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 „Nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.“ Tato významná slova pronesl Pán 
Ježíš dle J 12:31 v Jeruzalémě před svátkem Pesach, krátce před svojí smrtí na 
kříži. 

Ve 12. kapitole Janova evangelia začíná Pán Ježíš zmiňovat své utrpení, které je 
nedaleko. Na vysvětlenou uvádí příklad z přírody: „Amen, amen, říkám vám: 
Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Ale pokud zemře, 
přinese mnoho úrody.“ (v.24) 

Krátce předtím chtěli vidět Pána Ježíše poutníci, kteří přišli ze zahraničí. Se svou 
žádostí se obrátili na Filipa, jednoho z učedníků a žádali ho, aby jim 
zprostředkoval setkání se svým Mistrem. Pán Ježíš se mohl cítit poctěný, že o něm  
vědí dokonce i poutníci ze zahraničí. Avšak místo aby se zabýval jejich žádostí, 
začíná hovořit o své cestě smrti. Lidsky viděno umírání jen tak přináší mnoho 
užitku. Přesně věděl, co je před Ním, jaký význam má Jeho smrt. Často v této 
souvislosti slyšíme otázku: 

Bál se Pán Ježíš smrti? Když Pán Ježíš hovořil o svém blízkém utrpení a smrti, 
řekl: „Má duše je teď zarmoucená a co mám říci? 'Otče, vysvoboď mě z této 
hodiny'? Ale proto jsem přišel, k této hodině.“  (J 12:27) Tento verš jasně ukazuje, 
že Pán Ježíš byl sice hotový jít tou Otcem Mu určenou cestou, že Mu to však jako 
člověku nebylo lehké, ačkoliv byl Boží Syn. Na druhé straně právě Jeho smrt na 
kříži měla oslavit Otce. Proto odpovídá sám na svoji otázku zvoláním: „Ot če, 
oslav Své jméno!“ (v.28a) 

Dále čteme Otcovu odpověď na toto odevzdání se do Boží vůle: „Z nebe zazněl 
hlas: “Oslavil jsem a ještě oslavím.“ (v.28b) Tato událost není tak obecně známá, 
jako Boží hlas na Hoře proměnění nebo při křtu Pána Ježíše v Jordánu. Zřejmě měl 
tímto Božím zjevením být Pán Ježíš na své cestě na kříž posílený, protože zástupy 
kolem Něj sice slyšely zvuk, ale nerozuměly slovům (v.29) Jinak tomu bylo na 
počátku Jeho vystoupení při křtu v Jordánu a na závěr Jeho veřejného působení na 
Hoře proměnění, kdy byl Boží hlas určený očitým svědkům, protože je měl 
přesvědčit o Božím pověření Pána Ježíše. 



Také u L 12:50 Pán Ježíš zmiňuje, že ta cesta, která je před Ním, není pro Něho 
snadná: „Mám se ale křtít křtem a jak je mi úzko, dokud se nevykoná!“ Především 
to byla cesta, kterou musel projít sám, protože ani ti Jeho nejdůvěrnější přátelé Mu 
nerozuměli. 

Když v Caesareji Filipově začal Pán Ježíš hovořit o svém utrpení a umírání, Petr 
Mu odvětil: „Petr ho však vzal stranou a začal ho kárat slovy: "Bůh tě chraň, 
Pane, to se ti nikdy nestane!"“ (Mt 16:22) Pán Ježíš Petrovo smýšlení odmítl 
velmi tvrdými slovy: „On se ale odvrátil a řekl Petrovi: "Odejdi ode mě, satane, 
svádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské!"“ (v.23) Byl pevně 
rozhodnutý dovést až do konce ten pro nás těžko pochopitelný Boží plán spasení, i 
když to pro Něho bylo těžké. Svým učedníkům cestou do Getsemane řekl, že se 
všichni ještě té noci nad Ním pohorší a budou rozptýleni jako stádo bez pastýře 
(Mt 26:31) Na to Mu Petr ukvapeně slíbil, že Ho nenechá na pospas a podobně 
slibovali všichni ostatní. Ale Pán Ježíš Petrovi předpověděl, že dříve než zakokrhá 
kohout, Petr Ho třikrát zapře (Mt 14:29-31). 

Vědomí, že bude muset cestu utrpení projít osamocený, zřejmě těžce na Pána 
Ježíše doléhalo. Když přišli do Getsemane, vyzval Pán Ježíš své učedníky, aby 
zůstali s Ním a bděli, sám že poodejde, aby se modlil. Pak vzal sebou své 
nejdůvěrnější přátele (Petra, Jakuba a Jana) a „Vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana 
a tu se začal děsit a mít velikou úzkost. Řekl jim: "Má duše je smutná až k smrti. 
Zůstaňte tu a bděte."“  (Mk 14:33-34). 

Když se Pán Ježíš ke svým učedníkům vrátil, nalezl je spící. Řekl Petrovi: „Potom 
přišel k učedníkům a nalezl je, jak spí. Řekl tedy Petrovi: "To jste se mnou nemohli 
bdít jedinou hodinu? Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice 
připraven, ale tělo je slabé."“ (Mt 26:40-41) Právě s tou slabostí těla vedl Pán 
Ježíš v Getsemane boj. Je jistě významné, že nevyzýval učedníky, aby se s Ním 
nebo za Něho modlili. Prosil jen, aby s Ním bděli. Modlit se měli sami za sebe, 
aby neupadli do pokušení. Oni však nesvedli ani s Ním bdít. 

