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Kříž je záchranou těch, kdo se topí
Do letošního postního
období vstupujeme
možná s pramalými
nadějemi. Po loňském
koronavirovém postu
jsme se tolik těšili, že
letos už budeme zpátky
ve vyjetých kolejích –
a místo toho se zdá,
že tma nemá konce.
V tíživých časech má člověk sklon obracet se ke kořenům, k tomu, z čeho
vyrůstá a co je jeho podstatou. Postní období tomu nahrává: Obrať se do
sebe, ztiš se, zajeď na hlubinu, zve nás
mnoha různými způsoby. Ten, který jsme zvolili jako letošního postního průvodce, chce oba tyto podněty
spojit.
Sáhli jsme po textech, které před
stovkami let napsali velcí světci, otcové církve, autoři duchovní poezie. Dělí nás od nich více než tisíciletí, a přece jsou nám překvapivě blízcí:
ať už šlo o svaté Ambrože, Quodvultdea, Jana Zlatoústého, nebo Efréma
Syrského, stejně jako my žili v dobách, kdy před očima viděli měnit
se svět, na který byli zvyklí. Bujely lži
a bludy, země se hroutily, politici se
opájeli mocí. Sami čelili vyhnanství
a morové nákaze.

Zamyslet se a porozumět
Jejich díla však ukazují, jak se přesto
upínali ke Kříži a snažili se mu porozumět, jak se drželi naděje, jak se snažili
vést ty, kdo jim byli svěřeni.
Přinášíme úryvky, které se objevily v nedávných edicích českých nakladatelství i které se teprve připravují
k vydání. O komentáře jsme poprosili ty, kdo se o jejich zprostředkování dnešnímu českému čtenáři zasloužili. Starobylými, a přece stále
aktuálními texty tak provázejí teologové P. Jaroslav Brož, P. Radek Tichý či P. David Vopřada a překladatelé Mlada Mikulicová a Jiří Pavlík.
Meditaci chtějí napomoci i reprodukce dobových děl umění křesťanského
Východu.
ALENA SCHEINOSTOVÁ

Kristus Vševládný na vítězném oblouku v ravennské bazilice sv. Apolináře v Classe z 1. poloviny 6. století. Sv. Apolinář byl
prvním biskupem v Ravenně a podle legendy byl žákem sv. Petra.
Snímek Wikimedia

Kříž je nadějí křesťanů.
Kříž je vzkříšením mrtvého.
Kříž je stezkou těm, kteří bloudí.
Kříž je průvodcem slepého.
Kříž je holí chromého.
Kříž je chůvou maličkých.
Kříž je posilou zesláblého.
Kříž je lékařem nemocného.
Kříž je dokonalostí kněží.
Kříž je nadějí zoufalého.
Kříž je svobodou zotročeného.
Kříž je záštitou bojujících.
Kříž je tím, co pokořuje pýchu.
Kříž je důstojností králů.
Kříž je neohrožeností apoštolů.
Kříž je vytrvalostí mučedníků.
Kříž je sesterskou přítelkyní chudého.
Kříž je vykoupením hříšníků.
Kříž je nadějí těch,
kteří byli oloupeni.
Kříž je závlahou osení.

Kříž je zavlažením vyprahlého.
Kříž je uzdravením nemocného.
Kříž je vítězstvím nad ďáblem.
Kříž je oděvem nahého.
Kříž je hymnem andělů.
Kříž je radostí cherubínů.
Kříž je úhelným kamenem
čtyř světových stran.
Kříž je chlebem hladového.
Kříž je základem církví.
Kříž je svatostí církví.
Kříž je zřídlem věčnosti.
Kříž je záchranou těch,
kteří jsou topeni.
Kříž je otcem osiřelých.
Kříž je ochráncem vdov.
Kříž je utěšitelem služebníků.
Kříž je zhoubou bezbožného.
Kříž je utěšitelem těch,
kteří jsou utlačováni.
Kříž je klopýtnutím pohanů.

Kříž je vzkříšením Krista.
Kříž je pramenem žíznivého.
Kříž je pozdravem něhy.
Kříž je Utěšitelem skrze Boha, který
byl na něm pověšen, a jím nám tak
bylo dáno vítězství, zejména pokoj
našim srdcím.
Starobylý núbijský hymnus o kříži je dochován na papyru z 10. století. Starověká Núbie se rozkládala
v údolí Nilu v oblasti dnešního jižního Egypta a severního Súdánu. Na
tomto území se vystřídalo několik
významných říší včetně Aksúmu či
mocné křesťanské Makúrie: křesťanství sem proniklo už ve 4. století.

