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Anotace 
 Diplomová práce je teologickým profilem kazatele. Práce se nazývá  

Blahoslav Pípal jako Verbi Divini Minister. Je rozčleněna do šesti kapitol. Úvod 

popisuje charakter práce. Druhá kapitola se zaměřuje na životní putování kazatele po 

několika sborech ČCE. Třetí kapitola přibližuje jednotlivá teologická témata, která se 

v sebraných kázáních často objevují (Bůh, christologie, církev, život, člověk). Čtvrtá 

kapitola ve své první části charakterizuje kázání B. Pípala obecně, jejich formu a 

strukturu, ukazuje, jak pracuje kazatel s biblickým textem v kázání, jak přistupuje k 

posluchači a jak ho oslovuje. Ve druhé části čtvrté kapitoly jsou dvě kázání podrobně 

rozebrána. Poslední kapitola se zabývá překladatelskou a vykladačskou činností B. 

Pípala.  
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Summary 
 The Master thesis „Blahoslav Pípal as Verbi Divini Minister“ offers a 

theological profile of a preacher. It is divided into six chapters. The introduction 

presents the character of the study. The second chapter describes the preacher´s 

itinerary – Pípal´s activity in several congregations of the Evangelical Church of 

Czech Brethern (ČCE). The third chapter is devoted to the thematical analysis of his 

sermons (main themes are God, christology, Church, life, man). The first part of the 

fourth chapter features the form and the structure of Pípal´s sermons. It shows how 

the preacher works with the biblical text and how he addresses the auditory. Two 

sermons are analysed in detail in the second part of the fourth chapter. The final 

chapter presents B. Pípal as an exegete and as a translator. 
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 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji panu ThDr. Ladislavu Benešovi za vedení mé diplomové práce, cenné 

připomínky a především projevenou trpělivost. 



 6  

Obsah 

1. Úvod……...……………………...…………………………………………………8 

2. Život…..…..…………………..….……………………………………………….10 

3. Blahoslav Pípal – kazatel……………………...………………………………….13  

3.1. Prameny……………..….…………………………………………....…13 

3.2. Základní témata a teologie……….…………………..….…………..….13 

3.2.1. O Bohu…….…………………………..……….…………………14 

      3.2.1.1. Boží spravedlnost……………………………………...……17 

      3.2.1.2. Boží soud…….…………………………......………………18 

      3.2.1.3. Zločin a trest….……………………………………..….......20 

      3.2.1.4. „Nebojte se“….……………………………………………..21 

      3.2.1.5. Milosrdný Bůh – Boží přítomnost…….……….. .…………22 

      3.2.1.6. Boží pravda a láska….………………………………..….…22 

 3.2.2. Christologie….…………………………………………..….……24 

 3.2.3. Církev….……..….…………………………………………….…27 

  3.2.3.1. Církev ohrožená zevnitř….………………………………....27 

     3.2.3.2. Hospodinův služebník……….…………………....................30 

     3.2.3.3. Poslání křesťanů – být překvapením…….………..….……...31 

     3.2.3.4. Církev ohrožená zvnějšku……….………...………..….……32 

     3.2.3.5. Společenství s Bohem a lidmi….………………....................34 

3.2.4. Život a člověk….……………………..………..….……………...36 

     3.2.4.1. Co je na člověku to pravé a ryzí?….………..….……………37 

     3.2.4.2. Lidství a lidskost………….……………………..….……….39 

     3.2.4.3. Lidský hřích…….………………………………………...…40 

     3.2.4.4. Život jako lhůta a jedinečná příležitost….…….….….……...42 

                       3.2.4.5. Život – hledání Boha…………….…………………….…….45 

                       3.2.4.6. Život ve víře a víra v životě………………………..….…….46 

                       3.2.4.7. Víra a utrpení……….……………………………………….47 

                       3.2.4.8. Cesta k víře….………………………………………………49 

                       3.2.4.9. Smrt.…..…………...………………………………………...50 

4. Co to je kázání? Charakter kázání BP…….………………………………………52 

4.1. Forma a struktura kázání.……..….…………………………………56 

4.2. Biblický text a 

kázání…….…………………………………………58 



 7  

4.3. Posluchač….………………………………………………………..60 

        4.3.1. Soli Deo Gloria…..…….……………………….………...…62 

 4.4. Rozbor kázání…….…….………………………………………….64 

                           4.4.1. Kázání Gn 3,22; 4,10-12; 6,6-7; 11,7-8…………………….65 

                           4.4.2. Kázání Ž 8,1.5-6; Jb 7,17-20……….………………………72     

5. Další vykladačská a překladatelská činnost……….………………………….…..77 

                    5.1. Překladatelská činnost……...……………………………………...77       

                    5.2. Vykladačská činnost…………...…………………………….........80 

6. Závěr………………….…………………………………………………………..84 

7. Literatura……………….…………………………………………………………87 

8. Soupis kázání………….………………………………………………………….91 

9. Přílohy…………………………………………………………………………….92 

                   9.1. Kázání Kaz 12,1n + Ž 90 + Žd 11 + Žd 10,19-25.37-39…………..92 

                   9.2. Kázání Ex 20,3 + Lv 19,2………………………………………….95 

                   9.3. Kázání Gn 3,22 + 4,10-12 + 6,6-7 + 11,7-8 + 19,24-25…………...98 

                   9.4. Kázání Ž 8,1.5-6 + Jb,17-20……………………………………...102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8  

 

1. Úvod 

 Blahoslav Pípal (21. 3. 1926 – 2. 1. 1990) byl výrazným teologem ČCE. Byl 

členem starozákonní překladatelské skupiny, která pracovala na překladu Písma, byl 

vynikající znalec hebrejského jazyka, jako první vydal česko-hebrejský slovník, 

který je až do současnosti unikátem. Především však byl výrazným kazatelem 

2. poloviny 20. století. Jeho kazatelská činnost určitou dobu ovlivňovala mladší 

kazatelskou generaci studující v 60. a 70. letech; v době jeho působení ve Cvikově 

s ním byli v úzkém kontaktu nejbližší sousedé v seniorátu: Vojen Syrovátka, 

Svatopluk Karásek, Miloš Rejchrt. 

Cílem diplomové práce bylo mimo jiné shromáždit materiál a vynést na 

světlo něco z pokladu, který se po tomto kazateli dochoval. Při sbírání materiálu se 

mi do rukou dostala především kázání, ale také některé odborné práce B. Pípala. 

Právě z těchto nikdy nevydaných strojopisů ve své práci sestavuji teologický profil 

tohoto kazatele. B. Pípal byl ovlivněn reformovanou tradicí, Slavomilem Daňkem. 

Tento vklad, který přijal do života od svých učitelů, především od Rostislava 

Nechuty, výrazně obohatil. 

Dalším mým cílem bylo představit na konkrétním příkladu tohoto kazatele 

homiletickou produkci v době normalizace (v době, která byla silně určována 

komunistickou a ateistickou ideologií), z níž pochází nejvíc dochovaných kázání.   

Z kázání, která se mi dostala do rukou, není vždy snadné vždy určit, z jaké 

doby jsou; proto se v práci nezabývám kazatelovým postupem při výběru textů 

v určitých obdobích církevního roku. Zaměřuji se především na tématické okruhy, ke 

kterým se v kázáních kazatel často vracel a z nichž lze alespoň částečně 

proniknout do teologického uvažování kazatele. Jde mi o analýzu a hodnocení práce 

kazatele.  

Představuji jeho práci (s náležitými ukázkami) s biblickým textem jako 

základem kázání, jeho důraz na exegetickou práci, jeho přístup k Písmu. Pokouším se 

popsat stavbu kázání (proporce, úvod, stať a závěr, přehlednost); zaměřuji se na to, 

jak jsou jeho kázání srozumitelná; jaké používá ilustrace a jaké aktualizace. Chci 

odkrýt, co B. Pípala ovlivňovalo, z čeho ve svých kázáních čerpal, jakých užíval 

specifických jazykových či stylistických prostředků. Zda bral vážně homiletickou 

situaci. Dále mě zajímá otázka, jak kázání mohla působit na posluchače, co je pro 
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kázání B. Pípala typické. Těžisko mé diplomové práce tedy spočívá na kazatelské 

činnosti B. Pípala.  

V práci nemohu také zcela pominout překladatelský a vykladačský přínos B. 

Pípala v oblasti teologického bádání. Proto se alespoň stručně v několika kapitolách 

zmiňuji o této práci, která vyplnila velkou část jeho života. Díky pátrání                  

po materiálech jsem se dostala také k jeho komentářům k celým biblickým knihám 

(Jób a Ezechiel). Jsou to rozsáhlá díla, kompilace z mnoha jeho kázání na tyto knihy. 

B. Pípal je připravoval pro vydání tiskem. K tomu se bohužel nedostal, a tak 

uskutečnění tohoto záměru čeká na jeho potomky.  
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2. Život 

Blahoslav Pípal se narodil 21. března 1926 Josefu Pípalovi a Otýlii, rozené 

Slezákové. Dětství prožil na rodinném statku ve Strměchách, byl nejmladší z pěti 

dětí (Emílie, Božena, Miluše, Josef). Rodina patřila mezi tradiční členy sboru 

Českobratrské církve evangelické ve Strměchách. Otec Pípal se však pohněval          

s tamějším diakonem Miroslavem Zástěrou (1891-1968) a z církve vystoupil. 

Od roku 1943 byl ve Strměchách farářem Rostislav Nechuta (1916-1993), 

přední z žáků starozákoníka Husovy fakulty Slavomila C. Daňka (1885-1946). Farář 

Nechuta kolem sebe shromáždil poměrně velký kruh evangelického dorostu,           

ze kterého posléze vzešli dva duchovní Českobratrské církve evangelické                  

a překladatelé Bible, Blahoslav Pípal a Zdeněk Soušek (1925). 

Blahoslav jako jediný ze sourozenců šel na studia. Do gymnázia chodil          

v Pelhřimově. V kvartě však bylo toto gymnázium uzavřeno, takže musel přejít na 

obchodní akademii do Jihlavy, kde posléze také maturoval. Když se pak hlásil ke 

studiu teologie, musel si doplnit gymnaziální maturitu. 

Na podzim roku 1945 se zapsal ke studiu na Husově fakultě v Praze. Tady se 

seznámil s dalšími daňkovci a začal navštěvovat tzv. Martinský kroužek, který vedl 

nejprve sám Slavomil C. Daněk a po jeho smrti v únoru 1946 farář Bohuslav Pospíšil 

(1905-1959). Tento kroužek tvořily vlastně tři „generace“ Daňkových žáků, 

předváleční, váleční a pováleční.1 

Na fakultě se seznámil se svou první ženou Věrou Čermákovou (1927). Vzali 

se v roce 1949. Nejprve bydleli na mělnické faře, kde po úspěšném dokončení studia 

začal Blahoslav působit jako vikář pod vedením faráře Josefa Kantorka (1887-1968). 

V roce 1950 se jim zde narodil první syn Raguel. Na Mělníku byla ještě velmi živá 

tradice Františka Žilky (1871-1944). Tento první novozákoník Husovy fakulty, český 

liberální theolog, zde býval farářem a sbor na něj dlouhý čas s úctou a obdivem 

vzpomínal. B. Pípal se s touto „liberální“ tradicí jako „daňkovec“ vyrovnával2           

                                                 
1
  Více k tomu FILIPI, Pavel. Daněk a daňkovci. Studie a texty ETF 11/2 (2007), str. 114-118. 

Macek, Ondřej. „Daněk se v některých podstatných věcech mýlil... Základní témata diskuse nad 
Slavomilem C. Daňkem. Studie a texty ETF 11 (2007/2), s. 97-113. Zde i odkazy na další literaturu. 
2  O tom píše B. Pípal kolem roku 1988 více ve stati „Zápas o postavení a program“ - „Do 
popředí se … dostává vyrovnávání s liberalismem, theologickým směrem, jehož výrazným 
představitelem byl např. Jan Kozák, Fr. Žilka se svými žáky a řada dalších. Čelným oponentem 
Kozáka a horlivým diskutérem byl J.L.Hromádka. Ve vleklém sporu šlo v podstatě o otázku, zda Ježíš 
Nazaretský byl jenom člověk, i když výjimečný, anebo sám Bůh v těle. V jedné diskusi byla celá věc 
formulována takto: „Modlím či nemodlím se ke Kristu?“ Kozák označil Hromádku za zbožňovatele 
exaltované zbožnosti, Armády spásy, v níž se lidé hroutí pro své hříchy před Kristem. Pro Kozáka je 
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a s Žilkou se ve svých kázáních konfrontoval. Právě proto si zřejmě pohněval 

staršovstvo a dostal výpověď, a tak se musel v květnu s rodinou přestěhovat            

do Děčína, kde působil jako vikář pod farářem Zdeňkem Joklem (1921-2002). Tam 

se Pípalovým v roce 1951 narodilo druhé dítko - dcera Dorkas. 

Právě v Děčíně začal spolu se svou ženou Věrou pracovat na hebrejské 

konkordanci. A oba se také přihlásili do skupiny, která pomáhala připravovat velkou 

Biblickou konkordanci3. Z Děčína se Pípalovi brzy přestěhovali na nový sbor. 

Farář Josef Sládek (1917-1998), další z těch, kdo „chodívali s Daňkem“, 

nabídl Pípalovi místo ve sboru Svratouch; zde byl Blahoslav v roce 1951 zvolen již 

jako farář. Ve Svratouchu působil nejdéle, šestnáct let. V té době se začalo uvažovat 

o novém českém překladu Písma. Pod vedením profesorů Miloše Biče a Josefa        

B. Součka začaly v šedesátých letech pracovat na překladu starozákonní                    

a novozákonní ekumenické skupiny. Do starozákonní se zapojil jako výtečný 

hebraista i B. Pípal.  

Ve Svratouchu zpracoval Pípal hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu, 

který byl poprvé vydán v roce 1965. A začal zde také pracovat na své disertační práci 

„Hospodinův Služebník v exilu“, kterou dokončil v roce 1970. Svratoušská fara se 

stala také místem setkání skupin mladých lidí z východního a západního Německa. 

Ve Svratouchu se ve farářské rodině narodily další čtyři děti: Támar, Abigail, Ester    

a Jonatan. Jonatan však v roce 1965 zemřel.  

V roce 1967 se B. Pípal s rodinou vydal do dalšího působiště. Synodní rada 

mu nabídla tři možnosti, ze kterých si vybral Cvikov, sbor složený z potomků 

zelovských exulantů, kteří přišli do vlasti po roce 1945. Ve Cvikově prožil B. Pípal 

uvolnění politického ovzduší doby kolem roku 1968, jež se projevilo mimo jiné         

i mnoha rozhovory a setkáními se studenty bohosloví a dalšími mladými lidmi, kteří 

měli zájem o víru a o křesťanství. Také spolupráce v oblasti ekumény se výrazně 

rozšířila. Zde B. Pípal působil do roku 1972.  

Dalším jeho působištěm se stal Nymburk. V Nymburce se v roce 1977         

B. Pípal rozvedl a vzal si Annu Károvou (1946), se kterou se seznámil                     

                                                                                                                                          
typem náboženské osobnosti T. G. Masaryk, který neuznává božství Kristovo… Na tyto výpady 
odpovídá    J. L. Hromádka poukazem na fakt, že v Kristu se něco stalo, co překonalo vše dosavadní, a 
to nelze přehlížet. Fakt ukřižovaného Krista byl vždy středem křesťanství. Na přímou otázku, ke 
komu se modlí, odpovídá: Modlím se jedině k Bohu, jak jej znám v Ježíši Kristu, skrze Ježíše 
Krista….“  
3  SOUČEK, Josef Bohumil – BIČ, Miloš. Biblická konkordance. 1.-3. Praha: Kalich, 1961, 
1963, 1967. 
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ve starozákonní překladatelské skupině. Z tohoto důvodu byl v roce 1976 vyloučen 

ze starozákonní překladatelské skupiny a následující rok na doporučení pastýřské 

rady odešel na čas z církevní služby. Zároveň se mu uzavřela vyhlídka                     

na akademickou dráhu, ke které jej zval Miloš Bič. B. Pípal měl v té době již 

připravenou habilitační práci a Miloš Bič s ním počítal jako se svým nástupcem       

na fakultě. Pípal pracoval krátký čas v zelinářství a poté v knihkupectví Avicenum.  

V roce 1979 se vrátil na sbor. Nastoupil jako farář do sboru Džbánov blízko Ústí nad 

Orlicí. V tomtéž roce se mu narodila ve druhém manželství nejmladší dcera Ráchel. 

Tady začal neúnavný teolog a kazatel spolu s farářem Bedřichem B. Bašusem 

(1922–2004) pracovat na revizi Kralického překladu, vytvořil českou synopsi  

evangelií, ze svých kázání na starozákonní knihy moudrosti sestavil spisy: Moudrost 

knihy Přísloví, kterou vydalo nakladatelství Kalich v roce 1992 a Destrukce dogmatu 

(jde o výklad knihy Jób, který čeká na zpracování a vydání) a množství dalších 

studií, např. Ezechielův chrám a Od vzpoury k poslušnosti - Před „Bílou horou“ 

starozákonního lidu (jde o teologické úvahy nad knihou Jeremjáš).  

Džbánov byl posledním působištěm Blahoslava Pípala. Zemřel náhle ve věku 

64 let. Naposledy kázal v neděli 30.12.1990 své silvestrovské kázání4 a v noci 

z 31.12. na 1.1.1991 byl odvezen do nemocnice, kde 2.1.1991 zemřel. Připravené 

novoroční kázání5 již neodkázal.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4  Viz příloha č. 1. 
5  Viz příloha č. 2. 



 13  

3. Blahoslav Pípal - Kazatel 

3.1. Prameny 

Prameny, ke kterým jsem se dostala, jsou především kázání. Z těch také 

nejvíce v práci vycházím. Do rukou se mi jich dostalo 75. Posbírala jsem je             

od různých členů široké rodiny. Jsou to všechno strojopisy, někdy ne dost dobře 

čitelné. U některých čitelnost zhoršuje mnoho kazatelových dodatečných úprav 

(škrty a vpisky). Další prameny, ze kterých vycházím, jsou  dva nepublikované 

výklady biblických knih. Jsou to také strojopisy, ovšem velmi dobře zachované         

a čitelné. 

  

3.2. Základní témata a teologie 

Hlavní témata Pípalových kázání jsem rozčlenila do několika věroučných 

okruhů, které se často navzájem prolínají a žádný z nich nelze striktně vymezit. 

Vybrala jsem právě tyto okruhy, protože se v kázáních často opakují. Zajímavé by 

jistě bylo povšimnout si také témat, která se v kázáních vyskytují jen velmi zřídka - 

svět, Duch svatý, svátosti – a zabývat se třeba otázkou, proč tomu tak je. 

Nepovažoval je Pípal za zásadní? Nebo je to tím, že se mi do rukou dostal neúplný 

materiál? Ale to by bylo téma pro další práci. 

V této kapitole vycházím především z Pípalových kázání. Abych představila 

jeho teologické myšlení, často kázání parafrázuji, proto u každé kapitoly uvádím,     

o která kázání se opírám.  

(3.2.1.) O Bohu – témata těchto kázání jsou naděje, odpuštění, spása, 

zaslíbení, Boží království, věčný život, útočiště, útěcha, přítomnost Neviditelného, 

která je základem křesťanské víry, Bůh osobní, služebník Boží, Boží spravedlnost – 

Boží trest, Boží soud, Bůh jako spravedlivý soudce, oslava Boha, Boží pravda           

a láska, milosrdný Bůh, Boží přítomnost. 

(3.2.2.) Christologie – téměř všechna kázání ústí do novozákonní zvěsti. Bůh 

posílá svého Syna. Ježíš Kristus vstal z mrtvých, a tím se před námi otevírá 

budoucnost; Ježíš Kristus jako Slovo, vykoupení v Ježíši Kristu.  

(3.2.3.) Církev – víra, zápas o víru, misie, bohoslužby jako hrad, útočiště, 

přítomný Pán; obnova vztahu člověka s Bohem, večeře Páně, obecenství s Bohem; 

církev jako služebník Boží, zdroj a odraz Božího světla ve světě. 

(3.2.4.) Život – smysl života, lidství a lidskost, nové lidství, div – znamení – 

údiv – víra, budit údiv, být překvapením, hledání Boha, život jako lhůta, život - čas 
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milosti, statečná víra, zápas o víru, cesta kříže, vytrvalost; život - chození s Bohem, 

smrt - odvrácení od Boha; budoucnost, smrt, hřích, vina; lhostejnost, sebechvála, 

chlouba, ale také strach a nejistota. 

 

3.2.1. O Bohu 

 V této kapitole vycházím především z kázání na Gn 3,22; 4,10-12; 6,6-7; 

11,7-8; 19,24-25 a z kázání Iz 43,1. 

Bůh Izraele je jiný než božstva okolních národů. Je jiný svou přítomností. Je 

přítomný vždy a všude, o čemž svědčí jeho jméno – Jsem, který jsem. Všechny 

národy kolem Izraelců si boha znázorňovaly, tím byla symbolizována právě 

přítomnost onoho božstva. Ale Bůh je jedinečný a nezobrazitelný. Hospodina nelze 

zachytit, nelze za ním někam chodit, protože on není vázán na nějaké jedno 

konkrétní místo. Hospodin je přítomen uprostřed svého lidu, který chrání a žehná 

mu. Toto jedinečné pojetí lze objevit i ve zvláštní biblické terminologii.                 

1Pro vyjádření lidského přebývání se používá výrazu j-š-b. Tento výraz ale nelze 

spojovat s Božím přebýváním. To Bible pojmenovává slovem š-k-n, což je výraz    

pro nomádské putování – „izraelští kněží se neodvažovali užít pojmu j-š-b             

pro přítomnost Boží v chrámě, Boží sídlo je přece v nebi.“6 Boží přítomnost v lidu je 

specifikum, které Izrael i křesťany odlišuje od okolí. Na místo chrámu v křesťanství 

nastupuje Kristus. Bůh je v Kristu přítomen ve svém lidu. To je předpoklad 

křesťanského života. 

Další rys jinakosti Boha můžeme pochopit ze zvláštního přístupu k oběti. 

Oběť není prostředek k manipulaci a k ovlivňování Boha, ale dosvědčuje Boží 

přítomnost. Bůh se podle izraelských obětních řádů chce v oběti setkávat se svým 

lidem. Oběti byly spojeny s vyznáním vin a prosbou o odpuštění. Pohané neznali 

odpuštění jako projev osobního Boha, který soudí a také se slitovává. „Kromě hrůzy 

hříchu prožívali Izraelci při obětech i velikost milosti.“7 

Bůh je milostivý, vyvádí lid z domu otroctví a uzavírá s ním smlouvu, je 

ručitelem této smlouvy, je věrný, smlouva trvá i přes lidský hřích. 

Bůh jako Stvořitel – jeho stvořitelské dílo je činem svrchované lásky              

a milosti. Stvořil svět, kterému dal také čas a tím i dějiny. 

                                                 
6
  PÍPAL, Blahoslav. Jedinečnost Izraele 1. Křesťanská revue 33 (1966), str. 130. 

7
  PÍPAL, Blahoslav. Jedinečnost Izraele 2. Křesťanská revue 33 (1966), str. 150. 
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Bůh jako Vykupitel – mocný a milosrdný Pán, který dává člověku život. 

Člověk zde není na světě otrokem bohů, jeho život není nejistou příležitostí, jeho 

důstojnost nespočívá v tom, že by měl nějakou částečku božské substance, ale           

v jistotě, že patří svému Pánu, který mu dává svobodu. Bůh chce po člověku, aby se 

stal zodpovědnou bytostí, která bude střežit a obdělávat svěřenou půdu a bude 

bojovat proti všemu, co ohrožuje pravdu a život. 

Bůh žárlivý – Bůh chce mít svůj lid pro sebe. Je to Bůh jediný a jedinečný, 

nejsou s ním spjata žádná další božstva či polobožstva. O takovém žárlivém Bohu 

mluví proroci. Bůh, který žárlí na jiná pohanská božstva, je ale také Bůh, který si 

nedělá nárok jen na svůj lid, jeho pravomoc sahá dál na celý svět. Bůh dává šanci 

každému, touží, aby jeho slovo zaslechli i pohané (Jonáš, Rút). „On je Pánem nad 

celým světem, podle jeho pravdy je měřeno vše a všem.“8  

Bůh osobní – setkává se s člověkem, je mu nablízku, sklání se k němu, ale ani 

to neznamená, že by ho člověk mohl zahlédnout. Nedává svůj obraz ani svému lidu. 

Je nezobrazitelný. 

Označení, která se pro Hospodina užívají, jsou vždycky z lidského 

společenství, nejsou odvozena z přírody, jak to měly ve zvyku pohanské národy. 

Hospodin je nazýván Pánem, Králem, Soudcem, Pastýřem, Otcem, Manželem... 

Tady vidíme, že SZ zdůrazňuje Boží lidství, ukazuje na Boží osobní vztah k dějinám 

i k člověku. Bůh není nějakým nadčasovým kosmickým božstvem. 

„Hospodin je svatý, milosrdný i hrozný a laskavý, nedá se vtěsnat do žádné 

nauky, rozbíjí dogmata, stejně jako idoly. Je nezachytitelný, a přece Ten, který 

přichází k člověku, trpí s ním a přeje mu radost. Je božský a lidský zároveň, soudí 

jako rozhněvaný mocný Pán, slitovává se jako milosrdný Otec. Nelze jej zobrazit,     

a přece se sám zjevuje v člověku, ve svém lidu, v Mesiáši, v Kristu. Nedá se spoutat  

žádnou lokalitou, a přece posvěcuje prostor, kde se lidé shromažďují, aby slyšeli jeho 

pravdu. Tento jedinečný Bůh chce, aby jeho lid byl také jedinečným lidem a slovy    

a životem zjevoval světu jeho jedinečnost.“9  

Martin Buber se jedinečnost Boha snaží také postihnout, když píše, že „podle 

své sebedefinice v Ex 3,14 je Bůh ten, který tu vždy bude, ale pokaždé jako ten, jako 

                                                 
8
  PÍPAL, Blahoslav. Jedinečnost Izraele 5. Křesťanská revue 33 (1966), str. 222. 

9
  PÍPAL, Blahoslav. Jedinečnost Izraele 3.-4. Křesťanská revue 33 (1966), str. 173. 
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kdo tu bude. Neváže se na určité formy zjevování.“10 Pípalovi byla tato definice 

blízká, sám se snaží často vyjádřit svobodu Boha, jeho neovlivnitelnost, jeho 

nezachytitelnost. Bůh je tam, kde chce být, je tu pro lidi, kdy On chce. Ovšem pro B. 

Pípala se Bůh váže na jistou formu zjevení, jednou provždy se nám zjevil v Kristu. 

To je důležitý pohled, se kterým se setkáváme ve všech kázáních. Pípal se nezabývá 

rozdílností Starého zákona a Nového zákona v pojetí Boha. Poukazuje právě na 

jejich jednotu, tedy na Boží zjevení v Kristu. „Bůh Starého zákona“ je ten, který 

přichází a jednou provždy se zjevuje v Ježíši Kristu. Pro Pípala není „Bůh Starého 

zákona“ jen „přikazující Pán“, jak se domníval L. Köhler ve své Teologii Starého 

zákona11, „Starozákonní Bůh“ je, i když ho často poznáváme jako Soudce trestajícího 

nepravosti, především „v posledu a ve své nejhlubší podstatě milující (Oz 1-3; Jr 

31,3) a odpouštějící Bůh (Ž 32,1n; Ž 103,1-13).“12 Shodná tvrzení nalezneme 

v mnoha kázáních B. Pípala. Je patrné, že Pípal nezůstává úzce v hranicích svého 

starozákonního oboru, ale jako křesťanský kazatel je nechává vyústit do evangelia 

Ježíše Krista.  

Pípal by se také shodl spolu s Martinem Buberem na tom, že Bůh jak Starého 

zákona, tak i Nového zákona, je Bůh dějinný, není to žádné přírodní božstvo, ale 

„Bůh cesty, spoluputující Bůh“13. Bůh znovu dnes stojí před námi se stejnou 

nabídkou své lásky a svého společenství. Chce s námi jít životem, časem  a světem. 

Tento Bůh provází Abrahama, Izáka, Jákoba a s nimi i celý Izrael dějinami a v Ježíši 

Kristu se pak stává sám dějinami. 

 Mnohému čtenáři by Pípalova kázání mohla připomínat schéma „zákona         

a evangelia“, jak je známe z luterství.14 Jsou to kázání, ve kterých převažuje ze tří 

čtvrtin popis lidského hříchu a v závěru v jedné čtvrtině se objevuje zvěst nadějné 

veliké Boží milosti. Ale u Pípala nenajdeme stejné pojetí Božího hněvu jako             

u Luthera. Dle Luthera je Boží hněv odstoupením od Boží podstaty.15 Zákon je Boží, 

                                                 
10

  PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, str. 
107. 
11

  PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, str. 
107. 
12  PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, str. 
108. 
13

  PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, str. 
108. 
14

  Srov. PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 
2002, str. 32n. 
15  PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, str. 
111. 
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ale cizí ne-vlastní Boží dílo (alienum opus). Evangelium je původní a vlastní Boží 

dílo (opus proprium). Hněv není Boží podstatou, ale pouze jejím stínem. Podle 

Pípala je Bůh hrozný i milosrdný zároveň. Bůh musí jednat, musí trestat, protože 

miluje. Bůh trestá, ale nechce tím zahubit lidstvo, činí tak proto, aby zastavil zkázu, 

která ohrožuje celé stvoření. Hospodinu leží na srdci uchování svého stvoření. Nejde 

tedy o to „vyděsit a vyděšené ospravedlnit a oživit.“16 To na kázání B. Pípala nesedí. 

Jde spíše o konstatování lidského hříchu, který k člověku prostě patří, a zvěstování 

cesty, které je dobré se držet, po které s námi putuje Bůh. Ten nás i přes náš hřích 

stále drží nad vodou a stojí při nás. Kázání B. Pípala ukazují právě na onu ohromnou 

propast mezi Bohem a člověkem, kterou velkým obloukem překlenuje sám Bůh      

ve svém Synu. Sám Bůh v něm přichází, aby byl s člověkem, trpěl za něj a položil   

za něj život. Bůh se ponížil, stal se člověkem, aby zachránil člověka.17 Pípal nechce 

vyděsit železnou logikou zločinu a trestu, ale chce upozornit na paradox 

nepochopitelné Boží lásky zjevené v Ježíši Kristu.  

 

3.2.1.1. Boží spravedlnost 

 V této kapitole vycházím z kázání na text z Mal 4,2. 

Ve světě je stále mnoho úzkosti a strachu. Odkud se ten strach bere? Dalo by 

se říci, že božstva, která budila hrůzu ve starověku, už vymizela. Tehdy byla každá 

katastrofa projevem nepřízně bohů. Hospodin člověka od tohoto strachu osvobozuje, 

říká mu: Ty, člověče, se nemusíš bát mnoha bohů, boj se jen Jediného. Pokud člověk 

ztratí víru v tohoto Jediného Boha, přichází najednou strach. Před lidmi se vynoří 

mnoho démonů a lidé mají pocit, že tito démoni mají ohromnou moc; je to strach      

z jiných lidí, z mocných vladařů, z nepřátel, z nemoci, z bolesti, ze smrti,                   

z budoucnosti. Když člověk přestane věřit v milosrdného Boha, v jeho prozřetelné 

vedení, dostane strach.  

 Ale strachem Bible nemyslí jen jakousi úzkost, najdeme zde i strach             

ve smyslu úcty a bázně. V textu, který je základem kázání, se myslí právě na bázeň   

a úctu před jménem Božím. Jméno Boží znamená to samé jako Boží existence. Toto 

                                                 
16  PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, str. 
111. 
17  T. Landová píše ve svém článku o Barthově pojetí kázání: „V události smíření jde o 
skutečnost, že Bůh se v Kristu ponižuje a staví na stranu člověka a že člověka vyvyšuje a staví na 
svou stranu.“ LANDOVÁ, Tabita. Kázání jako podobenství Božího království, Barthovo učení o 
Kristově prorockém díle a jeho homiletické důsledky. Studie a texty ETF 9 (2005), str. 121. Tím se 
distance mezi Bohem a člověkem zmenšuje. To je též Pípalovo pojetí. 
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jméno zní „Jsem, který jsem“ a ujišťuje o Boží přítomnosti vždy a všude. Bůh je ten, 

kdo jedná stále stejně, je přítomen ve svém lidu v každé situaci. Takového Boha se 

má člověk bát. Má ho ctít a oslavovat. Jen jemu se má klanět a jeho uctívat. Člověk 

se klaní všemu možnému, ale nenajde si čas na ztišení a modlitbu. 

 Do našich ustaraných dnů zaznívá slovo o Slunci spravedlnosti. Hospodin 

posílá všem, kteří ctí jeho jméno, Slunce spravedlnosti – Mesiáše. Ten vybízí, aby 

lidé hledali království Boží a jeho spravedlnost. Bůh je spravedlivý soudce, kterému 

by měli být podobni i soudci pozemští, ale bohužel nejsou. K Boží spravedlnosti 

patří i milosrdenství a slitování, které pozemským soudcům chybí. Boží spravedlnost 

znamená vysvobození, pomoc a spásu. Boží spravedlnost se ukazuje v jeho 

milosrdných činech, když „vytrhuje nuzného z bídy, vyslýchá modlitby ponížených, 

vyvádí z úzkosti, plní sliby dané svému lidu“ (z kázání Mal 4,2).  

Bůh splnil slib, že pošle Slunce spravedlnosti, když sám přišel v Ježíši Kristu. 

Milosrdný Bůh k hříšnému člověku posílá Světlo, které ho vyvede z temnoty. Toto 

Světlo je určeno pro všechny. Pro některé už vzešlo Slunce spravedlnosti v Betlémě. 

„Jen vystavme sebe jeho blahodárným paprskům! Toto Slunce nikdy nezajde, 

nezhasne, nepřestane mít uzdravující sílu pro všechny lkající, nemocné, opuštěné      

a uvězněné“ (z kázání Mal 4,2).  

 Kazatel vidí ve starozákonním proroctví novozákonní naplnění. Milosrdný 

Bůh se zjevuje v Ježíši Kristu. I u představy Boha jako spravedlivého soudce je 

nejdůležitější jeho milosrdenství a slitování. Bůh soudí, ale stále zůstává milosrdný   

a slitovný. Po Božím soudu jako ohnivé peci je tu stále naděje – přichází Slunce 

spravedlnosti. Milosrdný Bůh posílá lidem Mesiáše. A tuto radostnou zvěst mají 

možnost zaslechnout všichni. Toto Slovo má člověk slyšet, chápat a říkat je dál – 

toto Slovo má v kázání znít co nezřetelněji.  

 

3.2.1.2. Boží soud 

Téma Božího soudu zpracovává Pípal v sérii svých kázání na poslední knihu 

Bible – Zjevení Janovo. Vycházím hlavně z kázání na Zj 6,9-17. 

Lidem se odhalují dějiny věků minulých, přítomných i budoucích. Mají 

strach, protože jezdci na koních brázdí krajinou. Jsou to jezdci, kteří představují 

lidská pokušení a vedou do zkázy. První bílý kůň a jezdec s lučištěm představuje 

touhu po moci; s takovým jezdcem se můžeme setkat ve všech údobích dějin lidstva. 