Dle Mk 14:36 se Pán Ježíš modlil: „Tehdy řekl: "Abba, Otče, pro tebe je možné 
všechno. Odejmi ode mě tento kalich! Avšak ne, co já chci, ale co chceš ty."“  Zde 
si klademe otázku: 

Vyslyšel Otec modlitbu Pána Ježíše v Getsemane? Pán Ježíš řekl v jiné 
souvislosti: „Já vím, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí 
kolem, aby uvěřili, že jsi mě poslal.“ (J 11:42) Dle toho byla i Jeho modlitba 
v Getsemane vyslyšená. L 22:43 čteme: „Tehdy se mu ukázal anděl z nebe a 
posiloval ho.“ Tak mohl Pán Ježíš nově posílený vstát a říci učedníkům: „A když 
přišel potřetí, řekl jim: "Vy ještě spíte a odpočíváte? Dost už! Pohleďte, přišla ta 
hodina a Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme! Hle, můj 
zrádce už je blízko."“ (Mk 14:41-42) Také v listu k Židům o tom čteme zmínku: 
„On za dnů svého těla s velikým křikem a slzami obětoval modlitby a prosby tomu, 
kdo ho byl schopen zachránit před smrtí, a pro svou zbožnost byl vyslyšen. Ačkoliv 



byl Boží Syn, naučil se z toho, co vytrpěl, poslušnosti. A když dosáhl cíle, stal se 
pro všechny, kdo ho poslouchají, původcem věčného spasení“ (Žd 5:7-9) 

Pán Ježíš rozhodně neprosil za to, aby Mu Otec ušetřil cestu na kříž, ale o to, aby 
od Něho ustoupil strach a malomyslnost. Vždyť se kvůli nám stal člověkem, přijal 
tělo a krev. Opakovně se však vyjadřoval, že Jeho nejvyšším posláním je konat 
vůli Otcovu, kvůli tomu že přišel na svět. Jeho poslušnost vůči Otci se stala 
základem našeho věčného spasení. 

Tak i od nás jako svých následovníků požaduje Pán Ježíš, abychom Jej 
poslouchali. Poslušností Jeho slova  testuje naši lásku k Němu. Jsme sice spaseni 
prostou vírou v Jeho dílo vykoupení, ale k následování patří také poslušnost. Když 
něčemu věřím, jednám podle toho. Proto víra a poslušnost náleží nedílně k sobě. 

Je opravdu dojemné, jak Pán Ježíš i v těch nejhorších okolnostech myslel na blaho 
svých učedníků. Když přišli Jeho nepřátelé, aby Ho zatkli, šel jim vstříc a zeptal 
se: „Koho hledáte? “ Odpověděli: „Ježíše Nazaretského!“ Odvětil: „Já jsem to!“ 
S tím nepočítali, že se tak rozhodně proti nim postaví. Zmateni odstoupili a sraženi 
Jeho mocným JÁ JSEM! padli na zem, takže se jich musel ještě jednou zeptat, 
koho hledají. Pak připojil: „Protože hledáte Mne, nechte tyto, ať odejdou!“ (srov. J 
18:3-9) Tato neočekávaná situace a rozhodnost Pána Ježíše zřejmě způsobila, že 
zároveň nepozatýkali i učedníky, ale nechali je odejít. 

Nově posílený nastoupil Pán Ježíš tu cestu, která byla před Ním. Nebeský Otec 
opravdu vyslyšel Jeho modlitbu v Getsemane. V tom boji v Getsemane šlo o 
daleko víc, než jen o slabost těla. Satan věděl, že obětí Pána Ježíše, Jeho smrtí a 
vzkříšením ztratí moc nad smrtí a její říší. Proto právě to, co začalo v Getsemane, 
byl také boj v neviditelném světě. 

Boj v neviditelném světě. Než Pán Ježíš opustil dům, kde se svými učedníky slavil 
sederovou večeři a po ní Večeři na památku, aby s učedníky odešel z města do 
Getsemane, řekl svým učedníkům: „Už s vámi nebudu mnoho mluvit, protože 
přichází vládce tohoto světa. Nemá na mně nic“  (J 14:30) Pán Ježíš dobře věděl, 
že v tom, co se bude dít, jde o rozhodující boj se satanem, jako vládcem tohoto 
světa a že satan se ničeho nezalekne, aby zabránil a zmařil Boží plán na vykoupení 
světa. Byl však plný důvěry, protože věděl, že satan až tak moc proti Němu 
nemůže podniknout. Jediným místem, na které satan mohl zaútočit, bylo lidské 
tělo Pána Ježíše, ale Jeho duši a ducha zasáhnout nemohl. Ale Jeho lidské tělo, 
které přijal kvůli nám, bylo satanem napadnutelné, ačkoliv Pán Ježíš byl absolutně 
bezhříšný. Mohl tváří v tvář svým protivníkům prohlásit: „Kdo z vás obviní mne z 
hříchu?“ (J 8:46) Avšak nyní v té rozhodující hodině, se vrhla veškerá moc pekla 
na Pána Ježíše, aby Mu zabránila ve smrti na kříži, která znamenala pro satana 
konec. 