Přeložil Lukáš Drexler,
převzato z revue.theofil.cz
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Svatý Quodvultdeus: Věřit a rozumět
Svatý Quodvultdeus se stal biskupem Kartága jen pár
let poté, kdy se roku 429 v Africe vylodili Vandalové.
Jeho učitel sv. Augustin zemřel při obléhání svého
města Hippony, Quodvultdeus pak pozoroval,
jak si Vandalové z Afriky ukrajují čím dál více.
Římské obyvatelstvo se cítilo těmito
„barbary“, jak je nazývali, ohroženo.
Katoličtí křesťané také, protože Vandalové byli ariáni: stoupenci názoru,
že Kristus není jedné podstaty s Otcem a že „byl čas, kdy Syn nebyl“. Příchod Vandalů pak z různých důvodů
vyvolal i pronásledování církve, zabavování kostelů, nucení, aby se katolíci nechali pokřtít znovu. V říjnu 439
pak padlo Kartágo; Quodvultdeus byl
příštího jara se svými kněžími posazen
na starou loď, která téměř zázrakem
doplula do Neapole.
Quodvultdeus tedy biskupoval v nejisté, napjaté, nervózní době. Fascinující je ale úsilí, které věnoval přípravě nových křesťanů. Ta se
soustředila do čtyřiceti dnů před Velikonocemi; jednalo se o příležitost
apelovat na čekatele křtu i již pokřtěné, aby se připravili na křest či obnovili své křestní závazky, a to zvláště v případě, kdy jejich někdejší rozhodnost
a opravdovost života víry časem poněkud zvlažněla, nebo dokonce v někte-

rých ohledech zbloudila. Obrácením
měla napomoci kázání a také obřady slavené s čekateli křtu, různé exorcismy, modlitby, duchovní zpěvy apod.

Buďme svobodní
V následujícím úryvku z promluvy
O vyznání víry II se Quodvultdeus
inspiruje svým učitelem Augustinem
a IX. a X. kapitolou jeho Vyznání, které si nejspíše nedlouho před kázáním
(znovu) přečetl. Quodvultdeovi nicméně šlo o to, aby posluchačům napomohl osvobodit se ze závislosti na
hříchu a ďáblu a stát se plněji svobodnými, aby mohli přijmout Krista
a křesťanskou víru do svého života.
Tak je třeba následující slova chápat – a tam máme možnost nasměrovat své kroky během postní doby i my
dnes. Doba může být nejistá, napjatá,
nervózní – pozvání ke svobodě, kterou nám přinesl Kristus, však trvá.
P. DAVID VOPŘADA,
teolog a editor překladu

Věřit a rozumět Bohu je velkým darem milosti. A co říká prorok? „Jestliže neuvěříte, nepochopíte“ (Iz 7,9).
Věřme tedy, abychom pochopili, ale
modleme se, abychom si zasloužili
rozumět tomu, v co věříme.
Hříchy a ďábel, původce hříchu,
totiž oddělily duši od Boha. A tak
zatímco stvoření následovalo svůdce, opustilo svého spasitele. Nastal
velký pád. Duše zbloudila od pravdy, aby místo Boha uctívala modly.
Uctívala to, co sama vytvořila, když
opustila toho, kdo ji vytvořil. Uctívala jako Boha vše, co jí Bůh dal, aby
jí to sloužilo.
Ty, kteří nechtějí číst Písmo svaté, pak usvědčuje sama povaha věcí a jako s otroky s nimi zachází sám
svět, když se na duši obořuje: „Copak je, ubohá, že po mně bloudíš,
a zvrácená jsi zapomněla, kdo tě
stvořil a jak? Zapomnělas, pro koho byla vytvořena nebesa a země jako krásný dům, a to bez ohledu na
tvé předchozí zásluhy?“ Odpovídají i jednotlivé části světa a s křikem
svými činy ukazují na svého tvůrce.
Křičí nebe: „Nejsem Bůh, vždyť kdybych bylo Bohem, nemohly by mě
zastínit žádné mraky. Po mém světle by nenásledovaly žádné temnoty,
ale neporušené, nepoškozené a neponičené světlo by trvalo, tak jako
trvá i ono pravé světlo, které kvů-

Křesťanská mozaika z období římské říše, uchovávaná v archeologickém muzeu v Lamtě v Tunisu.

li tobě stvořilo na mně toto časné
slunce.“
Křičí i moře a vše, co je v něm:
„Nejsme Bůh. Nabízím svou službu,
jak mi bylo přikázáno, snáším drásavou cestu lodního kýlu, řídím cestu
vhodným pohybem a vanutím větrů, abych tě dovedlo bez odkladu
do vytouženého přístavu, kam tě žene i tvá hamižnost. Víš, že jsou ti za
pokrm dáni tvorové, kteří ze mě pochází. Když tedy já ve všem uznávám
svou míru, proč ty opouštíš své místo v řádu věcí, když opouštíš Boha,
stvořitele všeho?“
Křičí země: „Připisuješ, člověče,
božský titul mně? Pak tedy nevíš,
kdo jsem, protože jsi zapomněl, kdo
jsi ty. Nepoznáváš svou vlastní látku,
neuvědomuješ si, že jsi můj prach,
že jsi ze mě utvořený, ovšem že máš
na rozdíl ode mě ducha. Neuvědomuješ si, že mezi všemi tvory, kteří
ze mě byli utvořeni, ty jediný jsi byl
ustanoven jako pán země hned po
Bohu. Právem tomu nerozumíš, protože když jsi byl na čestném místě,
nepochopil jsi, že jsi byl postaven na
roveň nerozumnému dobytku jako
jemu podobný.“
Quodvultdeus:
Křestní promluvy
(Krystal OP, v přípravě),
přel. Pavel Koronthály