Druhý jezdec s mečem ztělesňuje válku, násilí, zanechává za sebou těžké a bolestné 
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rány. Ke konci věků se s tímto jezdcem člověk bude setkávat stále častěji, jak učí 

Kristus. Třetí jezdec má v ruce váhy a představuje bídu a nouzi. I tato bída bude ke 

konci narůstat. Čtvrtý jezdec sedí na plavém koni a zjevuje smrt, ten budí největší 

hrůzu, hrůzu z konce. Tento strach ze smrti z člověka nikdo nevyžene. Člověk spolu 

s tímto strachem často ztrácí víru a jistotu. „I ten nejzatvrzelejší zločinec nakonec 

pláče pod šibenicí, modlí se před smrtí provazem, líbá kříž, jak líčí španělský 

beletrista C. J. Cela“ (z kázání Zj 6,9-17). Ale smrt je tu jen dočasně, člověk má 

naději, že přijde doba, kdy už ani smrti nebude. Po obrazu jezdců je otevřena pátá 

pečeť, objevují se duše lidí, kteří zemřeli pro slovo Boží. Ti se ptají: „Jak dlouho to 

ještě bude trvat? Kdy už konečně zasáhneš? Jak dlouho se ještě budeme muset dívat 

na tuto bídu? Proč nepotrestáš posměvače a neochráníš svou církev před jejich 

nájezdy? Duše věrných volají Boha Soudce, touží po Božím soudu. Jen On může 

soudit, jen jemu patří pomsta“ (z kázání Zj 6,9-17). Ale právě i v tomto se lidé touží 

rovnat Bohu, chtějí sami soudit a mstít se, chtějí sami rozhodovat. Ale lidským 

soudcům chybí slitování a milosrdenství. Hledí před sebe a nevidí druhého člověka, 

svého bližního, ale vidí nepřítele, škůdce anebo na druhé straně jakéhosi „bůžka“. 

Pokud člověk přijme slovo Kristovo, že pomsta a soud patří jedině do rukou Božích, 

pak na světě skončí válčení. Bůh není jen milující Otec, ale také trestající soudce      

a mstitel. Bůh žárlí a trestá modláře. Trestá ty, kteří si zbožštili moc, násilí, smrt. Ale 

než to nastane, bude církev velmi trpět. Všechny opory a modly, ve které člověk 

doufá, padnou v den posledního soudu. Člověk se ocitne před Soudcem úplně        

bez ničeho, zcela nahý. Až přijde soud, tak člověku nic a nikdo nepomůže. Nic totiž 

nemá věčnou hodnotu. „Mnozí filosofové … i bohoslovci se domnívají, že svět jest 

vším vývojem určen a nezadržitelně hnán docela jistým směrem – mluví a píší, jako 

by nebylo Boha, který může v každém okamžiku všecko postavit na hlavu a v každé 

chvíli všecko proměnit, který tak ostatně také činí navzdory výpočtům a všem 

lidským dohadům o pevných zákonitostech. Svět je dnes ohrožen chaosem více než 

včera. Bůh proto jediný jej zachovává tím, že jej znovu tvoří“ (z kázání Zj 6,9-17). 

Bůh Soudce drží na uzdě jezdce, dává jim jen omezenou moc. On má vše pevně      

ve svých rukou. Člověk je v rukou Božích, není vydán všanc ďáblu či zlu, ale je   

pod Božím soudem. A Boží soud je jiný než ten lidský, v Božím soudu najdeme 

podivuhodnou harmonii mezi mocí a pomocí, spravedlností a milostí, trestem            

a láskou, rozsudkem a vykoupením. 
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V Janově zjevení Beránek poodhaluje budoucnost. Člověk vidí ďábla 

bojujícího a snažícího se svrhnout Pána nebes i země. Ďábel dostává od Krista 

určitou lhůtu tady na zemi. Jak se mu dny krátí, řádí víc a víc. Bůh drží uzdu pevně  

v rukou, vítězství je jisté, ale ještě nenastal čas. Lid Boží musí bojovat. Tento lid sice 

vypadá jako chatrný a nepočetný, ale má velkou moc, která se ukazuje v jeho naději 

a v jistotě, že Kristus zvítězí. Proti touze po moci bojuje pokora. Proti válce a násilí 

se staví víra a odpuštění. Proti nouzi a bídě je tu štědrost a láska, která se rozdává      

a obětuje pro druhé. Proti smrti je tu život v Kristu a jistota konečného vítězství.  

 „Harmonie práva a milosti uchovává tento svět a život na něm.“18 Tuto 

dialektiku objevuje Pípal v celé Bibli, ve SZ je to především v knize Jób, v NZ je to 

v lásce Božího Syna. To je naše naděje, Kristus nás zapsal do knihy živých, proto se 

nemusíme bát jeho soudu.  

 

3.2.1.3. Zločin a trest 

V této kapitole vycházím z kázání na Gn 3,22; 4,10-12; 6,6-7;11,7-8; 19,24-

25; Gn 3,1-24; Gn 4,1-16. 

Příběhy ze začátku Bible vyprávějí o lidském hříchu (Vyhnání z ráje, Kain    

a Ábel, Potopa, Sodoma a Gomora, Babylónská věž). Právě verše z těchto příběhů 

jsou základem jednoho z kázání B. Pípala. Jsou to příběhy, které se týkají všech lidí, 

nejen lidu izraelského, kterému dal Bůh přikázání a který by díky tomu měl vědět, 

jak jednat, jak žít.  

V těchto příbězích se hovoří o lidské vině a Božím trestu. Bůh netouží lidstvo 

vyhladit, chce vymýtit hřích a tím zkázu, která ohrožuje celé stvoření. Hospodin se 

nemstí jako člověk nebo jako pohanští bůžci. Trestá, ale nikdy nezapomíná na to, že 

je to jeho stvoření, které miluje. Leží mu na srdci, aby bylo jeho stvoření zachováno. 

Bůh nemůže nechat jen tak bez povšimnutí lidský hřích. Nemůže nechat člověka   

bez trestu, když se snaží dosáhnout božskosti tím, že ochutná ze stromu poznání 

dobrého a zlého. Nemůže dělat, že neslyší krev bratra, která volá ze země. Nemůže 

nečinně přihlížet tomu, jak člověk vymýšlí a chystá zbraně, kterými odstraní 

nepohodlné druhy a kterými nakonec vraždí i děti. To by nebyl spravedlivý a laskavý 

Bůh, ale Bůh, kterému na stvoření nezáleží, který jen lhostejně sedí a hledí na to, jak 

svět pomalu mizí ve chřtánu ohnivé pece. Jeho stvoření by navždy zmizelo. Člověk, 

                                                 
18

  PÍPAL, Blahoslav. Destrukce dogmatu (výklad knihy Jób). Rukopis. Praha: 1990, str. 109. 
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kterého stvořil a kterého má i přes jeho hřích rád, by už nebyl. Možná by to bylo   

pro Boha snadnější, nemusel by už nikoho trestat a nemusel by se dívat na to, jak se 

lidé velmi snadno odvracejí od jeho tváře, jak na něho zapomínají a jak potom úpí    

a s nářky se k němu vracejí, protože poznávají jeho trest. Mohl by se starat jen sám 

o sebe, ale to by nebyl ten Bůh, o kterém píše Bible, ten milosrdný Bůh, který chce 

zastavit dílo zkázy, které hubí celé stvoření. A tak Bůh dodržuje tuto železnou 

logiku, podle níž člověk musí trpět za hřích. I když by se mohlo zdát, že se zde  

objevuje jen krutý a nelítostný Bůh, který trestá hříšníka, i v těchto příbězích je 

možné zahlédnout tu laskavou tvář Boha lásky. Kain může dále žít a nikdo mu nesmí 

ublížit pro jeho ochranné znamení na čele. Noe v potopě neumírá a staví oltář 

Hospodinu. Lot je zachráněn ze Sodomy a předkové Abrahama Náchor a Táre 

nezahynou pod rozvalinami Babylonské věže. „V tomto světě, ohroženém 

apokalyptickými jezdci, kteří brázdí krajinu a děsí lidské duše, působí Bůh 

nekonečného milosrdenství. Mezi zločinem a trestem je železná logika, ale tato 

logika není posledním slovem Stvořitele. Příběhy o možnostech zkázy vyúsťují 

podivuhodně v příběh, k němuž vše směřuje, v příběh nepochopitelné lásky Božího 

Syna k člověku i ke světu, v příběh lásky nezasloužené, nabízené však všem 

lidem,… celému světu. „Tak Bůh miloval svět…“ Kain buduje město, přestože zabil, 

rod synů Noe se rozrůstá v národy světa, také Lot zakládá nový rod, Abraham 

pěstuje stromoví a vzývá jméno Hospodinovo a jeho syn Izák, syn zaslíbení všech 

dob a míst, vyhlíží nové nebe a novou zemi, v níž bude potok čistý, vody živé a nic 

zlořečeného, ale trůn Boží a Beránkův“ (z kázání Gn 3,22.4, 10-12. 6, 6-7. 11, 7-8. 

19, 24-25).   

 

3.2.1.4. „Nebojte se“  

 Nejzřetelněji je toto téma zpracováno v  kázání na Iz 43,1. 

Bůh ví, že člověk je ustrašený, má různé úzkosti, ze kterých se sám nikdy 

nemůže dostat. Právě do těchto chvílí zaznívá Hospodinova útěcha a povzbuzení. 

Bůh, který takto hovoří k člověku, není neznámý, krutý a cizí. Je to Bůh, který stvořil 

Jákoba a Izraele. Tento Bůh stvořil člověka a i církev Ježíše Krista. Stvořil člověka 

takového, jaký je, a dal mu život. Právě tento Bůh Stvořitel říká: „Nebojte se.“ Teď 

už záleží jen na tom, jestli člověk Bohu důvěřuje. S tímto ujištěním Bůh dává 

člověku také odpověď na otázku, proč se nemusí bát: „Neboť jsem tě vykoupil          

a povolal jménem tvým, můj jsi ty.“ (Iz 43,1) Člověk je Boží dítě, Hospodin jde      
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za ním, i když se k němu člověk otáčí zády. On jako dobrý otec kráčí před lidmi        

a stále znovu jim nabízí svou lásku a své společenství. Chce s lidmi být, jít s nimi 

životem. Ale člověk by Boha neměl brát jako nějakou zázračnou pojistku, která 

zajistí, že už ho v životě nic špatného nepotká. Bůh ujišťuje lidi o tom, že s nimi 

bude v dobrých i ve zlých chvílích. Vykoupil člověka, tzn. „na golgotský kříž položil 

všechnu úzkost a všechen strach, i tu mou úzkost, i ten tvůj strach. Položil je na toho 

jediného, který okusil, co je to opuštěnost Bohem. A tak ještě jednou jasně                

a naléhavě, jako nikdy před tím, provolal do světa: Neboj se, neboť jsem tě vykoupil, 

povolal jsem tě tvým jménem, můj jsi ty“ (z kázání Iz 43,1). 

 

3.2.1.5. Milosrdný Bůh - Boží přítomnost 

 Tohoto tématu se dotýká především kázání na Iz 40,10. 

Bůh je se všemi lidmi. To je ujištění, že se člověk nemusí bát života, 

budoucnosti, návratu do země zaslíbené. Člověk může žít kdekoli, v jiné zemi, mezi 

jinými lidmi, v úplně změněné životní situaci a nemusí se bát, protože Bůh je a bude 

s ním i tam, kam se bojí posunout. Budoucnost je možná. A tento Bůh není jen tak 

ledajaký Bůh, je to tvůj Bůh, můj Bůh, náš Bůh. Je to Bůh, který se nabízí člověku, 

dává se mu k dispozici, ponižuje se, sestupuje k němu, nebojí se, že toho člověk 

zneužije, „nabízí mu tykání, staví se mu po bok, jsem tvůj, máš mě, ber jen ber, jen 

se opři…“ (z kázání Iz 41,10).  Bůh je osobní, navazuje s člověkem vztah                  

a neodvrací se od něj za žádných okolností. Přichází k lidem skrze své útěšné            

a nadějné slovo. Vše je možné, když je s člověkem Bůh a když to člověk ví. A právě 

to je podle Pípala podstatou víry: vědět o Boží přítomnosti. Jedině na tom záleží, aby 

si člověk uvědomoval, že je Boží a že Bůh je s ním a bude s ním stále. Pro všechny je 

tu slovo naděje: „Posilním tě a pomáhati ti budu a podpírati tě budu pravicí 

spravedlnosti své“ (Iz 41,10). To je řečeno všem těm bezradným, usouženým, 

nerozhodným, upachtěným a k smrti unaveným. Bůh pozvedá, posiluje, dodává 

odvahu, novou sílu, díky které může člověk dál putovat životem.   

 

3.2.1.6. Boží pravda a láska  

 Co je vlastně pravda? To je otázka, která se vine v několika kázáních            

B. Pípala. Zde vycházím ze dvou  kázání na J 18,37nn a na J 14,6, která užil B. Pípal 

u příležitosti výročí upálení Mistra Jana Husa. Pravdu musíme stále hledat                 

a objevovat. Pravda života a pravda o životě člověku nespadne jen tak do klína. Ti, 
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kteří si myslí, že ji již našli, často mají v ruce jen iluze a dogma. Mnozí si myslí, že 

znají celou pravdu, ohánějí se jí a trestají ty, kteří s jejich pravdou nesouhlasí. Lidé si 

rádi uzurpují Boží pravomoc, chtějí být jako Bůh. Pravdu nelze vlastnit, pravdu musí 

člověk neustále hledat, bojovat za ni, i když je to často spojeno s velikým rizikem. 

Člověk má strach, aby si neublížil, proto před pravdou uhýbá, dělá, že ji nevidí, 

neslyší, stejně jako Pilát. Pravda stála před ním, on ji neviděl a uhnul, nechtěl 

riskovat. Věděl o nespravedlnosti, ale snažil se od ní distancovat a umyl si ruce. Leží 

na něm vina pro to, co neudělal. Vedle něho vystupuje v příběhu židovské 

synedrium, které si pravdu přivlastňuje. Na něm je vina pro to, co udělalo. Ve jménu 

Božím vložilo na Ježíše kříž. Ze svého názoru učinilo zákon, proti kterému nikdo 

nesměl promluvit. Postavilo se do role Boha, přivlastnilo si něco, na co nemělo právo. 

Starý zákon má pro pojmy pravda, věrnost, jistota, stálost a spolehlivost jen 

jeden výraz: emet. Pravda je tedy něco spolehlivého, stálého a věrného. Je             

nad člověkem, nikdo si ji nemůže přivlastnit. Zjevuje se, ale zůstává stále 

tajemstvím. Lze se o ni opřít, člověk se na ni může spolehnout. Podle Nového zákona 

je pravda před člověkem, odkrývá se, zjevuje. Pravda není v člověku, národu, 

náboženském společenství ani v přírodě. Pravda je Ježíš Kristus.  

Pilát jako představitel římské říše zná právo a stát, to je pro něj to nejvyšší 

možné, nad to nic není. Proto nechápe poslání, se kterým přichází Ježíš. Nechápe, co 

znamená vydat svědectví pravdě. Ptá se: Co je vlastně pravda? Pro Ježíše je pravda 

Boží plán spásy a záchrany světa. To Pilát nemůže pochopit. Jakápak záchrana světa 

a člověka? Co komu hrozí? Jen lidé, kteří se setkali s nenávistí, se zlem a bezprávím, 

právě oni pochopili, co jim hrozí, když upadnou znovu do modloslužby, právě tito 

lidé jsou schopni slyšet pravdu, touží po spáse, pro takové lidi se pravda stává 

pokladem, vědí, že je třeba pravdu hledat. Oni dostávají sílu, aby za pravdu bojovali, 

dokázali riskovat. Ti, kteří pravdu zaslechli, se už nebojí zloby druhých, kteří pravdu 

nepoznali. Chtějí hlásat, že pravda je pro člověka i pro svět záchranou a spásou.  

Co je ta pravda? Prvotní pravda je sám Kristus, vše ostatní je závislé na této 

základní pravdě, která má původ v Duchu svatém. Pravda a právo jsou nástroje 

Božího spásného soudu, který se děje na této zemi a v běžném životě. Mluvit pravdu 

znamená přiznávat se k ní a vyznávat ji. Kdo věří v Krista, je v pravdě a žije              

z pravdy. Kdo hledá Krista, nalézá s ním i pravdu života. Pravda je nadějí života. 

Nabízí se člověku a je jen na něm, zda si umyje ruce jako Pilát, nebo pravdu přijme. 

Pravda mu potom dá odvahu a neopustí ho. „Ježíš Kristus, ten ukřižovaný, je jediný 
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Spasitel světa. To je pravda. Ježíš Kristus zemřel na kříži i za mě. To je pravda života 

i pro život. Ježíš Kristus vstal z mrtvých a kraluje. To je ta vítězná pravda. Vítězný 

Kristus je můj Pán a Král. To je pravda plná naděje“ (z kázání J 18,37). 

 

 

 

3.2.2. Christologie 

 Christologie se v kázáních B. Pípala objevuje téměř vždy, též u kázání na 

starozákonní texty na Iz 9,1-6 a Mal 4,2. V Ježíši Kristu se naplnila zaslíbení Starého 

zákona. Ježíš Kristus je novou smlouvou mezi Bohem a lidmi. Bůh dává člověku 

Slovo a tím ho uzdravuje, znovu staví na nohy. Stal se člověkem a naším bratrem, 

aby nás zachránil – „abychom byli také bratry – a ne vlky – jeden druhému a zároveň 

svědky spásy v Ježíši Kristu.“19  

V Ježíši se lidem zjevuje Boží milosrdenství. To je zásadní teze téměř  všech 

kázání B.Pípala. Hospodin v Ježíši přichází a odhaluje svou tak často pošlapávanou 

pravdu, že vítězí, kdo bývá poražen. To bylo provždy dosvědčeno na Golgotě. Právě 

tato osvobozující pravda se prolamuje i do lidského světa plného lží, podvodů 

a násilí, povzbuzuje maličkou hrstku věrných. A v tomto zaslíbení je naděje 

a budoucnost. Svoboda, která je daná Kristem, člověku otvírá novou cestu, ukazuje 

mu smysl jeho práce a tužeb. V životě se má člověk radovat a rozdávat radost ze 

zmrtvýchvstalého a kralujícího Krista, a tím může vítězit nad strachem i nad smrtí. 

Ježíš Kristus staví most přes propast mezi člověkem a Bohem. Člověk je zván na 

cestu po tomto mostě. Bůh se mu odhaluje a člověk ho může nalézat.  

Ježíš přichází jako Pomazaný král, jehož příchod ohlašovali proroci. Dočkala 

se ho starozákonní církev i současná. Jen v Kristu, v tomto světle, dostává vše 

posvěcení a požehnání. Život i práce, radost i smutek. V Ježíši Kristu žádná námaha 

není marná. Na tom Pípal pevně stojí. Zbytečné nejsou ani slzy, pokud jsou 

znamením obrody člověka a církve. 

Pípal často vychází ze starozákonních příběhů, které vyprávějí o lidském 

hříchu, jež musí být potrestán. Ale Bůh netrestá, aby zničil člověka, ale aby zabránil 

zkáze svého stvoření. Trestá, aby odstranil hřích. A proto většinou tyto příběhy 

v Pípalových kázáních ústí k tomu nejdůležitějšímu, k příběhu nepochopitelné lásky 
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  PÍPAL, Blahoslav. Ke třem otázkám interpretace. Theologická příloha Křesťanské revue, 
1960, str. 24. 
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Božího Syna k člověku i ke světu. Při každém člověku stojí Ježíš Kristus jako Boží 

služebník, takže ani ten nejubožejší a nejchudší není nikdy opuštěn. Boží služebník 

spolu s ním trpí a spolu nese jeho kříž. Je stále s ním, dokud ten ubohý s ním 

nakonec nejde. Každý má šanci. On nepřichází jako mocný pán, ale jako ponížený 

služebník. Přichází jako ten, který byl poslušný až do smrti, proto ho Bůh povýšil     

a dal mu jméno nad každé jméno. O Ježíši Kristu mluvil bezděky už druhý Izajáš. 

V jeho proroctví je možné sledovat předobraz Božího vztahu k lidem v Ježíši Kristu. 

Bůh přišel ve svém služebníku. Všude tam, kde je toto slovo přijímáno a zvěstováno, 

tam se začíná žít, právě tam, kde lidé spoléhají na toto slovo a kolem něj se scházejí, 

tam přichází Boží království. Boží království se již uskutečňuje a Bůh je jednou zjeví 

v plné kráse. Na to křesťané čekají, to je advent. Bůh jako Boží služebník je 

s člověkem na cestě k Božímu království. 

Prorok Izajáš může ve své temné době mluvit o předobrazu nového, totálního 

obrácení Boha k člověku. Bůh dodržuje svou smlouvu, je věrný svému lidu, i přesto, 

že jeho lid je neposlušný. Izajáš samozřejmě nepopisuje zcela to samé jako 

evangelista Lukáš, když píše o narození dítěte z Marie. Ale přece je možné v jeho 

proroctví rozpoznat základní linie budoucího dění. Už on řekl, v čem je naděje 

Hospodinova nevěrného lidu. Novozákonní svědkové tuto naději rozpoznali v Ježíši 

Kristu, kterého Bůh posílá, aby zachránil jeho lid. Právě v Ježíši Kristu spatřují 

výhonek z Davidova rodu. Pro ně byl Božím Synem, k němuž se Bůh přiznal jako ke 

světlu národů a spáse lidu staré smlouvy.  Události se rozhodně neděly tak, jak si lidé 

představovali, vše bylo zvláštní, někdo by řekl až pohoršující, proto většina židů 

a i někteří křesťané nejsou schopni připustit, že toto Boží jednání bylo nutné. Ježíš je 

Král, i když skrytý. Mnozí ho zatím nepoznali, ale jeho říše obestírá celý svět a stále 

se nezadržitelně šíří. Boží království se vlamuje do světa, dokáže zde existovat bez 

zbraní, bez moci a výsad, přesto je životaschopné, dokáže se prosazovat všude ve 

světě. Je zvláštní, že právě v dnešní době, kdy se nikdo bez ostrých loktů nedokáže 

prosadit, království Boží drží pohromadě. To proto, že ho nesou jiné hodnoty, které 

jsou v dnešní době opomíjené: důvěra, láska, porozumění, odpuštění. 

Budoucnost, kterou vyhlíží prorok Izajáš, je již tady, ale ještě není zcela 

naplněna, ta přijde až na konci dnů. Vše bude odhaleno. V době Izajáše nebylo 

možné odhalit toho, o kom prorok píše. „Nyní však je tady ten, jenž byl vyhlížen. 

Slova Izaiáše tím dostávají novou sílu a působnost, a my zjišťujeme, jak se 

podivuhodně potvrdila: Lid, který chodí v temnotách, vidí světlo veliké, a nad 
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obyvateli temných končin září světlo, neboť dítě narodilo se nám, Syn dán jest nám   

a na jeho rameni spočinula vláda: Je tady Kristus, Spasitel světa“ (z kázání Iz 9,1-6). 

 Christologie B. Pípala vychází jistě částečně z christologie Karla Bartha, jak 

o ní referuje Pöhlmann. Nepřichází člověk k Bohu, ale Bůh k člověku. Bůh se 

zjevuje člověku v Ježíši Kristu. Ježíš přemosťuje propast mezi člověkem a Bohem. 

Bůh je s námi a to proto, že sám chce. Tato linie shora dolů je „svobodný akt milosti 

a akt suverenity“ Boží.20 To, že k lidem Bůh přichází, nemůže člověk nijak ovlivnit, 

to se děje bez něj. Člověk sám sebe nemůže smířit s Bohem, je to nad jeho síly, proto 

Bůh přichází a sám sebe snižuje, aby tak člověka smířil se sebou Samým. Ježíš je 

tedy „pravý, totiž sebe snižující a tak smiřující Bůh, pravý, totiž Bohem vyvýšený a 

tak smířený člověk, ručitel a svědek našeho smíření.“21  

Tato christologie shora se objevuje u B. Pípala také kvůli jeho starozákonnímu 

zakotvení. Právě SZ označuje Boha jako Všemohoucího (šaddaj). Toto pojmenování 

poukazuje na Hospodinovu svrchovanost, nedosažitelnost, svobodu a jedinečnost. Ve 

výkladu knihy Jób22 popisuje Pípal Boha jako nepřekonatelného, nenahraditelného a 

nenapodobitelného. I přesto, že je Hospodin nadřazen všemu a všem, projevuje se 

v životě člověka, v dějinách i ve stvoření.    Pod jeho mocí je i satan. Všemohoucí Bůh 

nechá satana rozpínat své síly na zemi, ale včas dokáže zabránit jeho řádění. Proto i 

Jób smí doufat, že se z jeho spárů dostane. A s Jóbem může doufat každý trpící člověk. 

Jób je bezmocný a právě na této bezmoci se projevuje moc Všemohoucího mnohem 

výrazněji než na jeho síle. I když je Jób lidsky už na dně, před Bohem má stále naději. 

Protože poslední slovo v životě každého člověka, celého světa, nemá satan ani zlo ani 

nemoc ani smrt, ale Všemohoucí, mocný a trpělivý Bůh. On má poslední slovo a toto 

Slovo posílá člověku. Sám sebe zjevuje v Ježíši Kristu. Z této Boží svrchovanosti, 

kterou nacházíme ve starozákonních spisech, lze odvodit Pípalovu christologii 

směřující spíše shora dolů než zdola nahoru.  

„Lidství Kristovo je pravda tak mocná, že zasluhuje neobyčejného důrazu, 

který však nesmí zastírat samu pravdu: Že je to Bůh, který poslal svého Syna, Bůh 

                                                 
20

  PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, str. 
236. 
21

  PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, str. 
237. 
22  PÍPAL, Blahoslav. Destrukce dogmatu (výklad knihy Jób). Rukopis. Praha, 1990, str. 100. 
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spravedlivý a milostivý. Kristus přišel jakožto Spasitel, aby byl naším bratrem… Sám 

Bůh v těle přišel a přichází k nám, aby byl s námi, trpěl a za nás položil svou duši.“23   

 Vysoká christologie je patrná i z Pípalovy nedůvěřivosti vůči liberalismu, 

kterou jasně vyslovuje ve své stati „Zápas o postavení a program“ (sepsaná kolem 

roku 1988). Zde se staví na stranu J. L. Hromádky, který zdůrazňuje božství 

Kristovo, a říká, že v Kristu se stalo něco, co vše dosavadní překonalo, a to nelze 

přehlížet.24  

 

3.2.3. Církev 

Církev je jedním s nejčastějších témat kázání B. Pípala. Ze všech kázání, 

která se mi dostala do rukou, lze usoudit, že pro kazatele je „církev velikým darem   

a do ní patřit bude vždycky ten nejúžasnější div“ (z kázání Ž 8, 1.5-6 + Jb 7, 17-20). 

Podobně vyjadřuje podstatu církve i systematik Horst Georg Pöhlmann: „Církev je  

na prvním místě darem, nikoli úkolem, činem Božím, nikoli činem lidským.“25 

 

3.2.3.1. Církev ohrožená zevnitř 

 V roce 1961 píše Pípal o stále silnější neznalosti církve Kristovy mezi jejími 

členy a této problematiky se dotýká v mnoha svých kázáních, například na Abk 

3,15.16.19 a na Zj 13,11-18. Lidé netuší, co církev je. Mají určité představy, ale 

nevědí, co je základem křesťanské víry. Když se přece jen někdy člověk setká           

s trochou poučenosti, je to většinou jen informativní znalost spjatá se vzpomínkami. 

Lidé, kteří tuto znalost mají, jsou většinou ti, co prošli mnoha hodinami náboženství. 

Už v roce 1961 konstatuje Pípal, že mnozí lidé na náboženství a konfirmační cvičení 

vůbec nechodí. Bídný stav církve přisuzuje jakési vlažnosti a lhostejnosti. Pokud je 

dítě pokřtěno, tak je to v mnoha případech jen na popud prarodičů, vlažní rodiče by 

se o to vůbec nezajímali. Zdálo by se, že někdejší diskuse o křtu až v dospělosti26, 

měla své opodstatnění. B. Pípal píše: „Není divu, že to řada kazatelů doporučuje.“ 

Mnozí presbyteři mu pak oponují tím, že tyto děti už nebudou třeba nikdy pokřtěny  

                                                 
23

  PÍPAL, Blahoslav. Ke třem otázkám interpretace. Theologická příloha Křesťanské revue 
1960, str. 24. 
24

  PÍPAL, Blahoslav. Zápas o postavení a program. Rukopis. 1988, str. 9. 
25  PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, str. 
342. 
26  KOTOUČEK, Adolf. Křest nemluvňat?. In: Křesťanská revue 22 (1955), str. 294-295. 
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a církev pak bude stále menší a menší. „Na to je snadná odpověď: Sbor neroste 

počtem, ale vírou, znalostí Pravdy, opravdovostí lásky“ (z kázání Abk 3,15.16.19). 

Lhostejnost k evangeliu se rozrůstá spolu s neznalostí. Dříve se evangelík 

v davu poznal, dnes je tomu jinak, každý chce splynout, být k nerozeznání od 

ostatních. Z věřícího už nevyzařuje žádné zvláštní světlo. Ztratil životní sloh, který 

byl výrazem jeho víry. Ztratil jej pro velikou lhostejnost. Živá víra se musí projevit i 

v těch nejvšednějších a zdánlivě nejobyčejnějších věcech. Pokud se víra v takových 

obyčejných věcech neprojevuje, pak je vlažná. Věřící se snaží držet krok s lidmi 

kolem a ztrácí styl, který měl a díky kterému z něho vyzařovalo světlo víry. Jeho 

lhostejnost a vlažnost se projevuje především v neúčasti na bohoslužbách.  Kořen 

tohoto úbytku, kořen lhostejnosti a vlažnosti pramení dle kazatele v neznalosti 

základních pravd víry. Tato lhostejnost vůči církvi se projeví vždy ve chvílích, kdy 

se má člověk rozhodnout mezi osobními zájmy a zájmy církve.  

Pro Pípala, svým nasměrováním reformovaného teologa, byla jedním 

z podstatných znaků církve - oproti luterské eklesiologii - církevní kázeň. Tu spatřuje 

Pípal právě v určitém životním stylu křesťanů. Jistě by spolu s Lochmanem řekl, že 

„pravá církev se neuskutečňuje jen v orthodoxii svého učení, nýbrž i v orthopraxi 

svého následování.“27 Církev je společenstvím věřících a jejich víra by se měla 

nějakým způsobem zviditelňovat. To je její poznávací znamení. Proto také u Pípala 

nenajdeme žádný náznak rozlišování viditelné a neviditelné církve. Podobně jako     

u Dietricha Bonhoeffera najdeme i v Pípalových kázáních téma následování Ježíše 

Krista. Takové následování je viditelné, je to viditelný čin, kterým by se křesťané   

ve světě měli vyznačovat. „Kbelec, pod který viditelná církev skryje své světlo, může 

být právě tak strach z lidí jako vědomé přizpůsobení světu z jakýchkoli důvodů.“28 

To je přesně to, co má na mysli i B. Pípal, když hovoří o vlažnosti víry, o lhostejnosti 

vůči církvi. Křesťanům by nemělo být lhostejné, jestli splynou či nesplynou s davem. 

Oni mají být světlem světa. Církev není viditelná pouze svátostí a Slovem, ale také 

lidmi, kteří skrze ni uvěřili.  

Církev nechřadne útoky z vnějšku, ale především útoky lhostejnosti               

a vlažnosti zevnitř. Ale nutno říci, že tu jsou i lidé, kteří pravdu Boží staví nad své 

pohodlí. To je hrstka těch, které lhostejnost nezasáhla. Touží po slovu spásy a vždy 

                                                 
27

  Citováno dle: PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: 
Mlýn, 2002, str. 342. 
28  BONHOEFFER, Dietrich. Následování – výklad kázání na hoře. Praha: Kalich, 1962, str. 
73. 



 29  

znovu hledají odpuštění. Nechtějí být jen sami se svou vírou, potřebují ji sdílet 

s ostatními a týden bez shromáždění je pro ně příliš dlouhý. Proto je tu stále naděje 

pro všechny sbory, ve kterých tyto hrstky věrných jsou. A tak i pro církev. „Bůh tu 

chce svoji církev mít… I skrze jednoho dokáže obnovit církev. Vzdycháme 

a naříkáme, pláčeme, ale zároveň se radujeme, že tu přece jen přes naši vlažnost,… 

máme církev Boží,… že tu máme pár dobrých starších,… že tu máme Slovo 

pravdy,… že tu máme Slovo odpuštění, jež nás spojuje a sdružuje,… že tu opět 

začíná růst nový životní styl a život radostný uprostřed smutku a beznaděje světa“ 

(z kázání Abk 3,15.16.19). Takovou hrstku věrných je třeba povzbuzovat, aby 

vytrvala ve své věrnosti a nenechala se zdeptat vlažností okolí. Aby se nebála 

zvěstovat Slovo svým životem. Nejen kazatel zvěstuje, ale celá církev. V tomto 

směru se Pípal shoduje s Karlem Barthem, pro kterého je „služba zvěstování jako 

konkrétní podoba oné účasti křesťana na Kristově prorockém úřadu úlohou celého 

sboru.“29 

Satan se také snaží církev napadnout zevnitř, z jejích vlastních řad. Snaží se 

vloudit mezi věřící a nalákat je na své sladké řeči. Bere na sebe falešné roucho a chce 

obelstít Kristovy vyznavače. Navenek se podobá církvi, ale v této imitaci církve je 

jed, který pokoru mění v pýchu, službu v panování, kříž v trůn, do popředí se dere 

pohanský Kristus. Církev pak sama sebe staví do popředí a na Krista zapomíná. Stojí 

před ní otázka, zda uznat nároky světa a zapřít Krista anebo odmítnout tato lákadla   

a tím ztratit postavení.  

Podobné nebezpečí jako B. Pípal vidí také Hans Küng, když upozorňuje      

na to, že se církev často ztotožňuje s Kristem. Aniž si to uvědomuje, nechává Krista 

někde v pozadí, protože už je pro ni nadbytečný. Představuje své učení jako učení 

Kristovo, ale už ho Kristem nijak nepoměřuje. Stává se „svou vlastní paní a žádného 

Pána nepotřebuje, je samovládnou církví“.30 Küng ovšem takto reaguje na katolickou 

eklesiologii. To u Pípala také v některých kázáních můžeme objevit31, ale právě zde 

Pípal nejspíše naráží na situaci členů sboru - nejen ve Svratouchu. Lidé nejsou ve své 

                                                 
29  LANDOVÁ, Tabita. Kázání jako podobenství Božího království, Barthovo učení o Kristově 
prorockém díle a jeho homiletické důsledky. Studie a texty ETF 9 (2005), str. 123. 
30

  KÜNG, Hans. Co je církev?. Brno: Cesta, 2000, str. 100 
31  „A revoltování vyplývá z mesiášského sebevědomí, že jen ta naše pravda je pravda 
pravdoucí a vše ostatní je šmejd a podfuk, že jen my můžeme přinést spásu světu. Tomuto 
mesianismu podléhají dnes více méně národy a jejich představitelé se svými ideologiemi, ale bývaly 
doby, kdy římská církev sebe povýšila za normu všeho“ (z kázání Iz 50, 4-10). 
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víře dostatečně pevní, stačí málo a lehce se přizpůsobí jiným směrům.32 Snadno se 

nechají přesvědčit o jiné pravdě než té, kterou člověk stále hledá a nikdy ji nemá 

v rukou zcela. Proto je stále znovu nutné navracet se k Písmu a zvěstovat Boží slovo. 