V listu k Židům 12:4 čteme: „Ještě jste se až do krve nezprotivili proti hříchu 
bojujíce.“ Pán Ježíš v Getsemane bojoval až do krve, když se satan pokoušel 
tělesnou slabostí Mu zabránit ve smrti na kříži. To je od věků osvědčená taktika 



nepřítele. Pokouší se nás od cesty poslušnosti zdržet tělesnou slabostí, a tak nás 
svést k hříchu, aby získal moc nad duší a duchem. Pán Ježíš tomuto pokušení 
vzdoroval na modlitbě až do krve. Podle slov listu Židům byl vyslyšený v tom 
strachu, protože Jeho priorita byla čest a vůle Jeho nebeského Otce. 

Pán Ježíš věděl přesně, co všecko je v Getsemane v sázce. Kdyby se satanovi 
podařilo útokem na tělo Pána Ježíše Ho přimět k neposlušnosti vůči Otci, kdyby se 
schoval před svými nepřáteli, pak by plán na spásu lidstva byl zmařený. Hospodin 
si předsevzal, že zbaví moci satana, který lstí získal moc nad lidmi, a tím nad smrtí 
a říší mrtvých tak, že svedl Evu k neposlušnosti. Jenom poslušnost bezhříšného 
Syna Božího v lidském těle vůči nebeskému Otci mohla smířit neposlušnost lidí. 
Tato cesta byla cesta smrti, „A jelikož děti mají účast na těle a krvi, i on se jich 
podobně stal účastným, aby skrze smrt zničil toho, kdo měl moc smrti, to jest 
ďábla“  (Žd 2:14) Tato slova jsou správným přechodem k další otázce: Co se smrtí 
Pána Ježíše stalo v neviditelném světě? 

Pán Ježíš v říši mrtvých. Když Pán Ježíš naplnil všecko, co o Něm bylo psáno a na 
kříži vyslovil vítězné „„Dokonáno jest!“, naklonil hlavu a ducha Otci poručil“  
(J 19:30), dostal se do míst, o němž v jednom podobenství řekl: „Neboť tak, jako 
byl Jonáš tři dny a tři noci v břiše velryby, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v 
srdci země.“  (Mt 12:40) „Srdcem země“ se jistě nemyslí hrob, ale hades, říše 
mrtvých, kde jsou všichni zemřelí. Kdyby byl Pán Ježíš člověkem jako všichni 
ostatní, mohl by Ho satan podržet v říši mrtvých jako všechny ostatní zemřelé. 
Jako spravedlivý měl sice právo spočinout v lůnu Abrahama (srov. L 16:22–31). 
On však byl nejen člověk narozený z Marie, ale také Boží Syn, zplozený skrze 
Ducha svatého, který absolutně naplnil Zákon (To čiň a ŽIV budeš!), byl bez 
hříchu, nebyl pod prokletím, které přišlo na lidský rod Evinou neposlušností. Satan 
na Něho neměl žádné právo a nemohl Ho podržet v říši zemřelých. Jako Boží Syn 
a bezhříšný člověk vyrval satanu moc nad smrtí. Satan od začátku věděl, co je pro 
něho v sázce. Proto pokoušel na poušti Pána Ježíše po křtu v Jordánu, tělesně 
40tidenním půstem zeslabeného. Všemi prostředky své lsti se pokoušel svést Pána 
Ježíše k neposlušnosti vůči nebeskému Otci, a tak Ho diskvalifikovat pro Jeho 
velké poslání. Pán Ježíš však všem satanovým pokušením odolal, protože chtěl jen 
a jedině naplnit vůli svého Otce. Tak satana odzbrojil a ten Ho musel opustit. 

Když nyní stál v pekle proti tomu, který měl vladařství nad smrtí, musel Mu satan 
svou mocenskou pozici odstoupit. To bylo ono velké vítězství, které Pán Ježíš 
vybojoval na kříži na Golgatě. O tom čteme ve Zj 1:17–18: „Když jsem ho spatřil, 
padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Ale on na mě položil svou pravou ruku a řekl 
mi: "Neboj se. Já jsem Ten první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem 
živý na věky věků. Amen. A mám klíče pekla i smrti.“ Vzkříšení Pána Ježíše z 
mrtvých je Boží viditelný důkaz, že Pán Ježíš opravdu zvítězil nad satanem a 
zbavil ho moci nad smrtí. 

 



Vítězství Pána Ježíše nad smrtí. Pro učedníky Pána Ježíše byla Jeho smrt předně 
konec všech jejich nadějí. To zejména jasně vysvítá z toho, co cestou vyprávěli 
Pánu Ježíši Emauzští učedníci. Byli úplně na dně. Když však pak u stolu v lámání 
chleba poznali ve svém spolupoutníkovi vzkříšeného Pána, nebyli k zadržení. 
Všecka beznaděj a únava byla pryč, a ještě toho večera se vydali na dlouhou 
zpáteční cestu do Jeruzaléma, aby ostatním učedníkům co nejdříve předali tu 
nádhernou zprávu o vzkříšení Mistra. Základem evangelia je jedině zvěst o 
vzkříšení Pána Ježíše. 

