
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 On tě 
zachrání. Přísloví 20, 22     
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Milí čtenáři,
 
máme pro vás další dobrou 
zprávu. Je to číslo časopisu Dobrá 
zpráva pro měsíc září, které držíte 
v ruce. 
 
První dobrou zprávou, kterou vám 
přináší, je povzbuzení. Znepokoju-
je nás Mlžné šero budoucnosti? Vě-
říme dnes, že máme perspektivu? 
Dokážeme blízkým, druhým lidem, 
sousedům dopřát důstojnost, neu-
pírat jim plné lidství? Dokážeme žá-
dat skromně, prosit v Kristu Ježíši 
o slitování, milosrdenství; pro ostat-
ní, pro nás?  Často si tváří v tvář 
problému klademe otázku: „Jak to 
zvládnu? To je příliš těžké! Jsem 
sám a tohle nemohu zvládnout! 
Tenhle problém je na mě příliš 
veliký!“ 
 

Cítíme se jako Sami na moři? Náš 
život víry se neodehrává jen uvnitř 
církve. Jsou chvíle, kdy následo-
vat Krista znamená vykročit ven 
do světa, osvědčit svou víru i mi-
mo církevní společenství, často na 
rozbouřených vlnách. Ve vzděláva-
cí části nás čekají historické člán-
ky Záhuba Titanicu 1912. Otev-
řou nám okénko do minulosti, uká-
žou nám jak je náš život křehký.  
 
A tou nejlepší dobrou zprávou je 
to, že můžeme slyšet: Vlož svůj život 
do Jeho rukou.“  
 
Přejeme vám radostné a požehna-
né chvíle při čtení zářijového čísla.    
 

Štěpán Křivánek 
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POVZBUZENÍ 
 
Mlžné šero budoucnosti? 
 
Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: „Smiluj se nad 
námi, Synu Davidův!“ A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš 
jim řekl: „Věříte, že to mohu učinit?“ Odpověděli mu: „Ano, Pane.“ Tu se dotkl 
jejich očí a řekl: „Podle vaší víry se vám staň.“ A otevřely se jim oči. Ježíš jim 
pohrozil: „Ne aby se to někdo dověděl!“ Oni však šli a rozhlásili ho po celé té 
krajině. Když odcházeli, přivedli k němu němého člověka, posedlého zlým 
duchem. A zlý duch byl vyhnán a němý mluvil. Zástupy v údivu říkaly: „Něco 
takového nebylo v Izraeli nikdy vídáno.“ Ale farizeové říkali: „Ve jménu knížete 
démonů vyhání démony.“ 

                                                                                          Matouš 9, 27–34 
 

Přátelé, sestry a bratři, 
  
dnešní doba bývá popisována jako 
turbulentní, nepřehledná, kom-
plikovaná. A také jako postnábo-
ženská. Doba velkých vyprávění, 
která rámovala smysluplnost lid-
ského světa, prý už skončila. 
Domnívám se, že mezi takové vel-

ké projekty a vyprávění patří vedle 
hlavních světových náboženství ta-
ké útvary politického rázu. Jistě 
již tušíte, že tok myšlenek se stočil 
k právě aktuálnímu dění v Evropě, 
v Evropské unii. Zkusme se tedy k 
dnešnímu textu, jež je základem 
kázání, přiblížit z této strany. 



S t r á n k a  | 4 
 

Současný stav Evropanů a jejich 
naladění bývají často popisovány 
pomocí sousloví jako krize autorit, 
krize důvěry, krize identity. S tím 
jak stále méně lidí na vlastní kůži 
zažilo hrůzné válečné časy, vytrácí 
se také, zdá se mi, povědomí o mo-
tivech vzniku mezinárodních spo-
lečenství. Málo se mluví o EU jako 
o mírovém projektu, reagujícím 
právě na světové války a staletí 
konfliktů mezi denominacemi, krá-
lovstvími a později národními stá-
ty v Evropě. Můžeme tedy zřejmě 
čekat, že tato krize důvěry a au-
torit posledním vývojem bude ak-
celerovat. 
 