Podle Pípala by církev měla být zároveň Kristovým tělem i Božím lidem, 

protože Boží lid jde Kristu vstříc. „Křesťané mají oči otevřené a rozum Božím 

slovem osvícený, takže po vzoru dávných proroků vidí, co jiní nevidí, a slyší 

varování a výzvy, takže dokážou demaskovat onoho lotra a vraha lidských duší 

a mají odvahu i ve světě zvlčilém a prolhaném, jenž žádá divadlo a krev a hry, žít 

s jménem Kristovým na rtech i v duši, žít bez kompromisů a skrupulí, beze strachu   

a chytračení“ (z kázání Zj 13,11-18). Jedinou zbraní proti šelmě je tedy hlásit se ke 

Kristovu jménu, držet se víry v Krista, žít v „pravém“ společenství s Kristem, tedy 

žít v „církvi Boží v Kristu“ (1 Te 2,14).  

Zde je z kázání patrné, jak se Pípal odvažoval reagovat na dobovou situaci, 

jakým způsobem se jako kazatel vyrovnával s komunistickou a ateistickou ideologií. 

Takové narážky nalezneme v mnoha jeho kázáních, především právě na Zjevení 

Janovo. 

 

3.2.3.2. Hospodinův služebník  

 Zde vycházím především z kázání na Iz 50,4-10. 

Pro ohroženou církev je tu Hospodinův služebník, který přichází se slovem 

naděje, přináší unaveným zajatcům v Babylónii útěchu. Snaží se šířit dál slovo 

naděje, i přes těžkosti a nebezpečí se snaží plnit poslání a být svědkem Boží lásky. 

Věří, že Hospodin je s ním a bude s ním právě ve chvílích nebezpečí. Proto je 

Hospodinův služebník jako z křemene, sliny ani rány ani neúspěchy nemohou 

ovlivnit jeho svědectví. Skutečně nejlepší obranou, kterou se Boží svědci mohou 

chránit, je naprostá bezbrannost a nejúčinnějším útokem naprostá odevzdanost do 

Božích rukou. Právě v této bezbrannosti a bezmoci Hospodinových služebníků se 

projevuje Boží pravda, často posmívaná: Vítězí ten, kdo bývá poražen. I v našem 

světě plném násilí, lží, podvodů, pokrytectví se tato pravda objevuje. Stojí při věrné 

hrstce vyznavačů, kteří jsou stále biti státní i církevní mašinérií. V Boží pravdě je 

                                                 
32  Ve sborníku Církev v proměnách času se píše: „V minulosti byl sbor deptán různými 
sektářskými hnutími (Marokáni) a Volnou myšlenkou, mnozí členové sboru odcházeli s prací a za 
prací do světa a odtud přinášeli všelijaké názory a myšlenky. Sborové tradice nebyly dost silné a 
pružné, aby zvládly tyto nové směry… Avšak stále tu byla hrstka věrných, kteří obětavě a často bez 
viditelných výsledků budovali sbor.“ Církev v proměnách času: sborník k 50.výročí spojení 
Českobratrské církve evangelické. Praha: Kalich, 1969, str. 236.  
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zaslíbení plné naděje. Znovu, jako již v předchozí kapitole, najdeme i v tomto kázání  

kritiku komunistické a ateistické ideologie, která mnohé lidi pohlcuje, ale naštěstí je 

tu stále hrstka věrných, kteří se drží Boží pravdy a zvěstování Božího slova je stále 

drží a dává jim výhled do budoucnosti.   

Bezbrannost Hospodinových služebníků neznamená lhostejné odevzdání se, 

protože je vše v rukou osudu. Křesťanství není náboženství, které by věřilo na osud, 

je jedinečné tím, že dokáže měnit poměry, protože dokáže zcela změnit člověka.  

Co znamená jít cestou Hospodinova služebníka? Neznamená to, že se člověk 

přizpůsobí, zapojí do davu. „Znamená to vzdát se lidských ambicí a choutek a plánů, 

i svého pohodlí, neřídit se zvykem ani pudem, neutíkat z rizikového pracoviště 

z první linie, zkrátka přijmout Kristovu pokoru za svůj celoživotní program, za náplň 

dnů všedních i svátečních“ (z kázání Iz 50,4-10).    

Křesťané mají tedy být svědky Kristovy lásky, pravdy a naděje. I když je jich 

málo a do kostela přichází často jen starší generace, nemají nadávat a pochybovat, 

jestli to má smysl. Pokud se člověk zamyslí, tak zjistí, že církev plní své poslání. Je 

tu pro osamělé a slabé, kterých si jinde nikdo nevšimne, o které nikdo nestojí, a to 

třeba jen proto, že jsou tišší, pokorní a nemají dostatečně ostré lokty. Právě ti 

potřebují povzbudit a slyšet slovo o naději. Křesťan má sloužit a snažit se být silný, 

aby snesl posměch, který čas od času přichází, aby snesl i zlo kvůli těm, ke kterým je 

posílán, kvůli těm slabým a bezmocným, ke kterým sám patří. Věřící člověk často 

zapomíná na to, že pro víru a svědectví je někdy nutné i trpět. S tím už se v dnešní 

době vůbec nepočítá. A věřícího člověka čeká dlouhá a tvrdá škola, než se naučí té 

radosti, která provázela věrné Hospodinovy služebníky i v trápení. Už je na čase 

skoncovat s teologií smutku, s vírou unuděnou a unavenou, už je na čase, aby věřící 

začal rozdávat radost, radost ze zmrtvýchvstalého a kralujícího Krista a tak vítězil 

nad strachem, nad poměry i nad smrtí. Tato víra je občerstvující, dokáže v lidech 

probouzet naději, dodává jim sílu bojovat se všemi běsy – se lží, násilím, 

nespravedlností, pokrytectvím, se strachem. Je to víra, která dává člověku odvahu jít 

životem dál. Církev má být pro všechny tyto bezmocné a slabé korábem naděje.  

  Zde B. Pípal poukazuje na sociální rozměr církve, který je ale vždy až          

na druhém místě, na prvním místě je především zprostředkování spásy skrze Slovo   

a svátost.  
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3.2.3.3. Poslání křesťanů – být překvapením 

Pípal píše, že víra zbavuje pověry a tím zbavuje strachu, který s ní úzce 

souvisí. Lidé věří v různé démony a pak z nich mají strach. Když budou lidé věřit     

v Hospodina a odevzdají se do jeho rukou, nemusí mít strach před žádnými démony. 

Bojem proti pověrám člověk přemáhá strach. Čistá víra v Hospodina zbavuje strachu 

ze zítřku, z minulosti i přítomnosti. Člověk se nezabývá pověrami, nemá strach         

z démonů, nebojí se mocných, kteří jsou také jen smrtelníci.  

Boj Božích služebníků má být takovým překvapením, má to být něco 

neobvyklého a neočekávaného, jak uvádí v kázání na Sd 7,1-22. Podobně jako 

Gedeón využil okamžiku překvapení, když využil midjánské pověrčivosti z démonů 

temnot. Midjánce pak zdeptal jejich vlastní strach. Církev a křesťané mají budit údiv 

a úžas v tomto světě, ve kterém se božstvem stává lecjaká maličkost. Úkolem církve 

je vnášet trochu paniky do řad nepřátel, překvapovat je, zneklidňovat. Mnohokrát     

v dějinách se stalo, že se církev nestarala o nepravosti, které se děly kolem ní, byla 

jen sama pro sebe. Snažila se zlo vytěsnit, jakoby se nic nedělo, jako by bylo vše      

v pořádku. Přizpůsobovala se davu. Stala se z ní služka mocipánů, zapomněla na to, 

že tu je pro to, aby sloužila Hospodinu. Zapomněla na své poslání - znepokojovat 

svědomí, upozorňovat na to, že ne všechny zažité řády a pořádky jsou ty správné, 

ukazovat na nebezpečí pomíjivých kultů a model. Církev má tedy dva úkoly: hlásat 

smíření a pokoj, ale na druhou stranu také vnášet neklid do světa, „probouzet ospalá 

svědomí, křísit mrtvé duše, ponoukat naivní k bdění, zbabělé k boji proti hříchu        

a zlu“ (z kázání Sd 7,1-22). Nemyslí se tím boj proti lidem, ale proti démonům          

a pověrám, které lehce dokážou člověka ukolébat nebo vystrašit. Strategií tohoto boje 

je být překvapením, říkat ano, když ostatní tvrdí opak, být bdělý, když ostatní spí. 

„Udivovat zbabělý svět statečností, která není žádným hrdinstvím, ale prostou vůlí 

následovat Ukřižovaného. Udivovat svět vírou a existencí, vyznáním a postojem, 

budit neklid a rozsévat touhu po hledání pravdy a pravého pokoje“  (z kázání Sd 7,1-

22). Je patrné, že kázání je také polemikou s tehdejším režimem. Křesťan nemá 

splynout s davem, má stát pevně ve víře a tím udivovat okolí; nemá se bát mocných, 

kteří jsou také jen smrtelníky.  

Zde znovu lze najít jistou spojitost s pohledem Dietricha Bonhoeffera. 

Křesťané mají být světlem světa, kterým je jejich „chudoba, cizinectví, laskavost, 
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pohotovost k míru a konečně pronásledovanost a zavrženost.“33 To znamená nést 

kříž Ježíše Krista. V kříži můžeme vidět to „překvapivé světlo.“  

 

3.2.3.4. Církev ohrožená zvnějšku 

V této kapitolce vycházím z Pípalova kázání na Jon 2 a ze souboru  kázání   

na Zjevení. 

Církev není ohrožována jen zevnitř. Přicházejí útoky zvnějšku, o kterých píše 

Jan v knize Zjevení. Takové útoky jsou těžkou zkouškou pro církev. Satan se snaží 

věrné služebníky zmást, aby začali pochybovat o poslání církve.  

Takové vnější ohrožení je znakem, že církev patří Kristu. Na Krista satan 

nedosáhne, a proto útočí alespoň na jeho věrné. Církev nesmí pod tímto tlakem 

upadnout do pesimismu. Bůh vidí satanovy výpady, ale dává své církvi křídla. Dává 

jí sílu a naději, aby se nenechala zlomit a ochromit těmito nájezdy, aby odolala tlaku 

pokušitele. Křídla víry jí umožňují uniknout před beznadějí a únavou. Bůh tímto 

gestem dává církvi jistotu a naději. Sám Bůh jí připravuje azyl v poušti. Stejně jako 

Hospodinův služebník ani církev není ničím atraktivním. Proto ji lidé vyhánějí        

ze svého života, nechtějí s ní mít nic společného. Patří do církve, ale když jim to 

nevyhovuje, chovají se jako Jonáš. Hrají si, jsou neposlušní a ve chvíli, kdy se 

dostanou do Boží blízkosti, všechna špína vyplouvá na povrch. I hazardér Jonáš, 

který se snažil uniknout před Hospodinovým posláním, se projevuje najednou jako 

modlitebník, objevuje se jeho pravá podstata. I v církvi v dobách chaosu vyrůstají 

modlitebníci a lidé víry. 

Ve chvílích, kdy lidem církev překáží, najednou nemá, kam by šla, stejně 

jako její Pán, nemá kde by hlavu složil. Proto ji Bůh posílá na poušť, aby tam 

přečkala dobu ohrožení, dobu, kdy je všemi vyháněna, protože ohrožuje jejich 

pohodlný život.  

I přes satanovu obrovskou snahu jeho dlouhé prsty na poušť nemohou 

dosáhnout. Na poušti církev nic nemá a právě tato chudoba je výhodou. Církev nemá 

žádné úřady, ani řády, které satanovi umožňuji snadnější proniknutí mezi věrné 

služebníky Boží. Oni nejsou závislí na svém postavení ani majetku, jsou ochotni se 

pro Boha všeho vzdát; vklínit se mezi ně je pro ďábla nesnadný úkol. Proto se vrhá 

na snadnější cíl. Rány, které by měly dopadat na církev Kristovu, dopadají na okolní 

                                                 
33  BONHOEFFER, Dietrich. Následování – Výklad Kázání na hoře. Praha: Kalich, 1962, str. 
74. 
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svět, což se může zdát velmi nespravedlivé. Ale Bůh chce, aby ho okolní svět poznal. 

A to je možné jen skrze církev a křesťany. Proto Bůh chrání církev, protože jen tak 

zůstane na zemi světlo naděje a pravdy. Církev je odrazem Božího světla, kterým je 

možné hledět k budoucnosti. Boj církve - křesťanů na této zemi nemůže skončit jinak 

než vítězstvím. „Vždyť všechno, i slabost a porážky slouží nakonec k tomu, aby 

Kristus se oslavil a zjevil svou lásku i moc. Do takových výšin zvedají člověka křídla 

víry. A takovou odvahu mu dává naděje“ (z kázání Zj 12,13-17). Kniha Zjevení dává 

církvi naději. Kristovi vyznavači jsou slovy o Beránkovi, který chrání vyvolené, 

povzbuzováni k boji proti zlu. Kristovi služebníci potřebují dodávat sílu, aby mohli 

plnit své poslání - svědčit o Bohu a Kristu, o budoucnosti, o Božím království. 

 

 

 

 

 

3.2.3.5. Společenství s Bohem a lidmi 

Tomuto tématu se Pípal věnuje v celém souboru kázání na Zjevení, především 

na Zj 7,9-17, dále v kázáních na 1 K 11,17-34 a na Ž 8,1.5-6 + Jób 7,17-12. 

Je-li vůbec možné nějakým způsobem nahlédnout do tajemství Boží věčnosti, 

pak jedině skrze bohoslužbu pronásledované církve, která i přes riziko chválí Boha. 

Víra je spojená i se společenstvím, s modlitbami bratří a sester. Nebezpečí skryté      

a soukromé víry je v tom, že se snadno stane pověrou.  

Bohoslužby dávají křesťanům příležitost sdílet svou víru i s ostatními. Ale 

jsou také skrýší a hradem pro pronásledované a unavené. Jsou tu vždy a člověka 

nesou dál a dál, až tam, kde už ani smrt nebude. „Zobrazují Boží království               

a poskytují ohroženému člověku skrýši před žárem i chladem nocí“ (z kázání Zj 7,9-

17).34 Jejich nejdůležitějším prvkem je přítomný Pán a Spasitel, který drží nad 

člověkem ochrannou ruku. Bohoslužby zpřítomňují tuto událost. „Přítomnost 

Neviditelného – to je základ křesťanské víry. Pán Bůh je přítomen ve svém Slovu,    

v písni, v modlitbě, v gestu, ve svaté večeři Páně, při křtu, je se mnou, když vstávám 

                                                 
34  I u Bartha bychom našli něco podobného – církev má jednotné pověření: „představovat světu 
podobenství Božího království“. Více v článku LANDOVÁ, Tabita. Kázání jako podobenství Božího 
království, Barthovo učení o Kristově prorockém díle a jeho homiletické důsledky. Studie a texty ETF 
9 (2005), str. 131. 
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i když spím, provází mě na mých cestách, když pracuji a když odpočívám, je se 

mnou v nemoci i tehdy, když jsem zdráv“ ( z kázání Zj 7,9-17).  

Ježíš Kristus přichází ke dveřím a tluče. Ti, kdo klepání slyší, otevírají. Ježíš 

k nim pak vstupuje a touží s nimi stolovat. Člověk je slabý a mnohdy přemožen touto 

slabostí upadá do lhostejnosti a vlažnosti, do sobeckosti. Proto Ježíš tluče a volá, aby 

v lidech probouzel a obnovoval víru. Zve lidi k večeři Páně, která je pak 

společenstvím chudých a potřebných, kteří vědí o svých vadách a hříších a litují jich. 

Všichni jsou na tom stejně, jsou solidární v hříchu a uslyšeli hlas Syna Božího. 

Hledají Pravdu a odpuštění a to vše přijímají od Hospodina. On se dává v Kristu 

najít. Kristus je tedy podstatnou složkou církve. Církev stojí a padá s Kristem, 

protože Kristus je jejím prazákladem. „Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než 

ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus“ (1K 3,11). Bonhoeffer vystihl toto 

znamení podstaty církve svou tezí, že „církev je Kristus existující jako sbor.“35 

To, že věřící člověk je schopen zaslechnout Ježíšovo klepání, je dílem Ducha 

svatého. On rozhodl za něj a připojil ho k hrstce, která stála pod křížem a neutekla. 

Nebo k těm, kteří nejprve utekli, ale zase zaslechli tlukot a navrátili se. Duch svatý 

ho připojuje k těm, kteří se u prázdného hrobu setkali s andělem. A také k těm, kteří 

začali šířit evangelium. Duch svatý způsobuje přimknutí k těm všem.  

Církev je pro B. Pípala především „společenství víry“, jak to formuluje 

klasická dogmatika: „Konstituuje se Slovem a svátostí, nikoli svými členy, jejich 

kvalitou či kvantitou. Právě Slovo a svátosti jsou účinné prostředky, kterými působí 

Bůh víru.“36 S tímto výrokem Ernsta Kindera souzní i slova B. Pípala: „Sbor neroste 

počtem, ale vírou, znalostí Pravdy, opravdovostí lásky“ (z kázání Abk 3,15.16.19). 

Bůh způsobuje víru, tak zakládá církev Boží. Církev, která má pověření a zaslíbení 

moci Ducha svatého k vyslovování pravdivých slov. Sbor, který Kristus zakládá, pak 

slouží tím, že svědčí o Kristu. Církev umožňuje či prostředkuje společenství 

s Kristem, což je její hlavní úloha, a také zároveň vytváří společenství mezi lidmi 

navzájem. 

Pro společenství je důležitá svátost Večeře Páně. Podle Pípala je Večeře Páně  

svátostí jen ve spojení se Slovem. To jí dává náplň a smysl. Večeře Páně je Slovem, 

znamením a společenstvím. Křesťané mohou stolovat s Kristem. Svátost není nad 

                                                 
35  BONHOEFFER, Dietrich. Sanctorum Communio. Eine dogmatische Untersuchung zur 
Soziologie der Kirche. München: Chr. Kaiser, 1954, str. 155. 
36

  Citováno dle: PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: 
Mlýn, 2002, str. 341. 
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Slovem, ale jde ruku v ruce s ním. Proto je při Večeři Páně důležité číst slova 

ustanovení, proto také při Večeři Páně zpíváme, shromáždění se snaží mít stále 

kontakt se Slovem. Bez Slova by se mohla svátost Večeře Páně stát magickou 

samoúčelnou slavností. Slovo odpuštění a pravdy, které k ní neodmyslitelně patří, by 

se vytratilo. Večeře Páně je znamením, že ti, kdo k ní přistupují, patří do Božího díla 

spásy. Mají podíl na Kristově oběti a smrti, a tím i na jeho vzkříšení. Smrt 

i zmrtvýchvstání, to vše bylo vykonáno pro člověka, pro celý svět. Tím vzniklo 

veliké pouto mezi člověkem a Kristem, Bohem. Je tu spojnice i mezi tím, co bude, až 

Kristus znovu přijde. V jedno se spojuje, co bylo, co je a co bude. Ve Večeři Páně se 

setkáváme s Kristem, který byl, je a přijde. Zde se u Pípala spojuje prézentní 

a futurální eschatologie. S Kristem, který znovu přijde, se již nyní setkáváme ve 

Slovu a svátosti. Eschaton je tedy pro B. Pípala, podobně jako pregnantně vyjádřeno 

u systematika Pöhlmanna37,  budoucnost i přítomnost zároveň. Pípal se snaží spolu 

s Janem vyjádřit napětí mezi „Již ano“ a „Ještě ne“.  Na jedné straně má ten, který 

věří v Krista, už teď věčný život (J 3,15n), na druhé straně je život věčný něčím 

budoucím. Křesťan má již to, co jednou obdrží, totiž život věčný. Křesťan je už nyní 

spojen s Kristem, se kterým bude spojen v budoucnosti, v neporušené a nezkalené 

formě. Konečná spása spočívá ve společenství s Kristem, které již nebude ničím 

ohroženo.  

 

3.2.4. Život a člověk 

  V kázáních na toto téma se objevují otázky: kdo je člověk, odkud vzešel 

a kam směřuje. „Člověk narozený z ženy jest krátkého věku a plný lopotování. Jako 

květ vzchází a uvadá a jako stín utíká a netrvá.“ (Jb 14,1n) 

 Vůbec poslední kázání, které Blahoslav Pípal napsal, bylo na Ex 20,3 

a Lv 19,2. Zaobírá se v něm dvěma hlavními starostmi člověka - starostí být a 

starostí mít. Toto kázání měl připravené a chtěl je kázat na Nový rok 1991, bohužel 

v noci z 31.12. na 1.1.1991 byl převezen do nemocnice, kde 2.1. zemřel, ale kázání 

se zachovalo. Bylo přepsáno krátce po smrti B. Pípala, aby se zachovalo jako 

poslední vzpomínka na něho.  

                                                 
37  PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, str. 
374. 



 37  

V tomto kázání B. Pípal vychází z knihy Ericha Fromma „Mít nebo Být?“38 

Starost mít nasazuje na první přikázání, které varuje a říká, nebudeš mít. Druhé s tím 

úzce souvisí, když zakazuje člověku spodobnit si a tudíž mít k dispozici bohy, 

i Hospodina. Člověk je touto starostí posedlý, myslí si, že jen tak bude jeho život 

zabezpečen. Touží ovládat nejen bohy, ale i lidi a věci, chce určovat, co by se mělo   

a nemělo. Mít zásadní slovo ve společnosti a určovat ji chce mnoho lidí, tím dochází 

ke střetům. Lidé zápasí o svou existenci, ale tento zápas o bytí se mění v expanzi. 

Jeden se prosazuje na úkor druhého. Odtud vychází podvody, lži, násilí, jimiž si lidé 

snaží podmanit Boha i sebe navzájem.  

 Tato starost ovládala a ovládá od nepaměti všechny národy. Dnes se tato 

starost soustředí hlavně na to, aby člověk měl zásoby, peníze, práci, kariéru, vliv na 

veřejnosti. Ani církev se mnohdy tomuto pokušení neubrání, proto stále musí znít 

prorocký hlas  evangelia. 

 Opakem této starosti je starost být, která vede člověka k tomu, aby se snažil 

plnit své poslání, tedy být Božím stvořením. Jen ten, kdo se o to snaží, může být 

pravým člověkem. „Svatí buďte, nebo svatý jsem, já Hospodin Bůh váš.“ (Lv 19,2) 

Svatí buďte, to znamená jedineční, nenahraditelní. Tak by se měla projevovat církev 

Kristova. Zápas o svatost se týká lidské duše. Dvě starosti ve světě stále zápasí: když 

se do popředí dostane starost mít, nastanou pro svět zlé časy. Ale pokud začne vítězit 

druhá starost – starost být Božím dítětem, najednou se do světa prolamuje světlo       

a naděje.  

 Bůh dává člověku možnost se rozhodnout, kterou z cest se vydá. Je jen        

na člověku, jestli se stáhne do ústraní, kde si bude hrabat na svém písečku a o druhé, 

o společnost se zajímat nebude, zasune myšlenky o lepší společnosti někam hodně 

hluboko, nebo se nechá určovat mocenským proudem, pojede na jedné koleji s tím, 

kdo je právě v čele. Ale je tu ještě jedna možnost: „Být svatý, být Božím stvořením, 

svobodným dítětem, které Kristus osvobodil nejen od jakékoli despocie, ale i od 

moci hříchu“ (z kázání Ex 20,3, Lv 19,2). Když se člověk dá touto poslední cestou, 

má starost o to být Božím obrazem. Tato starost ovlivňuje celý jeho život, myšlení     

i jednání, ať je v kostele, doma nebo v práci. Člověk s touto starostí usiluje o to, aby 

miloval Boha z celého srdce, ze vší síly a ze vší mysli a bližního jako sám sebe. 

                                                 
38  FROMM, Erich. Mít, nebo být?. Praha: Aurora, 2001.  



 38  

 Starost mít nebo starost být? „Kristovi svědci mohou hledět i třeba                

do nelákavé budoucnosti s vírou, že milosrdný Bůh se o ně postará, že starost mít         

a ovládat jim stejně nic dobrého nepřinese, že i zítřek bude mít zase své starosti… 

Starost být nechť stojí na prvém místě v našem životě. Hledejme nejprve Boží 

království a vše ostatní nám bude přidáno“ (z kázání Ex 20,3, Lv 19,2). 

 

3.2.4.1. Co je na člověku to pravé a ryzí? 

Nad touto otázkou se B.Pípal zamýšlí v kázání na Jonáše 2. Člověk většinou 

ví, co by měl dělat, ale nedělá to. Vždycky si najde nějakou výmluvu. Rád se schová, 

aby nemusel riskovat. Všichni jsme jako Jonáš, rádi spíme ve chvílích, kdy je bouře. 

Snažíme se prokličkovat životem a vyvléci se z Hospodinových příkazů. Už 

mnohokrát se stalo, že církev ve chvílích, kdy by měla říci jasné slovo, jen spala, aby 

se neznelíbila mocnářům. Jonáš chtěl radši zemřít než jít splnit Boží poslání. Radši 

zemřít než jít do Ninive hlásat Boží soud. Naivně si myslel, že právě takto uteče        

i před Hospodinem. Tomuto neposlušnému Jonáši poskytuje Hospodin azyl. A Jonáš 

se začíná modlit. Nemá sílu se modlit na lodi v bouři, i když ho o to žádají. Nyní 

najednou v břiše velryby se ten, který nechtěl mít s Hospodinem nic společného, 

sklání a modlí k němu. Jonáš cítí, že ztrácí možnost života, modlí se. A v této chvíli 

se dostává na povrch to ryzí, to pravé, co v člověku vězí. Lidé hrají, dělají ze sebe 

něco, co nejsou. A to pravé se v nich ukazuje za bouře, když najednou cítí blízkost 

smrti, chaosu, ztrácejí půdu pod nohama. V člověku se probouzí to, co do něj vložil 

sám Bůh – modlitba, volání o pomoc. 

 Člověk je víc, než se zdá na první pohled. Jonáš v břiše ryby vyznává víru 

v Hospodina. Zabloudil a chce se k Hospodinu vrátit z této zmatené cesty. Když se 

dostává člověk na dno, ukazuje se, jak je závislý na Bohu. Jonáš se neptá, zda mu 

bude zachován život, ale křičí, protože je vzdálen od Boha, to je nyní pro něj 

důležitější než život. Život je pro něho cestou s Bohem, smrt je pak vzdálení od 

Boha. I když Jonáš utíká od Hospodina, je stále s Hospodinem spojen, stále má 

v sobě víru, o kterou ho nic nemůže připravit - ani moře. Ta víra je silnější, než si 

vůbec uměl představit, nic ji nemohlo udusit. Imago od člověka nikdy neodpadá,        

i když člověk často odpadá od sebe sama. A tak je Jonáš stále s Hospodinem spjat. Je 

povolán, záleží jen na tom, zda se rozhodne povolání přijmout. „Povolal jsem tě 

tvým jménem, jsi můj!“ (Iz 43,1) Člověk není nikým zaměnitelný, každého povolává 

Bůh jeho vlastním jménem. Jonáš se dostává až na dno a vyznává svou víru, jde      
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do Ninive. Po zkušenosti víry se vydává zvěstovat Boží lásku a soud. Konečně se 

dostalo ke slovu to pravé. Člověk musí procházet bouřemi a nebezpečími, jestli se 

má dostat ke slovu to pravé a ryzí „imago Dei“, co do něj vložil Bůh. Člověk by měl 

plnit ve světě poslání, pro které ho Bůh povolal: Nebát se jít do Ninive a tam hlásat 

Boží soud. Život je chození s Bohem, tedy také plnění jeho poslání. Pak je každý 

člověk jako „obraz Boží“ také „místem Boží přítomnosti“ (též G. Ebeling).39  

 Už výše v pojetí christologie jsem se zmínila o Pípalově částečném navázání 

na christologii Karla Bartha. V otázce, zda zůstalo v člověku zachováno „imago Dei“ 

i po pádu, Pípal nejspíše také navazoval na Bartha. Najdeme někde v Jonášovi 

„imago dei“? „Imago dei“ vyplouvá na povrch po bouři a nebezpečí, po setkání se 

slovem Božím. Podle Bartha každý člověk zobrazuje Boha, a to ve svém lidství,      

ve svém vztahu k Bohu a spolučlověku. Právě tento vztah je analogický Božímu 

vztahu k člověku. Člověk se stává obrazem Božím skrze Slovo Boží, které se zjevuje 

v Kristu.40  I Jonáš, který se setkává s Božím slovem, je jakýmsi Božím zrcadlem,     

i když zpočátku dosti zamlženým. Tím jediným čistým zrcadlem je Kristus. V Kristu 

dochází „imago Dei“ naplnění, v něm je teprve člověk tím vlastním „imago Dei“. Jen 

v něm je to pravé napodobení a spodobnění Boží.  

 

3.2.4.2. Lidství a lidskost  

 Zde vycházím z kázání na Ko 3,1-17.  

Lidství a lidskost jsou vlastnosti, které dnes postrádáme v mnoha oblastech 

života. Pokud se lidskost vytratí ze světa, pak tu už pro život bude pramálo místa. 

Život beze strachu a obav se bez lidskosti neobejde. Nové lidství se týká všech lidí,   

i těch z církve. O jaké lidství jde? Člověk byl stvořen k Božímu obrazu. Lidství je 

Boží obraz. Máme být k Božímu obrazu, to je původní určení člověka. Člověk 

zapomíná na to, odkud přichází a kam jde a mnohdy si také pokládá otázku, kdo 

vlastně je. 

Co je nové lidství, můžeme nalézt v odpovědi na tuto otázku. Člověk existuje 

vždycky jako někdo, kdo odněkud přichází, je někým povoláván a na toto povolání 

odpovídá kladně či záporně. Je třeba si uvědomit, na čem stojíme a stavíme, kam 

směřujeme, jaký smysl má naše cesta a jaký cíl. Odpověď na otázku po lidství může 
                                                 
39

  Srov. PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 
2002, str. 192. 
40  PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, str. 
189. 
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znít takto: „Církev je Boží stvoření, její určení je být k obrazu Božímu, tím obrazem 

je Kristus“ (z kázání Ko 3,1-17). Obléci nové lidství znamená jít v životě s Kristem, 

nalézt pro něho místo ve svém životě. Zde se u B. Pípala objevuje náznak 

dialogismu. Člověk je člověkem jedině ve vztahu, v dialogu s bližním, ve 

spolulidství41. Zde navazuje Pípal na strukturu známou z M. Bubera, který říká, že 

člověk je člověkem ve vztahu „Já“ – „Ty“, ne v monologu, v osamocení, ale 

v rozhovoru. Tento rozhovor má transcendentní původ, osamocenost v Já nemůže 

prolomit člověk, ale Bůh. On je tím vlastním Ty lidského Já42. Člověk potřebuje 

Boha, aby mohl být člověkem. Člověku je nabízena cesta, po které může jít společně 

s Kristem, může s ním vést dialog. A je na člověku, zda tuto nabídku přijme či ne.43 

Jedině Ježíš Kristus je dokonalým novým lidstvím. Pokud se člověk bude 

snažit svůj život orientovat na něj, pak také obleče nové lidství. Život má svůj 

počátek u Boha a lidé by měli životem putovat za Kristem. V Bibli najdeme radu, jak 

toto putování uskutečnit: „Odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, 

pomluvy z vašich úst. Neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka 

s jeho skutky.“ (Ko 3,8) - Zahoďte dřívější způsob života, staré lidství, začněte žít 

jinak. V novém lidství by neměla být pravda a spravedlnost zaměňována za 

vypočítavost, člověk by neměl dávat přednost kariérismu a prospěchářství. Místo lži 

by se měla prosazovat pravda. Spravedlnost, svatost a pravda nejsou něco 

vzdáleného, něco mimo tento svět, ale dají se přirovnat k ohleduplnosti, úctě             

a toleranci. A právě tím můžeme přispívat k obnově lidství ve světě.  

 

3.2.4.3. Lidský hřích  

V sérii kázání na první kapitoly Bible se pokouší Pípal formulovat, co je 

lidský hřích. Pomíjivost a závislost člověka je zakotvena právě v lidském hříchu. 

Člověk omezuje druhého, chce být jako Bůh, touží rozhodovat o druhých. Hřích je 

porušením vztahu mezi Bohem a člověkem. 

                                                 
41  PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, str. 
183. 
42

  Viz. PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, 
str. 184. 
43

  Zde se shoduje Pípal s E. Jüngelem, jak uvádí Pöhlmann: „Jsem lidský tím, že nechávám 
druhého člověka, aby tu byl pro mě. Můžeme to také nazývat důvěrou, a při pohledu na druhého 
člověka, který nám byl přisouzen podobně jako sám Bůh, to musíme nazvat důvěřováním Bohu.“ 
PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, str. 186. 
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 Hříchem je především lidský sklon neposlouchat Boha a nenávidět bližního. 

Bůh je člověku většinou na obtíž, kazí mu plány. Omezuje ho, protože tvoří další 

lidi, se kterými člověk musí žít a nějak s nimi vyjít. Musí se kvůli nim uskrovňovat, 

nemůže dělat, co si zamane. Člověk se touží stát měřítkem všech hodnot. Vše ostatní 

se od tohoto základního postoje odvíjí. I světské právo zakazuje být jako Bůh. 

Vražda, loupež, znásilnění, lež jsou protiprávní.  

 Člověk je prostě a jednoduše hříšník, kterého nejde k víře donutit. Ale stejně 

tak ho také není možné od Boha odtrhnout. Člověk může zabloudit, ale vždy si 

nějakým způsobem, třeba za mnoho let, zase najde cestu zpět. 

 Člověk dostal od Boha velké pravomoce, které zneužívá, a dochází               

ke katastrofám, o kterých vypráví příběhy na počátku Bible. Člověk místo aby 

chránil Boží dílo, ničí ho. Lidé porušují vztah mezi člověkem a Bohem i mezi sebou 

navzájem, protože neposlouchají Boží příkazy, které život chrání. Otázka hříchu se 

týká všech lidí. Všichni mají možnost postavit se proti stvořitelskému dílu. Ale 

člověk, který chce být jako Bůh, být bohem nemůže, a to kvůli člověku, jinak by 

život na této zemi byl naprosto nesnesitelný.  