Když Petr o Letnicích vystoupil, aby objasnil skutečnost vylití Ducha svatého, 
zvěstoval s velkou autoritou vzkříšení Pána Ježíše a skutečnost, že Ho říše 
mrtvých nemohla podržet (srov. Sk 2:27,31) Podobně svědčil Petr i ve 
shromáždění v domě pohana Kornelia. Také tam zvěstoval vzkříšení jako mocnou 
pravdu v poselství o spáse: „P řikázal nám, abychom kázali lidu a svědčili, že on je 
ten Bohem ustanovený Soudce živých i mrtvých. Jemu vydávají svědectví všichni 
proroci, že skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří." 
(Sk 10:42–43) 

Protože Pán Ježíš přemohl satana a vzal mu moc nad smrtí a mrtvými, dostali se 
mrtví pod vládu Pána Ježíše. Pán Ježíš se tak stal Soudcem nad živými i mrtvými a 
může udělit milost všem, kdo v Něho věří. Základnou evangelia Ježíše Krista je a 
zůstane Jeho vítězství nad satanem, vybojované smrtí na kříži a proklamované 
slavným z mrtvých vstáním. 

Co je tajemstvím vítězství Pána Ježíše? Tajemství Jeho vítězství nad satanovými 
pokušeními a nad hříchem bylo Jeho smýšlení naprostého podřízení se pod Boží 
vůli. Pavel proto píše: „Nechť je tedy ve vás totéž smýšlení, jaké bylo v Kristu 
Ježíši: Ačkoli existoval Božím způsobem, netěžil z toho, že je roven Bohu, ale 
zmařil sám sebe, když přijal způsob služebníka a stal se podobným lidem. A když 
se octl v lidské podobě, pokořil se a stal se poslušným až k smrti, k smrti na kříži. 
Proto ho Bůh také povýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno“ (Fp 2:5–9) 
Satan neměl u Pána Ježíše nejmenší šanci, protože obsahem jeho pokušení byla 
snaha svést Pána Ježíše k pýše a pýcha je v naprostém rozporu s nejvnitřnější 
podstatou Božího Syna. Sám o Sobě říká: „Právě tak Syn člověka nepřišel, aby se 
mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ 
(Mt 20:28) 

Jméno nade všecka jména. Na začátku Zjevení je Pán Ježíš titulován titulem, po 
kterém sahal satan: „Ježíš Kristus, svědek věrný, prvorozený z mrtvých a Kníže 
králů země.“  (Zj 1:4-5) Satan se dělal knížetem tohoto světa, když nabídl Pánu 
Ježíši, že Mu je dá, jen když před ním padne a bude ho uctívat. Ježíš jeho úmysly 
odmítl: „Tehdy mu Ježíš řekl: "Odejdi, satane! Vždyť je napsáno: 'Pánu, svému 
Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému budeš sloužit.'"“ (Mt 4:10) Takové 
smýšlení Ho zachovalo ode všech dalších satanských útoků. 



Až se vrátí ve veliké moci a slávě, bude mít proto Pán Ježíš dle Zj 19:16 nade 
všecko slavné jméno: „A na svém rouchu a na boku má napsané jméno: "Král 
králů a Pán pánů."“  Takové dědictví obdržel proto, že nepřišel, aby se nechal 
obsluhovat, ale aby sloužil a vydal svůj život jako výkupné za mnohé. 

Pravá velikost před Hospodinem. Podnětem k výpovědi Pána Ježíše, že se nepřišel  
nechat obsluhovat, ale sloužit, byla žádost Jakuba a Jana, aby v Jeho království 
mohli usednout jeden po jeho pravici a druhý po levici. Je zajímavé, že Pán Ježíš 
ty dva nekárá kvůli jejich dost nestydaté prosbě, ale ukazuje jim cestu k té pravé 
velikosti v Božích očích: „Ježíš je ale zavolal k sobě a řekl: "Víte, že vládcové 
národů nad nimi panují a velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi 
nebude. Kdokoli by mezi vámi chtěl být veliký, ať je vaším služebníkem.“ 
(Mt 20:25-26) 

Tak navádí ctižádost svých učedníků správným směrem. Jemu dělá radost, když 
horlíme pro Něho a Jeho věc, ale ta naše horlivost má být jiná, než ta horlivost 
tohoto světa. Naše služba v Jeho království nebude odměněna pomíjivým 
uznáním, ale nepomíjivou ctí v nebi. Právě ve své službě je nám Pán Ježíš velkým 
vzorem. Ne nadarmo řekl: „Vezměte Mé jho na se a učte se ode Mne! Neboť jsem 
tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí pro své duše. Mé jho netlačí a mé 
břímě je lehké.“ (Mt 11:29-30) Je naším přáním, abychom jednou obdrželi čest a 
jméno, které trvají věčně? Proto se chceme učit od Toho, který řekl: „…učte se 
ode Mne!“ 

Myslím, že úporná víra v Hospodina, děj se co děj, taková Jobovská („By ť by mne 
i zabil, což bych v Něho nedoufal“) by nás měla vést ke stejnému pohledu: Nevidět 
žádné mezipříčiny, vnímat Pána Boha jako suveréna nad dobrem i nad „zlem“. 
Ulehčilo by nám to orientaci v nepřehledných životních situacích. 

