
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Následuj  

 Matouš 8, 22 

mě.. 
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Milí čtenáři,
 
máme pro vás další dobrou 
zprávu. Je to srpnové číslo časo-
pisu Dobrá zpráva, které držíte 
v ruce. 
 
První dobrou zprávou, kterou vám 
hned na začátku přináší, je pov-
zbuzení k Následování. Je to sám 
Pán Ježíš, který nás volá: „Přijď! 
Přijď a buď mým učedníkem, ná-
sleduj mě! Nebuď už sám svůj, za-
hleděný do sebe, na své dobro, na 
svou odměnu; buď můj! Buď se 
mnou, protože já jsem, navzdory to-
mu, co je teď ještě v tobě, s tebou.“ 
To je to jedno potřebné, bez něhož 
je všechno ostatní zbytečné. Ná-
sledování Ježíše není pokračová-
ním farizejské zbožnosti. Nenechá 
se vtěsnat náboženskými lidmi do 
lidské formy zákazů a příkazů. 

Svoboda následovat Krista je svo-
bodou od náboženství. Svobodou 
od farizejského vtěsnávání do ná-
boženských představ. 
 
Ve vzdělávací části nás čeká hi-
storická polemika v časopisu Pří-
tomnost. Bratr Josef Novotný rea-
guje v roce 1927 na nepříliš gen-
tlemanský článek Edvarda Maška 
Sektářství u nás.  
 
A tou nejlepší dobrou zprávou je 
to, že Ježíšova výzva: „Následuj mě!“, 
platí pro každého z nás. Nikdo není 
vynechán. Nikdo není vyloučen. 
 
Přejeme vám radostné a požehna-
né chvíle při čtení srpnového čísla. 
 

Štěpán Křivánek 
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POVZBUZENÍ 
 
Následování 
 
Jeden z předních mužů se ho otázal: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl 
podíl na věčném životě?“ Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš »dobrý«? Nikdo není 
dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, 
nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku.“ On řekl: „To všechno jsem 
dodržoval od svého mládí.“ Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: „Jedno ti ještě 
schází. Prodej všechno, co máš, rozde1 chudým a budeš mít poklad v nebi; pak 
přijď a následuj mne!“ On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi 
bohatý.                                                                                        Lukáš 18, 18-23 

 

V záznamu, který zachoval evan-
gelista Matouš, se onen tazatel 
(označený jako „mladík“) ptá na 
„dobré“: „Co dobrého mám dělat, 
abych získal věčný život?“ (Mat 
19, 16) U Lukáše (podobně jako 
v evangeliu podle Marka) je „dob-
rým“ nazván sám Ježíš. Věřím, že 
Matoušovi příliš neublížíme, když 
si budeme myslet, že Lukáš 
s Markem zachycují asi původ-

nější scénku: Kdosi tam (jestli to 
byl mladík, nebo ne, na tom ne-
záleží) Ježíše nazve „dobrým uči-
telem“ - nebo možná lépe (tak jak 
to je i v našich překladech) uči-
telem, který je agathos, který je 
„dobrý“ - a to asi ať už přiložíme 
jakákoliv měřítka. Mohlo by to tře-
ba znamenat uznání, že tento uči-
tel žije to, co hlásá, a proto si za-
slouží moji pozornost a důvěru.  
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Proč to Ježíš odmítá? Jak máme 
rozumět té jeho odpovědi: „Proč ří-
káš, že jsem dobrý? Dobrý je je-
nom Bůh?“ Nejjednodušší vysvět-
lení (nejjednodušší pro náhodné-
ho posluchače) by bylo, že Ježíš si 
je vědom toho, že sám má k do-
konalosti daleko, že proto také od-
mítá, aby byl pokládán za někoho 
jiného než za člověka. Mělo by to 
svůj smysl. Jestliže i Ježíš je ne-
dokonalý člověk, jak by si mohl 
kdokoli z nás myslet, že on sám 
má k dokonalosti již blízko, a ptát 
se už jen na to, co mu ještě schází. 
(I tak je možno pochopit tu taza-
telovu otázku.) S takovým výkla-
dem bychom se ovšem ocitli tro-
chu v jiném světě, než je svět 
evangelia jako svědectví o Kristu. 
V evangeliu nejde o spor o lidskou 
dokonalost. Mohli bychom se ov-
šem právě naopak domnívat, že 
Ježíš tou svou odpovědí nepřímo 
říká, že je Bůh. Že tím způsobem 
tomu tazateli trochu napovídá, jak 
má k němu přistupovat (tj. ne 
jenom jako k učiteli), nebo že ho 
tím i napomíná. Dobrý je jenom 
Bůh; jestliže já jsem podle tebe 
dobrý, jsem-li v tvých očích jako 
sám Bůh, proč podle toho nejed-
náš? Proč za mnou přicházíš je-
nom jako za učitelem moudrosti? 
Proč se tvá úcta neprojeví posluš-
ností? Proč už nejsi mezi mými 
učedníky? Tady jsme snad trochu 
blíže světu evangelia jako svědec-
tví o Kristu, ale je to trochu ná-
silné, šroubované. Mám za to (a 
věřím, že evangelia mi dávají za 
pravdu), že Ježíš prožíval svůj 