Snímek zaherkammoun.com
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Svatý Ambrož: Ježíš jde vstříc mému utrpení
Modlitba v Getsemanské
zahradě je důležitou
etapou Ježíšových pašijí.
Nejen, že o ní čteme
každý rok na Květnou
neděli a na Velký
pátek, ale každý
týden o ní rozjímáme
ve třetím tajemství
bolestného růžence.
V Bibli stojí, že Ježíš padl na tvář,
modlil se vroucně a usilovně. Popisuje se, že jeho nitro bylo ochromeno smutkem, úzkostí a hrůzou, které
dokonce vypluly na povrch v podobě pláče a potu stékajícího jako krůpěje krve. V evangeliích také čteme,
že Ježíšova modlitba při tom všem
byla plná důvěry a odevzdanosti
do Božích rukou.
Tyto Ježíšovy projevy jsou natolik
člověčí, že pro některé křesťany představovaly důkaz, že Ježíš nebyl Bohem.
Tito lidé – patřili ke skupině takzvaných ariánů nazývaných podle svého
zakladatele Aria – si neuměli spojit, že
by Bůh, který má v rukou celý svět, zůstává bez proměny a je všemohoucí,
mohl zároveň prožít takovou slabost.
Možná by pro ně ještě byly přijatelné
vnější projevy – slzy a pot. Pak by se
totiž dalo říci, že se Bůh navenek snížil
na naši lidskou úroveň.
Ale jestliže Ježíš úzkost a strach
prožil doopravdy, vnitřně, ve svém
srdci, pak podle nich nemohl být
Bohem.

Bůh i člověk se vším všudy
Svatý Ambrož, v jehož době bylo ariánů velmi mnoho, naráží ve své promluvě právě na toto pokřivené porozumění tomu, kým je Ježíš. Ambrož
ukazuje, že Ježíš byl na sto procent
Bohem a na sto procent člověkem.
A že když se stal člověkem, stal se jím
se vším všudy, tedy také s našimi lidskými emocemi, a tak také naše emoce vykoupil.
To je pro nás velké povzbuzení:
I my si můžeme dovolit lidské emoce. Můžeme si dovolit dát najevo, co
cítíme uvnitř. A když se nás zmocňují úzkost nebo obavy, nejen se nestáváme křesťany druhé kategorie, kteří něco nezvládli, ale dokonce je nám
Pán blízko a rozumí nám, protože
prožil to samé. A jak zdůrazňuje svatý
Ambrož – když se sjednotíme s Ježíšem ve své slabosti, on nás přivede
k radosti a k plnému životu.
P. RADEK TICHÝ,
teolog a liturgik

Kristův vjezd do Jeruzaléma zachycený v tzv. Rossanském evangeliáři. Jeden z nejstarších a nejcennějších dochovaných
rukopisů pochází z 6. století. Byl sepsán v byzantské řečtině. Podle purpurové barvy listů se mu též říká Codex
purpureus Rossanensis.
Snímek codexrossanensis.it

„Otče, chceš-li, odejmi ode mě tento kalich!“ (Lk 22,42). Mnozí se při
četbě tohoto místa ocitají v koncích.
Spasitelův smutek pokládají za důkaz, že Kristus slabost nepřijal pouze dočasně, nýbrž že mu byla vlastní už od počátku, a tak se pokoušejí
pokřivit přirozený smysl této věty. Já
sám však nevidím důvod, proč by bylo třeba toto místo omlouvat. Spíše
se zde než kdekoli jinde nadmíru podivuji jeho zbožnosti a vznešenosti.
Kdyby totiž Spasitel na sebe nevzal hnutí mé mysli, prospěl by mi
mnohem méně. On sám neměl důvod k zármutku, smutek se jej zmocňoval kvůli mně. Odložil radosti vlastní věčnému božství, zakouší smutek
náležející mé slabosti.
Můj zármutek na sebe totiž vzal
proto, aby mě mohl zahrnout svou

radostí. V našich stopách sestoupil
až ke smrtelné agónii, abychom se
zase my v jeho stopách mohli navrátit k životu.
Kristus se nevtělil pouze zdánlivě,
ale skutečně. Chtěl-li smutek, jemuž
se nevyhýbal, přemoci, musel s ním
přijmout i bolest. Však ani ti, kdo jsou
vůči ranám otupělí, si nezaslouží, aby
se oslavovala jejich statečnost – to
spíše ti, kdo dokázali bolest snášet:
a on je muž bolesti, jenž ví, jak snášet utrpení.
Pán nás chce vychovávat. Kristus
nás má naučit, jak překonat smrt,
a dokonce i sklíčenost, že jednoho
dne budeme muset zemřít. Jak bychom tě, Pane Ježíši, mohli napodobovat, kdybychom neuvěřili, žes
zemřel, a kdybychom nespatřili tvé
rány! Jak by jen mohli učedníci uvěřit,