Někteří teologové jako např. Barth či Lochman nacházejí podstatu hříchu 

mimo jiné také v lenosti člověka – člověk nečiní nic dobrého.44 Takový rozměr 

podstaty hříchu u Pípala nenajdeme. Lenivost je jistě jedním z hříchů, ale rozhodně 

není podstatou všeho hříchu. Podstatu hříchu nachází Pípal ne v tom, že by lidé 

nečinili nic dobrého, ale v tom, že činí něco zlého, a to proti Bohu. Hřích je podle 

Pöhlmanna ve své hloubce nikoli „privatio boni“ (odebrání dobra, nedostatek dobra), 

nýbrž „privatio Dei“ (loupež na Bohu, loupež Boha). „Hřích ztrácí svůj hrot, pokud 

jeho podstatu neshledáváme v rebelii proti Bohu. Hříšník se jen neodcizuje, neskrývá 

před Bohem, hříšník pozvedá proti Bohu zbraň, neodvrací se od Boha, ale obrací se 

proti němu, neodděluje se, ale dopouští se na Bohu násilí, neutíká a nevzdaluje se 

Bohu, ale příliš se mu přibližuje. Člověk touží být sám bohem.“45 

Člověk se chce vymanit z Božího panství a začít sám vládnout. To Bůh 

nemůže připustit. Na člověku leží vina a logicky musí následovat nějaký trest. Bůh 

                                                 
44

  Pöhlmann ve svém kompendiu evangelické dogmatiky, str. 206, zmiňuje Lochmanovo pojetí 
hříchu: “V tradici byla hybris nadmíru stylizována do hříchu a navíc se zapomnělo, že přinejmenším 
stejně je i lenivost „základní formou hříchu“.“ Barth pak zmiňuje tři formy hříchu: pýchu, lenivost a 
lež – více v PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, 
str. 207.  
45  PÖHLMANN Horst Georg. Kompendium evangelické teologie.  Jihlava: Mlýn, 2002, str. 
207. 
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trestá, ale smyslem trestu není záhuba člověka, ale odstranění zkázy, která by mohla 

zahubit celé lidstvo. Trest není odplata, ale ochrana před záhubou.  

Tímto tématem se B. Pípal zabývá i ve své práci Destrukce dogmatu (výklad 

knihy Jób). Snaží se mimo jiné hledat odpověď na otázky, kde se ve světě bere 

utrpení a zlo. Ve Starém zákoně se zlo pokládá za trest. Člověk hřeší a Bůh trestá. 

Zároveň ale Hospodin poskytuje hříšníkovi azyl, aby se mohl před zlem ukrýt anebo 

je dokázal unést. Zlo v podobě trestu není rozhodně samoúčelné. Bůh chce 

dosáhnout nápravy a pokoje. „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je 

výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději       

do budoucnosti.“ (Jr 29,11) 

Nad zlem se neustále vynořuje laskavá Boží tvář. Hospodin touží lidi přivést 

k sobě, k životu. Hospodin používá i zla k tomu, aby se lidé na něj rozpomněli          

a vrátili se k němu. V knize Jób se nehledá přímá spojitost mezi hříchem a utrpením. 

Odpovědí na hřích nemusí být utrpení, jak se domnívala většina lidí ve starověku. 

Čím větší hřích, tím větší utrpení. Právě kniha Jób toto dogma bourá. Jób, bohabojný 

člověk, trpí. Ptáme se proč? Ale odpověď nenacházíme. Člověk si často myslí, že 

dokáže rozřešit všechny záhady, a to i tajemství života a smrti. Ale postupně v životě 

přichází na to, že to není možné, že nemůže dosáhnout cílů, které si předsevzal, a to 

proto, aby sám sebe nezničil tím největším lidským hříchem, touhou nahradit Boha.  

Odpověď po smyslu utrpení v knize Jób nenajdeme. Člověk nemusí a nemůže 

vědět vše. Rád by věděl, a to už od počátku, když v ráji sahal po ovoci ze stromu 

vědění, ale je pouhým stvořením, je omezený. Do určitých oblastí je člověku 

umožněno pouze nahlédnout, ale nikdy do nich nemůže vstoupit. Jedna z těchto 

oblastí je i otázka po smyslu zla a utrpení. Otázka zla a utrpení těsně souvisí 

s otázkou smrti, která je velkým tajemstvím. Člověk nemůže dát na vše odpověď, 

často tápe a neví. Může soucítit s trpícími, ale nemůže jim říci, proč trpí. Jen věří      

a má naději, ale neví. Ví ale jedno, že Všemohoucí ví. Právě proto se nehroutí           

a nerezignuje, protože tomuto Bohu důvěřuje.  

 Lidský hřích nemůže zůstat bez povšimnutí. Člověk musí za své hříchy platit. 

Ale i do této železné logiky zločinu a trestu vždy zasahuje Bůh lásky. Člověk hřích 

pouze nekoná, člověk se v hříchu nachází. Podobně tuto skutečnost vyjadřuje             

i Pöhlmann: Člověk „má hřích v rukou, zároveň však má hřích v rukou jeho.“46 Sám 

                                                 
46  PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, str. 
218. 
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člověk je bezmocný, nemá možnost ani sílu se z hříchu vymanit, jedinou jeho šancí 

je Bůh, který ho osvobozuje pouhou milostí.  

 Starozákonní víra svědčí o omezenosti zla. Zlo je podrobeno Bohu, který 

netouží po záhubě člověka. V tomto ohledu nacházíme ve Starém zákoně a zvláště v 

knize Jób zbožnost, kterou starý svět neznal: Člověk není vydán do rukou satana 

nebo zla, ale je pod Božím soudem. Hospodin je Bůh, který soudí a trestá, ale také se 

smilovává. Člověk je hříšník, kterému je odpuštěno.47  

  

3.2.4.4. Život jako lhůta a jedinečná příležitost  

Proč někteří umírají dříve a jiní později? Proč zahynuli právě lidé při zřícení 

věže v Siloe? Proč onen člověk zahynul při autonehodě? To jsou otázky, na které 

v životě narazí snad každý člověk. B. Pípal se jimi zabývá v kázání na Lk 13,1-9 

a v rukopisu Destrukce dogmatu. Ve starověku měla většina lidí zafixováno, že 

neštěstí je odplatou za hřích. Může člověk tuto teorii vztáhnout na veškeré případy? 

Ježíš říká, že to nelze. Lidé nemají právo soudit. Člověk může hledat souvislosti 

mezi svými činy a těžkostmi života, ale nesmí v tomto světle hledět na druhé a soudit 

je podle zákona odplaty. Takové hledání spojitosti mezi hříchem a neštěstím není 

ničím jiným než hraním si na Boha. 

 Ale jak tedy taková neštěstí vysvětlit? Jen jako náhody? Takovou víru 

v náhody nebo v osud Ježíš nepřipouští. Nic člověka neosvobodí od závislosti na 

událostech, o kterých mluví příběh o zřícení věže v Siloe. Lidé nežijí v bezpečí. 

Život ani spása není zabezpečena nějakými zásluhami: prací, zbožností, péčí či 

láskou. Nikdo nemůže odpovědět na otázku: Proč? Příběh o věži v Siloe a následné 

podobenství o fíkovníku nechtějí dávat odpověď na tuto otázku, upozorňují na to, že 

život je lhůta a nikdo neví, jak dlouhá. Nic její délku neovlivní. Není ničí zásluha ani 

řízení osudu, že jsme nezahynuli pod věží v Siloe ani při jiných neštěstích.  

Pokud hledíme na život z hlediska pomíjivosti, není rozdíl mezi spravedlivým 

a bezbožným člověkem. Zbožnost nepřekonává lidskou pomíjivost a stejně tak ani 

lidská bezbožnost věk nekrátí. „Člověk rodí se k bídě“. (Jb 5,7) Trápení a bída 

zasahuje všechny lidi bez rozdílu. Každý člověk je pomíjivý tvor. Je prach a v prach 

se navrací. Pomíjivosti se nikdo z nás nevyhne. Pro věrné Hospodinovy vyznavače to 

byl vždy nepřijatelný úděl, proto se tomu bránili. V Destrukci dogmatu48 píše Pípal     

                                                 
47  Zde Pípal navazuje na základní rozpoznání reformace iustus et peccator.   
48  PÍPAL, Blahoslav. Destrukce dogmatu (výklad knihy Jób). Rukopis. Praha, 1990, str. 114. 
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o tom, že také Jób se pokoušel svým přátelům i Bohu vysvětlit, že není bezbožník. 

Proč by tedy právě on měl trpět? Dogma o utrpení jako následku hříchu má tuhý 

život. Jób se snaží tohoto dogmatu držet, nakonec ale také vyznává. „Jak by mohl být 

člověk spravedliv před Bohem?“ (Jb 9,2)  

„Lhůta nám daná z podivuhodných příčin ještě neskončila. Ještě se od nás 

něco očekává. Tady je ona souvislost mezi tím, co se stalo, a námi. Očekává se, že 

teď ještě něco uděláme. Nestačí, vyslovíme-li lítost a popřejeme soustrast. Pomoc 

přinesená postiženým je víc, ale evangelium jde ještě dál. Ježíš vybízí k pokání.       

A činit pokání znamená nést ovoce. Udělat, co se neudělalo. … Využít poslední 

lhůty. Času milosti. Vykupovat čas, tomu říká apoštol. Vyplnit jej pravdou a láskou, 

Boží pravdou a Boží láskou“ (z kázání na Lk 13,1-9).  

Kniha Jób jen naznačuje, co je dále v mudroslovné literatuře jasně pověděno, 

že totiž „Učinitelem bohatého i chudého jest Hospodin“ (Př 22,2). To je tvrzení, 

které rozhodně muselo otřást zbožností těch, kteří v životě prosazovali dogma, že 

spravedlivý je na tom před Bohem lépe než bezbožník, že utrpení v životě potkává 

jen hříšníky. Každý člověk je Boží stvoření a nemůže spoléhat na to, že si svou 

zbožností prodlouží či zajistí život. 

Proč se to či ono v životě děje? To je otázka, která se vine celou knihou Jób. 

Jen víra tuto otázku může pozměnit na otázku „k čemu“? Jak může Pán Bůh toho 

všeho použít k dobrým plánům? Je třeba mu věřit. Jób má velikou trpělivost, ale 

nakonec se začíná s Bohem přít – začíná zápasit o svou víru. A nakonec vyznává: 

„Nahý jsem vyšel z života  matky své, nahý se také zase tam navrátím.“ (Jb 1,21) 

„To je akt víry: nic nejsem, nic nemám a vše, co jsem kdy měl a kdy mít budu, jsou 

dary od tebe, laskavý Stvořiteli“ (z kázání Jób 1,20-22). Člověk nemá na nic právo, 

vše mu je dáno z milosti Boží, tak i život, ve kterém se setkává jak se zisky, tak se 

ztrátami, s radostí i bolestí. - A tak všechny dary má umět nejen přijímat, ale také 

obětovat, vzdávat se jich. Všechno, co mu kdy bylo oporou, je jen dočasné. 

Hospodin dává, ale není to účel nebo důsledek zbožnosti, je to jen předpoklad           

a příležitost k ní. 

 Výraz pro člověka ádam, který se v knize Jób objevuje 27x, označuje ve 

Starém zákoně za prvé druh, zvaný člověk, a za druhé stvořenost člověka (je 

z prachu země). Všichni lidé jsou Božím stvořením ať spravedliví či bezbožní. 

Nezáleží na tom, zda byli stvořeni jako odstrašující příklad toho, kam vede 

bezbožnost, anebo jako ti, kteří budou dosvědčovat velikou Boží moc, která 
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proměňuje člověka, z nepřátel činí přátelé, z odpůrců příznivce a vyznavače víry. 

Rozpadem dogmatu o Bohu tvůrci jen těch dobrých a vyvolených se rozpadá bariéra, 

kterou lidé mezi sebou vystavěli. Najednou se otevírá cesta a nadějná budoucnost pro 

všechny lidi, můžeme začít mluvit o misii, která bude založená na pozvání                

k moudrosti. 

Co se touto moudrostí myslí? Je to především bázeň před Hospodinem, 

člověk poznává, že Bůh bdí nad lidmi a nad národy, nikdo si nemůže dělat, co chce. 

Moudrost je také víra, že Bůh miluje i toho, koho trestá. Člověk se nemusí hroutit ani 

pod Božím soudem, že ho Bůh opustil, protože jen Bůh ví, proč to či ono dopouští. 

Moudrostí je i poznání, že Bůh je vyšší než člověk. Proto se musí člověk smířit s tím, 

že se k pravdě může pouze přiblížit, ale nikdy ji nepojme celou, nikdy ji nebude 

vlastnit. „Moudrým je tedy ten, kdo ví, že Boží mlýny nepřestaly mlít, kdo věří 

v Boží milosrdenství a kdo dává Bohu, co jen Bohu náleží, slávu a čest.“49 

Rozdíl mezi spravedlivým a bezbožníkem není v tom, že mohou ovlivnit svou 

lhůtu na tomto světě, ale pouze v tom, že spravedlivý ví o své hříšnosti. Spravedlivý 

ví, že Bůh je nad ním, snaží se hledat moudrost, i když v omezených podmínkách, 

protože je pomíjivý tvor, pouhé stvoření. I přes to, že ví o své pomíjivosti, zápasí      

a v tomto zápase o moudrost vidí své poslání. 

Život je dar. Je tak drahý, protože je tak krátký. Pokud člověk život uchopí 

jako jedinečnou  příležitost k objevování pravdy a naděje, pak život dostane smysl. 

Čas, který nám je dán na tomto světě, není nekonečný, je to předehra jiného času. To 

je naděje, se kterou člověk může žít život naplno a nebát se konce. Život je vratký, 

křehký a omezený, a právě proto je jedinečnou příležitostí pro hledání naděje. Smrt 

mu jaksi přidává na kráse. Člověk má užívat dnů světla, nemá je promarnit, protože 

tu nebudou stále, přijdou i zlé chvíle, ve kterých se člověk bude jen trápit. Lidé se 

mají radovat a děkovat za dny krásné, plné naděje, za dny nedělní a sváteční. To vše 

je tématem knihy Kazatel, jejíž texty jsou také základem několika kázání B. Pípala. 

Tato kniha učí žít a milovat život, vážit si ho, protože se nebude už nikdy opakovat. 

Člověk si má vážit každé chvíle, radovat se právě z této hodiny života, snažit se už 

dnes žít ve věčnosti. Někteří křesťané odsunuli mnoho darů do posmrtného života. 

Právě oni se potřebují učit lásce k životu, k jedinečné příležitosti, která je nám dána. 

                                                 
49

  PÍPAL, Blahoslav. Destrukce dogmatu (výklad knihy Jób). Rukopis. Praha: 1990, str. 115. 
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 „Pro kazatele neexistuje rozdíl mezi věčností a časem, trváním a okamžikem. 

Pro něho je i život věčností“ (z kázání Kaz 11,7-10). 

 

3.2.4.5. Život – hledání Boha 

 „Toto praví Hospodin domu Izraelskému: Hledejte mne a živi buďte“ 

(Am 5,4), to je základ kázání, v němž B. Pípal vykládá, co znamená hledat Boha. 

Hledat Boha znamená žít. Výzva proroka by byla pochopitelná, kdyby Ámos mluvil 

k upadající a umdlévající církvi, ale on s tímto slovem přichází k docela dobře 

fungující společnosti, ve které, dalo by se říci,  bohoslužebný život jen kvete. Když 

Ámos vyzývá k hledání Boha, de facto obviňuje společnost z falešné zbožnosti. To, 

co oni dělají, nemůže být označeno za hledání Boha ani správným životem. V takové 

navenek dobře vypadající zbožné společnosti jen málokdo může vidět riziko 

odpadnutí od Hospodina. Ale riziko tu je, zbožný člověk může hledat jen sám sebe, 

může se úplně míjet životem. „Kdo nalezne svůj život, ztratí jej, kdo ztratí svůj život 

pro mne, nalezne jej.“ (Mt 10,39) 

Život ve společnosti, ke které mluví Ámos, je navenek zbožný, ale když by 

člověk hlouběji pronikl do společnosti, zjistil by, že je to falešná zbožnost. Sirotci     

a vdovy nenacházejí zastání, vyděrači narušují vztahy mezi lidmi, muži opovrhují 

ženami, silnější pohrdají slabšími. Zbožnost se omezuje jen na bohoslužebný život. 

Bůh je zavřen v chrámě, tam ho lidé oslavují, tam se chovají podle jeho vůle. Ale 

jakmile vyjdou z chrámu, život je úplně jiný, venku platí jiné zákony.  

Ale Bůh se neváže k posvátným místům; je tam, kde chce být, kde ho lidé 

potřebují. A tam ho máme hledat. Život s Bohem nemůže být polovičatý. Nelze 

s Bohem žít pouze v kostele. Žít s Bohem znamená se mu cele oddat a svědčit o něm 

ve všech oblastech. Často je náš život falešný, jestliže s Bohem žijeme, jen když se 

nám to hodí. Z mnoha životních oblastí Boha úplně vytlačujeme. Nechceme, aby 

nám zasahoval úplně do všeho. Tu s ním počítáme, tu zase ne.  

Víra a život spolu úzce souvisí. Tam, kde se začnou rozcházet, panuje smrt    

a umírání. „V očích Božích jsme jen živoucí mrtvoly pobíhající sem a tam, protože 

hledáme jen to své, jen to naše, sebe stavíme na první místo a ne Boha, své 

manželství, své názory, své uplatnění, a ne jeho majestát a jeho panství a vládu nad 

naším životem“ (z kázání Am 5,1-15). 

Ve výzvě: „Hledejte mne“ není jen rozsudek nad falešnou zbožností, ale je 

v ní především útěcha, že Bůh se dá najít. Bůh se člověku nabízí. Bůh chce, aby byl 
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nalezen. Přichází s otevřenou náručí k tomu, kdo jej hledá. Bůh člověku nabízí 

kvalitní život v jeho společenství. Bůh se dá najít, a když se člověk vydá na cestu      

a bude ho hledat, bude žít. 

Bůh se dává najít, každý má šanci, jen musí chtít. Člověk není jen jakási 

loutka v rukou Boha. Je to partner, kterému Bůh dává možnost se rozhodnout. Může 

milost přijmout nebo se obrátit proti ní. Milost přichází k tomu, kdo ji hledá. 

Pöhlmann na to také upozorňuje ve své dogmatice. Bůh nikoho nenutí, ale ptá se. 

Neponižuje člověka, ale sebe sama bezbranně vydává všanc lidskému Ano nebo Ne.50  

 

3.2.4.6. Život ve víře a víra v životě 

Jak vypadá život ve víře? Jak mění víra život? Jak se víra pozná? O tomto 

tématu hovoří Pípal především v kázání na Mt 26,57-75.  Stále přicházejí zkoušky    

a rozhodování a právě v nich se víra rozpozná nejlépe. Ukáže se, kdo dokáže obstát. 

A s lítostí lze konstatovat,  že podléhá i přední Kristův učedník Petr. Věřící lidé jsou 

zbabělí, v rozhodných chvílích se schovávají a nemají odvahu svou víru projevit. 

Stávají se z nich jen diváci, sledují s obavami, aby si jich někdo nevšiml, jak to vše 

dopadne. Neptají se, co na to řekne Bůh, ale co si o nich budou myslet lidé. Většiny 

věcí, ke kterým se člověk snadno dostane, si neváží. Tak je to i s vírou; lidé snadno 

uvěří, ale také snadno zradí. Když ale člověk musí o víru bojovat, pak se mu stává 

velkým pokladem.  

Víru, o kterou člověk zápasí, nazývá B. Pípal statečnou vírou. Petr se k ní 

také nakonec probojovává, zachraňuje ho vzpomínka na Ježíšovo slovo. Vrací se 

k Ježíši jako marnotratný syn ke svému milosrdnému otci. A jde a svědčí o své víře  

a vyznává svou víru. Po pravdě říká, kdo je a kam patří, tak jak to Ježíš řekl před 

židovským tribunálem. A právě to je úkol křesťana, pokud nechce žít v zoufalství      

a zbabělosti. Člověk může vyznat, v koho uvěřil a co pro něj víra znamená. 

V rozhodných chvílích života se pozná, zda toho je schopen nebo ne. Nebude se bát 

posměchu? Nebude mít strach z mocnářů? Neotřesou jím falešná obvinění? Kdo ho 

z tohoto pokušení zachraňuje, je Kristus. Petra zachránila vzpomínka, ostatní 

učedníky zachraňuje přítomný Pán. Oni žijí ve víře a víra jejich život posiluje, a tak 

mohou jít dál a nemusí se bát svědčit a vyznávat, v koho uvěřili.  

  

                                                 
50  PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, str. 
293. 
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3.2.4.7. Víra a utrpení 

Tímto tématem se B. Pípal zabývá především ve spise Destrukce dogmatu     

a v kázání na 1K 15. 

Víra se někdy zdá být velmi úzce spojena s utrpením, někdo by mezi tato dvě 

slova mohl dokonce klást rovnítko. Ježíš sice mluví o cestě do Jeruzaléma jako          

o cestě k utrpení, na které bude zabit, ale vždy je k tomuto slovu připojena naděje, že 

třetího dne vstane z mrtvých. Cesta víry není cestou k bolesti a utrpení, ale je cestou 

k vítězství dobra, lásky a pravdy. Je třeba hledět až ke zvěsti o zmrtvýchvstání, 

Ježíšova cesta nekončí křížem. „Víra – to je světlo, svoboda, jas, pravda, krása, 

radost“ (z kázání 1K 15) To, že v životě přichází mnoho rozcestí a zkoušek, které se 

zdají být velmi těžké, je znamením, že na světě řádí zlo. Víra na zlo ukazuje, 

odhaluje podvody a lsti. Otevírá lidem oči, aby byli schopni rozeznávat, jakým 

směrem se v životě dát. Utrpení není nic, co by bytostně k víře patřilo, ale je tu, 

protože víru ohrožuje moc, kterou si mnozí lidé uzurpují. Bojuje proti lidem, kteří si 

rádi hrají na bohy. Kristus dodává věřícím sílu zápasit o nový lepší svět, ve kterém se 

bude láska a úsměvy šířit snáze než doteď. Ve víře je radost, že zlo ani posměch nic 

nezmohou, nebudou triumfovat. Nakonec před vírou rezignuje i sama smrt, protože 

Kristus nesklonil hlavu a neklesl, i když smrt byla tak blízko. Pokud chceme mluvit  

o víře, nesmíme zapomínat, že víra není utrpení, ale je to především radost. „Radost 

poutníků, kteří neztratili cíl. Radost psanců, kteří vědí, zač bojují. Radost matek, 

které vedou své děti ke Kristu… Radost kazatelů, že Kristovo evangelium je 

nepřebernou studnicí pravdy. Radost posluchačů, že Bůh jim otevírá nové a nové 

výhledy do své říše. Radost církve Boží, že její Pán nezahynul,… protože Kristus 

vstal z mrtvých, rozevírá se před námi budoucnost“ ( z kázání 1K 15). 

  O víře a utrpení ve Starém zákoně nejvíce pojednává kniha Jób. Proč Jób 

trpí? Kde se to utrpení bere? Kde se bere na světě zlo? Na tyto otázky nelze najít 

odpověď. Jób trpí i přes svou upřímnou víru. Utrpení by ho mohlo od Boha odpoutat, 

ale Jób zůstává věrný. Jeho víra rozhodně není zištná. Nevěří, není zbožný proto, aby 

mu Bůh žehnal. Proč tedy ale věří? Copak z toho nic nemá? Copak se bojí nadarmo 

Boha? Nemá žádné materiální výhody? Jak si lidé představovali a představují 

náboženství? Člověk dostává kromě vnějších výhod i vnitřní klid, vyrovnanost          

a čisté svědomí. Jób tohle všechno ztrácí – majetek, rodinu, zdraví, přátelé, a tím       

i klid duše, úctu druhých a sebevědomí. Ale je neuvěřitelně silný, vede krutý zápas   

o moudrost víry. Satan mizí ze scény, přepočítal se. Víra v Hospodina není založena 
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na zisku a výhodách. Takový nehmatatelný  prospěch je také jakýmsi důkazem Boha, 

jeho existence. Satan se domnívá, že se ani víra v Boha neobejde bez důkazů. Chce 

dosáhnout toho, že člověk přece jenom nějaký důkaz pro víru potřebuje. Ale Jób ho 

vyvádí z omylu – víra bez důkazů je možná. Jóbovi se třesou kolena, ale udržuje se 

na nohou, nehroutí se, když ztrácí jakési opory, které jeho životu dávaly smysl, 

naplňovaly ho radostí. Ale zjišťuje, že to není vše. Kdyby byl závislý jen na těchto 

materiálních a duchovních výhodách – důkazech, jeho kolena by se podlomila. 

 „Víra v Hospodina je nereálná, chybí jí důkazy.“51 I Jób tápe, nemá žádnou 

jistotu, ani jistotu víry, proto ho jeho přátelé odsuzují. Jób ale o víru bojuje, bojuje    

o víru nezištnou, o víru bez důkazů a bez záruk. Jób ztrácí všechny výhody a nemá 

žádnou záruku, že se zase vše obrátí k dobrému, „a přesto víru v Hospodina 

neodhazuje jako neužitečný a nepotřebný nástroj.“52 

 Víra  znamená tedy odvahu a důvěru, tak to říká i Rudolf Bultmann. 

Důvěřovat bez jakýchkoli důkazů. Víra proto znamená také velké „rozhodnutí“. 

Velké rozhodnutí pro něco, v čem člověk mnohdy tápe, nikdy nemá jistotu. Víra je 

velmi křehká, proto je tak těžké se jí držet. „Víra je skutečná jen v existenci, a nikoli 

jako uznání pravdivosti nějakých nauk.“53 Víru nemůžeme jednou provždy 

nahlédnout, víra se nemůže stát naším majetkem jako nějaké vědecké poznatky. Víru 

stále vždy nově a nově uchopujeme. To je ta pravá víra, stále vždy nově 

„uchopovaná“. Víru nelze vidět, a právě nedokazatelnost je její podstatou. Snaha 

dokázat víru, jak to bylo v osvícenství, zbavuje víru její síly, která je právě v její 

nevykazatelnosti. 

 

3.2.4.8. Cesta k víře  

Víře se nedá naučit, stejně jako se nadá naučit ateismu. To, že lidé uvěří, je 

dílo Ducha svatého, který mezi lidmi působí. O tom B. Pípal hovoří v kázání           

na Ž 8,1.5-6 a na Lk 14,34-35. Víra je vedle důvěry a odvahy také poznáním, proto 

by se neměla projevovat jen jakýmsi nadšením, ale také znalostmi. „I rozum, mozek 

a myšlení jsou volány do služeb Božích… Evangeličtí křesťané mají být lidmi 

vzdělanými ve věcech víry, přemýšlivými a moudrými“ (z kázání Ž 8,1.5-6). Víra 

                                                 
51

  PÍPAL, Blahoslav. Destrukce dogmatu (výklad knihy Jób). Rukopis. Praha: 1990. str. 110. 
52

  PÍPAL, Blahoslav. Destrukce dogmatu (výklad knihy Jób). Rukopis. Praha: 1990, str. 111. 
53

  Citováno dle: PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: 
Mlýn, 2002, str. 82. 
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má dvě stránky, vnitřní a vnější. Vnitřní stránka je pro rozum naprosto neuchopitelná 

(viz výše), zatímco vnější stránka je rozumem uchopitelná i napadnutelná. Obě 

stránky jsou velmi důležité; bez vnitřní stránky by se teologie mohla stát pouhou 

filosofií a naopak bez vnější stránky by mohla upadnout do jakési sekty. Tyto dvě 

stránky víry zmiňuje také Rudolf Bultmann, přičemž vnitřní stránkou míní kánon 

v kánonu, rozhodující událost spásy v Ježíši Kristu.54 Této rozhodující události se 

Bultmann i Pípal bezvýhradně drží oproti liberální theologii.  

Cesta k víře je velké rozhodnutí. A jako každé rozhodnutí, tak i rozhodnutí 

pro víru je velmi obtížná věc. Člověk se musí rozhodnout, zda na to má, zda bude mít 

dost sil následovat Krista a rozejít se s minulostí. Když už se jednou rozhodne, bude 

mít na to vytrvat, i když přijdou překážky? Cesta za Kristem není snadná, znamená 

to rozchod se vším, co člověk má, se všemi jistotami. Může to znamenat i rozchod 

s rodinou, která lpí stále na tom starém a neuvědomuje si, že toto rozhodnutí je víc 

než pohodlný život, víc než lukrativní zaměstnání, víc než zajištěná budoucnost… 

V perikopách lze nalézt tři výroky o soli a pokaždé se solí země myslí něco 

jiného. Pro Matouše jsou solí země sami učedníci, oni mají dodávat slanost světu. 

Pokud se člověk začte do Markova evangelia, pak zjistí, že solí země je Boží slovo, 

tím mají učedníci solit svět. A konečně u Lukáše je solí země poslání – „pohotovost 

k obětem, snášení protivenství, odvaha stát pevně za Kristem“ (z kázání Lk 14,34-

35). Pokud ztratí učedníci slanost, pokud nebudou schopni stát pevně za tím, co jim 

zvěstoval Kristus a co nyní oni zvěstují dál, pak nebudou k ničemu. Člověk v životě 

v konfrontaci se stále novými zkušenostmi může svou víru prohlubovat. Stále 

přicházejí situace, které vyžadují pohotovost k obětem, snášení protivenství a odvahu 

stát pevně za Kristem. Cesta k víře nikdy nekončí, je to stálé putování a hledání. Víra 

je stále se stávající.  V tomto bodě se B. Pípal shoduje s Karlem Rahnerem: „Víra je 

podstatná a je vždy vírou vydanou pokušením. Víra se děje v dějinně duchovním 

procesu stále nového získávání, prohlubování, stále nové konfrontace s jinými 

zkušenostmi, je stále se stávající vírou. Proto člověk nikdy nepřestává být adresátem 

„misijního“ kázání.“55 

 

 

                                                 
54

  PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, str. 
90.    
55  RAHNER, Karl. Die Verkündigung des Wortes. In: Handbuch der Pastoraltheologie. 
Praktische Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart. 1. 2. vyd. Freiburg: Herder, 1970, str. 237. 
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3.2.4.9. Smrt 

 O smrti hovoří B. Pípal mimo jiné v  kázání na Ž 90. 

 V každém okamžiku, ve kterém se lidé ocitají, někdo umírá. Smrt je součástí 

života, ale velmi nepříjemnou. Lidé ji ze svého života vyhánějí, nechtějí o ní mluvit. 

Snadnější je dělat, že smrt neexistuje. Smrt je rušivý element, který člověka vždy 

dokáže rozhodit. Smrt nechává člověk někde zavřenou, nepočítá s ní. Člověk chce 

mít život ve svých rukou, ale když přijde smrt, najednou se mu vše vymyká, se smrtí 

prostě nepočítá. Neví, co to je, nedokáže hledět za ni a nedokáže ovlivnit, jak dlouho 

zde, na tomto světě, bude. Někdo, s kým jsme se ještě dnes setkali a povídali si s ním, 

najednou není, neodpovídá nám. Kam zmizel? Měla smysl všechna ta námaha, kterou 

tu vykonal a má smysl naše práce? Smrt život ruší. „Každý život chce být věčným 

životem, a přece je každý život životem ke smrti“ (z kázání Ž 90). Člověk se snaží  

smrt vyhnat, ale je to marné. Nemůže o ní rozhodovat. Otázka smrti je otázkou Boží. 

Jen Bůh život dává a ukončuje, „život poskytuje i omezuje, jako ten, který se k nám 

obrací s láskou i odvrací se od nás, jako ten, jenž miluje a hněvá se“ (z kázání Ž 90). 

 Pochopit život, který již od narození směřuje ke smrti, lze jen skrze lidský 

hřích. Lidé sami sebe ohrožují, protože touží být jako Bůh, touží mít pod kontrolou 

život ostatních, určovat, jací by druzí měli být. Bůh omezuje lidský život, protože 

člověk si klidně a bez jakýchkoli skrupulí dovoluje omezovat život druhých. Bohem 

je jedině Hospodin a člověk nemá právo si osobovat jeho božství. Člověk porušuje 

svůj vztah s Bohem, a tím se dostává pod Boží hněv. A jedině ten, který se hněvá, se 

může také smilovat. Hospodin se hněvá, ale člověk se může odvážit k němu 

přicházet s prosbami: „Navrať se, Hospodine, smiluj se nad těmi, kteří se tě drží, 

kteří jsou odkázáni na tebe“ (z kázání Ž 90).  

Člověk přiznává, že jedině Bůh je Bohem a odevzdává se do jeho rukou. 

Neustále se člověk snaží být jako Bůh, právě v okamžiku smrti si uvědomuje svou 

pomíjivost, je jako tráva, která zrána rozkvete a hned zase odkvétá, vadne a usychá. 

Volá k Bohu a ten přichází, stává se člověkem a vystavuje sám sebe smrti. Obrací se 

k člověku bezpodmínečně a tím rozbíjí skutečnost smrti.  
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4. Co to je kázání – charakter kázání Blahoslava Pípala 

Proč vlastně kázat? Má to smysl? K čemu takové kázání je? Tyto otázky asi 

čas od času doléhají na všechny kazatele, B. Pípal nad nimi přemýšlí i v několika 

svých kázáních. Základem jednoho z nich je text ze Zachariášova proroctví 13,7-9, 

základem dalších jsou texty 1K 13, Ž 119,172 a Abk 3,14-22. 

Jak kázání v životě pomáhá? „Zítra půjdeme do práce, přijdou trampoty          

a radosti, přijdou tišiny a bouře, palčivé dny a chladivé noci – a my budeme sami se 

svou bolestí i se svou radostí. Pána Boha si totiž neradi pouštíme příliš k tělu a neradi 

jeho zvěst vnášíme do našeho života, který pokládáme zcela za svůj. Proto se může 

stát, a to se stává nejčastěji, že to, co slyšíme, zase pustíme z mysli a přestaneme se 

tím zabývat; máme to jen pro tuhle sváteční chvíli, ne pro život zítřejší. Ale může se 

stát,  což se stává ovšem jen zřídka, že nás toto slovo chytne u srdce, zmocní se         

i našeho  cítění a myšlení a my se budeme snažit žít z něho v dalších dnech“            

(z kázání Za 13,7-9)  Proto je kázání důležité, dokáže zasáhnout člověka u srdce, je 

jedno kolik lidí zasáhne, důležité je, že se to může stát. Měli bychom kázat, protože 

to malé zrnko může padnout na úrodnou půdu a může z něj vyrůst veliký strom. „Jak 

a v čem pomáhá člověku nedělní kázání?... Jeho užitek je někdy omezen jen na tuto 

sváteční půlhodinku. Ale teď chceme mluvit konkrétně o užitku pravdy, kterou jsme 

si z proroctví Zachariášova dnes připomněli: Hospodin nám říká: Vy jste můj lid, ty 

jsi můj člověk. A my mu odpovídáme: Ty jsi náš Bůh, Pán, Vladař, Soudce, Živitel, 

Spasitel. Tato slova se často vrací v proroctvích. Jsou také velmi důležitá. A jsou pro 

život, aby člověk v soužení i radosti věděl, že Pán Bůh z něho chce mít svého 

svědka, a proto jej trestá a proto jej šetří – proto mu dává žít“ (z kázání Za 13,7-9).  

To je důležité zvěstovat lidem, povzbuzovat je, že tu ani v těch nejtěžších 

chvílích nejsou sami. Když si tohle člověk uvědomí, napne uši a otevře své srdce pro 

toto slovo, pochopí, že je možné jít životem jinak, že je možné jinak přijímat rány     

a útěchy, jinak se na všechno dívat a jinak všechno snášet. Situace lidsky neřešitelné 

se pojednou rozsvětlí, „nad naším životem se najednou rozzáří hvězda jasná a jitřní, 

která vás již nikdy neopustí“ (z kázání Za 13,7-9). 