Je-li řeč o krizi v biblickém kon-
textu, není vyznění vždy nutně ne-
gativní. Víme, že krize – κρισις – 
má také svou druhou stranu. 
Soud znamená nejen odsudek – že 
jsme k něčemu odsouzeni – ale ta-
ké rozsouzení, a tedy uplatnění 
práva a spravedlnosti. 
 
V čem tedy dnešní doba stojí pod 
soudem? V čem stojíme pod sou-
dem my lidé v Evropě? Co si mu-
síme klást za vinu, a od čeho mů-
žeme cítit, že jsme osvobozeni? 
 
Řekl bych, že za vinu bychom si 
měli přičítat různé rozdělení a kon-
flikty, které vznikly jako důsledek 
koloniálního porcování a parcelo-
vání mimoevropských území. Mů-
žeme jako česky hovořící namítat, 
že to není věc, do které by naši 
předci byli namočeni. Přesto ale: 
po generace nějakým způsobem 

těžíme ze sousedství s bohatšími 
regiony. 
 
Při takovém vědomí a při sou-
časné faktické celosvětové prová-
zanosti, je myslím krátkozraké sna-
žit se ignorovat dění v sousedství 
Evropy. Měli bychom se pokoušet 
vidět vždy o kousek dál. Chtít vi-
dět dál, jak co do prostoru, tak co 
do času. 
  
Zde se již nabízí vzít v potaz po-
selství dnešní perikopy. Sotva Je-
žíš vlil radost a naději do srdcí 
mnoha, když vzkřísil mrtvou dív-
ku, ještě na cestě odtud na něj 
pokřikuje nějaká dvojice. Oslovují 
ho Synu Davidův a žádají ho o sli-
tování. A jsou neodbytní. Celou 
cestu jej následují až do domu, 
kam Ježíš zamířil. Dokud tam ne-
dojdou Ježíš jim neodpoví, ani je 
neosloví. Můžeme však předpo-
kládat, že si po cestě všimnul, 
když ho tak (pro)následovali, že 
jsou slepí, nevidomí. Dnes by-
chom také mohli říct, že to byly 
dvě osoby se sníženou schopností 
orientace v prostoru. To jim ovšem 
nezabránilo v tom, aby si Ježíše 
pohlídali a po cestě se jim nikam 
neztratil. Obsah samotné jejich 
žádosti je velice stručný. "Smiluj 
se nad námi, buď k nám milo-
srdný!" 
 
Co tím vlastně asi mysleli? Kdyby 
chtěli primárně, aby je Ježíš uz-
dravil, mohli to říci. Ovšem po-
dobně jako v předcházejícím od-
díle o uzdravení ochrnutého, kde 
Ježíš dával před zázračným uz-
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dravením přednost odpuštění hří-
chů; také tady naši nevidomí tu-
šili a chápali, že podstatný je pří-
stup, jaký k nim Ježíš zaujme. 
Bude je brát jako důstojné a plno-
hodnotné lidské bytosti, které 
jsou hodny milosti a milosrden-
ství? Nebo je vůbec nevpustí do 
svého zorného pole, nepřipustí je-
jich existenci, která vyžaduje re-
akci? 
 
A Ježíš je jako své bližní skutečně 
vzal. Sice je nechal trmácet se za 
ním až kamsi do domu – a nejspíš 
se nám tím chce říci něco o vy-
trvalosti a odhodlání víry – ale 
nakonec je sám oslovil. "Věříte, že 
toto mohu učinit? Opravdu věříte, 
že se mohu nad vámi smilovat, že 
vám mohu prokázat milosrden-
ství?" "Ano, Pane!" Ano, vyslechl a 
vyslyšel je a ještě přidal navrch. 
Uzdravil je svým dotykem. Uzdra-
vil je, protože věřili, že se nad nimi 
může slitovat. 
  
Věříme dnes, že máme perspekti-
vu? Dokážeme blízkým, druhým 
lidem, sousedům dopřát důstoj-
nost, neupírat jim plné lidství? 
Dokážeme žádat skromně, prosit 
v Kristu Ježíši o slitování, milosr-
denství; pro ostatní, pro nás? 
 