že máš zemřít, kdyby spolu s tebou
nezažili předsmrtnou úzkost? Ti, pro
které trpí Kristus, dosud spí, a nevědí, co znamená zármutek. Vždyť čteme, že on nesl naše utrpení a pro nás
snášel bolest.
Pane, tebe nebolí tvé vlastní rány, ale mé rány. V bolestech neneseš
vlastní slabost, avšak slabost naši.
A my jsme měli za to, že trpíš bolestí, a tys tuto bolest nenesl kvůli sobě,
ale kvůli mně – ty však jsi zraněn pro
naše nepravosti. Tuto slabost jsi totiž
nepřijal od Otce, avšak vzal jsi ji na
sebe kvůli mně, protože pro mě bylo
prospěšné, aby trest vedoucí k našemu pokoji dopadl na tebe – a tys naše
rány uzdravil vlastními podlitinami.
David Vopřada: Svatý Ambrož
a tajemství Krista (Krystal OP 2015)
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Bůh přijímá všechny, nesoudí, ale odpouští
Když byl sv. Jan
Chrysostomos
(350–407), známý
též jako Jan Zlatoústý,
pozdější biskup
císařského města
Konstantinopole,
knězem v syrské
Antiochii, věnoval se
mj. výuce katechumenů.
Z této doby se dochovalo dvanáct jeho katechetických řečí. V pasáži z první řeči, přednesené ke konci postní
doby v roce 387, kterou tu přinášíme,
přirovnává Jan křesťany k vojákům
a zápasníkům či gladiátorům. Zároveň ukazuje, jak výrazně se křesťané
od vojáků a gladiátorů liší. Tyto metafory z vojenského či zápasnického
prostředí, které probouzelo zájem
a poutalo vášnivou pozornost mnoha
lidí ze všech vrstev pohanské i křesťanské populace, byly ve starověkém
křesťanství běžné a používaly se o mučednících a vyznavačích nebo o mniších a poustevnících.
Pod dobovým nátěrem však prosvítá nadčasové poselství evangelia, že
Bůh přijímá všechny bez rozdílů, každého hájí a odpouští nám bez dalších
podmínek. Toto poselství na rozdíl od
jiných míst Janových řečí nevyžaduje
myslím náročnější historickou interpretaci.
JIŘÍ PAVLÍK, teolog, autor překladu

Lidé, kteří rekrutují do armády, zkoumají u světských vojáků jak tělesné
míry, tak zdravotní stav.
Nebeský král nic takového nevyžaduje, ale přijímá do svého vojska
i starce a lidi se slabými údy, a dokonce i otroky a nestydí se za ně.
Co je laskavějšího než toto? Co šlechetnějšího? On zkoumá jen věci, které jsou v naší moci, kdežto
oni zkoumají věci, které v naší moci
nejsou.
Být otrok nebo svobodný přece
nezáleží na nás; a být dlouhý nebo
krátký, starý nebo zdravý a další takové věci také nejsou v naší moci.
Avšak být vlídný nebo šlechetný a věci tomu podobné na naší vůli závisí.
Bůh od nás vyžaduje pouze to, co je
v naší moci.
Tutéž analogii bychom mohli vidět nejen na světských válkách, ale
i na zápasech. Vždyť bojovníky, kteří mají být uvedeni do arény, nepouštějí k zápasům, dokud je hlasatel neprovede před zraky všech

Tisíciletá mozaika sv. Jana Chrysostoma v severním tympanonu istanbulského chrámu Hagia Sofia. Někdejší hlavní
svatyně byzantského křesťanství byla po pádu Konstantinopole do rukou Osmanů (1453) přeměněna na mešitu,
ve 20. století na muzeum a loni opět na mešitu. Příští osud mozaik zobrazujících Krista a světce je nyní předmětem
obav křesťanského světa.
Snímek Wikimedia

dokola s voláním: „Má snad někdo
něco proti tomuto muži?“ Avšak
tam se nebojuje duší, nýbrž tělem, nač tedy žádáš zkoušku bezúhonnosti?
Zde nic takového není, ale vše
je naopak, protože naše zápasy nespočívají v ručním souboji, ale ve filosofickém cvičení duše a ve ctnostné mysli. Rozhodčí to zde dělá
opačně.
Neprovádí zápasníka kolem a neříká: „Má snad někdo něco proti tomuto muži?“, ale volá: „I kdyby se
všichni lidé i všichni démoni s ďáblem spojili a obviňovali ho z nejhorších a nejstrašnějších věcí, já ho
nevyloučím ani se mi nehnusí, ale
zbavil jsem ho jeho žalobců, vysvobodil ze špatnosti a nyní ho přivádím
zápasit.“
Je to zcela pochopitelné. Světský
rozhodčí zápasníkům k vítězství nijak
nepomáhá, ale stojí nestranně uprostřed. Rozhodčí ve zdejších zápasech
o zbožnost se stává jejich pomocní-

kem a společně s nimi se pouští do
boje proti ďáblovi.
Obdivuhodné však není jen to, že
nám odpouští hříchy, ale i to, že je
ani neodhaluje a viditelně neukazuje a nenutí nás, abychom předstoupili a svoje prohřešky přiznali před
lidmi.
Žádá nás, abychom se zodpovídali pouze před ním a jen jemu se
vyznali. Kdyby někdo ze světských
soudců řekl usvědčeným lupičům
nebo vykradačům hrobů, ať řeknou
své prohřešky, a budou zproštěni
trestu, přijali by to velmi ochotně,
protože v touze po záchraně by pohrdali hanbou.
Zde ovšem nic takového není.
Bůh odpouští hříchy a nenutí je vyhlašovat v něčí přítomnosti, ale snaží
se jen o jediné, aby ten, kdo dostává
odpuštění, sám poznal velikost tohoto daru.
Koptská ikona Krista
ze 6. či 7. století. Snímek Wikimedia