V jiném kázání B. Pípal zdůrazňuje, že kázání rozhodně nemá být 

poučováním, lidé potřebují především útěchu a povzbuzení. Rozvažuje nad tím, jestli 

kázání nejsou moc rozumová, jestli by v nich nemělo být více víry a naděje. Taková 

rozumová kázání jsou spíše jakýmsi řečněním než slovem útěchy. Lidé jsou v dnešní 

době navyklí o všem mluvit, diskutovat, kolem nich stále hučí moře slov ze všech 
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různých stran, proto se často stane, že si lidé potřebují od řečí odpočinout. Utíkají     

a hledají klid a ticho. Mnohdy se slov bojí, protože i když je řeč veliký dar, může být 

často zneužívána. „Možná i proto lidé opouštějí kostely, jsou unaveni neustálým 

řečněním. Co proti tomu dělat? Přestat kázat? Zavádět symboliku, jak se o to 

pokoušejí někteří bratři i v evangelických církvích? Ale není to jen alergie na slova    

a řečnění, co vyhání lidi z domovů a kostelů, jsou to především narušené mezilidské 

vztahy“ (z kázání 1K 13). 

Lidé si stále na něco hrají a potřebují utéci do ústraní, kde mohou být 

konečně sami sebou. Snaží se utéci ze světa plného přetvářky. Ale nelze žít stále v 

ústraní      a beze slov, to je jen uměle vytvořený svět, který brzy pomine. Slovo je 

dar a darem jsou i druzí lidé, kterými člověk tak často pohrdá. Slovo je dar, i když 

bývá zneužíváno, zraňuje i zabíjí. I když je na tom člověk zle se slovy - příliš mnoho 

jich řekl a málo jich uskutečnil, i když jsou tak narušené naše lidské vztahy, přece jen 

to nic nemění na velikosti a nenahraditelnosti daru Slova a daru lásky, které nám Bůh 

dal a dává. Člověk může mluvit. Může zvěstovat Boží pravdu. Slovo, které Bůh dává 

člověku, uzdravuje, dává naději a lásku, která nás spojuje s ním i s bratřími                

a sestrami, vrací životu smysl a dává mu cíl. Pokud toto Slovo člověka zasáhne, dívá 

se na svět jinak, nově. Člověku, který hledá útěchu, může být kázání pomocí, může 

ho povzbudit a pozvednout a dát mu sílu znovu se odrazit z bahna nedůvěry              

a strachu. O toto slovo povzbuzení jde při veškeré práci nejen kazatelské. Kazatelé 

by měli být pozorní, „aby ho slyšeli, chápali, aby mu rozuměli a říkali je dál, aby 

usilovali o to, aby znělo co nejzřetelněji v kázání, při výkladech Bible, při pastorační 

péči, aby budilo zájem i rozruch, aby posluchači byli připraveni je slyšet a přijmout“ 

(z kázání Ž 119,172). 

A také je třeba kázat proto, aby se lidé nenechávali ukolébat jakousi falešnou 

spokojeností a soběstačností. Je třeba v lidech víru stále obnovovat, pěstovat. Protože 

lidé jsou neustále ohrožováni lhostejností, která vyrůstá ze soběstačnosti. „Nejsme 

studení ani horcí, ale vlažní. K životu a k víře přistupujeme vlažně, ne se zápalem     

a jak říká Daněk56: Čistá voda má chuť odpornou, je-li jen vlažná“ (z kázání 

Abk 3,14-22). Kázání má v lidech probouzet nový zápal pro Pravdu, 

Spravedlnost.a Lásku boží. Už reformace podtrhla význam kázání pro vznik víry. 

                                                 
56  DANĚK, Slavomil Ctibor. Listy poslům. Sedm kázání sborových/. Dnem i nocí. Biblické 
úvahy. 3.  
Praha: nákladem vlastním, 1940, s. 120. (kázání na Zj 3,14-22 - O skromnost sboru). 
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Podle Smolíka přichází kázání skrze slovo Kristovo a jen tak může mít podíl na tom, 

že v lidech probouzí víru. I reformace vidí ohrožení právě v jakési lhostejnosti. Jak 

snadno může člověk bez víry  upadnout do pouhé religiozity, do magie a pověr, do 

spravedlnosti ze skutků! Proto musí být víra stále obnovována, což se děje především 

kázáním slova Božího.57 

V Křesťanské revue58 se Pípal vyjadřuje o tom, že kázání má být vždy           

a všude na prvním místě, nesmí být zastíněno jinými prvky bohoslužeb. Zvěstovat je 

možné mnoha způsoby, ale mluvené slovo slouží všem bez rozdílu. Jeho přednost 

spočívá v prostotě, jednoduchosti, obyčejnosti, které nejsou překážkou samotnému 

Slovu, aby působilo a přetvářelo. Jiné formy zvěstování skrze obrazy, hudbu, 

dramatické umění či poezii mohou svou zdobností a krásou odvádět pozornost 

diváka od zásadní zvěsti, mohou bránit pronikání Slova. Tyto jiné formy si na diváka 

kladou vyšší nároky než prostá, jednoduchá řeč. Při mluveném slovu posluchač 

soustředí svou pozornost právě na to, co se hlásá a zvěstuje. „V tom je sláva církve, 

že na staré a rozvrzané nástroje obyčejného lidského slova hraje melodii slávy            

a života, že používá všedních, zneužitých, znesvěcených a znevážených slov             

k hlásání pravdy Páně.“59  

 Mluvené slovo ale nemusí být vždy jednoduché a srozumitelné. Jak tedy 

docílit toho, aby posluchači nebyli zmateni? B. Pípal je přesvědčen, že je třeba před 

samotným kázáním zpracovat pečlivou exegezi. Exegeze je proto v kázáních mnohdy 

velmi zřetelně poznatelná, ale z textu netrčí. B. Pípal dokáže kazatelsky velmi umně 

pracovat, takže se nedá říci, že by posluchač mohl být unaven z jakéhosi nudného 

přednášení výsledků exegeze. Je zřejmé, že kazatel textům rozuměl, že si dával 

velkou práci s tím, aby dokázal vstoupit do jejich světa, poznat a vést dialog s nimi   

a s jejich autory. 

 B. Pípal tedy dělá před kázáním pečlivou exegezi. Stejně nutné je to, co 

následuje po exegezi, tento rozpitvaný text dát zase dohromady. „Stmelit ho tou 

nejvlastnější náplní, kterou má v sobě.“60 Tmel, který B. Pípal nachází v textu a který 

                                                 
57

  Více v článku SMOLÍK, Josef. Obnova biblického kázání jako příspěvek k ekumenismu. 
Teologická reflexe (1996), str. 26-35. 
58

  PÍPAL, Blahoslav. Mluvení jazyky a mlčení žen – 1. Korintským 14. Křesťanská revue 24 
(1957), str. 14. 
59

  PÍPAL, Blahoslav. Mluvení jazyky a mlčení žen – 1. Korintským 14. Křesťanská revue 24 
(1957), str. 14. 
60

  PÍPAL, Blahoslav. Smysl tradice (k Ez 14). Teologická příloha Křesťanské revue 1960, str. 
87. 
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mu pomáhá text sestavit zase do smysluplného celku, je nejspíš zvěst a  hluboká víra, 

kterou v člověku způsobuje Duch svatý. Stmelený text je pak samotným kázáním, 

které skrze Ducha svatého může zasáhnout posluchače a vzbuzovat v nich víru. 

Podobně Smolík: „Tak přichází víra v kázání, kázání však skrze slovo Kristovo“ 

(Ř 10,17, překlad Lutherův).61 Bez víry se může stát kázání jen doktrinálním a 

legalistickým poučováním, které je samo o sobě správné, ale neplodné. Kázání pak 

plní funkci stálého obnovování víry, provázení člověka na cestě, na níž „člověk 

začíná vírou, aby k víře došel.“62 „Tato víra je svobodným činem rozhodnutí 

jednotlivce, které je spoluneseno a spolukonstituováno svobodným Božím 

zprostředkováním jeho milosti, která je účinná milost (gratia efficax), není dávána 

samotnou církví, nýbrž spočívá výhradně v suverénní svobodě Boží.“63 Víra, která 

volá Soli Deo gloria, je také tím  tmelem, kterým biblický text voní někdy už po 

prvním přečtení, jindy po dlouhé a perné práci. Exegetickou a homiletickou práci, 

které se snaží objevit v textu kérygma, spojuje v jednotu právě tento tmel. 

 B. Pípal se svou pečlivou exegezí navazuje na přístup k Bibli a Božímu slovu, 

ovlivněný teologií starozákoníka Slavomila Daňka, že totiž biblický text není slovem 

Božím  automaticky. S biblickými texty je třeba pracovat pečlivě a přiměřeně jejich 

záměru a zvěsti, kterou nesou.64 Když jsou slova Bible nesena Duchem svatým         

a probouzejí v posluchačích víru, pak můžeme říci, že se stávají slovem Božím. 

V tomto smyslu Daněk pronáší Verbum Dei fit. A tajemství Božího slova, které se 

stává, je také tajemstvím kázání. Bůh sestupuje a část svého tajemství umožňuje 

poznat i člověku. „Kázáním pak církev vstupuje do tohoto sestupného pohybu Boha 

k lidem, jakoby jej imituje. V tom smyslu kázání není Boží slovo, nýbrž slovo jen     
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  SMOLÍK, Josef. Obnova biblického kázání jako příspěvek k ekumenismu. Teologická 
reflexe (1996), str. 30.  
62

  SMOLÍK, Josef. Obnova biblického kázání jako příspěvek k ekumenismu. Teologická 
reflexe (1996), str. 31. 
63

  SMOLÍK, Josef. Obnova biblického kázání jako příspěvek k ekumenismu. Teologická 
reflexe (1996), str. 34. 
64  B. Pípal navazuje na Daňkovo VERBUM DEI FIT, kterým chtěl Daněk říci, „že  ani bible 
pro nás a pro mnoho lidí kolem nás, včetně třeba těch nejupřímnějších hledačů, není Božím slovem 
automaticky. Že to není automaticky dáno, že by každý, kdo třeba i dnes vezme bibli do ruky, z ní 
zaslech´ pro sebe živé Boží oslovení... Slovo Boží se nám skutečně stává… Pro Daňka také právě 
tenkrát, když Bůh dá Ducha.“ NOHAVICA, J. Evangelický katechismus  pro dospělé. Olomouc, 1997 
str. 15. 
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a jen lidské.“65 Kázání je tedy nápodoba, ne uskutečnění Božího sebesdělení. Karl 

Barth to vyjadřuje slovy, že kázání je „podobenství Božího království“.66 

 Jakou funkci má kázání podle B. Pípala, by se dalo shrnout definicí 

starozákoníka Waltera Brueggemanna (1933), kterou ve své knize Pozvání k naději 

zmiňuje Pavel Filipi: „Kázání není mravní naučení nebo řešení problémů či výklad 

věrouky…, není to dobrá porada, není to romantické laskání ani dobrý humor. Je to 

spíše pohotový, spolehlivý, překvapivý návrh, že skutečný svět, do něhož nás Bůh 

zve, abychom v něm žili, není svět, který nám jako dosažitelný předkládají vládci 

tohoto věku.“67 Tato definice postihuje to, co se v kázáních B. Pípala68 objevuje 

velmi často. Vládci tohoto věku jsou ti, kteří se neustále snaží vyšplhat na Boží trůn  

a usadit se tam. Oni nám stále předkládají falešné naděje, pohrávají si s myšlenkou, 

že si člověk vystačí sám. Svět, do kterého nás zve Bůh skrze slovo Kristovo, je jiný, 

je to svět, ve kterém můžeme zahlédnout odlesk Božího království. Bůh nabízí 

člověku cestu, po které půjde spolu s ním.   

 

4.1. Forma a struktura kázání 

Kázání B. Pípala jsou většinou systematicky a přehledně rozčleněna             

do očíslovaných odstavců. Většina z nich je poměrně dlouhá, každé zhruba čtyři 

strany A4. Řeč kázání působí mnohdy velmi poeticky, občas v textu narazíme na 

přechodníky, zřídka na nějaké nezvyklé výrazy. Cizí slova v zásadě nepoužívá. 

Z textů je jasné, že si kazatel rozhodně uměl se slovy pohrát a jazyk zkultivovat        

a uhladit. I přes jazykovou poetičnost je řeč prostá a velmi srozumitelná. Obvyklá  

jsou delší souvětí. Kazatelovu řeč často doplňují biblické citáty, většinou kralický 

                                                 
65  FILIPI, P. Pozvání k naději, kapitoly o homiletické hermeneutice a exegesi. Praha: Kalich, 
2006, str. 103. 
66

  FILIPI, Pavel. Pozvání k naději – kapitoly o homiletické hermeneutice a exegesi. Praha: 
Kalich, 2006, str. 103. 
 
67

  FILIPI, Pavel. Pozvání k naději – kapitoly o homiletické hermeneutice a exegesi. Praha: 
Kalich, 2006, str. 105. 
68  „ Plést se svrchovanému soudci do pravomoci je zapovězené ovoce. Asi právě proto po něm 
člověk rád sahá. Jako Adam v zahradě Edenu. Chce být jako Bůh. Vědět a rozhodovat“ (z kázání Lk 
13,1-9) „Pomíjivost a závislost člověka je v lidských dějinách zakotvena v hříchu. Žalmista nezavírá 
oči před skutečností, že člověk omezuje člověka, že člověk chce být jako Bůh, že člověk chce Boha 
okrást o božství, anebo je učinit pochybným“ (z kázání Ž 90) „Všecka omezení života a existence, 
veškerá zášť, dotýkající se druhého, zasahující život druhého, při čemž zabití je nejzazší čin celého 
procesu, do něhož i naše tak počestné úmysly klidně mohou být zahrnuty, to vše je zásah do Božího 
vlastnictví. Bohu náleží veškerý život, Bůh bdí nad veškerým životem, ať Boží práva uznáváme anebo 
ne. Tak zní zásada, k níž směřuje i biblický vypravěč. Násilným řešením, hněvem, nenávistí, činy 
omezujícími život, se ocitá každý v okruhu Boží kompetence…“ (Z kázání Gn 4,1-16a). 
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překlad, který rozhodně dodává textu poetičnosti. Často se vyskytují také citáty         

z literatury, která ho v té době pravděpodobně velmi silně oslovovala, mezi zajímavé 

spisovatele patřili především ruští autoři (Dostojevský, Dudincev, Bykav,…)69. Jako 

další ilustraci hojně užívá texty písní z evangelického zpěvníku. 

Samotnou tvorbu kázání předchází exegeze a doprovází ji tak, že určuje, co 

v kázání bude hlavním tématem, ale v samotném kázání je částečně skryta. Exegeze 

je důležitou součástí, ačkoli ke správnému významu textu se člověk může dostat 

hned po prvním přečtení, ale někdy je to mnohem složitější. Pečlivá exegeze pak 

slouží hlavnímu cíli -  zvěstování evangelia.  

U B. Pípala nacházíme dva typy kázání, jednak tématické, které s biblickým 

textem tolik nepracuje, a pak kázání, které rozhodně vychází od biblického textu, ze 

kterého exegezí kazatel dospěje k nějakému zásadnímu tématu. 

Úvod kázání bývá často velmi exegeticky propracován, ve střední části kazatel 

pomalými krůčky směřuje k jádru textu, který je většinou plně vyjádřen až  ve 

stručném, shrnujícím zvěstném závěru. I kázání na starozákonní texty většinou ústí do 

zvěsti novozákonní. Také teologie zůstává „za“ textem a přednesem kázání. Netrčí 

z nich, ale jasná a propracovaná teologie autora drží v celé jeho kazatelské práci. 

Strukturou se mnohá kázání B. Pípala dají přirovnat ke kázáním Slavomila 

Daňka. Velmi dlouhý úvod, který zmiňuje velikost lidského hříchu, je kritický vůči 

současníkovi. Nejdůležitější část kázání je pak shrnuta do posledního jednoho či 

dvou odstavců, které obsahují výklad textu a evangelium. Rozdíl je ale potom 

v dotažení kázání k christologickému někdy až vyznavačskému konci.  

 

Například kázání, jehož základem je Žalm 127: 

„Mluví se o chrámu, jejž vybudoval Šalamoun, dále o městě, kde měli palác 

Davidovci a o snu, v němž se zjevil Hospodin. A teď se mluví o dynastii davidovské, 

o rodu, který míří až k Ježíši Kristu… V očekávání mesiáše měl spatřovat Izrael 

záruku, že Hospodin je s ním, že se jej nezřekl, že  s ním šel do zajetí i ze zajetí, že 

s ním bude do konce světa. Co Izrael čekal, v co doufal, co si jen obrazně 

představoval, čím pro něj byl Davidův rod, to má Kristův učedník v evangeliu svého 

                                                 
69

  Viz např. kázání Gn 3,22; 4,10-12; 6,6-7;11,7-8; 19,24-25 a  Ž 8,1.5-6 + Jb 7,17-20. 
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Pána. Živý Kristus je jedinou zárukou Boží přítomnosti, o kterou se lze opřít v tomto 

světě nejistot a soudů. Kdo se ke Kristu upne věrou, nebude zahanben… Jediná 

jistota, kterou na světě máme, je právě Boží Syn… Když řekneme Kristus, máme    

na mysli vše, co toto jméno představuje: evangelium lásky a odpuštění, zvěst pravdy 

a života věčného, Krista jenž vstal z hrobu, i jeho lid, ponížený a přece vítězný. Jen 

v tomto jménu je naděje.“ 

 

Toto jakési přemostění, překlenutí propasti mezi člověkem a Bohem, mezi lidským 

hříchem a Boží milostí činí B. Pípal vždy christologicky. Bůh, který sestupuje a sám 

překračuje propast k člověku ve svém Synu Ježíši Kristu. Bůh stále znovu hledá 

člověka. Staví se za člověka, drží ho za ruku a neklade si žádné podmínky. Chce 

smířit člověka se sebou, toho člověka, který chtěl být jako Bůh. Ježíš Kristus, druhý 

Adam, ve kterém k nám přišel sám Bůh, napíná nad propastí lano, tvoří oblouk,        

a tento oblouk sahá až k prvnímu Adamovi, tedy k lidem, jakými jsme i my. Tímto 

obloukem je nám zpřístupněna cesta do světa spásy - „ráj se opět otvírá“ (z kázání 

Gn 3,1-24) . 

 

4.2.  Biblický text a kázání 

V jistém zjednodušení a shrnutí lze říci, že B. Pípal k textům přistupuje  

v rámci hermeneutického kruhu nebo „hermeneutického čtyřúhelníku“: autoři a jeho 

svět – věc a její svět – recipienti a jejich svět – texty a jejich svět.70  Někdy vychází 

od posluchače, kterému text přibližuje, a jeho současného (křesťanského) světa:  

 

„Denně hlásí rozhlas a televize a tisk, jak strašlivě se lidé mezi sebou chovají, jak 

otřesně jeden zachází s druhým, nesporně ne jinak než Kain s Ábelem. A jestliže 

k tomuto starému vyprávění připojíme výklad z Kázání na hoře, jak Ježíš četl tyto 

texty, ta událost mezi Kainem a Ábelem je šita přesně na naše tělo. Tak čteme: 

Slyšeli jste, že říkáno bylo starým: Nezabiješ, ale já pravím vám: Kdo by se hněval 

na bratra svého nebo kdo by mu řekl: Blázne, je povinen stát před soudem. V těchto 

úvahách nejde o extrémní činy, nýbrž o napětí mezi lidmi, ve kterém žijeme a které 

činí náš život téměř nesnesitelným“ (z kázání Gn 4,1-16). 

 

                                                 
70  Tak OEMING, Manfred. Úvod do biblické hermeneutiky (Cesty k pochopení textu). Praha: 
Vyšehrad, 2001, str. 17n. 
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Příběh o Kainovi a Ábelovi je pro posluchače známý. Mnozí by o něm řekli: „Je 

napínavý a zajímavý, dobře se poslouchá, ale jakou zvěst nám na základě tohoto 

textu může kazatel podat? Je to příběh, který se nás netýká“ (z kázání Gn 4,1-16).  

B. Pípal se ho pokouší zpřítomnit posluchačům. Není to jen nějaká starověká 

legenda, je to příběh, který je aktuální stále, může k posluchači promluvit i dnes. 

Nepotřebuje žádnou mohutnou aktualizaci, stačí upozornit na svět, ve kterém 

posluchač žije. Posluchač náhle pozoruje velmi jasné spojitosti. 

 

Často také kazatel provádí posluchače historickým pozadím – tedy „světem autora“ 

či „světem textu“71:  

„Mluvíme o události, která se stala velice dávno, už tomu bude skoro dva tisíce let,    

a přece ji známe poměrně dobře, víme dokonce, co zpívali učedníci s Ježíšem, když 

se ubírali na horu Olivetskou… Proč se brali právě na horu Olivetskou?… Je také 

možné, že hora Olivetská byla spojována s Božím soudem. Pres či lis, jímž se tlačily 

olivy…, představoval Boží soud“ (z kázání Mt 26,30-35). 

 

Nebo spojuje podobně jako již v ukázce v bodu jedna „svět autora“ se „světem 

posluchače či čtenáře“72:  

 

„Co se tu pod věží v Siloe stalo, není však ani náhoda. Toto slovo Bible nezná. 

Náhoda vylučuje jakoukoli spojitost. Takové myšlení je cizí Starému i Novému 

zákonu. Ježíš popírá pouze spojitost mezi hříchem a smrtí zabitých. Bere vítr 

z plachet těm, kdo se dávají unášet svými představami a dogmaty. Nepopírá však jiné 

spojitosti, i když bývají nezřetelné. Ale jednu z nich by každý člověk vidět mohl       

a měl: Spojitost katastrofy se sebou… Lidský život není nic jiného než lhůta, jejíž 

délku člověk nezná. Může skončit nenadále… Lhůta nám daná z podivuhodných 

příčin ještě neskončila. Ještě se od nás něco očekává…“ (z kázání Lk 13,1-9). 

 

                                                 
71

  OEMING, Manfred. Úvod do biblické hermeneutiky (Cesty k pochopení textu). Praha: 
Vyšehrad, 2001, str. 17nn. 
72

  OEMING, Manfred. Úvod do biblické hermeneutiky (Cesty k pochopení textu). Praha: 
Vyšehrad, 2001, str. 17nn. 
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Toto krátké shrnutí je velmi schematické, ale snad se na něm dobře ukázalo, jak       

B. Pípal k textům přistupoval: jak nenásilně a účinně provázel po onom 

hermeneutickém kruhu své posluchače a vodil je po stezkách k textům plným vody 

života. Jak dokázal projít cestou k textu jeho dějinné pozadí, neopomenul samotný 

text a jeho kontext, ale také nezůstal dlužen svým posluchačům „dotažení“ až         

do jejich světa.  

Základy kázání nejsou většinou jen jednotlivé verše. Jsou-li, pak B. Pípal 

velmi zřetelně odkazuje na jejich kontext. Nevytrhává z něj, ale vykládá v jeho 

napětí i v jeho souvislostech ten který biblický verš. V tom se projevují teologické 

důrazy pro exegezi žáků Daňkovy školy, kteří dbají na to, aby části textů nebyly 

vytrhávány z kontextu (i celého kánonu) a aby Bible byla vykládána Biblí.  

 

„V potopě a ve zkáze Sodomy a Gomory můžeme vidět první záblesky apokalyptiky, 

která vlastně není ničím jiným než do budoucnosti promítnutím toho, co se událo 

kdysi v dávnověku…. Co bylo na začátku, bude i na konci“ (z kázání Gn 3,22; 4,10-

12; 6,6-7;…). 

 

„Pohané… očekávali chvíli návratu slunce jako projev přízně bohů, jako závdavek   

a důkaz toho, že život opět vítězí nad smrtí. Křesťané neoslavují přírodní dění, ale 

samého Stvořitele, jemuž samému je připisována spravedlnost, která má co činit se 

soudem. I našemu verši předchází zvěst o soudu, o hořící peci, v níž bude spálena 

bezbožnost a pyšní“ (z kázání Mal 4,2). 

 

Kazatel si nevezme jeden vytržený verš z kontextu za odrazový můstek, ale 

snaží se pochopit argumentaci autora, jeho celkové pochopení tématu. Kazatel tak bere 

autora textu vážně jako svého rovnocenného partnera v rozhovoru a pustí jej přiměřeně 

ke slovu.  

Všechna kázání gradují ke zvěstnému závěru. Někdy je ovšem tato gradace 

trochu zamlžena exegezí, při níž může posluchač ztratit dlouhou nit, která se celým 

kázáním velmi logicky a smysluplně vine. Takové exegetické rozbory jsou 

především u kázání na starozákonní narativní texty.  
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4.3. Posluchač 

Z kázání je patrný zápas o pochopení, kdo jsou kazatelovi posluchači. Snažil se být 

srozumitelný pro širokou veřejnost. Věděl, že pod jeho kazatelnou nesedí jen samí 

intelektuálové, ale také prostí lidé. I když v jeho kázáních nalezneme jen velmi 

zřídka aktualizace pro dnešního posluchače, není jeho kázání jen jakousi přednáškou 

o minulosti. Texty, na které káže, se týkají i dnešního člověka. Posluchač jimi může 

být zasažen, i když mu text není aktualizován. Text sám je aktuální:73   

„Vypravěč zřejmě přichází až k základnímu pohledu, i když to všechno traduje 

v rouchu starého předního Orientu, avšak podivuhodně se z toho roucha vysvléká     

a předkládá otázky obecně lidské. Pokud jde o naši dobu, nemáme nejmenšího práva 

se nad tímto vyprávěním povyšovat, jako bychom neznali bezpráví a násilí                

a prolévání krve.“ (z kázání Gn 4,1-16) 

 

„Druhá věc, která vyplývá ze všech příběhů o možnostech zkázy, je živé vědomí 

stvořenosti člověka a vědomí omezenosti a konce, k němuž spěje vše živé a celý 

svět. Člověku ani zemi, na které žije a která mu je propůjčena, není přislíbena 

věčnost; pro to nenajdeme v Bibli jediný doklad“ (z kázání Gn 3,22; 4,10-12; 6,6-

7;11,7-8; 19,24-25 ). 

 

B. Pípal se snaží propojit myšlení biblických svědků víry a současných 

svědků Krista. Text se týká starozákonního člověka, ale stejně tak se týká nás a 

našeho světa. S biblickým svědkem nás spojuje víra. Texty, které se často zdají být 

vzdáleny, jsou aktuální i pro dnešního posluchače. 

To, že se kazatel zamýšlí nad svým posluchačem, lze usuzovat nejen z jeho 

článků o jednoduchém a prostém Slovu, které může oslovit každého, ale také z jeho 

poznámek, které jsou například u kázání na text z Jeremjášova proroctví a které si 

zřejmě dělal i u dalších kázání. 

 

Pípal k textu Jr 9,22-23 píše: „Několik poznámek, aby bylo kázání více méně 

akademické přizpůsobeno přízemnějším podmínkám.“   

                                                 
73  V jeho kázáních nalezneme obě dvě možnosti aplikace exegeze v kázání, o kterých mluví ve 
svém hodnocení kázání Sbírky kázání 1960, 1968 a 1970 Jiří Doležal (In: SMOLÍK, Josef. Radost ze 
Slova. Náčrt homiletiky. Praha: Kalich, 1983, str. 129n) a to (1) kázání veskrze aktuální, obrácené 
k posluchači; a (2) „kázání exegetické“ držící se textu a ztěžka dotahující jeho intence až do současné 
doby. Blahoslav Pípal je blízko svým posluchačům, snaží se exegetické kázání přiblížit posluchači, 
oslovit jej v jeho situaci. 
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1) Kolikrát musíme slyšet: My jsme ti nejlepší, my máme nejlepší zřízení, 

nejlepší ideologii, nejvíce možností atd. Dnes bohudík tato chlouba poněkud 

pokulhává, ale dál patří k podstatě našeho oficiálního programu. 

2) Umělci by jistě mohli vykládat romány o tom, kolik je mezi nimi závisti        

a řevnivosti. 

3) Chlouba vede v posledu k oslavování člověka a k prosazování jeho nároků. 

4) Jak jsme hrdi, a právem, na Komenského, na T. G. Masaryka a jiné velké 

osobnosti minulosti, na vědce, na herce i sportovce českého původu!  

5) Jak naléhavě bychom dnes ve společnosti i v církvi potřebovali silnou 

osobnost. Ohrnovali jsme nos nad liberalismem, který stavěl silné osobnosti 

do popředí, ale dnes nemáme koho postavit do čela. 

6) Kolik kazatelů je náramně spokojeno s tím, co dělají a co nedělají a jak to 

dělají a jak to nedělají a kolik sborů s uspokojením hledí na jejich činnost i na 

své přešlapování na místě, jako by se nic jiného dělat nedalo a nemělo. 

7) Kdo se něčím chlubí, ať to je moudrost a věda, síla a postavení anebo 

bohatství a vliv, má to, čím se chlubí, za svůj životní cíl a program; pro nic 

jiného obvykle nemá v srdci místo ani čas ve svém rozvrhu; je schopen          

v zájmu svých plánů jít i proti druhým i proti samotnému Bohu, když mu 

překáží v jeho plánech, anebo by rád Pána Boha vtáhl do svého programu 

jako garanta úspěchů. 

8) Jan Kalvin to vyjádřil stručně a znamenitě: Soli Deo gloria! Jinak slaví 

člověk sám sebe, ať se vychloubá čímkoli, a tam, kde slaví sebe sama, 

dochází záhy ke katastrofě. Nedávno odkryli na Sibiři další hromadný hrob     

s třemi sty mrtvých. (poznámky ke kázání Jr 9,23-24) 

Z těchto poznámek vysvítá také Pípalovo zásadní téma: Soli Deo gloria! 

 

4.3.1. Soli Deo gloria 

Hospodin se nás nevzdá, měli bychom to přijmout a snažit se být jeho 

svědky. Měli bychom si uvědomit, že vše, co zde na světě dostáváme, je dar, není to 

samozřejmost a už vůbec ne naše zásluha. Ani to, že jsme schopni předávat 

evangelium druhým, není samozřejmost, měli bychom za to děkovat. Proto tedy Soli 

Deo gloria! A tato výzva je základem veškerých kázání B. Pípala. V tomto směru 

navazuje Pípal na Daňka, který výzvu ovšem pozměnil na Soli Deo existentia. 
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 Takový je obraz člověka, který stále natahuje svou ruku po stromu poznání,   

a naproti němu stojí obraz milostivého Boha, který stále znovu odpouští a nabízí 

hříšníkovi otevřenou náruč. Nejhorším lidským hříchem je tedy touha vyšplhat se 

nahoru, touha dosáhnout božskosti. Pípal je velmi kritický ke všem pokusům            

o jakousi obrodu lidství či vyzdvižení člověka do středu všeho dění. Humanismus, 

romantismus, pietismus či Komenského myšlenky o převýchově74 jsou jen dalšími    

a dalšími falešnými pokusy, které se zaměřují na člověka a snaží se dokázat jeho 

polepšitelnost. Takové směry mají velmi blízko k magii, často spoléhají na to, že 

když člověk uvěří, už je vyhráno. Člověk je prostě hříšný a v tomto směru také 

bezmocný. Jediné, na co může spoléhat, je Boží milost.  

  

„Na toto zidealizování cesty za Kristem doplácíme již dobrých sto let. V této věci nás 

velice neblaze poznamenal pietismus, který jako by přehlédl Lukášovo varování        

a naopak začal líčit cestu za Kristem jako krásné, poklidné a úspěšné putování        

do ráje… Kus jejich bludného učení vězí v nás všech. Jsme v hloubi duše 

přesvědčeni, že ten, kdo se vydal za Kristem, bude mít všechno lehčí. Na tento blud 

jsme doplatili v letech padesátých a šedesátých, kdy tisíce lidí houfně opustilo naši 

církev… Pán Ježíš není kouzelný proutek, magické zaříkávadlo. Tyto představy patří 

do romantismu a pietismu“ ( z kázání Lk 14,25-31). 

 

Téma Boží svrchovanosti a nedisponovatelnosti nalezneme i v kázáních 

Slavomila Daňka75, kterému se stejně jako B. Pípalovi příčí jakékoli vyzdvihování 

lidských tvorů, a proto je jeho základním heslem právě Soli Deo existentia.76 Toto 

téma spojuje B. Pípala také s teology, jakými byli J. L. Hromádka a K. Barth. Téma 

protestu proti modlářství zmiňuje ve svém článku „Daněk a daňkovci“ také Pavel 
                                                 
74  Takové narážky nalezneme například v kázáních J 2,1-11; J 18,37nn; Ž 8,1.5-6 + Jb 7,17-20. 
75  LANDOVÁ, Tabita. Kázání jako podobenství Božího království, Barthovo učení o Kristově 
prorockém díle a jeho homiletické důsledky. Studie a texty ETF 9 (2005), str. 131. 
76

  Vycházím z kázání Iz 42,8, kde Slavomil Daněk píše: „Slávy své jinému nedám – ani těm, 
kteří falšují Boha – nedá ji přece, aby mohli říci, že tato karikatura Boha se osvědčila. Dá za pravdu a 
právo jen svým služebníkům jako Jj 42,2.7: ... Pozor tedy, když oslavy takového Wilsona nebo 
Masaryka začínají lidem plésti hlavu! Těch obrazů jest už skoro mnoho, když jsou za každou druhou 
výkladní skříní! To hraničí už pomalu s nevkusem – nedovede to český národ jinak než Habsburkové 
– či jen sladká pomsta? Hlídka školáků u obrazu Masarykova, aby každý smekl – ukazuje tu 
v zárodku něco, co páchne podezřele modlářstvím! Text: ani chvály své rytinám, ani národu ne, který 
uctívá své osvoboditele a hrdiny, kteří sklízí ovoce spravedlnosti Boží – nedal by ani církvi, jež se 
zdobí jménem Božích bojovníků a křesťanského bratrstva. Nedovolí, krátce, nikdy ztotožniti svou věc 
s věcí některého národa – církve, některých snah – ideálů lidských. To jsou vlastně všecko jen taková 
„díla rukou lidských“ – „rytiny“, o nichž text biblický.“ Citováno dle: Kázání na Iz 42,8, archiv S. C. 
Daňka, katedra praktické teologie ETF UK. 
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Filipi.77 Jde tedy nejspíše o zatížení tzv. skupiny daňkovců. U B. Pípala ale je možno 

nalézt i onu „pozitivní zvěst vykládaného oddílu.“ Ta je vždy zmíněna v posledním 

jednom či dvou odstavcích kázání.  

 Milan Hájek, Pípalův současník, se o kázání vyjadřuje podobně jako B. Pípal. 

Novozákonní pojmy, pod které můžeme zahrnout kazatelskou činnost (především 

kérryssó, euangelizomai), znamenají oznámit objektivní skutečnost Božího spasení. 

Kazatel je jejich tlumočníkem či poslem, který přináší, sděluje slovo někoho jiného, 

někoho většího, než je on sám. Kazateli je svěřen veliký úkol -  předávat ostatním 

Boží slovo, v tom je jeho autorita, ale také naprostá závislost. Na tuto závislost by 

neměl kazatel zapomínat, aby nedošlo ke zneužívání svěřeného úkolu tím, že do 

poselství začne vnášet své nálady a názory, chuti a nechuti. To rozhodně není dobré 

ani pro kazatele ani pro posluchače, před kterými se kazatel už zbavil trémy. „V 

obecném úpadku biblického a věroučného vědomí nemáme už povětšině proč obávat 

se kontroly sborem. Ale zlé jest, nevíme-li, co je bázeň a chvění před Svatým.“78 To 

je ono vyznání Soli Deo gloria. 