To přeji sobě i vám. L.H. 

Dopis Bohu 
Není krásnějšího svědectví víry Žida než dokument, skrytý v prázdné láhvi od 
petroleje v jednom z pokojů varšavského ghetta mezi sutinami kamenů a lidskými 
pozůstatky. Napsal ho jeden Žid během posledních hodin svého života v hořícím 
ghettu. Zasluhuje, aby se stal posledním slovem teologického problému naší 
generace. 

Varšava 28. dubna 1943 

Já, Jossel Rakover z Tarnopolu, potomek zbožných a čestných předků, píši tyto 
řádky v okamžiku, kdy Varšavské ghetto je v plamenech. Dům, ve kterém píši, je 
jedním z posledních domů, který nebyl plameny dosažen. Již před mnoha 
hodinami byla na nás zaměřena strašná dělostřelecká palba a stěny kolem mne se 
řítí jako krabičky od sirek. Zanedlouho i dům, ve kterém jsem, se stane tím, čím 
ostatní domy v ghettu: hrobem svých obránců a obyvatel. 



Je mi čtyřicet let a když se dívám zpět na uplynulá léta, mohu říci s jistotou, že 
pokud je člověku možné být si něčím jist, že jsem vedl poctivý život. Nemohu říci 
po všem, co jsem zkusil, že můj vztah k Bohu se nezměnil; ale jsem schopen říci 
s naprostou jistotu, že jsem pyšný, že jsem Žid, protože je velmi těžké být Židem. 
Věřím, že být Židem znamená být bojovníkem, plout věčně proti proudu lidského 
zla a rozkladu. Žid je hrdinou trýzněným, je mučedníkem. 

Snad řekneš, že otázkou teď není, zda jde o odměnu nebo trest, ale spíš o skrytí 
Tvé Přítomnosti, aby se vysvětlilo, proč lidská stvoření jsou odevzdána do moci 
zlých lidí. Ptám se Tě však, Bože, na jednu otázku, která mě spaluje: Co všechno 
se ještě musí stát synům Izraele, aby ses nám zjevil znovu? 

Cítím, že musím k Tobě mluvit otevřeně. Teď více než kdykoliv jindy v naší 
historii nekonečného utrpení, pokoření a ponížení, my, kteří jsme nyní rozšlapání 
jako hmyz, pohřbíváni živí a pálení za živa, hubení po milionech, máme právo 
vědět: jak dlouho můžeš být tak trpělivý? 

Říkám Ti to, protože v Tebe věřím víc než kdykoliv. Já nyní vím, Ty jsi můj Bůh. 
Ty určitě nemůžeš být jejich Bohem, protože jejich strašlivé činy jsou výrazem 
zpustlé bezbožnosti. Jestliže ti, kteří mne nenávidí a vraždí, jsou tak temní a zlí, 
potom já musím být někým, kdo trvale nese něco z Tvého světla a dobroty. 

Smrt už nemůže čekat. Musím skončit s psaním. Střelba se stává řidší. Naši 
hrdinští obránci padají jeden za druhým. Varšava, ta velká, krásná, to město plné 
bázně před Bohem, Varšava židovská, umírá. 

Slunce zapadá a děkuji Ti, že ho už nikdy neuvidím. Mohu vidět z okna, že nebe je 
rudé jako kaluž krve. Za velmi krátkou dobu budu se svojí ženou a dětmi a 
miliony těch, kteří zahynuli, ve světě, kde vše je dobré, ve kterém není pochyb, ve 
kterém Bůh je jediným a nejvyšším vládcem. 

Umírám s mírem, ale ne spokojen, zasažen, ale ne v zoufalství. Umírám s vírou 
v Boha. Jdu za Ním, i když On mě od sebe odstrčil. Dodržoval jsem Micvot, 
přestože jsem byl trestán. Miloval jsem Jej, i když On nás potlačil na nejnižší 
stupeň, kde jsme se stali opovrhovaným stádem mezi národy. 

Můj rebe nám říkával historku o Židovi, který unikl před španělskou inkvizicí. 
V malém člunu konečně připlul ke skalnatému ostrovu. Moře bylo rozbouřené, 
počasí hrozné. Udeřil blesk a zabil jeho ženu. Strašná vlna smetla do moře jeho 
dítě. Sám, nahý a bosý, zastrašený a zničený dosáhl ostrova. S posledním zbytkem 
síly obrátil oči k nebi a řekl: Hospodine na nebesích, utekl jsem sem, abych byl 
schopen plnit Tvoje přikázání a posvětit Tvoje jméno. Ale Ty děláš všechno, 
abych opustil svoje náboženství. Jestliže si Ty myslíš, že uspěješ a že mě odvrátíš 
z pravé cesty, prohlašuji Ti, Bože můj a Bože mých otců, že k tomu nikdy 
nedojde. Můžeš mě potlačit; můžeš mi vzít to nejdražší. Můžeš mě trestat až 
k samotné smrti. Já budu v Tebe důvěřovat vždycky. Já zůstanu Židem a nic na 
světě mě neodradí. 