Současná krize autority a důvěry 
v Evropě nás také může osvobozo-
vat od různých zavádějících před-
stav. Dnes již není tak jako dříve 
třeba autoritu, moc a respekt tolik 
koncentrovat na jednom konkrét-
ním místě, v konkrétních jedin-
cích, ani ve vlastním národě. Od 

toho jsme svobodni. Můžeme spo-
lupracovat všude, kde je to možné 
a záhodné. Není nám bezohledně 
vnucována žádná pokleslá ideo-
logie. Pryč jsou doby slepé důvěry 
ve zvrhlé vůdce, pryč strašáci ve-
doucích úloh jedné strany. Jsme 
svobodni spoluvytvářet podmínky 
pro naše životy. 
 
Naše důvěra vůči druhým a sou-
sedům, by měla pramenit z víry 
v Toho, který milosrdenství a dů-
stojnost neodpíral snad žádnému 
člověku. 
 
Dovětek dnešního oddílu z Ma-
touše, pojednává o člověku po-
sedlém zlým duchem, kterého 
před Ježíše přivedli. Dnešní ter-
minologií řečeno, snad šlo o osobu 
se sníženou schopností komuni-
kace. Doslova totiž čteme, že byl 
stižený němotou, nebo také hlu-
chotou. Mohlo také jít spíše o psy-
chické než o fyzické obtíže. 
 
A ani takových lidí se Ježíš ne-
stranil, a také jej zbavil obtíží. Dů-
raz je zde položen opět nikoli na 
zázračné uzdravení, ale na roz-
dílnou reakci zástupu a farizeů. 
Ježíš koná jako ten očekávaný 
Mesiáš Izraele, který rozevírá oči, 
otevírá uši, dává nohám poskočit 
i jazyku zaplesat. Jedni se po-
divují jako nikdy, dalo by se říci: 
jsou u vytržení; a druzí – farizeové 
– sice uzdravení nezpochybňují, 
ale jsou naopak velmi obezřetní a po-
dezřívaví. Nemohou tomu uvěřit 
a Ježíše obviňují ze spolčení s vlád-
cem démonů. 
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Přátelé, sestry a bratři, snad kaž-
dá pozoruhodná událost vyvolává 
protichůdné reakce a postoje, jak 
vidíme i ze závěru dnešního oddí-
lu. Jako vyznavači Krista – kris-
tovci – se raději přidržujme způ-
sobů Ježíše. Způsobů, které jsou 
dobré vůči každému jedinci. Vždyť 
nejsme nepodobní oné dvojici sle-
pých na cestě: vyhlížíme Krista, 
ale ještě jej nevidíme tváří v tvář. 
Vyznáváme Krista a věříme v jeho 
moc proměňovat naše životy a má-
me naději, že prosvětlí budoucno-

st, která se před námi většinou 
vynořuje z mlžného šera. 
 
Přidržujme se tedy skromnosti, dů-
věry, víry i vytrvalosti ve víře a do-
přávejme důstojnost, přijetí a pro-
stor svobody všem, které nám náš 
nebeský Otec postaví do cesty. 
 
Prosíme Tě Pane náš: Kriste smiluj 
se nad námi. Amen. 
 

Jan Koukal 
kázání proneseno 26. 6. 2016

  
 
DOPROVÁZENÍ 
 
Vlož svůj život do Jeho rukou 
 
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita 
mého života, před kým bych se třásl?   

Žalm 27,1 
 
Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. 
Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedl-
nosti.  

Izaiáš 41, 10 
 
Často si tváří v tvář problému kla-
deme otázku: „Jak to zvládnu? To 
je příliš těžké! Jsem sám a tohle 
nemohu zvládnout! Tenhle prob-
lém je na mě příliš veliký!“ 
 
Hledíme-li na Ježíše, vkládáme-li 
svůj život do jeho rukou a důvěřu-
jeme mu, nalezneme sílu postavit 
se jakémukoli problému, neboť on 
sám nás o tom ujišťuje: Ve světě 
budete mít soužení. Ale buďte do-
bré mysli. Já jsem přemohl svět 
(Jan 16,33).  