 

4.4. Rozbor kázání 

Kázání B. Pípala lze rozčlenit, jak již bylo zmíněno, na dva typy. Jednak jsou 

to zcela „tématická“ kázání, u kterých je text kázání pro kazatele jen odrazovým 

můstkem; pro kazatele je nejdůležitější téma, např. člověk, život, smrt atp. 

V takových kázáních se kazatel biblického textu téměř nedotýká79. Druhým typem 

jsou kázání, ve kterých kazatel vychází z biblických textů, v nichž nachází své téma. 

Kazatel se pak o biblický text opírá a hlavní zvěst nachází právě v něm. Pro rozbor 

jsem vybrala z každého typu jedno kázání. Kázání analyzuji  přibližně podle této 

osnovy: 

I) PRVNÍ DOJEM:  

 - jasnost, srozumitelnost – jak kazatel oslovuje čtenáře 

II) VÝBĚR TEXTU: 

                                                 
77

 „…z toho, co znám, nabývám tísnivého pocitu, že kazatelé docela přesně věděli, před čím 
mají své posluchače varovat, jaké jejich povrchní názory vyvracet, ale už ne tak přesvědčivě vyjádřit 
pozitivní zvěst vykládaného oddílu. Starozákonní protest proti modlářství, ona do omrzení opakovaná 
Calvinova věta, že člověk je továrna na modly, nájezdy proti zpovrchnělé církvi, jež přestala být 
nevěstou Kristovou a stala se nevěstkou Satanovou – to vše tvoří jakýsi cantus firmus nejednoho 
kázání daňkovců." FILIPI, Pavel. Daněk a daňkovci. Studie a texty ETF 11/2 (2007), str. 117.  
78  HÁJEK, Milan. Novozákonní pojmy pro službu Božím slovem, Křesťanská revue 44 (1977), 
s. 9-11. 
79  Srov. Kázání na Ž 8,1.5-6 + Jb 7,17-20 nebo na 1K 13. 
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 A) průběh kázání: členění, odstavce, jednotlivé myšlenky, úvod, stať, závěr,  

exkurzy, vedlejší myšlenky, které s kázáním moc nesouvisejí 

 B) postup textu: jak sleduje kazatel biblický text 

 C) kvantifikace: na co je položen důraz, struktura a vzájemná provázanost 

jednotlivých částí kázání, jaký poměr zabírá úvod 

 D) závěr: co poví, výzva, ujištění 

 E) vztah úvodu a závěru:  

III) BIBLICKÝ TEXT:  

A) povaha: volba jednoho verše, příběhu, tématu, dlouhé či krátké 

perikopy… 

B) kontext: zařazení textu do většího kontextu, do okolních textů, knihy apod. 

C) další texty: citace jiných textů, odkazy k jiným místům v Bibli, jiný druh  

literatury  

IV) TEOLOGIE KÁZÁNÍ: 

 A) hlavní: o co mu jde, jak se projevuje kazatel jako teolog, co chce kázáním  

            povědět 

 B) základní výpověď: o Bohu, o Kristu, o Duchu 

 C) další výpověď: o člověku, o světu, o církvi 

V) APLIKACE: 

 A) kde: na kterých místech, zda přechází do současnosti, v čem, kde chce být  

            aktuální 

B) představa: jaké posluchače si kazatel představuje 

C) svět: jak vidí svět, do kterého káže 

D) polemizuje s něčím, někým 

VI) ŘEČ: 

 A) ráz: jeho vlastní vyjadřovací prostředky, cizí slova, barva, způsob, délka  

           vět, délka kázání 

 B) ilustrace 

   

4.4.1. Kázání Gn 3,22; 4,10-12; 6,6-7; 11,7-8; 19,24-25; (Ex 32,7-14)80      

I) První dojem z četby. 

                                                 
80  Viz příloha č. 3. 
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Kázání je dlouhé, ale přesto jasné a srozumitelné. I přes jeho délku lze při čtení 

snadno udržet pozornost, otázkou je, jak by to bylo při poslechu. Kazatel začíná 

kázání převyprávěním příběhů ze začátku Bible a čtenáře jasně osloví a vtáhne       

do příběhu, když zmíní, že tyto příběhy se týkají všech lidí. Důležitý je pak 

především stručný shrnující závěr, ze kterého najednou vysvítá velká naděje. Člověk 

má šanci, logika zločinu a trestu vždycky nefunguje, Bůh posílá svého Syna a nabízí 

lásku všem lidem. 

II) Výběr textu.  

Jak jsem již v úvodu zmínila, není snadné zjistit, kdy a pro jaký účel bylo toto kázání 

napsané, proto se tím v rozboru kázání nezabývám. 

A) Průběh kázání. 

Kázání je rozčleněno do 12 očíslovaných odstavců, ty pak můžeme spojit do tří 

větších celků – úvod, stať a závěr. Tak je to u většiny Pípalových kázání. 

 

Úvod   

1. Člověku byla svěřena vláda nad zemí, má ji spravovat moudře a spravedlivě, tzn. 

podle Božích příkazů. 

2. Člověk dostal také příslib o rozmnožování: „Ploďte se množte se“ (Gn 1,28). 

3. Opak těchto příběhů jsou „katastrofické“ příběhy. Člověk má také možnost 

postavit se proti Stvořiteli. Člověk neposlouchá Boží příkazy a tím ničí sám sebe. 

4. Tento odstavec je shrnutím pěti přečtených „katastrofických příběhů“, které jsou 

základem kázání. Co člověk ztrácí, když se staví proti Bohu. 

5. Tyto příběhy se týkají všech lidí, nejen Božího lidu, kterému dal Bůh přikázání. 

6. Hermeneutika – všechny starověké národy měly podobné příběhy, které se týkaly 

všelidských otázek, nejen Izraele. 

 

Stať 

7. Znovu se kazatel vrací k otázce hříchu. Všichni mají možnost se postavit proti 

Bohu, otázka hříchu je všelidská. Člověk se liší od ostatních tvorů tím, že                  

o možnostech, které mu Bůh dává, ví, je poučen těmito příběhy, může varovat, může 

hlásat poselství o Božím soudu a o Boží milosti. 

8. První věc společná všem lidem je, že celý svět je ohrožen už od počátku. Církev 

měla v těchto příbězích varování, ale mnohdy je nebrala vážně a nevarovala, 

nepřipomínala křehkost světa, teď musí nést následky. 
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9. Příběhy upozorňují i na stvořenost, a tedy i omezenost člověka. To je druhá       

věc společná všem lidem, ať věří v Boha zjeveného v Kristu anebo ne.                            

V „katastrofických“ příbězích můžeme zahlédnout záblesky apokalyptiky: příběhy, 

které se jednou stanou znovu a v plné šíři. Tyto příběhy ze začátku a konce Bible 

upozorňují na neodvratný konec. Těmto příběhům se nelze vyhýbat. 

10. Vina a trest – člověk na sobě nese vinu, a proto je zde i Boží trest. Vina je třetí 

věc společná všem lidem. Hospodinu ale nejde o záhubu stvoření, ale o to, aby se 

lidé mezi sebou nevyhubili sami, Bůh chce své stvoření zachovat. 

11. Člověk sahá po stromu poznání a touží být jako Bůh, touží o všem rozhodovat, 

vládnout, chce se vymanit ze stvořenosti. Znovu se kazatel vrací k příběhům, které 

jsou základem kázání. Bůh toto bezpráví, o kterém příběhy mluví, nemůže nechat jen 

tak bez povšimnutí. Nemůže jen tak nečinně hledět, když krev bratra volá ze země… 

Člověk musí platit za své hříchy. 

 

Závěr 

12. I ve starozákonních příbězích se objevuje Bůh lásky. Je tu stále naděje: Kain nosí 

ochranné znamení. Noe je zachráněn… Do všech těchto příběhů zasahuje najednou 

milosrdný Bůh. Logika se bortí, protože vše směřuje k příběhu nepochopitelné lásky 

Božího Syna k člověku i ke světu, vše ústí v příběh lásky nezasloužené, nabízené 

všem lidem. 

 

B) Postup textu  

Kazatel se biblického textu, jež si vybral za základ kázání, v podstatě drží                  

a připomíná jej. Tématem kázání je lidský hřích, který právě na těchto příbězích lze 

velmi dobře ukázat a který není konečnou stanicí. I přes lidský hřích člověka Bůh 

nezatracuje. Biblické příběhy, které jsou základem kázání, zmiňuje kazatel v úvodu   

a vrací se k nim v závěru, ve kterém je dovádí dál a nachází v nich zásah 

milosrdného Boha. 

 

C) Kvantifikace.  

Jednotlivé části kázání na sebe plynule navazují. Úvod a stať tvoří nejdelší úsek 

(zhruba 180 řádků z 202). Nejdůležitější zvěstný závěr je pak shrnut na pouhých 22 

řádků. To ukazuje na poměr mezi líčením lidského hříchu a Boží milosti, což jsou 

dva důrazy kázání. Velký důraz je tedy položen na líčení lidského hříchu, kterým je 
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touha vyrovnat se Bohu, touha vyšplhat se na Boží trůn. Ale nejdůležitější roli hraje 

poslední odstavec, tedy závěr, tak je to téměř u všech kázání B. Pípala. Sice krátce, 

ale jasně a důrazně je vylíčena Boží milost, nepochopitelná Boží láska zjevená 

v Ježíši Kristu, kterou si žádný člověk nezasluhuje. 

 

D) Závěr.  

Vyústěním kázání je Boží milost, která byla zjevena v příběhu „nepochopitelné lásky 

Božího Syna k člověku a ke světu.“ Výzvou je naděje, že lze pokračovat na cestě 

životem i přes naše hříchy. Na této cestě máme sloužit Hospodinu. 

 

E) Vztah úvodu a závěru je velmi logický. V úvodu v odstavci čtvrtém zmiňuje 

kazatel „katastrofické“ příběhy, které se týkají všech lidí. Vyzdvihuje v nich to, co 

člověk svou neposlušností vůči Bohu ztrácí: „ze závisti zabíjí Kain svého bratra        

a stává se tulákem bez domova, pro zlé výtvory lidského srdce je zaplavena celá 

země vodami potopy,… pro strašlivé hříchy mizí Sodoma a Gomora s veškerou 

civilizací v ohni a propadlišti.“ 

V závěru se kazatel k biblickému textu vrací, ale vyzdvihuje v něm zcela jiné věci 

než v úvodu, i v těchto příbězích nachází zásah milosrdného Boha: „Kain může dál 

žít; nosí na čele ochranné znamení. Noe je vysvobozen z vod potopy a staví oltář 

Hospodinu, Lot je zachráněn ze Sodomy a pije víno, plod této země.“ 

 

III) Biblický text. 

Kazatel si vybral za text kázání 5 příběhů z počátečních kapitol Bible. Všechny tyto 

příběhy hovoří o lidském hříchu, o vzpouře člověka proti Bohu. Zároveň ze všech,    

i přes jejich ponurost, vysvítá naděje.  

Kazatel příběhy nevytrhuje z kontextu, zmiňuje okolní texty, na které tyto 

příběhy navazují. Člověku byl svěřen veliký úkol: vládnout nad zemí,  plodit se        

a množit. Tento úkol přetrval i po vyhnání z ráje. Člověk dostal od Boha určité 

možnosti, kterých žel také zneužívá – staví se proti Bohu a touží ho svrhnout z jeho 

trůnu a začít vládnout sám. Proto přichází příběhy o „katastrofách“. Po zločinu 

následuje trest.  

Kazatel na text hledí v široké souvislosti, poukazuje i na další místa z Bible 

týkající se oddílu. V úvodu poukazuje na možnosti, které člověk dostává od Boha. 

Zde cituje  Ž 8: „Pánem jsi ho učinil nad dílem rukou svých…“ Člověk se má starat  
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o stvořitelské dílo moudře a spravedlivě, respektovat Boží příkazy a chránit život. 

Tady dále kazatel zmiňuje spravování země v době královské. Když králové 

zapomínali na to, že mají především sloužit Bohu, který jim tuto zemi svěřil, zemi 

ničili.  

Dále kazatel vidí spojitost textů z úvodních kapitol Bible s texty závěrečné 

knihy Bible. To, co líčí úvodní příběhy bible, se jednou stane znovu a v nezměrné 

hloubce. Zjevení Janovo navazuje na tyto příběhy a je jakousi předzvěstí. Co se stalo 

na začátku, stane se i na konci. Ale máme naději. „V tomto světě, ohroženém 

apokalyptickými jezdci, kteří brázdí krajinu a děsí lidské duše, působí Bůh 

nekonečného milosrdenství.“ 

Kazatelovi jsou inspirací mnohdy i jiné, nebiblické texty. Často cituje 

beletristická díla, zvláštní oblibě se těšila díla  některých ruských autorů. V tomto 

kázání nalezneme hned dva odkazy: „Vasil Bykav v knize Lom81 píše o synu 

pravoslavného kněze, že se musel zříci i svého otce, jestliže chtěl vystudovat. Nejen 

kyselý déšť, ale tyto požadavky hubí dílo stvoření.“ Když pak hovoří kazatel o lidské 

vině a Božím trestu, uvádí: „F. M. Dovstojevský dobře znal tuto spojitost, když 

jednomu svému dílu dal název: Zločin a trest.“ 

 

IV) Teologie kázání 

A) Už z předchozích částí rozboru vysvítá základní teze kázání: Bůh je trestající 

soudce, ale zároveň milující Stvořitel, který se zjevuje ve svém Synu. V soudu nad 

Božím stvořením se projevuje to, co lidskému soudu chybí, slitování. Bůh své 

stvoření i přes jeho obrovský hřích miluje a chce ho zachránit, proto posílá svého 

Syna k člověku.  

 

B) Základní výpovědi  

Bůh jako Stvořitel, který dává člověku možnost vládnout nad zemí a dává mu příslib  

rozmnožování. 

Vševědoucí Bůh, který nemůže nechat lidský hřích jen tak bez povšimnutí. 

Bůh jako trestající soudce, kterému nejde o zničení stvoření, smyslem trestu je 

„zastavení díla zkázy hubícího celé stvoření.“ 

                                                 
81  Bykav, Vasil. Lom. Praha: Lidové nakladatelství, 1989. 
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Bůh zjevený v Kristu, Bůh lásky, Bůh nekonečného milosrdenství, který nabízí svou 

lásku celému světu. 

Ježíš Kristus, Boží Syn, který je poslán k člověku, přichází k němu s nepochopitelnou 

láskou, kterou nabízí všem, nejen úzkému kruhu vyznavačů, ale celému světu. 

O Duchu v tomto kázání žádné výpovědi nenajdeme, pneumatologie se v dochovaných 

kázáních B. Pípala vyskytuje jen zřídka. 

 

C) O člověku se kázání zmiňuje hodně. Člověku byl dán úkol spravovat zemi            

a rozmnožovat se. Tento úkol trvá i po vyhnání z ráje. Člověk se staví proti Bohu, 

stále se natahuje po stromu poznání a tím ničí zemi, stvoření i sám sebe. Kazatel 

zmiňuje tři věci, které se týkají všech lidí bez rozdílu:  

1) Hřích, kterým je ohrožen celý svět už od počátku. 

2) Stvořenost člověka a vědomí omezenosti a konce, ke kterému všechno živé spěje. 

3) Vina, které se člověk dopustil, když se postavil proti Bohu. Za tuto vinu musí 

člověk platit, proto přichází trest. 

Člověk ale může, i přes svůj hřích, omezenost a vinu, vyhlížet do budoucnosti, může 

vyhlížet nové nebe a novou zemi.   

Výpověď o světě je stručná a jasná, svět je ohrožen už od počátku, už od stvoření. 

Hned od počátku byl velmi křehký, protože Bůh dal člověku svobodu, možnost se 

rozhodnout. Člověk tuto svobodu zneužil, postavil se proti Bohu v touze dostat se na 

jeho místo a tak svět ohrozil. 

Církev o tomto ohrožení měla a mohla vědět právě z těchto příběhů. Ale poselství    

o křehkosti a zkáze světa nepřipomínala, nevarovala před zkázou, kterou lidé 

přinášejí, když se staví proti Bohu a tak „musí nést následky svého mlčení.“ 

 

V) Aplikace 

Hned v úvodu kazatel aplikuje text na současnou situaci. Říká, že dnes je otázka 

zničení stvořitelského díla velmi aktuální. Ale lidé ji zužují a řeší jen problém 

ochrany přírody. Otázka zničení stvořitelského díla je mnohem širší a její kořen tkví 

především ve společenství, od kterého se ničení přírody odvíjí. 

 Aktualizací jinak v kázání mnoho nenajdeme. Kazatel v každém biblickém 

příběhu spatřuje aktuálnost, není třeba příběh nijak zvlášť přibližovat, jen je třeba si 

uvědomit, že se nás týká. Otázka lidského hříchu se týká všech lidí. To, co popisují 

příběhy z knihy Genesis, se týká všech a děje se stále. Člověk touží po moci, touží 
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rozhodovat, touží ovládat druhé, touží se vymanit z Božího područí. A toto téma je    

a bylo  aktuální v každé době i dnes. 

 Kazatel káže pro všechny lidi. Téma kázání se týká všech. Chce povzbudit, 

což se mu daří velmi dobře v závěru. Káže v době komunismu a i v tomto kázání lze 

vysledovat jisté narážky, které se pak často opakují i v jiných kázáních. Takovým 

tématem brojícím proti době, ve které kazatel žije, je především lidská touha           

po dosažení božskosti.  

„Může laskavý Bůh schvalovat, co dělá, vyrábí člověk, chystaje zkázu druhým          

i sobě, když vymýšlí náhražky Boha, lživé ideologie a nástroje záhuby lidské duše    

a vraždí i malé děti? Tolerance je velká věc, ale to, v čem žijeme a čemu dáváme 

přednost, není snášenlivost požadovaná apoštolem od křesťanů, nýbrž zbabělá 

smířlivost, ohrožující svět přinejmenším stejně jako zbraně hromadného ničení.“  

 

VI) Řeč. 

Kázání je dosti rozsáhlé, zabírá tři a půl strany A4, 202 řádků. Řeč kázání působí 

často poeticky, je vidět, že kazatel si uměl pohrát s jazykem (užívá přechodníků, 

trpného rodu, neobvyklých výrazů), to je také způsobeno tím, že užívá kralický 

překlad Bible:  

„Pro neposlušnost ztrácí Adam s Evou Boží zahradu a musí v „potu tváři dobývat 

svůj chléb (Gn 3,19), ze závisti zabíjí Kain svého bratra a stává se tulákem bez 

domova (Gn 4,12), pro zlé výtvory lidského srdce je zaplavena celá země vodami 

potopy, za zbožštění technických prostředků a vynálezů, projevující se stavbou 

babylónské věže, je lidstvo rozehnáno, aby jeden druhému nerozuměl (Gn 11,7), pro 

křik ubožáků (Gn 18,11) a pro strašlivé hříchy mizí Sodoma a Gomora s veškerou 

civilizací v ohni a propadlišti.“ 

Cizí slova téměř nepoužívá, chce být srozumitelný širokému publiku (více výše 

v kapitole o posluchači). Většinou užívá delší souvětí. Ilustrací v kázání mnoho 

nenajdeme. 
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4.4.2. Kázání Ž 8,1.5-6; Jb 7,17-2082 

I) První dojem z četby. 

Z celého kázání mě hned zaujal právě úvodní citát z románu V. Dudinceva,  který je 

odrazovým můstkem pro celé kázání.  

 

II) Výběr textu  

A) Průběh kázání. 

Kázání je rozčleněno do patnácti očíslovaných odstavců, ty jsou pak spojeny do tří 

větších celků – úvod, stať a závěr.  

 

Úvod  

1) Vtažení posluchače do příběhu - Jediná starost lidí, kterým umírá před očima 

nevinný člověk, je, aby to neviděli. 

2) Otázka existence Boha se mění v otázku: kdo je člověk, co je smyslem lidského 

života? V téhle fázi ještě posluchač pořádně neví, kam přesně kazatel kázání 

nasměruje, zda bude středem pozornosti ten umírající uprostřed náměstí nebo ti lidé 

kolem, kteří se snaží zakrýt své zraky.  

3) Kdo je tedy člověk? Dle Bible hříšník, který je nakloněný neposlouchat Boha a 

bližní mu je na obtíž. 

4) Falešný optimismus věří v to, že je člověk poučitelný a převychovatelný. 

 

Stať 

5) Zde kazatel umírajícího ztotožňuje s Ježíšem. Ale zase se zaměřuje na lidi kolem. 

Že s nespravedlností nebojuje Pilát, tolik nepřekvapí, ale že se rozutečou všichni ti, 

kterým byl Ježíš oporou, kteří s ním chodili a poslouchali jeho slova, to ukazuje, jaký 

člověk skutečně je.  

6) Člověk je hříšník. K víře jej nelze přinutit, ale to zároveň znamená, že          od 

Boha ho nelze ani odtrhnout. To, že tu stále je hrstka věřících, je dílo Ducha svatého, 

ne nikoho z lidí. 

7) Víra jako poznání, nemůžeme ji degradovat jen na jakési tušení. Evangeličtí 

křesťané mají být vzdělaní ve věcech víry, přemýšliví a moudří. 

                                                 
82  Viz příloha č. 4.  
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8) Neměli bychom spoléhat na jakousi převýchovu člověka, „ale na sílu evangelia a 

Ducha skrytého v slovu Kristovu, které člověka mění.“  

9) Exkurs – citát Dimitrije Lichačova. 

10) Znovu důraz na to, že člověka není možné k víře nutit ani ho od víry odhánět. 

 

Závěr – vrchol – kdo jsme v tomto příběhu my? Jsme skutečně ti, kteří usilují           

o jedinou věc, aby neviděli, jak uprostřed náměstí umírá člověk? 

11) Rozdělení lidí do tří skupin: a) Ti, kteří utíkají, aby neviděli umírat člověka, 

nechtějí s tím mít nic společného. Když není církev na výsluní, nechtějí s ní mít nic 

společného. 

12) b) Lidé, kteří neutíkají, jsou zvědaví. Ty můžeme nazvat diváky. Jen se podívají, 

jsou možná dojatí, ale jdou dál, nevěří, nevidí v tomhle kříži budoucnost. 

13) c) To jsou ti, kteří spolu s umírajícím trpí. Neopouštějí ho, nic nesvedou, ale 

zůstávají s ním, nestydí se za něj. „Evangelium toho umírajícího je stále přitahuje. 

Potřebují Boha, potřebují útěchu, potřebují i Boží církev.“  

14) Do které skupiny patříme my?  

15) Zaslechli jsme evangelium, Duch svatý rozhodl za nás. Díky němu patříme 

k těm, kdo zůstali pod křížem nebo třeba utekli, ale zase se vrátili. Takhle působí 

Duch svatý a díky tomuto jeho činu je zde církev. 

 

B) Postup textu. 

Inspirací ke kázání byl nejprve román Vladimíra Dudinceva Bílá roucha83. Otázky     

a zásadní témata knihy (Co je člověk? Odkud se berou takoví lidé, kteří člověka      

na kříži neopouštějí, nestydí se za umírajícího, který nemá ve světě žádnou cenu, 

protože prohrál svůj zápas?) se kazateli propojily s biblickými texty: „Co je člověk, 

že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Co je člověk, že mu přikládáš 

význam, že se jím zabýváš v srdci, že na něj dohlížíš každého rána a každou chvíli 

ho zkoušíš?“ Biblický text ale kazatel v kázání vůbec nezmiňuje, otázku v úvodu 

pokládá slovy Vladimíra Dudinceva a odpověď nachází v jeho románu: „Umírá 

člověk. Všichni mají jedinou starost, aby to neviděli.“ Posluchač musí číst tak trochu 

mezi řádky a pak mu z těchto dvou vět vyplývá děsivá skutečnost: 

                                                 
83  Dudincev, Vladimír. Bílá roucha. Vydavatel nezjištěn. 1989. 
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Člověk – to je ten, který se stará jen o to, aby neviděl umírajícího, aby nemusel řešit 

tuto nespravedlnost. Je to zbabělec.  

„Bože, proč se vlastně tímto zbabělým tvorem zabýváš?“ 

„Jsou všichni lidé skutečně takoví? Jací lidé tvoří církev? Jak je možné, že tu 

stále církev je? Že tu jsou lidé, kteří se nestydí za umírajícího na kříži, že tu jsou lidé, 

které stále přitahuje jeho evangelium?“ 

 

C) Kvantifikace. 

Jednotlivé části kázání - úvod, stať i závěr na sebe plynule navazují. Důraz je 

položen na obraz člověka, který umírá uprostřed náměstí. Jak se lidé v této situaci 

zachovají? Úvod a stať tvoří tři čtvrtiny kázání. 

 

D) Závěr. 

Posluchač zaslechne ujištění, že právě jemu bylo dáno slyšet evangelium. Duch svatý 

ho připojil k těm, kteří zůstali stát pod křížem a neutekli, k těm, kteří šíří evangelium. 

Tak Duch svatý zakládá církev Boží na zemi. A ještě kazatel připojuje jedno zásadní 

ujištění, že patřit do církve je „nejúžasnější div.“  

 

E) Vztah úvodu a závěru. 

V úvodu kazatel zavádí posluchače na náměstí, uprostřed kterého umírá člověk. 

V závěru pak ukazuje, kdo všechno na onom náměstí stojí, rozděluje aktéry do tří 

skupin.  

 

III) Biblický text.  

Základem kázání jsou dva texty stejného zaměření, ale z různých biblických knih. 

Tyto texty jsou pro kazatele jakýmsi odrazovým můstkem k tématickému kázání. 

V kázání je necituje, opírá se o text románu, který tyto otázky řeší. Cituje jednak  

knihu V. Dudinceva (1918-1998) Bílá roucha a dále zmiňuje studii Dimitra 

Lichačova (1906-1999). 

 

IV) Teologie kázání 

A) Kazatel nachází na náměstí různé typy lidí, nejsou tu jen ti, kteří mají jedinou 

starost, aby to neviděli. Jsou tu, a to je zásadní, i tací, kteří spolu trpí s umírajícím     

a neopouštějí ho, nebo tací, kteří se zprvu zaleknou a prchají, ale časem nacházejí 



 75  

zase cestu zpět, vracejí se k tomu, co jim bylo umožněno zaslechnout. Tito lidé tu 

jsou jen díky působení Ducha svatého. To je ta nejdůležitější část, vrchol kázání. 

Zvěst o naději, že mohu nejen já, ale všichni do této hrstky věrných patřit. Všichni 

mají šanci, pokud budou hledat, neuzavřou své srdce, všichni mají šanci zaslechnout 

evangelium, které dokáže člověka proměnit.  

„Protože nám bylo dáno slyšet evangelium, rozhodl Duch svatý za nás. 

Připojil nás k těm, kdo stáli pod křížem a neutekli, a když zprvu utekli, zase se 

vzpamatovali a vrátili, k těm, kdo přišli k prázdnému hrobu a setkali se s andělem,    

k těm, kdo začali šířit poselství Vzkříšeného, kdo nesli zvěst o naději, útěchu všech. 

To je čin Ducha svatého. Tímto činem je na této zemi zakládána církev Boží. A do ní 

patřit bude vždycky ten nejúžasnější div.“ 

Zde se obráží hlavní teologická myšlenka kázání. Bůh, který sám způsobuje 

naši víru. K víře nikdo z nás nemůže nikoho přinutit, ale stejně tak nikdo z nás 

nemůže člověka odehnat od této víry. Kdyby bylo možné od víry odhánět, žádná 

církev by už asi neexistovala. A pro všechny je a zůstane velikým tajemstvím, jakým 

způsobem Bůh působí skrze svého Ducha, ale je jisté, že působí, protože církev stále 

žije. Jsou tu stále lidé, kteří uvěřili. Ti se připojují k těm, co zůstali stát pod křížem    

a snaží se šířit to, co jejich životy proměnilo, radostné poselství o Vzkříšeném.  

B) Základní výpovědi 

Bůh, který člověka omezuje tím, že k němu přivádí jiného člověka. Dva lidé spolu 

najednou musí vycházet a žít. 

Kristus – jeho slovo proměňuje člověka. 

Ježíš Nazaretský dokonává na kříži, je sám, i ti nejbližší, kdo s Ježíšem chodili, ho   

ze zbabělosti opouštějí.  

Poselství Vzkříšeného – to je zvěst o naději, útěcha všech. 

Duch svatý – toto kázání je právě výpovědí o Duchu - pro B. Pípala trochu 

výjimečné.  

To, že lidé stále přicházejí do kostela, je dílem Ducha svatého, jemu je třeba 

přenechávat pole působnosti. 

Duch svatý je skryt také v slovu Kristovu, tento tvůrčí Duch přetváří člověka. 

Duch svatý připojuje člověka k církvi, zakládá církev. 

 

C) Kazatel se zde vyjadřuje hlavně o člověku. Nijak ho nevychvaluje, nejprve 

přiznává, že člověk je hříšník a zbabělec, který se bojí pozvednout hlas proti 
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nespravedlnosti. Lidé ze strachu utíkají od kříže. Tato zpráva vypovídá o člověku 

mnoho. Až z toho jde mráz po zádech, když kazatel klade důraz na větu: „…všem   

na očích umírá člověk. Všichni mají jedinou starost – aby to neviděli.“ Ale do toho 

všeho zaznívá slovo naděje. Člověk – hříšník má šanci, Bůh ji nabízí každému. Dává 

mu zaslechnout evangelium. Člověk už se nestará o to, aby co nejrychleji zmizel       

z náměstí. Tento nový člověk trpí s Umírajícím, cítí, že potřebuje Boha, potřebuje 

útěchu i Boží církev, chce nést dál radostnou zvěst o Vzkříšeném. Svět můžeme 

přirovnat k náměstí, na kterém umírá člověk. Ve světě pak jsou různí lidé – ti, kteří 

mají jedinou starost, aby to neviděli, pak diváci, chtiví senzace, a pak lidé, kteří spolu 

trpí s umírajícím. 

Církev tvoří právě tito lidé, kteří spolu trpí s Umírajícím. Jim bylo dáno zaslechnout 

evangelium, oni se připojili k církvi, k těm, kdo zůstali stát pod křížem nebo utekli, 

ale zase se vzpamatovali a vrátili, „přišli k prázdnému hrobu a setkali se s andělem, 

k těm, kdo začali šířit poselství Vzkříšeného, kdo nesli zvěst o naději, útěchu všech.“ 

Církev pro ně není ničím samozřejmým: „patřit do ní bude vždycky ten nejúžasnější 

div.“  

 

V) Aplikace. 

Už v úvodu pokládá kazatel zásadní otázku, kterou se posluchači přibližuje; 

úvahy o tom, jestli Bůh je nebo není, se změnily v otázky, kdo je člověk, co je 

smyslem lidského života. To jsou běžné lidské otázky. Kazatel oslovuje především 

okruh věřících, kterým dává naději, že je připojil Duch svatý k těm, kteří zůstali stát 

pod křížem a neutekli.  Svět, do kterého káže, je plný různých lidí, které rozděluje 

v závěru kázání do tří skupin. Z kázání vysvítá pro B. Pípala velmi typický 

antropologický pesimismus. Pípal polemizuje nejen v tomto kázání s různými směry, 

ve kterých se objevuje jakýsi falešný optimismus týkající se schopnosti člověka 

převychovat.  

„Přitom nespoléháme na převýchovu – v tom se lišíme od J.A.Komenského – nýbrž 

na sílu evangelia a Ducha svatého v slovu Kristovu, které mění člověka.“ 

VI) O řeči jsem mluvila už u rozboru předchozího kázání. Zmíním tedy jen pro       

B. Pípala typickou ilustraci, kterou je citování ruských autorů Vladimíra Dudinceva, 

Dimitra Lichačova. 
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5. Další překladatelská a vykladačská činnost Blahoslava Pípala 

5.1. Překladatelská činnost 

Překladatelskou činností se B. Pípal začal více zabývat kolem roku 1950 

v Děčíně, když začal pracovat na hebrejské konkordanci. Poté se také připojil          

ke skupině starozákoníků, kterým pomáhal připravovat k vydání velkou Biblickou 

konkordanci. Ta byla posléze publikována Milošem Bičem a Josefem B. Součkem.84  

V šedesátých letech se začalo uvažovat o novém překladu Bible. B. Pípal byl 

jedním z těch, kteří se zapojili do starozákonní překladatelské skupiny. Cítil, že je 

třeba pokračovat v práci, kterou mistři kralického překladu, daňkovci nad jiné 

ceněného, započali, a zároveň si uvědomoval, podobně jako ostatní, že kralický 

překlad se pro dnešního člověka stává stále více nesrozumitelným. 

„Dnes cítíme při nejmenším, že řeč Kralické, z níž čítáme doma a ve shromážděních, 

je přes všecku krásu jazykem, jemuž jsme odvykli, že překlad mistrů kralických přes 

všecku mistrnost je místy nesrozumitelný, nejasný a nepřesný. Tři sta padesát let 

uplynulo od posledního vydání opraveného překladu Kralické bible a my dosud 

nemáme dílo lepší, působivější, aktuálnější, věrnější a pravdivější. To je bezpochyby 

známka vysoké hodnoty slavného dědictví Jednoty Bratrské, klenotu nad jiné 

vzácného, zároveň však hořká připomínka událostí pobělohorských a naší 

bezvýrazné spokojenosti.“85 

„Překlad Písem svatých – toť veliký zápas myšlenkový a modlitebný, zápas o novou 

reformaci. Nemusí tomu být vždycky tak jako v době Husově, Lutherově                   

a Calvinově, kdy překlad bible jakoby vyrůstal z reformace anebo ji dovršoval.       

Za judského krále Joziáše právě naopak nejdříve nalezli knihu smlouvy a potom 

začala slavná očista církve. Znovu překládat Písma svatá rozhodně tedy není 

projevem neúcty k dědictví Jednoty Bratrské ani příznakem sebevědomého 

povyšování nad Kralickou. Toto navázání na písemnou tradici stojí v přímé linii se 

zápasem otců o čisté, krásné a mocné vyjádření pravdy.“86 

Jednotlivé starozákonní svazky i s komentářem vycházely v Kalichu od roku 

1968, celý překlad bez výkladů pak vydala Ekumenická rada církví roku 1979. 

Ekumenický překlad se stal rovnocenným kralickému. To později B. Pípal velmi 

kritizuje. Píše ve svém spise Zápas o postavení a program, že nový překlad měl být 
                                                 
84  SOUČEK, Josef Bohumil – BIČ, Miloš. Biblická konkordance. 1.-3. Praha: Kalich, 1961, 
1963, 1967. 
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  PÍPAL, Blahoslav. Nad dědictvím jednoty 1613-1963. Křesťanská revue 30 (1963), str. 132. 
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  PÍPAL, Blahoslav. Nad dědictvím jednoty 1613-1963. Křesťanská revue 30 (1963), str. 134. 
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nejprve jen studijním textem, který by se měl ještě revidovat. To se nestalo, proto 

v textu zůstalo mnoho chyb. Dalším nedostatkem je také nevýrazná řeč. Ekumenický 

překlad je srozumitelnější než kralický, proto se přijímá a chyby se buď nevidí nebo 

se přehlížejí. „SZ je více méně přeložen doslovně, někdy až otrocky, NZ je spíše 

parafrází biblického textu, často příliš volnou. Srovnáním s kralickým zněním lze 

zjistit, že řada chyb a omylů by odpadla, kdyby tu bylo více Karafiátovy úcty k dílu 

Jednoty bratrské.“87   

Proto také začal B. Pípal ve Džbánově, ve svém posledním působišti, 

pracovat spolu s Bedřichem Bašusem na revizi kralického překladu, o kterém se již 

delší dobu uvažovalo. Už v roce 1954 napsal Josef B. Souček do Theologické přílohy 

Křesťanské revue článek „O potřebě a způsobu revise Kralického překladu“. Dával 

přednost (mj. v návaznosti na Slavomila C. Daňka) revizi kralického překladu před 

novými překlady. Obával se, že přerušením styku s vžitým překladem a jistou 

osobitostí díla je těžké,  ne-li nemožné přijetí překladu do běžného církevního života, 

konkrétně do bohoslužebného užívání.88 Souček mínil, že nové překlady mají také 

důležité poslání, ale důležitým úkolem našich církví je, aby usilovaly o důkladnou 

revizi kralického překladu. Kralická „zůstane trvale klasickým dílem české literatury 

a základem českého – a do jisté míry i slovenského – evangelického písmařství… To 

však neznamená, že se s ní naše církev musí spokojit, že nepotřebují nebo nesmějí 

usilovat o jeho revizi nebo o nové překlady...“89 

O revizi Kralické Bible se začalo mluvit více než před sto lety. Tehdy se 

revize ujal Jan Karafiát (1846-1929).90 Tato revize byla vydána v roce 1915.             