To jsou též moje poslední slova. Nic se nezmění. Učinil jsi vše, abych Tě zapřel, 
abych v Tebe nevěřil. Já ale umírám tak, jak jsem žil – se skálopevnou vírou 
v Tebe. 

Šemá Jisrael Adonaj Elohejnu Adonaj echad – Slyš Jisraeli, Hospodin je náš Bůh, 
Hospodin je jediný. 

(Překlad z knihy Jewish History and Cukture, Rabi Benjamin Blech, Sloha Books, 
New York 1999. Přeložil Ing. Petr Hermann) 

Převzato ze ZPRAVODAJE SPOLEČNOSTI KŘESŤANŮ A ŽIDŮ č. 58/2007 

Svatyně svatých 
Zdena Garajová 

Je sněžně bílá Svatyně svatých… 
Tam můžeš jenom po kolenou, 
se srdcem plným dvěma slovy:  
NIC NEJSEM! 
A s nitrem křičícím o Božský dotek 
nový, 
jakým se dotýká malomocných. 
Může i malomocný do Svatyně 
svatých, 
kam smí jen Velekněz, 
kde je jen Bůh a oheň spalující? 
Jde Velekněz… 
Je krásnější nad všecky lidské syny. 
Jde přinést oběť, shlazující viny, 
jež těžkým mrakem zakrývají zemi, 
že není vidět jitřních červánků. 

A nestačí krev kozlů ani beránků, 
jež po staletí tekla na oltářích. 
Nešťastná země, hříchem proklatá: 
Je třeba novou oběť přinést za lid: 
Oltářem bude kříž a chrámem Golgata. 
A toho kříže stín se sune k Nejvyššího 
Chrámu. 
Již vstoupil dovnitř 
a naplnil ho nocí. 
Až na oponu samu se těžce pověsil 
a trhá, trhá Božskou svojí mocí. 
A z dlaní nad Golgatou rozepjatých 
Čteš písmo krvavé: 
MALOMOCNÍ, VSTUPTE DO 
SVATNĚ SVATÝCH! 

Ze sbírky „Na hrnčířském kruhu“ 

Starý telefon 
Když jsem byl ještě malý kluk, byl tatínek jeden z mála v našem okolí, kdo měli 
telefon. Vybavuji si tu krásně naleštěnou skříňku, co visela na zdi. Lesklé 
sluchátko měla zavěšené po straně. Ještě jsem k telefonu nedosáhl, ale fascinovalo 
mě, když do něj maminka mluvila. 

Pak jsem objevil, že tam někde v té báječné věci bydlí nějaká úžasná osoba. 
Jmenovala se "Informace, Prosím" a zřejmě neexistovalo nic, co by nevěděla. 
"Informace Prosím" uměla dodat telefonní číslo kohokoli a také správný čas. 

Moje osobní zkušenost s tím géniem v krabičce nastala jednoho dne, když byla 
maminka na návštěvě u sousedky. Hrál jsem si ve sklepě u ponku a pořádně jsem 
se praštil kladivem do prstu. Strašně to bolelo, ale nemělo smysl, abych brečel, 
protože doma nebyl nikdo, aby mě utěšoval. 



Chodil jsem po domě, cucal jsem si bolavý prstíček, ve kterém to cukalo, až jsem 
přišel ke schodišti. Telefon! Rychle jsem si doběhl do předsíně pro stoličku a 
přitáhl jsem si ji k zábradlí. Vylezl jsem, vyvěsil jsem sluchátko a přidržel jsem si 
ho k uchu. "Informace Prosím" řekl jsem do mluvítka, které jsem měl zrovna nad 
hlavou. Jednou nebo dvakrát to kliklo a tichý jasný hlas mi řekl do ucha 

"Informace". 

"Bouchl jsem se do prstu ...", bulil jsem do telefonu a po tvářích se mi hrnuly slzy 
jako hráchy, když jsem měl konečně posluchače. 

"Copak maminka není doma?" ozvala se otázka. 

"Nikdo není doma, jenom já," vzlykal jsem. 

"Teče ti krev?" zeptal se hlas. 

"Ne," odpověděl jsem. "Uhodil jsem se do prstu kladivem a ono to bolí." 

"Můžeš si otevřít ledničku?" zeptala se. 

Řekl jsem, že ano. 

"Tak si odštípni kousek ledu a přidrž si ho u prstu," řekl hlas. 

Nu a potom jsem volal "Informace Prosím" na všechno. Žádal jsem informace ze 
zeměpisu, a ona mi řekla, kde je Filadelfie. Pomohla mi s matematikou. Řekla mi, 
že ochočená deňka, tedy něco jako veverka, kterou jsem si den předtím přinesl 
z parku, bude jíst ovoce a oříšky. 

A pak se stalo, že umřel Péťa, náš milovaný kanárek. Zavolal jsem "Informace 
Prosím" a sdělil jsem tu smutnou novinu. Poslouchala, a pak říkala takové ty věci, 
co říkají dospělí dětem, aby je uchlácholili. Ale mne to neutěšilo. Zeptal jsem se jí: 
"Čím to je, že ptáčkové mají tak krásně zpívat a přinášet radost do rodin, a to 
jenom proto, aby pak skončili jako hromádka peří na dně klece?" 