Zápolíš-li s potížemi, svou starost 
hoď na Hospodina, a on tě zacho-
vá. (Žalm 55,23) Nevláčej se se 
svou starostí sám, hoď ji na Hos-
podina, důvěřuj mu. On tě ujiš-
ťuje, že tě zachrání: 
 
„Neboj se, já jsem tě vykoupil, po-
volal jsem tě tvým jménem, jsi můj. 
Půjdeš-li přes vody, já budu s te-
bou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne 
tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš 
se, plamen tě nepopálí. 

Izaiáš 43, 1 - 2  
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ZAMYŠLENÍ  
 
Sami na moři  
 
Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na 
druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil na horu, aby 
se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od 
země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. K ránu šel k nim, kráčeje 
po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, 
a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: „Vzchopte se, já 
jsem to, nebojte se!“ Petr mu odpověděl: „Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu 
k tobě po vodách!“ A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu 
a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout 
a vykřikl: „Pane, zachraň mne!“ Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl 
mu: „Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“ Když vstoupili na loď, vítr se 
utišil. Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: „Jistě jsi Boží Syn.“ Když 
se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu. Lidé z toho místa ho poznali 
a vzkázali do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné a prosili ho, aby 
se směli aspoň dotknout třásní jeho roucha. A kdo se dotkli, byli uzdraveni.  

Matouš 14, 22 - 36 
 
Dramatický výjev učedníků, kteří 
jsou sami na loďce uprostřed mo-
ře je u Matouše umocněn ještě ob-
razem Petra, který se ocitá sám 
uprostřed vln. Obrazem Petra, kte-
rý se vydává za Pánem Ježíšem na 
rozbouřené moře.  
 

Nejde tedy jen o to důvěřovat, že o nás 
Pán Ježíš za každé situace ví, že 
nás má v dohledu. Jde také o to 
následovat ho tam, kde nás volá. 
Petr je tady příkladem toho, co 
znamená v plném slova smyslu 
být učedníkem. 
 

Kde to bylo pro Petra bezpečnější: 
když byl v lodi, nebo když vykročil 
na vodu? Asi odpovíme, že v lodi. 
A Petr přece z lodi vystoupil. Ne-

učinil to sám od sebe, svévolně, 
nýbrž na Ježíšův příkaz.  
 

Jakkoli Ježíš charakterizuje Pe-
trovu víru jako malou, není to od-
mítnutí ani zdrcující výčitka. Je to 
spíše povzbuzení pro příště. Krize 
na moři dala Petrovi poznat nový 
rozměr víry. Rozměr, který nepoz-
ná ten, kdo se drží zpátky. 
  

PŘEMÝŠLEJ: Náš život víry se ne-
odehrává jen uvnitř církve. Jsou 
chvíle, kdy následovat Krista zna-
mená vykročit ven do světa, os-
vědčit svou víru i mimo církevní 
společenství, často na rozbouře-
ných vlnách. 
 

Petr Hlaváček
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Z HISTORIE
 
Záhuba Titanicu 1912  
 
Dne 14. dubna 1912 v 23:40 hodin se tehdejší největší parník světa Titanic 
srazil s ledovcem a potopil se. Tuto katastrofu popisuje časopis Čas takto: 
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Také křesťanské časopisy 
Mladý křesťan a Evanjelic-
ký církevník přinesly zprávu 
o této katastrofě, která otřá-
sla celým tehdejším světem. 
Titanic byl ve své době pý-
chou moderní techniky a li-
dé věřili, že je nepotopitelný. 
Záhuba Titanicu otřásla ví-
rou v člověka, v jeho neome-
zené možnosti, v jeho schop-
nosti a mravní sílu. Lidé si 
začali uvědomovat, že se 
potřebují vrátit zpět k Bohu.. 
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žil, aby zemřel 
zemřel, aby žili 
žili 
oni 
 
my. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
miloval nás k smrti 
zemřel a vstal, žije 
aby milovali 
oni 
 
my 
 
aby 
milovali 
jeden druhého 
víc, než sami sebe 
nade všecko miloval 
nás 
 
vás 
 
mě i tebe 
 
cestou 
do nebe 
půjdeme 
ruku v ruce 
spolu s Ním. 
 
 

 
 

                     Jeho Děti 
                          

 