vztah k Bohu jako vztah synov-
ský, že však příliš nepřemýšlel o tom, 
do jakého vztahu s Bohem ho 
dávají jiní lidé. Věděl však, že má 
určité poslání, které souvisí s Boží 
vládou, s tím, jak Bůh prosazuje 
své věci. Věděl, že tím, co říká, i tím, 
co dělá, staví lidi před určité 
poselství, na které oni musejí o-
sobně odpovědět. Proto Ježíš mohl 
být sotva spokojen s takovou ode-
zvou, v níž je pozornost upřena na 
jeho osobu, a ne na věci, o které v 
setkání s ním běží, tj. odezvou, 
která sama není vykročením za 
těmito věcmi. To, na co se Ježíš 
toho svého obdivovatele ptá, nás 
nesmí mást. V době, kdy Ježíš 
působil, nebyl již Zákon dávno 
vnímán jako směrnice pro život 
v pravdě, pro život v odpovědné 
svobodě, který byl původním 
posláním Božího lidu Izraele. Už 
se to dávno stalo pouhým návo-
dem, jak si zajistit Boží přízeň. 
Ježíš proto tohoto člověka nez-
kouší ze znalosti Božích přikázá-
ní, ale snaží se ho dovést k nové-
mu pohledu na věc. „Jedno ti 
schází...“ Samozřejmě, že ne je-
nom „jedno“, spíš to jediné, na 
čem záleží, to úplně základní: 
Přiznat se v setkání s Boží dobro-
tou k nouzi skutečné Boží blíz-
kosti a neodejít, díky tomu, z to-
hoto setkání s prázdnou. „Jdi, 
prodej, rozdej všechno, co máš“ - 
to je důležitý (a v dané situaci asi 
nezastupitelný) pomocný povel. To 
vlastní vnitřní slovo pravdy a lásky 
znělo: Přijď! Přijď a buď mým 
učedníkem, následuj mě! Nebuď už 
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sám svůj, zahleděný do sebe, na 
své dobro, na svou odměnu; buď 
můj! Buď se mnou, protože já 
jsem, navzdory tomu, co je teď 
ještě v tobě, s tebou. To je to jedno 
potřebné, bez něhož je všechno 
ostatní zbytečné.  
Na to ten člověk nebyl připraven. 
Byl připraven a ochoten ještě do-
plnit či překonat to všechno, čím 
by se mohl vykázat, a je pocho-
pitelné, že to, co mu Ježíš namísto 
toho radí (aby přišel s prázdnou, 
aby přišel za ním), bylo velké sou-
sto, které on v tu chvíli nedovedl 
spolknout. Ježíše si cenil, ale jeho 
chudobu nechápal: nedovedl být 
chudý s Ježíšem. Proto odešel 
„zarmoucen“. Nevíme, jestli to byl 
konec, třeba ne, třeba se mu to 
později, jednou, rozleželo v hlavě 
(nebo: v srdci) a on přišel. Ale v tu 
chvíli to byl konec, v tu chvíli se 
s tím nedalo nic dělat. Žel, někdy 
jsou taková setkání rozhodující. 
Už se neopakují. Co zůstává, co se 
rozhodně nemění, je Boží dobrota, 
její podstata a ten zvláštní způsob 
jejího přicházení za námi.  
Nejde o to, co zbývá (co schází) k 
dokonalosti, ale co zbývá v tom 
smyslu, že si to člověk nenechává 
vzít, ačkoliv je to právě to, co mu 
brání v tom pohybu, který je po-
hybem pravého života. Nešlo o to, 
že ten člověk měl majetku mnoho, 
ale o to, že vůbec toužil před Bo-
hem něco mít (něčím se vykázat), 
místo aby chtěl Bohu k něčemu 
být. Proto Ježíš říká: Prodej všech-
no, co máš, rozděl chudým a bu-
deš mít poklad v nebi; pak přijď 