Musela cítit, jak strašně mi na tom záleží, protože tiše řekla, "Wayne, pamatuj si 
jednou provždycky, že jsou jiné světy, kde se zpívá." 

Tak nějak se mi ulevilo. 

A pak jsem byl zase jednou u telefonu, "Informace Prosím". "Informace," řekl ten 
hlas, který už jsem dobře znal. "Jak mám správně napsat fix?" zeptal jsem se. 

Tohle všechno se událo v malém městečku na pacifickém Severozápadě. Když mi 
bylo devět, přestěhovali jsme se přes celou Ameriku do Bostonu. Moje přítelkyně 
mi moc chyběla. "Informace Prosím" patřila k té skříňce z leštěného dřeva tam 
doma, a nějak mne ani nenapadlo, že bych mohl vyzkoušet ten aparát, který trůnil 
na stolku v předsíni a leskl se novotou. Ale i když se ze mne stal teenager, 
vzpomínky na ty moje dětské konverzace mne nikdy docela neopustily. 

V okamžicích pochybností a zmatku jsem si moc často vyvolával ten až 
nadzemsky vyrovnaný pocit bezpečí, který jsem tehdy míval. Teď jsem teprve 
dokázal ocenit, jak byla trpělivá, chápající a laskavá, když trávila svůj čas s malým 
klukem. 



O pár let později, když jsem letěl na Západ na univerzitu, přestupoval jsem 
v Seattlu na jiné letadlo a měl jsem asi půl hodinky čas. Asi na patnáct minut jsem 
se dal do řeči se sestrou, která se tam přestěhovala. A pak, skoro bez přemýšlení, 
jsem vytočil číslo ústředny našeho starého bydliště a řekl jsem, "Informace, 
prosím." 

A jako zázrakem jsem uslyšel ten tichý, zřetelný hlas, který jsem tak dobře znal. 
"Informace." 

Vlastně jsem nic takového neplánoval, ale najednou se slyším, jak říkám, "Mohla 
byste mi, prosím, říct, jak se správně napíše fix?" 

Nastala dlouhá pomlka. A pak následovala tiše pronesená odpověď, "Tak bych 
řekla, že se ten prstíček mezitím už zahojil." 

Zasmál jsem se, "Tak jste to opravdu vy," řekl jsem. "To bych rád věděl, zda 
vůbec máte  představu, jak moc jste pro mne v té době znamenala?" 

"To bych ráda věděla," řekla ona, "jestli máte tušení, jak moc vaše volání 
znamenalo pro mne. Já sama nemám děti, a těšívala jsem se na každé vaše 
zavolání." 

Řekl jsem jí, jak často jsem na ni za ta léta myslel, a zeptal jsem se, zda se mohu 
zase ohlásit, až přijedu navštívit sestru. 

"Prosím, udělejte to," řekla. " Prostě řekněte, že chcete Sally." 

Tři měsíce nato jsem byl nazpátek v Seattlu. Na "Informacích" byl jiný hlas. Ptal 
jsem se po Sally. 

"Jste přítel?" řekla slečna v ústředně. 

"Ano, docela starý přítel," odpověděl jsem. 

"Je mi líto, že vám musím říct něco takového," odpověděla ona. "Sally už 
pracovala posledních pár let na částečný úvazek, protože byla nemocná. Je to pět 
týdnů, co umřela." 

Ale ještě než jsem mohl zavěsit, řekla, "Počkejte minutku, neříkal jste, že se 
jmenujete Wayne?" "Ano." odpověděl jsem. 

"No ovšem, Sally tu pro vás nechala vzkaz, pro případ, že byste zavolal. Já vám to 
přečtu." 

Ta poznámka zněla takhle: "Řekněte mu, že jsou jiné světy, kde se zpívá. On už 
bude vědět, co myslím." 

Poděkoval jsem a zavěsil. Věděl jsem, co měla Sally na mysli. 

Nikdy nepodceňujte to, jak můžete zapůsobit na ostatní. 

Podařilo se vám dnes někoho zlehka pohladit na duši? 



Hlavní bohoslužby v neděli od 10h + svátky 
Ne  2.  3. O. Vožeh (P. Haller) 
Ne  9.  3. 9h! konference sester BJB ČR + SR 
Ne 16.  3. Pavel Novosad z Uherského Hradiště (+ prezentace Teen Challenge) 
Pá 21.  3. 18:30 Velký pátek - br. kaz. M. Šolc s VP 
Ne 23.  3. 8h Jitřní bohoslužba na Vyšehradě (spolu s Topolkou) 
          Neděle Velikonoční - Vl. Pospíšil 
Ne 30.  3. letní čas! pěvecký sbor z USA, Jiří Boháček 
Ne  6.  4. Vl. Hejl 
Ne 13. 4. 9h! Rozhl. přenos: káže J. Titěra tajemník VV BJB (vedení M. Šolc) 
Ne 20. 4. B. Fajmon z Liberce (J. Jackanič ml.) 
Ne 27. 4. J. Gondáš z Pankráce 
Ne 11. 5. Svatodušní neděle, den matek - Vl. Hejl + spol. všichni nájemci 
Ne 18. 5. M. Svoboda ze Cvikova 
Ne 25. 5. mládež 