Svatý Jan Chrysostomos:
Křestní katecheze,
přel. Jiří Pavlík (Krystal OP 2020)
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Vystoupat po žebříku kříže
Doba před Velikonocemi
byla pro kandidáty křtu
vždy nejvyšším časem
seznámit se s tím, co
křest je a co od něj čekat.
Zlomek křestní přípravy
se nám dochoval
z 5. století v promluvě
kartaginského biskupa
Quodvultdea, která
trochu nemístně nese
označení O potopě.
Jejím obsahem je ale výklad křtu za
pomoci tradiční typologie založené
na 12. – 14. kapitole knihy Exodus –
a kterou dodnes připomínají čtení
o přechodu Rudým mořem při velikonoční vigilii.
Quodvultdeus vykládá průchod Rudým mořem jako vítězství Krista nad
ďáblem-faraonem, který je zničen ve
vlnách. Autor se tu obrací ke Kristu
– novému Mojžíši. Mojžíšova hůl je
předobrazem Kristova kříže, kterým
nový Mojžíš uhodil do vod křtu, a dokonce Krista samotného a jeho moci, která se projevuje ve slabosti. Tento Kristus je ale zároveň Dobrý pastýř
pasoucí ovce „železnou holí“ a hledající ty ztracené. Hůl tohoto Krista-Mojžíše spojuje příběh Exodu s Kristovým
křížem, ale také se současným křtem
posluchačů a jejich eschatologickým
údělem i vytouženým věčným životem.

Povstává Boží služebník Mojžíš s holí, kterou dostal od Pána. Udeřil do
moře, a to se rozdělilo. Vstupují tam
obojí – jedni k záchraně, druzí k záhubě. Jeden vodní živel z rozkazu
Původce všeho stvoření vynesl soud
nad obojími a oddělil svaté od bezbožných. Jedny obmyl, druhé pohltil. Jedny očistil, druhé zahubil.
Mojžíš byl předobrazem Ježíše Krista. V holi můžete rozpoznat
kříž. Rudé moře chápejte jako křest
zbarvený do ruda Kristovou krví;
krále Egypťanů a jeho lid pak jako
ďábla, původce hříchu, se všemi jeho služebníky.
Beránku zabitý, svatý Kriste pro
nás ukřižovaný, tys visel na kříži,
abys napravil naše pochybení. To
je ta hůl tvého království – kříž, který proměňuje sílu ve slabost. To je
ta hůl – kříž, ratolest, která vyrazila
z pahýlu Jesse.

Tento náš pastýř, milovaní, který
pase a vládne železnou holí, rozbíjí a obnovuje. A jak velké a podivuhodné věci z této hole učinil! Nechal
z ní vyrůst strom kříže, když na něm
visel sám úhelný kámen. Vyrobil žebřík do nebe, po němž padlý člověk
stoupá k Otci. Jak podivuhodný to
je zázrak, že tento architekt vytvořil
ze svého dřeva žebřík tak vysoký, že
jeho vršek sahá až do nebe. On sám
po něm vystupuje a sestupuje, a aby
jej upevnil, sám na něj vylezl! Ty, kdo
toužíš po nebi, vystup po něm, je
bezpečný!
Na vrcholu kříže spočívá hlava
ukřižovaného – ať křesťan směřuje vzhůru k Pánu, na což také denně odpovídá. Přes celou šířku kříže
jsou přibity ruce Ukřižovaného – ať
křesťanovy ruce vytrvají v dobrých
skutcích. Po celé délce kříže spočívá
tělo Ukřižovaného – ať každý trestá

své tělo tím, že bude zachovávat disciplínu, ať tělo omezí posty, aby se
svou službou podřídilo duši. V hlubinách pod křížem se skrývá cosi,
co nevidíš, ale z čeho povstává vše,
co vidíš – ať křesťanu neschází křesťanská víra, srdcem věří tomu, čemu
nelze porozumět, ať nehledá, co jej
převyšuje, ať se nechá živit nadějí.
Po těchto příčkách vystoupali všichni svatí. Unikli zkáze tohoto světa, odešli na bezpečné místo,
kde se již nebojí barbarů ani se neděsí toho, co křehkého člověka může postihnout, neobávají se porušení ani netrpí nemocemi, nestíhá je
soužení, dokonce se nebojí ani samotné smrti, ale budou žít s Bohem
a z Boha.
Quodvultdeus: Křestní promluvy
(Krystal OP, v přípravě),
přel. Pavel Koronthály

Čtyři příčky
jako čtyři postoje
Duchovní cesta do nebe, kterou biskup předkládá kandidátům křtu, je
kříž a jejich vztah ke Kristu ukřižovanému, a proto je zve, aby vystoupali
na čtyři „příčky“ tohoto kříže, předobrazeného v Mojžíšově holi.
Čtyři příčky kříže se stávají čtyřmi
zásadními postoji křesťana, jež si potřebuje osvojit, aby získal věčný život: musí pozvednout své srdce k Pánu, konat dobré skutky, krotit své tělo
prostřednictvím postu a další asketické praxe a získat víru schopnou jít za
viditelné skutečnosti.
V nejistotách stávajícího světa, nikoli v ideální situaci, Quodvultdeus
volá své posluchače, aby usilovali o neporušitelný svět, kde je časné
obavy nemohou dostihnout. Kristus
totiž volá k záchraně v každé době
a jeho kříž je místem, kudy lze jako po
žebříku s Boží pomocí vyšplhat až do
nebe.
P. DAVID VOPŘADA,
teolog a editor překladu

