B
ývaly doby, kdy v evangelické modlitebně nebyl žádný symbol, snad s výjimkou kalicha na Písmu. Sochu, plastiku, obraz nebo jiný artefakt evangelíci neměli, nemohli mít a měli-li by, vzbudilo by to pohoršení. Protože my, evangelíci, po kalvínském vzoru nemáme žádnou výzdobu, pamětlivi přikázání nezobrazíš si Boha, ani těch věcí, kteréž jsou na zemi, na nebi nebo u vodách pod zemí. 
Pak ale evangelické modlitebny ničím nepřitahovaly, nevyvolávaly žádný pocit, snad jen u těch, kteří zde strávili desítky let života. Ale příchozí nebo přistěhovalí se zde nijak necítili - mohli by být v jakékoli jiné veřejné místnosti. A k tomu někdy nepoučený pokus o výtvarno nápisů, nebo jen stařičká výmalba a pavučiny v rozích. Kdo přišel, dostal signál: tady se mnoho neděje, a děje-li se, vidět to není. Nebyl to ohromný omyl?
Ty doby jsou naštěstí pryč. Evangelické modlitebny opět začínají promlouvat, ještě jinou řečí, než je mluva lidská, ale stejnou, jakou promlouvá Písmo, Boží slovo.
B
ývaly doby, kdy kříž v evangelické modlitebně nebýval, protože nemohl být a byl-li, působil napětí. Kříž je přece znamení katolické a my jsme evangelíci! Významný evangelický výtvarník dokonce vzpomíná, jak v jednom kostele navrhl do průčelí kříž, staršovstvo jej schválilo, výtvarník jej vyrobil a instaloval. Když přišly první bohoslužby, vzbudil kříž mezi berany takové pohoršení, že staršovstvo kříž dalo odstranit.
Pak se ale evangelíci připravili o ústřední symbol svého vyznání. Kříž je znamení Božího soubytí s člověkem, lásky opravdu až za hrob, totiž za hrob Josefa z Arimatie. Kříž jsme přenechali bratřím a sestrám katolíkům, zapomenouce, že jej mají i luteráni, naše milá a dobrá, byť menší polovice. Skoro se kříž stal něčím cizím, skoro protivnickým. Kdo přišel, dostal signál: zde nejsou katolíci! Nebyl to ohromný omyl? 
Ty doby jsou naštěstí pryč. Evangelické modlitebny opět přijímají kříž jako ústřední symbol svého vyznání. A kříž promlouvá stejnou řečí, jakou promlouvá Písmo, pro křesťany její základní část - Nový zákon, jeho základní část - evangelia, jejich základní část - velikonoční příběh.
A
le není kříž jako kříž. Pro někoho symbol smrti, pochopitelně, když na něm umíral náš Pán. Ale ten byl přece vzkříšen! Vědí všichni, kteří umisťují kříž na náhrobky i úmrtní oznámení, že to není symbol smutný, nýbrž svrchovaně nadějný, radostný? Pro někoho průsečík horizontály s vertikálou, to je dobrý výklad, dobře v Bibli zakotvený už od časů Desatera i proroka Izaiáše. Kříže pak jsou různé, dvojité ba trojité, maltézské, řecké i pravoslavné. Ty ponecháme jako znamení dalších bratrských a sesterských církví. I ty obecně křesťanské kříže jsou různé, malé i velké, s různým poměrem stran i různou menzurou. Najdeme i kříže velmi lidské, zemité, děravé, jako je děravý a vykotlaný člověk. Sám mám doma na zdi jednoduchý dřevěný kříž, dokonce i s korpusem. Visící postava na kříži je ovšem - černoch. Ten kříž je totiž z Afriky. Krásný symbol!
Jsou i kříže smírčí, kříže na moři, kříže válečné, kříže poražené i zasněžené. V každé podobě, každém tvaru a na každém místě kříž něco nějak vyjadřuje. I ty kýčovité, opravdu lidé kříže stlučené ze dvou prken někde v háji u dubu vyjadřují něčí víru, lásku a naději, nějaké sdělení od člověka k člověku s Božím dechem v zádech.
Nikde jsem ale neviděl kříž jako ten z tvůrčího ateliéru Ivana Jilemnického. Ivan Jilemnický vidí skutečnost svýma očima. Jilemnického oči jsou dvojí. Vnější zrak si pomáhá silnými brýlemi, i tak se zdá, že menší objekty Ivan prostě nevidí. Půjde-li to tak dál, můžeme se těšit na opravdové monumenty. Ale Ivan má ještě vnitřní zrak a ten je neobyčejně ostrý. Možná právě proto mu Pán dal vnější zrak poněkud rozostřený, aby Ivan viděl dovnitř, pod povrch materiálu a hlavně pod povrch skutečnosti. 
A Ivan vidí. Možná nevidí všechno, co vidí ti, kdo mají méně dioptrií, ale zato vidí mnohé, co my vidíme, jen když nám to Ivan ukáže a vytesá.
A Ivan vidí kříž rozvlněný, skoro rozevlátý, vlnící se jako odraz v řece, když zafouká vítr nebo Boží dech. Vidí kříž jakoby v pohybu, kříž nezačínající a nekončící, jako by výřez z většího kříže, tak velkého, že je i na Ivana velký a se už by se vůbec nevešel. Ivanův kříž může kdekoli začít a kdekoli pokračovat, protože tak velká je láska Boží. Ivanův kříž se může vlnit, hubnout i přibývat na objemu, jako Duch Boží, jehož jednou cítíme zřetelněji, jindy hubeně. Ivanův kříž je modrý jako barva dálek, nebe i křestní vody. A Ivanův kříž svítí červení, protože červená je barva krve a krev - to je život.
Ivanův kříž je živý, proto se vlní. A jestliže je šikmý, nikoli proto, že na stojato by se do mostecké modlitebny nevešel. Kdyby byl kříž obráceně našikmo, totiž kdyby nahoře byl vlevo, pootočený proti stávající poloze o čtvrtkruh proti směru hodinových ručiček, bylo by to špatné znamení. Výtvarníci totiž vědí, že Evropan je zvyklý obraz číst zleva doprava, podobně jako písmo. Pak kříž stoupá. Tak živý, jako by užuž chtěl vzlétnout - to je je zřetelný obraz vzkříšení.
Na Hynaisově oponě Národního divadla v Praze se nad výjevem rozestavěného chrámu umění vznáší génius. Jan Werich říkával, že když se v Národním divadle zvedá opona, mizí z divadla génius - a začíná se hrát. Mostecký kříž je ale dubový a jistě nás neopustí. I my jsme lidé pozemští, zhusta také trochu duboví, ale kříž je obrazem právě toho, že přes naši „dubovitost“ i dubiositu (z lat. = pochybnost) nás neopustí. Protože je znamením Boží lásky. 








