále 
hory nevnímám 
oblaka nezkoumám 
jenže 
cítím na svých zádech 
cítím něco 
něco, co hřeje 
co neumím popsat 

 
a když se má nit s Tvým sluncem přetrhne 
otáčím se pryč chci od Tebe utéct tu zjišťuji 
že to nejde 
 

stojím na kopci 
mraky za mnou 
mraky přede mnou 
a já stojím 
obrácen zády ke slunci 
které není vidět 
a pozoruju to další slunce 
které není vidět 
které hřálo celou dobu do zad 
a já vím 
že před Tebou 
že před Tebou se skrýt nedá 
 

teď mě čekají už jenom nádherný věci 
 
nezáleží na tom, jakou cestu si vyberu 
na každé budeš Ty 
na každé mě budeš hřát Ty 
milovanýmilovanýmilovaný 
 
nezáleží na tom, jakou cestu si vybereš 
ty, Dítě 
protože když se zastavíš na té 
kde tě slunce hřeje na čele 
a obrátíš se 
- tu se obrátíš přímo tam 
kde to všechno začalo 
k Jeho Lásce 
Dítě 
Dítě, jsi v bezpečí 
jsi v objetí 
v objetí slunce 
které není vidět 
 
jsi milovaný 
milovaný 
milovanýmilovanýmilovanýmilovaný 
 

 
 

                               Jeho Dítě 
                          

 

Mysli na velryby, Eliško 