Ukřižování z Rabbúlova evangeliáře – unikátního syrského iluminovaného rukopisu. Kodex byl sepsán roku 586
v klášteře sv. Jana ze Zagby na syrsko-tureckém pomezí a je nazván po svém písaři. Obsahem je syrský překlad Bible,
tzv. Pešita.
Snímek Wikimedia
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Efrém Syrský: Ráj plný svatých
1768) připravil k vydání rukopis
získaný z egyptského nitrijského kláštera a přeložil jej do latiny. Námětem
barvitých obrazů je vyprávění o ráji
v druhé a třetí kapitole knihy Genesis.
Ve vybraném úryvku sv. Efrém rozjímá nad Písmem a jeho mysl po slokách a verších vystupuje až do rajské zahrady. Syrské slovo „mysl“ však
znamená víc než rozumový úkon, spíše označuje nesmrtelnou rozumovou
duši (anima rationalis), jak ji popisují západní otcové (např. sv. Augustin
v traktátu O nesmrtelné duši). Jako
mysl pojme nesčetné množství myšlenek, „množství spravedlivých se může vejít do ráje“. Příkladem posloužilo
vyprávění o „pluku“ nečistých duchů,
které Ježíš vyhnal z duše člověka.
Hostina vítězů v zahradě ráje pro
svaté, kteří ráj vybojovali pozemským
úsilím, je doplněna Efrémovým obrazem „předrájí“ – louky ve vnější ohradě, kde se z pouhého Božího milosrdenství nabízejí pro méně dokonalé
zbytky od hostiny, přijímané v pokoře, jakou měla Féničanka, když Ježíše prosila o „kousky “ spadlé pod stůl
hodujících Židů (Mt 15,22-28), a s jakou se chudý Lazar toužil nasytit zbytky ze stolu boháčova (Lk 16,19). Také svatý Efrém prosí alespoň o místo
v předrájí, protože ví, že slávy ráje
není hoden.
Jidášův polibek. Iluminace v syrském lekcionáři z 13. století.

Svatý Efrém Syrský,
učitel církve, se narodil
kolem roku 306 patrně
v severosyrském
městě Nisibis
v dnešním Turecku.
Zpráv o jeho životě není mnoho, a ještě méně údajů je jistých. Patrně prožil
nějaký čas v poustevnách, avšak brzy
byl povolán k činnému životu. Stal se
jáhnem biskupa Jakuba (asi 308–338)
a v jáhenské službě setrval i za jeho
nástupců. Jeho úlohou bylo vyučovat ve víře a ve znalosti Písma svatého a zpívat svatou liturgii. Je autorem
apologetických i dogmatických spisů, kázání a komentářů a také hymnů
(madrášů) a biblických rozjímání, jež
mají podobu písní ve slokách s refrénem, který zpíval chór. Sv. Efrém jako melódos (regenschori) zapojil do
liturgického zpěvu také ženskou scholu. Z vyprávění starověkého dějepisce
Palladia vyplývá, že Efrém zemřel krátce po morové epidemii, poté, co se věnoval nemocným.
Cyklus hymnů O ráji, z něhož pochází vybraný úryvek, je v západní
Evropě známý od roku 1743, kdy libanonský maronitský klerik a vatikánský knihovník Júsuf Assemání (1687–

Tázal jsem se také,
zda ráj pojme všechny,
zda se spravedliví
mohou směstnat v něm.
To jsem poznat žádal,
co zapsáno není;
poučení dalo
to, co v Písmu čtem.
Uvažujte, bratři:
celý pluk se směstnal
v malém lidském srdci.
Nepatrná duše
méně místa žádá
než armáda plná
těchto démonů!
Šťasten, kdo smí se v ráji
ujmout dědictví!
***
Tak jako sídlilo
toto vojsko v těle,
nepatrná budou
spravedlivých těla
v den, kdy z mrtvých vstanou.
Podobně i mysl.
Chce-li, vzlétnout může,
zvětšit se a šířit,
nebo stáhnout zcela
k nepatrnosti.
Stažená zůstává
na jediném místě,
povznesená, velká
všude může být.
Šťasten, kdo smí se v ráji
ujmout dědictví!

Snímek syri.ac
***
Hleď: myšlenky jak sídlí
bez hranic, bez počtu
v srdci maličkém!
Netísní je nikdo,
stěsnané tu nejsou,
volný prostor mají.
Tím spíše nabízí
ráj nádherný, slavný
místa dostatečně
duchovním bytostem:
těch se nedokážeš
myšlenkou svou dotknout!
Šťasten, kdo smí se v ráji
ujmout dědictví!
***
V úžasu prošel jsem
přes hranici rajskou,
nazpět se vracím,
štěstí opouštím.
Na zem sestupuji:
trápení a úzkost
jdou mi v ústrety.
Úděl zajatce a vězně
při vzpomínce na ráj
okolo zde vidím.
Proč naříkají vězni,
když zem opustit mají?
Šťasten, kdo smí se v ráji
ujmout dědictví!
***