Biblické hodiny ve čtvrtek od 18:30 
28.2. - Úvod do SZ a Tóry - (Hanka Polívková) 
  6.3. - Úvod do Genesis (Filip Žižka) 
13.3. - téma: příběh o Abrahamovi a některé body k jeho i naší víře (H. Polívková) 
20.3. - téma: stvoření x evoluce a další přístupy ke vzniku světa - (Marek Macák) 
27.3. - téma: Izák, Jákob + Josef  - (Honza Jackanič) 
  3.4. - smlouva – 1. díl - (Hanka Polívková) 
10.4. - Úvod do Exodu - dobové pozadí, plán na studium knihy - (V. Vovkanič) 
17.4. - téma: počátek Exodu - srovnání s naším exodem - (Hanka Polívková) 
24.4. - téma: smlouva - 2. díl (17.k - přetočení smlouvy a zaslíbení) - (Polívková) 
  1.5. - téma: desatero - jak mu rozumět dnes (je závazné i dnes pro nás a proč?, 
srovnání pochopení desatera u židů a u pohanů) – (Filip Žižka) 
  8.5. - volný program – (Vladimír Hejl) 
15.5. - téma: desatero - pokračování – (Filip Žižka) 
22.5. - Úvod do Leviticu - dobové pozadí a členění celé knihy, zasazení do 
kontextu celé Tóry – (Vlado Vovkanič) 
29.5. - téma: svatost - pochopení slova, proč je popsána v knize Leviticus, tak 
podrobně, co s sebou přináší - (Hanka Polívková) 
  5.6. - téma: svatost - pokračování – (Tomáš Polívka) 
12.6. - téma: zákony + oběti - význam a provázanost se svatostí – (Filip Žižka) 
19.6. - téma: smlouva – 3. díl (rozšíření smlouvy) – 26. a 27. kap. - (H. Polívková) 
26.6. - zakončení - Tóra - Genesis, Exodus, Leviticus - (Hanka Polívková) 

V příloze tohoto čísla Zpravodaje je poslední verze Sborového řádu odsouhlasená 
Sborovým shromážděním dne 17. 2. 2008. 



Klub seniorů v úterý od 15h 
  4. 3. Geneticky modifik. potraviny. Jsou nebo nejsou nebezpečné - Dr. Kasalová 
11. 3. Severní Afrika dříve a dnes - Rut Šimánková 
18. 3. Než se narodí človíček - K jádru buňky = předn. s diapozitivy – B. Železník 
25. 3. Cesta apoštola Pavla - Kréta - přednáška + DVD - Vlastimil Malý 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h  
Ne   2. 3. Vl. Hejl 
Ne   9. 3. M. Šolc 
Ne 16. 3. M. Matys z Brniště 
Ne 23. 3. Velikonoce Vl. Vovkanič 

Ne 30. 3. Výr. sborové shromáždění 
Ne   6. 4. M. Šolc 
Ne 13. 4. Vl. Hejl 

Narozeniny v březnu 
3. Viktor Adam 
6. Květa Hloušková 
7. Valentina Hrynazhuk 
8. Irina Váňová 
11. Markéta Petráková 

13. Petr Brož 
15. Petr Boháč 
15. Miroslav Veselovský 
17. Světlana Smužanica 
20. Táňa Teresčuková 

21. Aneta Podzimková 
21. Petr Staněk 
22. Libuše Zhorná 
25. Zuzana Tresová 
29. Marie Mesteková 

Program na březen a výhled dále 
7. – 9. 3. Konference sester v Praze (program v minulém čísle) 
Po 10. 3. 18h Sborová rada 
Ne 30. 3. Letní čas (shromáždění je vlastně o hodinu dříve) 
 ve 14h Výroční sborové shromáždění 
Po 24. 3. Pondělí velikonoční = spol. výlet (i s pankráckými) – sraz 8:50 na 

Hl. n. u pokladny 7.: trasa Popovice (u Berouna) – Koněprusy – 
Srbsko (cca 12km s přestávkou 2h asi ve 2/3 cesty) 

Ne 13. 4. v 9h! Rozhlasový přenos - káže J. Titěra, vedení - br. kaz. Šolc 
So 26. 4. Sjezd delegátů (Brno) 
8. – 11. 5. Konference mládeže (CB, BJB, Křesťanské sbory) Havl. Brod 
21. – 26. 7. Kongres WBA v Praze 
červen - září Rekonstrukce Velkého sálu II. etapa 
 

Uzávěrka Zpravodaje je vždy poslední neděli v měsíci, tištěné číslo pak vychází první neděli v měsíci. 
Názory prezentované na stránkách Zpravodaje se nemusí vždy plně shodovat s názory všech členů sboru.
  

Ludmila Hallerová, Jana Hrdá, Petr Haller, Jaanus Keernik 

Bankovní účet sboru: 9188329 / 0800 KS 0558 (SS stipendijního fondu = 911010)

Sbor: www.baptist.cz/praha3 
Mládež: www.noe59.com 
Dorost: www.kspohoda.com/Dorost 
Klub AJ: http://www.vecery.cz/klub 

Tábory: www.kspohoda.com 
Zpravodaj: www.volny.cz/zpravodajbjbp3 

nebo: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 
 

 