a následuj mne! Tím jedním, co 
schází, není jedno poslední při-
kázání, přikázání týkající se bo-
hatství a chudoby, ale život jako 
následování Ježíše Krista. Člověk 
si tím neučiní zásluhu (kterou jed-
nou „v nebi“ zúročí), ale samo 
„nebe“ - Boží věci, pravda a láska, 
se mu stávají tím, na čem mu zá-
leží, kvůli čemu mu stojí za to žít.  
Následování znamená, že místo 
toho, že by člověk byl volán k to-
mu, aby sledoval Boží směrníky 
a tak došel kýženého cíle, je po-
volán k tomu, aby byl sám tako-
vým směrníkem. Kdo se setkal 
s Ježíšem a poznal v něm pravého 
svědka (a jako k takovému k ně-
mu přistoupil), ten už do života 
vešel: „Jeho život je skryt s Kri-
stem v Bohu.“ (Kol 3,3) Jeho 
vlastní životní pouť už proto není 
tolik cestou k cíli, jako službou 
cíli, službou životu, kdy pořád zá-
leží na tom, aby byla složena 
z pravých kroků a z pravých roz-
hodnutí na všech možných křižo-
vatkách života, ale už ne tolik pro 
vlastní záchranu, ale pro zách-
ranu (či věčný život) těch, kdo jsou 
okolo - jeho lidských bratří a sester.  
Kolem Ježíše budou samozřejmě 
kroužit pořád i tací, kteří ho bu-
dou pokládat především za učitele 
životní moudrosti, za učitele prav-
dy. Dokonce ho budou pokládat 
nejen za dobrého učitele, ale za 
nejlepšího ze všech. Z toho titulu 
budou mít jeho jméno v úctě, 
bude je zajímat, co se o něm říká, 
a ani svým dětem nebudou bránit, 
aby se u něj také něco přiučili. 
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Naopak. Křesťané udělají jen do-
bře, když je nebudou chtít pře-
onačit a budou za jejich poro-
zumění a sympatii vděčni. Oni 
samozřejmě nebudou moci utéci 
té Ježíšově otázce: Proč mi říkáš 
„dobrý“? Nebudou moci uniknout 
otázce po pravdě toho, co se o Je-
žíši vyznává, a hlavně nebudou 
moci, tak jako nikdo, utéci tíži, 
která vzniká lidskému životu z na-
pětí, jež trvá mezi pohybem ve 

směru „mít“ a ve směru „být“. V 
tom také trvá jejich naděje, i když 
nám třeba jednou sejdou z očí 
neosloveni nebo když naše bídné 
a mihotavé světélko už nemá 
šanci je opravdu oslovit a ukázat 
jim kudy, kam a proč. Amen 
 

Petr Macek 
z knihy Effatha, otevři se! 

 
 
 

LITERATURA 
 
Petr Macek - Effatha, otevři se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V roce 2019 vydal Baptistický sbor Na 
Topolce sbírku třiceti kázání vysoko-
školského pedagoga a dlouholetého ka-
zatele Petra Macka. Tato kniha doplňuje 
obraz, který čtenáři doposud mohli 
získat z autorových odborných prací 
z oblasti systematické teologie a před-
stavuje srozumitelný a zároveň hluboký 
vhled do bohatství biblických textů. 
Kázání jsou uspořádána do pěti kapitol, 
které volně sledují rytmus církevního 
roku a umožňují tak promýšlet základní 
důrazy evangelijní zvěsti. Sbírka vy-
chází s ilustracemi Pavla Macka, doslo-
vem opatřil Petr Pazdera Payne. 

Cena: 200,- Kč. Knihu je možné osobně 
zakoupit na adrese sboru, nebo objed-
nat na dobírku na e-mailové adrese:  

sbornatopolce@gmail.com 

poštovné a balné v tom případě činí 
100,- Kč 
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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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Z HISTORIE
 
Josef Novotný: Obrana baptismu v časopise Přítomnost 
 
V osmém čísle časopisu Ferdinanda Peroutky Přítomnost dne 3. 3. 1927 
vyšel článek Edvarda Maška Sektářství u nás. Mašek v něm mimo jiné 

popisuje velmi nelichotivě 
Bratrskou jednotu Chelčické-
ho jako americkou sektu. 
Kromě baptistů se článek do-
týká i dalších církví, metodi-
stické, adventistů, Ochranov-
ské Jednoty Bratrské, ale tře-
ba i českých unitářů, kterých 
se poté svým dopisem redakci 
zastal bývalý baptistický ka-
zatel Dr. Norbert F. Čapek. 
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Na Maškův článek reagovali 
i baptisté. Bratr Josef Novot-
ný, tehdejší předseda Bratr-
ské Jednoty Chelčického 
v ČR, napsal obhajobu čes-
kých baptistů. Jeho článek, 
odpověď na Maškovo článek, 
vyšel o dva týdny později 
v desátém čísle časopisu Pří-
tomnost dne 17. 3. 1927. 
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temnou nocí.. 
padám.. 
po bojích lítých.. 
do hlubin bytí.. 
samoty zlé.. 
dál už není kam.. 
tvář kloním.. 
trny rozedranou.. 
žízním.. 
po tobě.. 
Lásko.. 
kde jsi? 
 
mlčíš. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jen tma do srdce.. 
padá.. 
dál už není kam.. 
krev nevinná prýští.. 
na Zem.. 
dál už není kam.. 
rána.. 
nedočkám.. 
ticho rdousí.. 
víru.. 
lásku.. 
naději.. 
poslední.. 
kde jsi? 
 
mlčíš. 
 
Eli.. Eli.. lama sabachtani? 
 
 

 
 

                             Jeho Dítě 
                          

 