MLADA MIKULICOVÁ,
autorka překladu

Proč naříkají děti,
když do světa se rodí?
Pláčí, když na světlo
z temnoty přicházejí.
Z úžiny, kde se dusí,
vrženy do světa jsou.
Zrození podobá se
umírání, zmaru.
Člověka pláč provází,
když ve smrti se loučí.
Ze země strastí odchází
do ráje v blaženost.
Šťasten, kdo smí se v ráji
ujmout dědictví!
***
O smilování prosím,
Pane, jenž v ráji vládneš!
A nebudu-li moci
do Tvého ráje vstoupit,
dovol mi aspoň venku
v sadu u brány stát.
Vítězů hostina uvnitř,
u brány ovoce jen:
jak drobty, jež hříšníkům
ze stolu padají ven.
Tak hříšníci se sytí
drobty Tvé milosti!
Šťasten, kdo smí se v ráji
ujmout dědictví!
Efrém Syrský: Hymny o ráji,
přel. Mlada Mikulicová,
upravil P. Vladimír Mikulica
(Pavel Mervart 2018)
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Pátek a Golgota, základní souřadnice spásy
Raně středověký
křesťanský spis Jeskyně
pokladů spojuje
starobylé variace na
biblické příběhy.
Jeho existence v syrských, arabských,
etiopských, gruzínských a zlomkově
také koptských rukopisech svědčí o jeho velkém rozšíření a popularitě v celém křesťanském Orientu.
Původ Jeskyně pokladů lze s určitou pravděpodobností klást do Sýrie
a datovat do druhé poloviny 5. století. Některé rukopisy připisují autorství
sv. Efrémovi, jiné sv. Klementovi – žáku apoštola Petra. Základním rámcem
knihy jsou dějiny spásy od Adama ke
Kristu. Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním příběh končí. Není tedy cílem zdůraznit eschatologický výhled
křesťanské spásy, který je dominantní
v novozákonním poselství, nýbrž konstatovat, že Kristovým dílem byla zahlazena a napravena počáteční Adamova vina.
Uvedený úryvek je dodatkem syrské verze a lze ho označit jako velkopáteční horarium Adama a Krista.
Vyzdvihují se v něm hlavní události Adamova stvoření, oslavení a pádu
v protikladu ke Kristově velkopátečnímu dílu vykoupení. Počítání hodin odpovídá schématu liturgického slavení
jednotlivých událostí spásy. Lze říci, že
liturgie tu formou typologického výkladu Písma uvádí věřící do hlubších
souvislostí dějin spásy, a to způsobem, který pomocí modlitby umožňuje duchovně si je osvojit.

V patnáctém roce vlády Tiberia podstoupil Kristus utrpení. Pojedl paschu v domě Josefova bratra Nikodéma, byl vězněn v Annině domě
a bičován v nádvoří Pilátova pretoria. V pátek, první v měsíci nisánu,
za nás vytrpěl muka a smrt. Bylo to
v první hodině pátku. V pátek Bůh
stvořil Adama z prachu. V druhé hodině pátku se všichni živočichové
shromáždili u Adama. Dal jim jména
a oni se před ním sklonili. Ve druhé
hodině pátku se Židé shromáždili kolem našeho Spasitele, skřípali proti
němu zuby plni hněvu. O třetí hodině pátečního dne byla Adamovi vsazena na hlavu koruna slávy. O třetí
hodině pátečního dne vložili Kristu
na hlavu trnovou korunu. Tři hodiny pobýval Adam v ráji, oděn slávou.
Tři hodiny stál Kristus před soudem,
mrskán důtkami. Ve tři hodiny přistoupila Eva k zakázanému stromu

a přestoupila Boží příkaz. Ve tři hodiny vystoupil Kristus na kříž, strom
života. Ve tři hodiny podala Eva Adamovi ovoce smrti. Ve tři hodiny podala synagoga Kristu ocet a žluč.
Tři hodiny visel Kristus nahý na vrcholu kříže. Z Adamova pravého boku vyšla Eva, která zrodila smrtelníky.
Z Kristova pravého boku vyšel křest,
který zrodil duchovní syny. V pátek
zemřel Kristus. Ti, kdo byli z rodu
Adama a Evy, v pátek získali život.
V pátek Adam a Eva zhřešili. V pátek z nich byla sňata vina. V pátek zemřeli a v pátek získali život. V pátek
upadli do moci smrti a v pátek byla vláda smrti zničena. V pátek vyšli
z ráje a v pátek vyšli z hrobu. V pátek
byli zbaveni šatu. V pátek byl Kristus vysvlečen a Adam a Eva dostali
šat. V pátek je Satan vyhnal z ráje.
V pátek vyhnal Kristus Satana a jeho mocnosti a navždy je svrhl. V pá-

tek se zavřela brána ráje. V pátek se
znovu otevřela a lotr mohl vstoupit.
V pátek byl Kristus proboden kopím. V pátek zlomil ostří cherubova
meče.
V devět hodin v pátek sestoupil
Adam z výšin ráje na zem. V pátek
o deváté hodině sestoupil náš Pán
z výšin kříže do podsvětí. Kristus se
nám stal podobným ve všem kromě
hříchu, jak je psáno.
Na místě, kde Adam přijal kněžský
úřad, kde konal svou oběť Melchisedech, kde Abrahám položil Izáka na
oltář, ve středu země, na tomto místě byl vztyčen kříž, na těle Adamově. V tom okamžiku se otevřela země a ukázala se Adamova zářící tvář.
Jeskyně pokladů. Kniha zjevení
svatého Petra Klementovi,
přel. Mlada Mikulicová
(Pavel Mervart 2016)