J. B. Souček ji však považoval za příliš konzervativní. Bašus a Pípal konstatují, že 

„Karafiátova revize nesplnila očekávání, ať už z jakéhokoli důvodu...“91 Rozhodně 

ale jejich práce nepřímo navazuje na toto úsilí. Revize kralického překladu vycházela 

jako skriptum bohoslovecké fakulty. Nebyla nikdy zcela dokončena. „Dluhy i na 

tomto úseku převyšují vklady. Jako malá církev, ač s velkými plány, si nemůžeme 
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  PÍPAL, Blahoslav. Zápas o postavení a program. Rukopis. 1988, str. 11.  
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  SOUČEK, Josef Bohumil. O potřebě a způsobu revise Kralického překladu. Theologická 
příloha Křesťanské revue 1954, str. 62. 
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  SOUČEK, Josef Bohumil. O potřebě a způsobu revise Kralického překladu. Theologická 
příloha Křesťanské revue 1954, str. 63. 
90  KARAFIÁT, Jan. Rozbor Kralického Nového zákona co do řeči i překladu. S hystoryí 
našeho biblického textu. Praha: Jan Karafiát, 1878. 
 KONOPÁSEK, Jaroslav. Dvě studie o Bibli Kralické. Karafiátův rozbor kralického Nového 
zákona v světle textové kritiky. Sborník filologický 9 (1931), str. 93-133. 
91  BAŠUS, Bedřich B. – Pípal, Blahoslav. Dvanáct malých proroků. Revize kralického znění. 
Praha: Kalich, 1984, str. 9. 
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dovolit vydat bibli v různých podobách: pro studijní potřeby a pro účely 

bohoslužebné. Snahou vyhovět oběma hlediskům je neblaze poznamenané dílo, které 

by přes všelijaké nedostatky mohlo církvi sloužit aspoň po dvě tři generace.“92 

Dalším Pípalovým důležitým počinem v překladatelské činnosti bylo sepsání 

Hebrejsko-českého slovníku ke Starému zákonu. Na tvorbě slovníku začal pracovat 

ve Svratouchu. Slovník byl pak poprvé vydán v roce 1965. První vydání slovníku 

bylo až nečekaně rychle rozebráno, jak píše Miloš Bič ve své předmluvě ke druhému 

vydání. Dopomohl tomu i ekumenický tým, který připravoval nový překlad Starého 

zákona a kterému byl slovník při práci rozhodně velkou pomocí. Práce na překladu 

Bible umožnila slovník náležitě vyzkoušet a případně doplnit některé nedostatky. 

Díky věcným připomínkám B. Pípal slovník v jednotlivostech doplnil a přepracoval. 

Druhá, mírně přepracovaná verze slovníku, vyšla v roce 1973. Základní uspořádání 

hebrejského slovního podkladu zůstalo nezměněno. Pípal hebrejská slova uspořádal 

podle tzv. slovních kořenů, ke kterým jsou pak připojeny jejich různé odvozeniny. 

Pro přehlednost jsou v abecedním pořádku uvedeny odvozeniny s odkazem na svůj 

kořen, pod kterým jsou zařazeny. Tyto odkazy nejsou uváděny u výrazů, u kterých je 

snadné kořen určit anebo které jsou v abecedním pořadí blízko základního hesla. 

„Toto řazení je významné nejen po stránce pedagogicko-lexikální při 

odvozování výrazů, ale především z hlediska věcného a theologického (např. nefeš – 

duše, pod kořenem nfš = nadechnout se apod.).“93. Překlad jednotlivých slov je 

někdy upřesněn a rozšířen o různá spojení či vazby. V závorkách u slov jsou často 

uvedeny výrazy blízkého významu či výrazy protikladné. U podstatných jmen je 

doplněn jejich rod. U některých výrazů je také uvedena frekvence výskytu buď 

hvězdičkou hned u hebrejského pojmu (tedy vyskytují se více než pětkrát ve Starém 

zákoně) anebo vyznačením počtu výskytů, což je uvedeno v českém textu u 

příslušného termínu. U výrazů, které se ve Starém zákoně vyskytují jen jednou 

(hapax legomenon), jsou doplněny odkazy na příslušné místo. U výrazů, které se 

vyskytují jen zřídka, jsou uvedeny příklady výskytů a taktéž u výrazů výjimečných, u 

nichž autor také uvádí návrh na výstižnější překlad. Někdy je upozorněno na 

Kralický překlad či překlady doporučované jinými slovníky. U některých pojmů jsou 

uvedeny také lexikální, archeologické nebo teologické poznámky nebo např. 

akkadský či jiný ekvivalent výrazu.  
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93  PÍPAL, Blahoslav. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu, Praha : Kalich, 2006, str.10. 
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Při zpracovávání slovníku dbal autor také na to, aby se v českém textu 

nehromadila synonyma. Snažil se vybírat nejvýstižnější ekvivalenty. „V biblické 

hebrejštině je např. přes 20 výrazů označujících ničení; bylo nutné je odlišit také 

v češtině.“94 Z toho je patrné, že autor musel velmi citlivě zacházet s textem, musel 

být schopen odlišit i velmi drobné nuance mezi jednotlivými slovy s podobným 

významem. B. Pípal se také snažil, aby český výraz zapadl co nejvýstižněji do věcné 

a teologické souvislosti hebrejského textu. Proto jsou  některé kořeny, které jsou 

v jiných slovnících uvedeny samostatně, sloučeny (např. abl). U mnoha hesel jsou 

připojeny i zvláštní hebrejské slovní obraty či fráze (např. rchb lév = dodat důvěru).  

Velmi praktická a jistě ceněná nejen začátečníky je také příloha asi šesti set výrazů, 

především odvozených gramatických tvarů, u kterých se slovní kořen hledá velmi 

nesnadno.  

K prvnímu a druhému vydání je také připojen česko-hebrejský slovníček,      

u druhého vydání značně rozšířený. Obsahuje všechna nomina primitiva, všechny 

kořeny i hapax legomena, všechny výrazy vyskytující se ve Starém zákoně více než 

pětkrát a nakonec v něm můžeme nalézt také úplný přehled fauny a flóry Starého 

zákona a to bez ohledu na frekvenci výskytu. Ve druhém vydání je také pozměněna 

grafická úprava. Výrazy jsou uspořádány do dvou sloupců, což umožňuje větší 

přehlednost.  

Třetí (1997) a čtvrté (2003) vydání má především jinou typografickou podobu 

a byl z nich vypuštěn česko-hebrejský slovníček. 

 

5.2. Vykladačská činnost 

O vykladačské činnosti jsem se již zmínila v kapitole o kázání, v části            

o exegetické činnosti B. Pípala. Do vykladačské činnosti můžeme zařadit Pípalovu 

disertační práci „Hospodinův Služebník v exilu“, na které začal pracovat                 

ve Svratouchu a dokončil ji v roce 1970. Další vykladačskou činnost představuje dílo 

„Moudrost knihy Přísloví“, kterou vydalo nakladatelství Kalich v roce 1992, tedy až 

po Pípalově smrti. Do této oblasti můžeme zařadit také výklad modlitby Páně, ten 

vydala synodní rada ČCE v roce 1967. Další dva spisy, ke kterým jsem se dostala, 

nebyly nikdy vydány – jsou to „Otázky bez odpovědi, destrukce dogmatu - výklad 

knihy Jób“ a „Ezechielův chrám - výklad knihy Ezechiel“.  
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Vykladačská činnost B. Pípala je založena především na pečlivé exegezi. 

Biblické látky po zařazení do Písma dostaly zcela odlišný charakter, jiným 

zarámováním a seskupením se staly odlišnými od jejich původního záměru. Neměli 

bychom je vykládat izolovaně a jenom literárně a historicky. Úkolem exegeze je 

podle B. Pípala nacházet a ukazovat služebnost těchto textů. Proč by nemohl 

Hospodin použít mýtů a legend ke zjevení své pravdy? „V tom je právě sláva a moc 

Svrchovaného, že použil a používá běžných a všedních prostředků doby dávné           

i dnešní, aby v nich a skrze ně nám podal a podával chléb a vodu života.“95 Předností 

Slova je, že se k nám dostává v jednoduchém mnohdy chatrném rouchu, abychom 

poznali skutečnou Pravdu a nebyli zaslepeni její honosností.  

 Při této pečlivé exegezi je nutný rozbor textu, při kterém nejsou důležité jen 

větné celky, ale je třeba si všímat slovíček a je nutné se zaposlouchat do tradice, 

která je již po generace předávána. V jednom ze svých článků se B. Pípal vyhraňuje 

proti tradici, kterou nám vykonstruovala literární kritika. V ní nelze zaslechnout 

dialog těch, kteří s láskou i s úctou střežili, uchovávali a předávali biblický text jako 

„převzácný poklad Slova v nádobách hliněných“96. Literární kritika text roztříští. To, 

co se do výkladu moc nehodí, je přiřazeno práci jednomu z posledních tradentů 

anebo se připíše na účet dosud neznámého kompilátora. Při předávání docházelo 

k úmyslnému přeznačení, které nejspíš nebylo jen tak svévolné, ale mělo své pádné 

důvody, odpovídalo konkrétnímu teologickému postoji. „Tak se třeba z látek 

kultických stávala přírodní mirakula, a to pouhým neporozuměním některému slovu, 

jak vykládá Daněk.“97 To ovšem ještě neznamená, že se celá zpráva stala 

bezvýznamnou a  nesmyslnou. Pípal uvádí ve svém článku příklad divu v Káni 

Galilejské, který je zaznamenám hlavně kvůli závěrečným slovům: „zjevil svou 

slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.“ (J 2,11) Pro Pípala je tedy důležité hledět     

na biblický text jako na celek.98 Zbytečným rozvrstvováním, kdy jaký text či verš byl  
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do textu přidán, se může vytratit to nejdůležitější, tedy zvěst, která může být v textu 

zpočátku zahalena. Při výkladu je tedy důležité rozebrat text mnohdy až na jednotlivá 

slovíčka, ale nikdy nesmíme zapomínat na to, že tato jednotlivá slovíčka patří         

do většího celku, který musíme po exegezi znovu vytvořit. To je to nejdůležitější - 

rozpitvaný text dát zase dohromady, „stmelit jej tou nevlastnější náplní, kterou má    

v sobě, tmelem, jímž voní někdy hned po prvním přečtení, někdy po dlouhé a perné 

práci.“99 Stmelit ho vírou v Krista, která dokáže otevřít oči a objevit v textu to 

podstatné, pospojovat rozebraný text a odhalit v něm christologické vyústění. 

 B. Pípal, jak bylo řečeno výše, často ve svých kázáních cituje i jiné biblické 

texty, které nejsou základem kázání, ale vytanou mu v souvislosti se základem 

kázání na mysli. Z kázání je patrné, že je pro něho důležitý kontext celé Bible. Zde    

u Pípala nalezneme příklon ke „kanonickému přístupu“ k Bibli, který objevujeme již 

u S. C. Daňka, ale i autorů modernějších (B.S. Childs, J.A. Sanders, R. Rendtorff), 

kteří tvrdí, „že u každého textu … je třeba hledat souvislosti a výkladové směrnice 

v celém kánonu. Pro teologický výklad je rozhodujícím kontextem jednotlivého 

biblického textu kánon, nikoli kontext historický.“100  

 B. Pípal nevytrhává vykládaný text z kontextu. Vykládaný text je pro něj 

vždy součástí většího celku, proto často dokáže objevit témata, motivy, metafory, 

obrazy, které text přesahují. Jak píše P. Filipi, taková témata, motivy, metafory či 

obrazy se vyskytují napříč v Bibli a někdy mění jindy nemění své pointy. Polemizují 

s předchozími texty nebo je potvrzují. Mnohdy můžeme v Bibli odhalit, že autor 

textu znal dřívější tradici, proto citoval starší texty nebo na ně navázal a proměnil je, 

upravil. Často na to můžeme narazit u poetických textů.101 Pípal na Písmo klade 

velký důraz a pociťuje, že liberalismus zájem o Písmo velmi oslabil. Církev se 

s liberalismem může vyrovnat jedině tím způsobem, že bude hledat novou cestu 

k Bibli a objeví v ní poklady, které byly zasuty někam hodně hluboko, normu víry    

a normu pro životní putování. Potřebu návratu k Bibli cítil také J. L. Hromádka, 

                                                                                                                                          
nynější podobě znovu dostávají do zorného úhlu…Často se proto mluví o redakčnědějinné metodě. 
Ve způsobu kladení otázek a ve způsobu práce panují však mezi vykladači velké rozdíly. Někteří se 
pokoušejí, rozlišit jednotlivé redakční vrstvy a interpretovat je odděleně, takže se, podobně jako 
v literárněkritické metodě, předmětem výkladu nestávají textové celky…; jiní usilují ale o porozumění 
celému nynějšímu textu.“  
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„který studentům a kazatelům církve československé doporučoval číst denně půl 

hodiny Písmo svaté a půl hodiny díla velkých svědků minulosti.“102   

 B. Pípal se v článku „Ke Třem otázkám“ ptá, zda je nábožensko-dějinná 

situace změněna tak pronikavě, že je dnes třeba nového přetlumočení. Nového 

výkladu je třeba stále, každý den, „aby Pravda ťala do živého, zasahovala přítomné   

a ukazovala do budoucnosti.“103 Ale i v aktualizaci vidí Pípal nebezpečí. Aktualizace 

musí být přiměřená zvěsti. Naráží na stále více zdůrazňované lidství Kristovo, jímž 

se mnozí snaží přiblížit posluchačům, jímž se ale také najednou opomíjí vertikální 

dimenze, tedy Božství Kristovo. Stálý důraz na lidství „humanisticky zplošťuje“ 

zvěst svrchovaného Slova. Jakmile se začne upřednostňovat jedna část poselství nad 

jinou, snadno dojde ke špatnému pochopení. Důležité je celé poselství, které by 

nemělo být zúženo aktualizací. Lidství Kristovo je velmi důležité, je to zvěst mocná, 

ale nesmí zahalit to druhé stejně důležité: „Že to je Bůh, který poslal svého Syna, 

Bůh spravedlivý a milostivý. Kristus přišel jakožto Spasitel, aby byl naším bratrem… 

Sám Bůh v těle přišel a přichází k nám, aby byl s námi, trpěl a za nás položil svou 

duši.“104 

 Samozřejmě, že jednodušší je mluvit o lidství Kristovu, to je  nám bližší. 

Titul Syn Boží se jeví jako mytologický prvek, jako něco, co lidé považují jen         

za pouhou vybájenou postavu. Tady se objevuje znovu již výše zmíněný Pípalův 

negativismus vůči humanistickým směrům, vůči přílišnému důrazu na lidství. Jako 

vykladač se nesmí vyhýbat obtížnějším místům, ale právě naopak. Je třeba se 

zabývat apokalyptikou, která člověku přináší nadějnou pravdu o příštích událostech, 

soudech a konečném vysvobození. Apokalyptika nám odhaluje ne vše, ale něco více 

o Pravdě, která není z člověka. Nikdy neodhalíme vše, ale právě tato tápavost            

a mlhavost, nejistota, neodhalenost by nás měla vést k pokornému a pečlivému 

rozboru Bible. Jen tak nalezneme to podstatné a budeme schopni „svědčit o tom, co 

můžeme, smíme a máme očekávat od Krista pro dnešek, zítřek, pro sebe, pro svět, 

                                                 
102

  PÍPAL, Blahoslav. Zápas o postavení a program. Rukopis 1988, str. 10. 
103

  PÍPAL, Blahoslav. Ke třem otázkám interpretace. Theologická příloha Křesťanské revue 
1960, str. 24. 
104

  PÍPAL, Blahoslav. Ke třem otázkám interpretace. Theologická příloha Křesťanské revue 
1960, str. 24. 
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pro zemi i pro nebesa… To bude eschatologie víry, naděje a lásky živená slovy         

a Duchem Zmrtvýchvstalého a Očekávaného.“105  

 

6. Závěr 

Blahoslav Pípal byl rozhodně výraznou kazatelskou osobností minulého 

století. Z jeho kázání, kterých se mi dostalo do rukou 75, a z jeho odborných prací, 

které nebyly nikdy vydány (Destrukce dogmatu – výklad knihy Jób, Ezechielův 

chrám – výklad knihy Ezechiel, Od vzpoury k poslušnosti – výklad knihy Jeremiáš   

a Zápas o postavení a program – reflexe uplynulých 70 let existence ČCE), lze 

zřetelně rozpoznat, že vycházel z kalvinismu a byl ovlivněn Slavomilem C. Daňkem. 

Kladl velký důraz na vysokou christologii, která byla velmi ovlivněna jeho zájmem  

o Starý zákon, jeho náhledem na Boha, na jeho všemohoucnost, na jeho svrchovanou 

moc. Bůh, který je nade vším stvořením i nad člověkem, je svrchovaný Pán a Vladař. 

„Bůh je ve své moci nepřekonatelný, nenahraditelný a nenapodobitelný.“106 I přes 

tuto jeho nedotknutelnost a neuchopitelnost se projevuje v našem životě, zasahuje do 

světa, „pod jeho kontrolou je i satan“107. On nenechá zlo jen tak řádit, jedná, proto 

každý, kdo má strach, bolesti a trápení, může doufat, že milosrdný Bůh zasáhne, 

vytáhne ho z propasti a postaví ho znovu na nohy. Bůh má vždy poslední slovo. Bůh 

Soudce je milosrdný a slitovný. Přichází k lidem a posílá jim svého Syna. To je 

paradox, který nikdo nemůže pochopit. I přes nevěrnost lidu Bůh stále znovu dokáže 

odpouštět a posílá záchranu. Narušuje tím běžné pravidlo zločinu a trestu a najednou 

člověk zjišťuje, že smí mít naději. Tento Bůh nejedná podle lidských pravidel, ale 

dokáže se slitovat. Tato naděje a víra je velmi křehká, snadno ji ztratíme, ale Bůh nás 

skrze svého Ducha znovu dokáže pozvednout a dovést zpět na cestu, po které smíme 

kráčet spolu s Bohem zjeveným v Ježíši Kristu. Odtud, a také z vlivu Kalvína            

a Slavomila C. Daňka, pochází základní poselství B. Pípala Soli Deo Gloria.  

Samému Bohu sláva, protože jen díky Němu zde na světě můžeme žít. 

Člověk je jen hříšník, který sám se sebou nic nezmůže, je bezmocný, jedinou naději  

a spásu má v Bohu. Z tohoto přesvědčení plyne Pípalův antropologický pesimismus, 

který najdeme v nejednom kázání. Člověk si sám nemůže pomoci, jeho naděje je jen 
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  PÍPAL, Blahoslav. Ke třem otázkám interpretace. Theologická příloha Křesťanské revue 
1960, s. 24. 
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  PÍPAL, Blahoslav. Destrukce dogmatu (výklad knihy Jób). rukopis. Praha: 1990, str. 101. 
107

  PÍPAL, Blahoslav. Destrukce dogmatu (výklad knihy Jób). rukopis. Praha: 1990, str. 101. 
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v Bohu. Jen díky Bohu, skrze jeho Slovo, skrze jeho zjevení v Ježíši Kristu se v nás 

znovu objevuje Imago Dei.  Díky tomu může církev prozařovat svět. 

V Pípalových kázáních lze samozřejmě také objevit jeho vzpouru proti 

komunistické a ateistické ideologii: „Tehdy měli křesťané asi jiné zkušenosti než my 

dnes, kdy se despotové skrývají za krásná slova, jako by byli tvůrci štěstí a blaha, 

posly míru a spravedlnosti. Šelma, kterou popisuje Jan, nebuduje na velkých slovech, 

na důvěře a oddanosti, nýbrž na lsti, aby prosadila své programy“ (z kázání Zj 13,11-

18). „Je pravda, že ďábel zuří. A jak by neběsnil, když vidí, že onomu dítěti, jež 

zachrání svět, uškodit nemůže, protože ono sedí již na Božím trůnu, mimo jeho 

dosah… Spása, moc a kralování patří našemu Bohu a jeho Synu, Ježíši Kristu.         

A nikomu jinému. Ďábel zuří, protože má krátký čas. Ale křesťané to vědí, a proto 

nepochybují o smyslu a cíli svého zápasu“ (z kázání Zj 12,7-12). Tento boj je tedy 

také podepřen hlavním poselstvím Soli Deo gloria. Pípal dává jasně najevo, že 

vzpoura člověka proti Bohu nikdy nemůže skončit lidským vítězstvím, člověk se 

stále jen marně snaží vyšplhat na Boží trůn. Boží svrchovanost nelze žádným 

způsobem změnit. Naděje pro všechny utlačované je právě v Boží svrchovanosti. 

Bůh má vždy poslední slovo. 

Přesto, že Pípal navazoval na Kalvína a Daňka, byl ve své činnosti solitér, 

těžko zařaditelný. Jeho dílo má svá specifika. Název jednoho z jeho posledních děl 

„Destrukce dogmatu“ zřetelně vyjadřuje jeho připravenost znovu a nově zaslechnout 

Boží slovo ze svědectví Písem a vykročit z dogmatické svěrací kazajky směrem, 

kterým Bůh ukazuje. 

V této práci mi šlo o náčrt  teologického profilu B. Pípala. S materiálem, 

který jsem posbírala, by se dalo pracovat ještě dále. Zvláštní pozornost by si 

zasluhovala např. Pípalova vykladačská činnost a stálo by za to všechny spisy  

pečlivě zpracovat a případně připravit k vydání.  

Pro mě osobně byla tato práce s kázáními B. Pípala velkým obohacením, 

inspirací a potěšením. Otevřela se mi cesta k některým nesnadným textům, objevila 

jsem zcela nové náhledy na některé biblické texty. Zásadní roli pro mě hrála také 

skutečnost, že jsem mohla alespoň částečně proniknout do teologického, ale 

i životního myšlení svého dědečka, kterého jsem žel nemohla v tomto ohledu poznat 

za jeho života.  

Blahoslav Pípal byl především kazatel, cítil v životě toto poslání a snažil se je 

předávat dál (podle svého přání byl dokonce i v taláru pochován). Věřil a byl vděčný 
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Bohu za to, že dostal takový dar: „Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych 

uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, 

abych slyšel jako učedníci“ (Iz 50,4). Jeho složitým životem ho provázala hluboká 

víra: „Už je to dávno, kdy jsem šel s matkou na shromáždění do Jednoty 

českobratrské a tam při vycházení dostal lístek, na němž byl vytištěn jeden verš 

z Bible – jako heslo. Uplynulo pár – čtyři, pět – let, a bylo před konfirmací. Byli 

jsme vybídnuti, abychom si sami vybrali text na konfirmační listy. Vzpomněl jsem si 

na tento lístek, našel jej, přečetl a moc se mi zalíbil. Je to můj konfirmační verš: 

Neboj se, nebo já jsem s tebou, nestrachuj se, nebo já jsem Bůh tvůj… Tehdy před 

lety jsem ještě nevěděl, komu byl adresován, ale zapadl mi do srdce; opakoval jsem 

si jej v kritických okamžicích. Vzpomínám si, že často už ve škole; tak si člověk 

uvědomoval, že žije v jiné škole a že má nad sebou jiného Pána“ (z kázání Iz 41,10). 

Tento konfirmační verš stojí i na náhrobku B. Pípala ve Džbánově.   

„Vím, komu patřím, vím, v koho jsem uvěřil. Hospodin je můj Bůh, když je 

mi zle, je mým i tehdy, když je mi dobře, od něho přijímám potěšení i rány, život      

i smrt; jsem jeho dítě, vzpurné a nevděčné, ale jeho navždycky“ (z kázání Za 13,7-9). 

Tato víra, „toto jediné potěšení v životě a smrti“, provázelo a neslo B. Pípala celým 

jeho životem, toužil ho zvěstovat svým posluchačům. A zvěstoval ho až do samého 

sklonku svého života, kdy 30.12.1990 posloužil svým posledním kázáním. Inspirací 

pro toto kázání mu byla kniha Viktora Fischla Dr. Steinbach - Svědek téměř 

stoletý108. Doktor Steinbach „nosí své stáří jako kytku na klopě kabátu“ (str. 5). 

Kytka v klopě kabátu je jakási jiskra v oku a radost v srdci, se kterou hledí člověk do 

příštích dnů a do věčnosti. Takovou kytku v klopě kabátě měl i Blahoslav Pípal, když 

hleděl do budoucnosti s velikou nadějí, povzbuzoval lidi a svědčil o spáse, kterou má 

každý z nás v Ježíši Kristu. I v posledních dnech měl stále na rtech tuto naději: 

„Ohlížíme-li se zpátky do údobí, které je nenávratně za námi, plní naše ohlédnutí 

důvěra v Boží vedení a radost z toho, že i mezi námi jsou lidé, kteří své stáří nosí 

jako kytku v klopě na kabátě, a že jsou mezi námi i mladí lidé, kteří se nevzdálili 

evangeliu. Toto ohlédnutí nám klestí cestu kupředu do budoucích dnů, které patří 

církvi Kristově“ (z kázání Kaz 12,1nn; Ž 90; Žd 11; Žd 10, 19-25, 37-39).   

 

 

                                                 
108  FISCHL, Viktor. Dr. Steinbach – Svědek téměř stoletý. Praha: SPN, 1990.  
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9. Přílohy 

9.1. Příloha č. 1. 
 
Kázání 30.12. 1990 
Z: Kaz 12,1n; Ž 90; Žd 11; Ž 10, 19-25.37-39 

1. „Jsou lidé“, píše Viktor Fischl v knížce Svědek téměř stoletý, „kteří nosí 
své stáří nocí jakoby v těžkém ranci na shrbených zádech. Jsou jiní, kteří je nosí 
v kapse jako šekovou knížku, do níž, kdykoli se jim zlíbí mohou zapsat, co si za 
život ušetřili a co tu po nich zůstane. Doktor Karel Steinbach, jehož svědectví se tu 
chystám zapsat, nosí své stáří – ve chvíli, kdy k tomu sedám, jde teprve o necelých 
čtyřiadevadesát let – jako kytku na klopě kabátu. Takových je pramálo…“ (str. 5). 

2. Během vánočních svátků jsme navštívili několik starších členů sboru. Ani 
o jednom z nich by se nedalo říci, že „nosí své stáří v těžkém ranci na zádech“. A ani 
jeden z nich se nepodobá tomu, jenž „nosí své stáří v kapse jako šekovou knížku“, 
protože ani jednomu z nich nebylo dopřáno našetřit tolik, aby mohl lakotit a počítat 
úspory a celoživotní zisky, či vypočítávat své zásluhy. O všech se dá říci s Viktorem 
Fischlem, že nosí své stáří jako kytku na klopě kabátu. Ne proto, že by byli zdraví a 
pořád usměvaví, že by je všechno těšilo, i obtíže stáří, nýbrž proto, že kromě oné 
jiskry v oku mají ještě něco navíc, co u mladších lidí tolik postrádáme a  čeho se těm 
nejmladším tolik nedostává. Pokusíme se najít, co je ta kytka v klopě kabátu, co je 
ona jiskra v oku. 

3. O stáří a umírání píše snad nejkrásnější a nepoetičtější starozákonní kniha 
Kazatel ve 12. kapitole. K tomuto podobenství se často vracíme v posledním údobí 
roku. Také dnes těch několik veršů přeneseme z obrazné řeči do jazyka nám 
srozumitelného a zkusíme najít, po čem pátráme. Kazatel mluví o stáří jako o dnech 
zlých, v nichž člověk ani nemůže mít zalíbení. Tento nadpis poté rozvádí 
v nádherném podobenství: Zatmí se slunce a světlo, tzn. že soumrak přikryje zemi a 
lidský život zahalí měsíc a hvězdy, a mračna na obloze nebudou věštit nic 
příjemného. Stáří přirovnává k době dešťů. Je po žních, úrody jsou ve stodole, a není 
radno vyjít ven, protože chlad podzimu a ustavičný liják zavírají lidi do vlastního 
nitra a do vlastního příbytku. Tato kniha se čítávala právě v tento čas, při tzv. 
svátcích stánků, kdy si Izrael připomínal, jak putoval k zaslíbené zemi nedohlednou 
pouští. 

4. Strážní domu se třesou, přichází třesavka rukou, a silní muži se nakřivují, 
nohy se podlamují a neslouží jako dřív, neohrabanost, topornost a těžkopádnost se 
stávají denními nevítanými hosty, nedovolujícími zapomenout, že všemu se 
přibližuje konec. Ustávají mlečky, což jsou zuby, jichž ubývá, umělý chrup sice 
nahradí zuby vykotlané a vypadané, ale nedopřeje zapomenout na to, co je 
nenávratně pryč. Zatměním těch, kdo vyhlédají z oken, se míní oči, pronásledované 
nemocemi stáří, zákalem, který jako clona brání vyhlížet ven, číst a psát. Také sluch 
valem slábne, dveře do ulice jsou zavřeny, říká Kazatel, slabý zvuk mlení není téměř 
slyšet. Brýle a naslouchátka nezabrání hořkému pocitu, projevujícímu se 
podezíráním a mrzoutstvím. Ani spánek už netěší; starý člověk vstává k hlasu 
ptačímu, jak čteme dále, noci neberou konce a hlas, kdysi zřetelný projev člověka se 
tenčí a skřípe, takže i písně, kdysi milované, se podobají spíše rachotu vozu a 
skřekům nočního ptactva než zvučivým tónům. „Ano i výšek se báti budou“, 
ohlašuje tento starozákonní poeta; cesta do kopce unaví, bolí při ní srdce i nohy, 
nemluvě o nebezpečí zlomenin, které většinou už nikdo dokonale nespraví. Hlava se 
pokryje stříbrným vlasem jako mandlový strom květy, chuť k jídlu se bude vytrácet, 
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ani kapary, toto dávné a dodnes účinné koření, jídlo nezpříjemní a trpkost konce 
nezmenší. 

5. Taková je cesta těch, kdo se ubírají do domu věčnosti, píše Kazatel. Záhy 
se přiblíží den, kdy dům smutku a ulici naplní plačky a člověk odejde tam, odkud 
není návratu. Již brzy se přetrhne provaz stříbrný, rozrazí se číše zlatá, roztříští se 
vědro nad pramenem, roztrhne se kolo nad studnicí, život zhasne jako svíce, plamen 
dohoří a zbude prach, který se vrátí do prachu. 

6. Zdá se, že slovům Kazatele odpovídá hned ten první typ stárnoucích, kteří 
své stáří nesou jako těžký ranec, pod nímž se prohýbají. Po nějakém dědictví zde 
není ani stopy, to bylo tenkrát zakotveno v jasných zákonech, takže si bohatý, ani 
chudý nemuseli dělat starosti. Ty zákony byly stejné pro všechny. A všichni je ctili, 
protože to byly zákony ušlechtilé. Dědictví mělo být zachováno rodu a společenství 
víry. Bylo nezcizitelné. Ale ani o třetím typu stáří se tady, jak se zdá, nemluví, že by 
člověk je nesl jako kytku v klopě kabátu. Těžkostí stáří je tolik a strach ze smrti 
ovládá každého člověka, že o něčem takovém se dá jen psát a snít. 

7. A přece je to právě tento zdánlivě ponurý svědek „marnosti“, jak bývá 
nazýván pro užívání tohoto pojmu, až příliš časté a nezvyklé, který vidí tu kytku 
v klopě na kabátu. Dokonce do šesti obratů zahrnuje tuto úžasnou skutečnost. Člověk 
se neubírá k hrobu, ale do domu věčnosti. To je prvý obrat, i nám známý. Ten druhý 
je podobný. Duch navrátí se k Bohu, který jej dal, tzn. zpátky ke svému Stvořiteli, do 
Boží náruče. Ty další čtyři jsou poněkud zahalené tehdejšími představami lidu, který 
nikdy neměl nadbytek vody a proto si tak vážil každé studny a každého pramene a 
voda se mu stala symbolem života. Pro lidský život, vzácný Boží dar, volí Kazatel 
tyto obrazy: provaz stříbrný, číše zlatá, vědro nad pramenem, kolo nad studnicí. A 
tento život se roztříští, roztrhne, rozrazí, přetrhne nad pramenem a nad studnicí, nad 
zdrojem vody a života. Nic nepřijde nazmar, nic se neztratí tomu, jenž všechno dobré 
dává, světlo, život i spásu. Kdo ví o tomto cíli své pouti, má jakoby kytku v klopě na 
kabátě, má radost v srdci, kdo ví, že je poutník, zná i skrytý smysl všeho dění a 
důvěřuje trpělivému a laskavému vedení Stvořitele, za všech okolností, i když 
všechno mluví proti naději. 

8. Doktor Karel Steinbach pochopil dvě věci: Předně, že v porodnictví – sám 
byl porodníkem – je příroda důležitější než doktor, výraz „příroda“ v té době mnoha 
intelektuálům – a je tomu tak podnes – nahrazoval pojem Bůh, a za druhé, že proti 
všem oborům ostatní lékařské praxe je to zaměstnání, které má tu velkou přednost, že 
je to medicína radostná (str. 28). Toto zjištění mu prosvěcovalo šero věčnosti. 

9. Ti staří členové sboru sice mluvili jinou řečí, ale byl to týž jazyk naděje. 
Zájem o to, co se děje ve sboru, čtení z Bible, z Písmákova deníku, z knihy modliteb, 
zpěvníku, nově poslouchání rozhlasových bohoslužeb, to se jim stalo potřebou. Ani 
nevymizel zájem o bližního, přestože, jak známo, člověk ve stáří pro různé osobní 
problémy nemá ohled na druhé. Své stáří ti lidé nosí – jako onen doktor Steinbach – 
jako kytku na klopě kabátu. S jiskrou v oku a radostí v srdci hledí do příštích dnů a 
do věčnosti. 

10. Jednu věc jsme však přehlédli. Kazatel ji zmiňuje hned na samém začátku 
této klasické kapitoly. A zčásti již v kapitole předchozí. Doporučuje radovat se 
z mládí, ale při tom pamatovat, že všechno Bůh přivede na soud, i mládí, dospívání a 
zralost. V závěru celého spisu tato slova opakuje, tak mu na nich záleží, aby nebyla 
přehlédnuta. Vycházeje z tohoto cíle, k němuž se všichni ubíráme, varuje mladé a 
dospívající, aby nezapomínali na svého Stvořitele, aby ještě v rozpuku svých sil 
zasadili, co dozraje třeba ve stáří, až po létech, co vydá květ a přinese plody. 
Vlastním nadpisem celé kapitoly o stáří a umírání jsou slova: Pamatuj na Stvořitele 
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svého ve dnech svého mládí. Dokud je čas. Aby se ten slabý a křehký kvítek naděje 
uchytil. V Ž 92 v přebásnění Jiřího Strejce o tom zpíváme: I v šedinách svých stále 
ovoce ponesou. Těžce ubližujeme svým dětem a vnukům, když tento něžný kvítek od 
útlého mládí v nich nepěstujeme a těžce poškozujeme své duchovní zdraví, když 
touto tradicí pohrdáme a včas nezasadíme to, co by mělo růst a zrát. 

11. Ohlížíme-li se zpátky do údobí, které je nenávratně za námi, plní naše 
ohlédnutí důvěra v Boží vedení, a radost z toho, že i mezi námi jsou lidé, kteří své 
stáří nosí jako kytku v klopě na kabátě, a že jsou mezi námi mladí lidé, kteří se 
nevzdálili evangeliu. Toto ohlédnutí nám klestí cestu kupředu do budoucích dnů, 
které patří církvi Kristově. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95  

9.2. Příloha č. 2.  
 
Novoroční kázání 1. 1. 1991 
Z: Ex 20,3; Lv 19,2  

l. Povíme si dnes o dvou hlavních starostech člověka. Obě jsou staré jako 
lidstvo samo. Můžeme se s nimi setkat v různých podobách ve všech zemích. 
Nejprve promluvíme o té péči, před níž Bible varuje. Její vliv se ovšem od těch 
starých časů značně rozšířil, ba došlo k tomu, že se nepozorovaně vplížila do 
veškerého dění, a protože zamořila i myšlení křesťanů, nebývá zpravidla chápána 
jako nebezpečná, ale sklízí uznání a obdiv. Pokusíme se nejprve najít výstižný 
pojem, pod který by se dalo shrnout vše, co tato starost obnáší a čím se projevuje. 

2. První příkaz Desatera zní takto: Nebudeš míti jiných bohů přede mnou, 
nebudeš mít jiného boha mimo mne. Ponecháme stranou otázku, jaké bohy uctíval 
starověk a jichž se měl vyvarovat Boží lid, i problém, jak tito bohové znovu ožívají a 
čím svádějí moderního člověka. Je obecně známo, že všechno se může stát člověku 
modlou, kvůli níž je hotov utrácet čas, peníze i zdraví. Dnes nás zajímá zvláště 
začátek tohoto 1. přikázání: Nebudeš mít. Toto téma rozvádí 2. přikázání, které 
zachycuje jedinečným způsobem úsilí člověka na straně jedné: zpodobnit, vytvořit, 
zobrazit, udělat cosi viditelného a hmatatelného, čemuž říkáme modla, na straně 
druhé učinit ze světa stvořeného svět božských a polobožských bytostí, tajuplných a 
budících hrůzu, jednou větou řečeno: mít k dispozici bohy, v posledku i Hospodina. 
Je to starost MÍT. Starost ovládat, starost o zabezpečeni života. Člověk posedlý touto 
starosti chce ovládat nejen Boha, ale i lidi a věci a určovat, co by se mělo a co by se 
nemělo. Samozřejmě že v tomto případě naráží jeden na druhého, protože každý chce 
totéž a tak dochází ke střetům. Zápas o existenci, zápas o bytí se mění v expanzi, v 
rozpínavost jednoho na úkor druhého. Tato starost mít a ovládat přináší a ze sebe 
plodí podvody a lsti, krutost a násilí, jež se jeví jako nejslibnější prostředek k 
podmanění Boha, lidí, myšlenek, věcí i národů. 

3. Kdybychom pečlivě sledovali dějiny, zjistili bychom, že tato starost mít 
ovládala malé i velké národy od nepaměti. Rozpínavost obrovských říší starověku 
(Egypt, Asýrie, Babylonie, Řecko, Řím) citelně poznamenala i společenství víry, 
jemuž SZ říká Izrael, Stala se pokušením pro izraelské i judské panovníky, přestože 
je proroci před tímto bludem neustále varovali. V pohanském světě byla korelátem 
této expanze filosofie různých učenců, náboženského i obecného zaměření, 
především z oblasti řecké; v Božím lidu pak onen "oblak svědků", strážců víry, kteří 
vytrvale upozorňovali na riziko starosti mít a ovládat. 

4. Touto starostí lid pastýřů a apoštolská církev zpočátku netrpěly. Až teprve 
po několika staletích, když se z křesťanství stalo státní náboženství, propadala 
pospolitost víry stále hlouběji tomuto opojení mocí. Typickým představitelem 
starosti mít a ovládat se stalo centrum tehdejší církve Řím s Vatikánem. Různé 
mnišské řády a jednotlivci tlumili toto selhání, avšak sepjetí s národy, králi a velmoži 
převládlo. Vrcholu bylo dosaženo v dobývání Nového světa. Nejen vladaři Španělska 
a Portugalska, ale sám papež kořistil majetek, zlato a stříbro a nepřímo se podílel na 
násilném šířeni křesťanství mezi domorodci. Česká a světová reformace této expanzi 
čelit nedokázaly a ani to nebylo v jejich zájmu, takže nejeden její ctitel se změnil v 
dobrodruha na poli dobyvatelském.  

5. Se starostí mít a ovládat souvisí bezprostředně manipulace s lidskou duší.  
Člověk, který chce ovládat Boha, současně s tím nebo brzy na to touží disponovat s 
lidským materiálem, který bývá ještě tvárnější nežli hmota. Římská církev si 
osobovala právo - a dosud se toho práva nezřekla, že drží pravdu, že pravdou 
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disponuje. A to ji vedlo k tomu, že si dala za cíl ovládat člověka i národy. Státy ji v 
tom napodobovaly, zvláště v tomto věku. Co znamená péče o ovládání lidské duše, 
jsme zažili na vlastní kůži. Tato starost mít a ovládat byla v posledních letech značně 
oslabena, ale nevzala za své. Existuje třeba v jiné podobě: soustřeďuje se na úsilí mít 
zásoby, peníze, bezpečí, práci, úspěch, kariéru, mít vliv a postavení, zakrýt minulost, 
získat vliv na veřejnost třeba skrze media apod. A neubrání se tomuto pokušení ani 
církev, nebude-li v ní znít neustále hlas prorocký a hlas evangelia. 

6. Opakem starosti mít je starost, o které rovněž čteme v Bibli. Shodnými 
slovy se o ní mluví na stránkách SZ, evangelií i epištol. Celé Písmo je zaměřeno 
hlavně na to pomoci lidskému tvoru, aby byl Božím stvořením, aby byl člověkem.  
Mohli bychom tuto starost nazvat stručně starost BÝT. Po slovesu říkat, mluvit, je 
sloveso být nejčastějším slovesem Bible. O starosti být čteme v Lv i v l Pt 1,15: 
"Svatí buďte, neboť já jsem svatý, praví Bůh Hospodin." Výraz svatý je sice zatížen 
náboženskými, většinou falešnými představami, avšak navzdory znevážení je tento 
termín vhodný k tomu, aby vystihl podstatu starosti být. Svatý znamená také 
jedinečný, nenahraditelný, nezastupitelný. Takovým společenstvím by měla být i 
církev Kristova. Zápas o svatost se týkal vždycky lidského nitra, duše člověka. Péče 
o duši se podle filosofů projevovala také v různých naukách pohanských učenců, 
Sokrata, Platona i křesťanských humanistů, Masaryka, Patočky, ale základ i vrchol 
nelze hledat u těchto myslitelů, nýbrž v evangeliu. 

7. Tak jako jsme podtrhli v příkazu prvním začáteční slova: Nebudeš mít, tak 
zdůrazníme také v tomto výroku sloveso označující lidskou existenci: Být. Kdykoli 
starost mít udusila základní potřebu člověka: péči o duši, nastávaly pro svět zlé časy. 
A kdykoli se opět vynořila starost o to být před Bohem, být Božím dítětem, byly 
nejenže tlumeny přirozené sklony každého lidského tvora a společenství po ovládání, 
ale bylo přinášeno temnému věku světlo a naděje. Křesťanská církev, i když 
vystrčená na okraj vlivu na veřejné věci, i tehdy stála na stráži, aby prorocký hlas 
nebyl umlčen docela. Neponoukala ji k tomu statečnost, ani povznesenost nad 
materiální zájmy většiny, nýbrž Duch svatý, který působí i přes její slabost a 
navzdory pokušení být jako ostatní unášená pudem sebezáchovy. Starost mít ji také 
pohlcovala, ale díky varujícímu hlasu Bible se jí nezalekla. 

8. Ocitli jsme se na dějinném rozcestí. Není tak zásadní, za jaké je vydáváno, 
ale přesto je zde předěl - alespoň v číslech. A my jsme znovu postaveni před volbu, 
kterou z cest zvolíme za svůj program. Někdy se zdá, že nejsnazší by bylo 
rezignovat, stáhnout se do ústraní, pustit mlhavé představy o lepší společnosti z 
hlavy, což možná už udělala většina národa. Další možnost: usilovat o splynutí s 
mocenským proudem. Využívat možnosti, které nabízí ta která politická garnitura, 
která je právě u moci a prostě jet. Další možnost postavit se do opozice, všechno 
kritizovat a ve všem vidět mafii, její síť a chapadla. Ale je tu ještě jiná možnost. Ty 
obě uvedené spadají pod heslo: mít a ovládat. Ta poslední spočívá v uskutečňování 
biblického výroku: Být svatý, být Božím stvořením, svobodným dítětem, které 
Kristus osvobodil nejen od jakékoli despocie, ale i od moci hříchu. Této možnosti jde 
o duši. Tato alternativa je hrází proti temnotě lží a polopravd, proti nenávisti dnes už 
ne třídní, ale třeba stranické, stavovské, náboženské. Starost být musí ovlivňovat 
naše myšlení, jednání, a to nejen ve sboru, nýbrž i v rodině a na pracovišti, ve 
společnosti. Aby lidská duše nebyla poškozovaná nedůvěrou, aby nepřišla k úrazu 
pomluvami, aby milovala Boha z celého srdce, ze vší síly a ze vší mysli a bližního 
jako sebe sama. Taková je starost být. 

9. Jako kdysi Jozue postavil všechen lid před dilema: "Vyvolte sobě dnes, 
komu byste sloužili, buď bohům cizím nebo Hospodinu", tak i dnes na počátku 
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nového tisíciletí zní zcela aktuálně: Vyvolte si životni krédo: starost mít anebo 
starost být. Nevyvolit jedno nebo druhé prostě nejde. Buď dá člověk přednost starosti 
o duši a vše ostatní jí podřídí anebo starosti o to uchvátit, vyšplhat se, zmocnit, 
ukořistit, co se dá. Nejpohodlnější je nevolit nic, o nic se nestarat. Jen o jídlo, pití, 
zábavu, spaní, o oděv a zabezpečení. Ale to je starost mít. Ježíš v kázání na hoře před 
touto pošetilou starostí varuje. Pro Kristovy svědky to není nesmyslné varování, ale 
osvobodivá pravda: mohou hledět i třeba do nelákavé budoucnosti s vírou, že 
milosrdný Bůh se o ně postará, že starost mít a ovládat jim stejně nic dobrého 
nepřinese, že i zítřek bude mít zase své starosti. "Svatí buďte, nemějte bohy", buďte 
církví Páně, péče o duši, starost být nechť stojí na prvém místě v našem životě. 
Hledejme nejprve Boží království a vše ostatní nám bude přidáno. Amen 
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9.3. Příloha č. 3. 
 
Kázání 
Z: Gn 3,22; 4,10-12; 6,6-7; 11,7-8; 19,24-25 

1. Na začátku Bible čteme, že člověku byla svěřena vláda nad zemí. „Pánem 
jsi ho učinil nad dílem rukou svých…“ vyznává žalmista (Ž 8,7). Jako pán má zemi 
spravovat moudře a spravedlivě, respektovat Boží příkazy a chránit život. Do těchto 
slov z Gn jsou promítnuty souvislosti politické, kulturní a hospodářské z dob 
pozdějších, když králové, např. David a Šalomoun spravovali zemi a Boží panství 
rozšiřovali i nad jinými národy. Jakmile přestali být Božími služebníky, stvoření 
poškozovali a vina Kainova a Lámechova se přenášela z generace na generaci. 

2. Na začátku Bible také čteme, že člověk spolu s pověřením a propůjčením 
správy země dostal příslib o rozmnožování. Toto zaslíbení se uplatňovalo hned po 
vyhnání ze zahrady Edenu: Eva rodí syny, také Kainův rod se rozmnožuje, místo 
zavražděného Ábela se rodí Evě Set a ze Setova rodu Enoš, za něhož se začíná 
vzývat jméno Hospodinovo. Celá další kapitola je věnována příslibu množení. O 
praotcích v ní nečteme nic jiného než že se narodili, a když dospěli, rodili syny a 
dcery, a v požehnaném věku umírali. Gn 5 svědčí o tom, že zaslíbení: „Ploďte se a 
množte se…“ (Gn 1,28) platit nepřestala ani tehdy, když Adam s Evou byli vyhnáni 
z ráje, ba ani po zavraždění Ábela. 

3. Opak těchto příběhů, svědčících, jaké možnosti dostal člověk Bohem 
stvořený, tvoří vyprávění o „katastrofách“, o lidské vině a Božím trestu, tedy o 
možnostech ponechaných lidstvu, jak se postavit proti Stvořiteli a jeho dílu. Otázka 
zničení stvořitelského díla se stala v poslední době vysoce aktuální, jenomže se 
zúžila na pouhou ochranu přírody, jako by se lidská vina projevovala jen v této 
oblasti. Biblické příběhy ukazují, že dílo stvoření se poškozuje a ničí nejen v přírodě 
znečišťováním vodních toků a vzduchu, ale i ve společenství lidí, nenávistí, lží, 
nespravedlností a brutalitou. Podstatou vzpoury proti Bohu i proti stvoření je 
neposlušnost Božích příkazů chránících život a popírání a zamítání Boha i jeho 
pravdy a lásky. Lidské společenství má celou řadu možností, jak se proti Bohu 
postavit a ničit zemi, stvoření i sebe. Sovětský spisovatel Vasil Bykav v knize Lom 
píše o synu pravoslavného kněze, že se musel zříci i svého otce, jestliže chtěl 
vystudovat. Nejen kyselý déšť, ale i tyto požadavky hubí dílo stvoření.  

4. Uvedli jsme pět příběhů ze začátku Bible jako svědectví o zkázonosných  
možnostech člověka: Pro neposlušnost ztrácí Adam s Evou Boží zahradu a musí  „v 
potu tváři dobývat svůj chléb“ (Gn 3,19), ze závisti zabíjí Kain svého bratra a stává 
se tulákem bez domova (Gn 4,12), pro zlé výtvory lidského srdce je zaplavena celá 
země vodami potopy, za zbožštění technických prostředků a vynálezů, projevující se 
stavbou babylonské věže, je lidstvo rozehnáno, aby jeden druhému nerozuměl (Gn 
11,7), pro křik ubožáků (Gn 18,21) a pro strašlivé hříchy mizí Sodoma a Gomora 
s veškerou civilizací v ohni a propadlišti.  

5. Při pročítání těchto příběhů zaráží, že ani na jednom místě není řeč o 
Božím hněvu, že by se Hospodin rozhněval, jak čteme na jiných místech Bible, i 
v Žalmech, a výhní hněvu trestal svůj lid. O Božím hněvu, věrném průvodci Boží 
spravedlnosti, nepadne ani slůvko. Tato skutečnost naznačuje, že tyto příběhy se 
týkají všech lidí, všech obyvatel této planety, nejen lidu, jemuž Bůh vydal svá 
přikázání a který by měl vědět, co vede k životu. Všechny národy země, primitivní i 
vyspělé, měly v pradávnu podobná vyprávění, která se předávala z pokolení na 
pokolení.  



 99  

6. Při výkladu biblických oddílů, které máme před sebou a jimž se často dříve 
říkávalo „báje“, jsme se zpravidla dopouštěli dvojí chyby: Buď jsme se snažili 
vyloučit jakékoli souvislosti s okolím a ukazovali jenom na to specifické a pro Boží 
lid charakteristické, jako by Izrael nežil v moři pohanských národů, anebo jsme tato 
vyprávění bez rozpaků připojovali k bájím jiných národů a viděli jen souvislosti a 
závislosti, jako by Izrael jen opisoval a napodoboval a nevytvořil nic vlastního a 
svérázného. Ani jeden přístup není správný. Izrael jako Boží lid má svá vyprávění, 
která se namnoze vskutku podobají „bájím“ okolních národů; zpracovává totiž tytéž 
otázky, které zaměstnávaly a zneklidňovaly tehdejší staré civilizace i pastevecké 
kočovné kmeny, ale zpracovává je po svém a podle své víry. V lecčems se shoduje 
s odpověďmi okolních národů, v lecčems se liší. To však není rozhodující, protože 
podstatné je zjištění, že tyto příběhy tvoří jakýsi průzor do „pradějin“ lidstva, do 
pradávných časů, a týkají se otázek všelidských, nejenom otázek Izraele, nejenom 
otázek církve. I když církev se tu již vytváří, začíná se vzývat jméno Hospodinovo a 
Boží svědkové stojí nad zříceninami babylonské věže a Abraham vidí dým 
z plamenů zachvacujících Sodomu a Gomoru a nový rod nalézá záchranu v korábu a 
hrstka je vyvedena z podvrácených měst. Poselství spásy už je zde také, ale na okraji, 
neboť otázky a odpovědi, vyvolané přečtenými příběhy se týkají všech lidí a všech 
národů, ať mají jakýkoli světový názor a jakoukoli hospodářskou soustavu.  

7. Všem lidem jsou ponechány možnosti postavit se proti Bohu a jeho dílu 
stvoření. Otázka hříchu je všelidská, nejen náboženská a církevní. Celému světu 
hrozí zničení. Takový je zvěstný záměr těchto vyprávění, zasazený hned zkraje do 
zpráv o Božím stvořitelském díle. Člověk se liší od ostatního tvorstva a od přírody 
tím, že o těchto možnostech ví anebo je aspoň tuší a poučen těmito příběhy o nich 
může vyprávět lidem, může varovat své děti a vnuky, může vyvozovat závěry, může 
předvídat, může protestovat proti zvůli, může vést zápas o uchování díla stvoření, 
nejen zápas stvoření, může riskovat, v tom je jeho výsada, může hlásat poselství o 
Božím soudu i o Boží milosti.  

8. To je jedna věc společná všem lidem a spojující všechny národy. V této 
věci by si měli všichni rozumět. Celý svět je totálně ohrožen, a to ne až dnes, např. 
atomovými a jinými zbraněmi a zpustošenou přírodou, jak se celá záležitost 
zjednodušuje i v kruzích církevních. Ohrožen byl hned po stvoření, kdysi 
v pradávnu, i včera, když se ještě o štěpení atomového jádra nic nevědělo. Boží 
církev to však vědět měla a mohla. Jestliže v této věci selhala a toto poselství 
nepřipomínala, když se na příběhy z Bible dívala také jako na báje dávno překonané, 
jako na pohádky dávnověku, poškodila dílo stvoření a sobě ublížila, a protože včas 
nevarovala, musí nést následky svého mlčení.  

9. Druhá věc, která vyplývá ze všech příběhů o možnostech zkázy, je živé 
vědomí stvořenosti člověka i vědomí omezenosti a konce, k němuž spěje vše živé a 
celý svět. Člověku ani zemi, na které žije a která mu byla propůjčena, není přislíbena 
věčnost; pro to nenajdeme v Bibli ani jediný doklad. Zvířata mají pudy, které je 
upozorňují na tento fakt konce. Patří sem i pud sebezáchovy, člověk na rozdíl od 
živočišné říše má povědomí o tom, že není víc než stvoření, jež má odpočítaný počet 
dnů, pouhým stvořením, které zde je dnes a zítra je vítr odvane (Ž 90). V tom jsme 
zase zajedno se všemi lidmi, ať věří v Boha zjeveného v Kristu anebo v idoly a 
v ideologie národů. Vyprávění o „katastrofách“, o vině člověka a lidstva, zasazená do 
zpráv o díle stvoření anebo hned za ně, jako příběh o babylonské věži a vyvrácených 
městech sineárské roviny, svědčí jasně a po všechny věky o věcech společných všem 
lidem a všem národům. V potopě a ve zkáze Sodomy a Gomory můžeme vidět první 
záblesky apokalyptiky, která vlastně není ničím jiným než do budoucnosti 
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promítnutím toho, co se událo kdysi v dávnověku. Co se stalo v šerém věku lidstva, 
stane se jednou znovu a v plné šíři a v nezměrné hloubce. Svět apokalyptiky, o 
kterém se ví a jehož příběhy lákají i lidi mimo církev, jsme zanedbávali i zamítali, 
protože jsme se domnívali, že do křesťanské zvěsti nepatří. Ale na začátku i na konci 
Bible čteme právě toto apokalyptické poselství, jež upozorňuje člověka a lidstvo, 
jedince i národy, na stvořenost a ohraničenost všeho a všech, i na neodvratný konec, 
který je možná zatím v nedohlednu, ale kvapem se přibližuje. Co bylo na začátku, 
bude i na konci. Poslední kniha Bible, Apokalypsa sv. Jana, navazujíc na tyto 
příběhy začátku, je toho zřejmou předzvěstí. Vyhýbat se apokalyptice, zamlčovat ji, 
zastírat ji příběhy evangelia, vyprávějí o ní všichni čtyři evangelijní svědci, by bylo 
nedorozumění, které stálo církev už dost trpkých zkušeností a zbytečných porážek. 
Nejen proto, že se těchto příběhů chytily agresivní sekty, ale hlavně proto, že 
naléhavost poselství o stvořenosti člověka a lidstva a o blížícím se konci, k němuž 
vše směřuje, byla oslabena.  

10. A třetí věc, která je ze všech příběhů zřejmá, je vina, jíž se dopustil člověk 
jako Boží stvoření, vina, které se dopustilo lidstvo, národy světa a následný trest, 
který na ně Bůh uvalil. Vina a trest – to jsou veličiny, které se nedají ze světa 
odstranit, i kdybychom se o to pokoušeli všemi prostředky a stali se zapřisáhlými 
ateisty anebo horlivými vyznavači nekonečné lásky.  Je zde vina člověka a kolektivní 
vina národa, i našeho národa, a je zde Boží trest, jehož smyslem není záhuba, nýbrž 
zastavení zkázy ohrožující celé stvoření. Hospodin se nemstí jako pohanští bůžci či 
lidé, ale i tehdy, když trestá, se projevuje jako Stvořitel, jemuž leží na srdci uchování 
díla stvoření. F. M. Dostojevskij dobře znal tuto spojitost, když jednomu svému dílu 
dal název: Zločin a trest.  

11. Může vševědoucí Bůh nechat bez povšimnutí, když člověk se mu chce 
vyrovnat a sahá po stromu vědění, aby dosáhl věčnosti a vymanil se ze stvořenosti?! 
A to vše se děje ve světě pořád. A může spravedlivý Bůh nečinně přihlížet, když krev 
bratra volá ze země a lidé úpí pod jařmem násilí?! Národy a civilizace, potřísněné 
krví a posedlé krutostmi, nemohou počítat s klidným zítřkem, dokud bude zemí znít 
hlas prolité krve. Může laskavý Bůh schvalovat, co dělá, vyrábí člověk, chystaje 
zkázu druhým i sobě, když vymýšlí náhražky Boha, lživé ideologie a nástroje záhuby 
lidské duše a vraždí i malé děti?! Tolerance je velká věc, ale to, v čem žijeme a čemu 
dáváme přednost, není snášenlivost, požadovaná apoštolem od křesťanů, nýbrž 
zbabělá smířlivost, ohrožující svět přinejmenším stejně jako zbraně hromadného 
ničení. Může se prozíravý Bůh klidně dívat, jak jeho dobré dílo je mařeno a lidé si 
nedají říci po dobrém ani po zlém?! Údělem Sodomy a Gomory je ohrožen i náš svět, 
strašlivých koncem v žáru a dýmu, který spálí i atheismus. Tak pevné je sepětí lidské 
viny a Božího trestu. Je zde vina člověka, kolektivní vina národa, i našeho národa, a 
proto přijde trest, již je tady, jehož smyslem je zastavení díla zkázy hubícího celé 
stvoření. Není vyhnutí. Člověk a národy musí platit za své hříchy, za viny svých otců 
i za své vlastní.  

12. To je železná logika. Ale do této logiky náhle vstupuje i v těchto 
starozákonních příbězích Bůh lásky. Kain může dále žít; nosí na čele ochranné 
znamení. Noe je vysvobozen z vod potopy a staví oltář Hospodinu, Lot je zachráněn 
ze Sodomy a pije víno, plod této země, předkové Abrahamovi, Náchor a Táre, nejsou 
mezi těmi, kdo hynou pod rozvalinami babylonské věže, odstup je chrání i před 
zmatkem. Bůh lásky koná své dílo. V tomto světě, ohroženém apokalyptickými 
jezdci, kteří brázdí krajinu a děsí lidské duše, působí Bůh nekonečného 
milosrdenství. Mezi zločinem a trestem je železná logika, ale tato logika není 
posledním slovem Stvořitelovým. Příběhy o možnostech zkázy vyúsťují 
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podivuhodně v příběh, k němuž vše směřuje, v příběh nepochopitelné lásky Božího 
Syna k člověku i ke světu, v příběh lásky nezasloužené, nabízené však všem lidem, 
ano, rovněž všem lidem, nejenom úzkému kruhu vyznavačů, nýbrž celému světu. 
„Tak Bůh miloval svět…“ Kain buduje město, přestože zabil, rod synů Noe se 
rozrůstá v národy světa, také Lot zakládá nový rod, Abraham pěstuje stromoví a 
vzývá jméno Hospodinovo a jeho syn Izák, syn zaslíbení, vyhlíží novou budoucnost, 
spolu se všemi syny zaslíbení všech dob a míst vyhlíží nové nebe a novou zemi, 
v nichž bude potok čistý vody živé a nic zlořečeného, ale trůn Boží a Beránkův, a 
„služebníci jeho sloužiti jemu budou“. Amen.  
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9.4. Příloha č. 4. 
 
Kázání  
Z: Ž 8,1.5-6; Jb 7,17-20 

1. V románě Vladimíra Dudinceva Bílá roucha – název díla je inspirován 
knihou Zjevení: „Kdo zvítězí, bude oděn bílým rouchem a jeho jméno nevymažu 
z knihy života“ – se mezi několika úvahami objevuje také popis obrazu Antonella da 
Mesiny Poprava sv. Šebestiána. Jedna z postav románu o něm říká: „Vidíš, tady 
vpředu je člověk. Umírá. Ne pro nic za nic. Umírá pro svou myšlenku. A přece trpí. 
Hrozně trpí. Ti, kvůli kterým se do té nebezpečné hry pustil, stojí v pozadí… A jim 
všem na očích uprostřed náměstí umírá člověk. Všichni mají jedinou starost – „aby 
to neviděli.“ 

2. Již po několik staletí se lidé dohadují, zda Bůh existuje. Jedni vycházejí 
z tzv. vědeckého pohledu na svět – o vědě se ovšem tady nedá hovořit -  a tvrdí, že 
pro Boží existenci nejsou důkazy. A ti druzí se snaží Boha dokázat z Bible, historie, 
ze zkušeností, z nevysvětlitelných událostí apod. Ale hranice mezi těmito dvěma 
skupinami není výrazná jako v minulosti. Většinou lidi tato otázky nezajímají. Rozdíl 
mezi křesťany a nekřesťany, jestliže ještě o životě uvažují, se přesouvá z úvah, jestli 
Bůh je nebo není, na otázku, kdo je člověk a co je smyslem života. 

3. Bible učí – a toto učení přebírá katechismus –, že člověk je tvor 
„nakloněný neposlouchat Boha a nenávidět bližního.“ Bůh mu překáží a kazí plány, 
Bůh jej omezuje a staví mu po bok člověka, s nímž musí žít a vyjít. Bible zná slovo 
hřích a tímto výrazem charakterizuje lidské jednání. 

4. Ta druhá strana, jestliže ještě o těchto věcech přemýšlí, staví na falešném 
optimismu, že člověk je poučitelný a převychovatelný. Proto věnuje tolik námahy a 
peněz na přeškolování, ale výsledky převýchovy jsou nulové. Člověk nejenže 
neposlouchá Boha, ale bližního dál nenávidí. 

5. „Na náměstí umírá člověk a lidé mají jedinou starost, aby to neviděli.“ Na 
kříži dokonává Ježíš Nazaretský, a ti nejbližší, které nazýval svými přáteli, utíkají 
pryč. Nepřekvapuje, když pro spravedlnost nic neudělá Pilát, ale zbabělost těch, kdo 
s Ježíšem chodili. Tato strohá evangelijní zpráva nám řekne o člověku víc než 
sáhodlouhé a učení filosofické a psychologické úvahy. Stejně jako ten obraz Poprava 
sv. Šebestiána. 

6. Kdo je to člověk? Hříšník! Nedá se přeškolit, nedá se převychovat. Naučí 
se číst, násobit, dělit, čistit zuby, prát košile, ale k víře jej nedonutíš, ledaže ji přijme 
jen tak naoko. Ale to zároveň znamená, že se nedá od víry v Boha natrvalo odhánět. 
Kdyby to bylo možné, už by v našich zemích církev Kristova nebyla; s tím se před 
několika desítkami let počítalo, že zajde. Oživení křesťanské víry, zvláště mezi 
mladými lidmi, usvědčuje z bludu tyto nauky. Návrat ke křesťanským tradicím 
v zemích, kde oficiální propaganda je pokládá za překonané, svědčí o tom, že se nedá 
vychovávat ani k atheismu. Jestliže zájem o evangelium ani u nás neutuchá a pořád 
dost lidí se neohlíží na nic a na nikoho a přicházejí do kostela, je dílo Ducha svatého, 
který působí mezi námi. Jemu je třeba přenechávat pole působnosti a nepřekážet mu 
v práci. 

7. V evangelické církvi jsme si potrpěli na vzdělávání ve víře. Reformace 
znovu objevila, že Duch svatý se váže na slovo Písem. S hořkostí ustupujeme od 
těchto požadavků a slevujeme. Víra je poznání, a to se projevuje znalostmi. Nemůže 
klesnout na jakési nadšení anebo tušení. I rozum, mozek a myšlení jsou volány do 
služeb Božích. Citové náboženství bývá vratké. Evangeličtí křesťané mají být lidmi 
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vzdělanými ve věcech víry, přemýšlivými a moudrými. Hloupost ohrožuje víru 
stejně jako lhostejnost. 

8. Této tradice se ani v dobách krizových vzdát nesmíme. Ztratili bychom to 
specifické, co nám Pán Bůh dal pro tento svět. Přitom nespoléháme na převýchovu, 
v tom se lišíme od J. A. Komenského, nýbrž na sílu evangelia a Ducha skrytého 
v slovu Kristovu, které mění člověka. Ze zbabělců, kteří mají jedinou starost, aby to 
neviděli, dělá statečné vyznavače, a z diváků, kteří mají rádi senzace, účastníky díla 
spásy. Věříme, že prostřednictvím slova Božího k nám proniká tento tvůrčí Duch, 
jenž přetváří člověka. A působí tehdy a tam, kde se snad už ani nečeká. 

9. Dokladem této působnosti Ducha, který není ilusí, je studie akademika 
Dimitra Lichačova, významného sovětského historika, k výročí tisíci let křesťanství 
na Rusi. Píše toto: „Vkládám veliké naděje do jednadvacátého století, které by mělo 
být věkem kultury. Odcházející století bylo věkem rozdělení, izolace, netolerance a 
netrpělivosti k „cizímu“… Nakrmit lidstvo se za nějakou dobu jistě podaří, ale 
lidstvo nežije proto, aby si naplnilo žaludky a přesouvalo se rychle z místa na 
místo… Kultura každého národa, to jsou otevřené dveře do duše… Ať jsme věřící 
nebo nevěřící, musíme chápat, že náboženství jsou také kulturní jevy, kvintesence 
(základy) mravní zkušenosti, tradic, hudební, výtvarné a obřadně divadelní kultury. 
Je to nejstarší kulturní oblast a také nejméně probádaná… A samozřejmě není 
přípustné umělé vměšování do záležitostí náboženských vyznání. Ať se rozvíjejí 
svou cestou. Je nepřípustné vměšování do záležitostí církví, házení klacků pod nohy 
při jmenování církevních hodnostářů. Je nezbytné zrušit zákazy náboženské 
propagandy… a dobročinného působení církví. Zde bychom mohli najít pomoc pro 
naše nemocnice…“ 

10. Opakuji: Člověka není žádoucí ani možné k nějaké víře donucovat. Ale 
není možné ani žádoucí od víry jej trvale odehnat. Zase se vrátí ke zdroji pravdy. 
Třeba až za mnoho let. A nikdo a nic jej nezastaví. 

11. Podle těchto úvah můžeme lidi rozdělit schematicky do tří skupin. Ti 
jedni se odvracejí od člověka, jenž umírá na náměstí. A utíkají pryč. Bojí se utrpení, i 
pohledu na ně. Ani s církví nechtějí mít nic společného, když není na výsluní. 
Nemuselo by se to vyplatit. Těch je asi nejvíce. 

12. Ti druzí neodcházejí, neodvracejí zrak, přihlížejí. Někteří zblízka, někteří 
zdálky. To jsou diváci. Ta věc s křížem je zajímá a někdy i dojímá. Pokývají hlavou, 
ale jdou dál. Církev je nepřitahuje. Nevěří v její budoucnost. Inu, co se dá dělat?! 

13. Ti třetí hledí na člověka na kříži a trpí spolu s ním. Neopouštějí jej. Vědí, 
že nic nesvedou, ale od kříže neodcházejí. Nebojí se toho, že jich je málo a ještě jich 
ubývá. Nestydí se za umírajícího na kříži, který nemá ve světě žádnou cenu, protože 
prohrál svůj zápas. Jeho evangelium je přitahuje. Potřebují Boha, potřebují útěchu, 
potřebují i Boží církev, i když je malá a slabá a stará a vrásčitá. Těch je ovšem 
nejméně. 

14. Kdybychom sami rozhodovali, patřili bychom do první skupiny. Člověk 
se rád přizpůsobuje většině. A miluje klid. Nechce být vyrušován. Kdybychom se 
dali vést minulostí nebo okolím či prostředím, možná, že bychom se ocitli mezi 
diváky, kteří sledují, co se děje, ale v podstatě se jich to osobně příliš nedotýká. 

15. Ale protože nám bylo dáno slyšet evangelium, rozhodl Duch svatý za nás. 
Připojil nás k těm, kdo stáli pod křížem a neutekli, a když zprvu utekli, zase se 
vzpamatovali a vrátili, k těm, kdo přišli k prázdnému hrobu a setkali se s andělem, 
k těm, kdo začali šířit poselství Vzkříšeného, kdo nesli zvěst o naději, útěchu všech. 
To je čin Ducha svatého. Tímto činem je na této zemi zakládána církev Boží. A do ní 
patřit bude vždycky ten nejúžasnější div. Amen. 