Důstojnost vrácená člověku
Důstojnost Adama, prvního člověka,
je představena ve třech hodinových
intervalech: nejprve je stvořen z prachu země, potom představen všem živočichům jako jejich pán a konečně je
mu předána koruna slávy, čímž přijímá před celým stvořením trojí „munus“: totiž královskou a kněžskou
a prorockou službu. Třetí hodina je
ovšem zároveň hodinou prvního hříchu.
Podle tohoto schématu je pak periodizována Kristova smrt. Jenže zatímco Adam padá z počáteční důstojnosti dolů, Kristus svým utrpením přivádí
opět celé Adamovo potomstvo k životu a důstojnost mu vrací. Rozvíjí se
tu také symbolika křtu coby paralely
stvoření Evy z Adamova boku. To vše
se děje podle duchovní geografie Jeskyně pokladů na Golgotě, která je od
počátku místem Adamova pohřbení
a následně místem jeho znovuzrození.
P. JAROSLAV BROŽ,
teolog a odborný recenzent
českého vydání

Iluminace Trůnícího Krista z tzv. Ečmiadzinského evangeliáře. Cenný rukopis arménské Bible pochází z 10. století
z kláštera Bgheno-Noravank a dnes je uchováván v Jerevanu. V provincii Sjunik, kde klášter leží, si po loňské
listopadové válce nárokuje území převážně muslimský Ázerbájdžán.
Snímek Wikimedia
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Jan Sokol, Josef Beránek
ODVAHA KE SVOBODĚ

Vy š e h r a d

ROZHOVORY

www.ivysehrad.cz

Knižní rozhovor sleduje životní
osudy Jana Sokola, jeho reflexe
společenského dění a myšlenkové zrání. Jak se k sobě vztahují
politika a náboženství? A co to
znamená být členem občanské
společnosti?

Josef Beránek /

Jan Sokol
ODVAHA
-'581$1&÷

Váz.,
336 s.,
349 Kč

Katolický týdeník připravuje v měsíci
březnu velikonoční přílohu.
Inzertní oddělní proto upozorňuje na
možnost inzerce v této příloze, která se
setkává s velkým zájmem čtenářů.
Informace na tel.: 222 513 103,
e-mail: inzerce@katyd.cz, www.katyd.cz.

Cyrilometodějský
kalendář 2021

Strach
na vsi

Rytíři
a prejt

Co dostal Pán Ježíš u Zachea k večeři a jak dopadl
Kaifášův kohout?
Proč byl Ronald
Reagan béčkový
herec, ale áčkový
prezident? Jak vysvětlit dětem tajemství proměňování? Jaké básně
napsal Miloš Doležal v Římě, když
ho tam věznil koronavirus? Čím začít, když
chcete poslouchat Boba Dylana? Jak vznikala evangelia? Proč je Winston Churchill hrdinou starého světa? Zapomněl Bohuslav
Reynek psát česky? Proč máme děkovat i za
neprožitá dobra? Jak vypadají papežské hostiny u sv. Marty? Proč byli jezuité tak úspěšným řádem? To i mnohé další nabízí nový
Cyrilometodějský kalendář, který představuje
tvorbu výtvarnice Ludmily Vaškové. Navštívíme i nádherné kostely jižního Burgundska.
Dana Němcová zavzpomíná na 12 osobností, které ji v životě ovlivnily. P. Ladislav
Heryán nabídne 12 zamyšlení nad tím, co
byste měli vědět, než začnete číst Bibli. A fotograf Jan Mihaliček odvypráví příběhy svých
12 fotograﬁí.
Brož., 316 stran, 89 Kč

Jan
Paulas
Příběh
rodiny
továrníka
Josefa Č.
Kdo udával
a kdo má na
rukou krev?
Dramatický
příběh jedné rodiny
a její továrny na malém městečku se osudově změní jedné dubnové
noci. Tehdy skončí bezstarostné dětství
hlavní hrdinky knížky, jejíž děj se odehrává během dvou totalitních režimů. Vypráví o tom, kam až člověka dožene strach,
závist a špatné svědomí. Ale také o naději
a vytrvalosti založených na víře v Boha. Je
možné i pod náporem zloby prožít čestný a dobrý život? A lze odpustit, co se zdá
neodpustitelné? Příběh je inspirovaný
skutečnými událostmi na Českomoravské
vysočině.
Brož., 112 stran,
159 Kč

Jan
Paulas
Volné pokračování
úspěšné knihy Hospoda.
V první části
autor zachycuje příběh
druhé rodové větve
obchodníků
na vesnici.
Postupně se
ale těžištěm
jeho vyprávění stávají vlastní vzpomínky. V kaleidoskopu úsměvných historek
zachycuje své rané dětství za socialismu
v jeho šedé každodennosti a rituálech.
Nechybí zde ale ani zkušenost dítěte z věřící rodiny. „Paulas má dar barvitého líčení. Dokáže slovem zviditelnit jednotlivé
epizody, takže opravdu působí jako staré fotograﬁe anebo – zejména v popisu
přírody – jako drobný obrázek“ (Jaroslav
Someš).
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Brož., 216 str.,
189 Kč

Kontaktní adresy:
Karmelitánské nakladatelství, s.r.o.: Zákaznický servis, Thákurova 3, 160 00, Praha 6 – Dejvice, Tel: 230 233 591, zasilky@kna.cz, www.ikarmel.cz
P&A Nebojsa: Uhřice 76, 683 33, tel.: 602 789 568, 517 367 656, e-mail: pnebojsa@cmail.cz
VELKOOBCHODNÍ OBJEDNÁVKY: obchod@kna.cz, tel.: 230 233 591
Hosana: Komenského 3, 757 01 Valašské Meziříčí, e-mail: hosanavalmez@seznam.cz, tel.: 732 369 080

