
ŽIVOT, KTERÝ JSME SI
SAMI NEDALI

1 J 4,9

Často se říká, že život je dar. Ano, je
to tak, ale tato skutečnost se na
povrch, ke slovu dostává většinou
jen v důležitých okamžicích, jaký-
mi jsou narození, svatba, ale také
loučení s někým z našich blízkých.
Právě tehdy pociťujeme sílu tohoto
daru. Jindy si ani příliš nevšimne-
me, jak nesamozřejmé je to, že se
někdo narodí, že roste a postupně
začíná mluvit, chodit, až se z něj
nakonec stane dospělý člověk,
který je pak základem další přichá-
zející generace. Ještě o poznání
méně samozřejmé je přijmout sku-
tečnost, že tento život není jen
výsledkem setkání dvou lidí, muže
a ženy, ale že jeho kvalitu může a
má určovat a spoluurčovat Kristus.
Je to On, skrze koho máme život,
kdo nás oživuje a kdo se stává

naším duchovním základem. Ne-
být jeho, pak by něco chybělo, člo-
věk by přicházel o vědomí hlubší-
ho založení a zakořeněnosti. Pů-
vodní řecké znění 1 J 4,9 nás upo-
zorňuje, že být živý v Kristu není
jen připomínkou nabytí života jako
daru a jako ‚majetku‘. Nakonec v
životě, zvláště když mu přisuzuje-
me přívlastek křesťanský, nejde o
to, že něco máme, ale že něčím
smíme být právě skrze Krista, jenž
nás oživuje k novému bytí. Ožívat,
žít a být skrze Krista znamená
vědět o Boží lásce, které se smíme
učit právě skrze Krista. Jiná cesta k
životu takto zvěstovanému Pís-
mem nevede. 

Filip Čapek
farář ČCE

Třebechovice pod Orebem

Evangelický
týdeník
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Poselství k 13. neděli po sv. Trojici

Najdete je na dvou místech ve
Starém zákoně, Gn 20 a Dt 5, toliko
ve Starém zákoně. Už tato skuteč-
nost by měla křesťany upozornit, že
jako je Starý zákon přípravou pří-
chodu Božího Syna Ježíše Krista, tak
i Desatero je přípravou toho, co
vyjde z Ježíšových úst jako definitiv-
ní výraz Boží vůle. Ježíš sám to veli-
ce zřetelně vyjádřil protikladem:
"Bylo řečeno starým, ale já pravím
vám" (Mt 5,21). Nejen zabití, ale už
hněv, pomlouvání a ponižování a
vůbec všechno, "co má tvůj bratr a
tvůj soused proti tobě," takže nežiješ
s nimi v míru a lásce, půjde před
Boží soud, jako bys je zabil. Přečtěte
si z 5. kapitoly Markova evangelia
od 17. verše do konce a uslyšíte tam
6krát "ale já pravím vám". Přesto
Desatero zaujímá v církevním životě
jedno z předních míst, kde už není
slyšet Ježíšova kritika a kde Desatero
platí tak, jak je. 
Prof. Jan Milič Lochman v úvodu ke
svému výkladu Desatera vzpomněl,
že v jeho rodném domě bylo Desa-
tero v celém znění vyvěšeno jako
obraz na stěně. Bylo mu připomín-
kou závaznosti křesťanova života,
asi jako to napsal apoštol Jakub o
víře, že bez skutků je mrtvá. Mám za
to, že všechny výklady Desatera
našich i cizích teologů trpí vůči
znění Desatera přílišným respek-
tem, který nedoceňuje, že Ježíš uznal
jeho platnost, ale učinil jej jen zákla-
dem, na němž nutno dále stavět.
O zmíněném respektu svědčí známá
skutečnost, že děti se při konfirmač-
ní slavnosti vyznávají ze znalosti
Desatera. Ježíšovo dovršení, citaci
těch 6krát opakovaných "ale já pra-
vím vám" neuslyšíte. Říkával mi v
Jilemnici bratr Zdeněk Volek, jak je
potřebí, aby církev připomínala sobě
a společnosti přikázání Desatera:
Nic víc není třeba k ozdravění! Je na

tom kus pravdy, protože je to
základ, který však volá po pokračo-
vání. A dáme-li na hlas lidu, dovíme
se, proč musíme zůstat u základu, u
Desa-tera: Nejsme schopni je dodr-
žovat. Jak bychom mohli splnit víc,
to, co požaduje Ježíš? Hlavně že se
nezabíjíme. Požadavek nehněvat se
a nežít v nesváru by svou náročnos-
tí jen podlomil přirozenou vůli lidu
za-chovávat zákony společného
života. Zůstaňme pěkně na zemi!
Církev, totiž my nevěříme Kristu. S
lidem, který nepočítá s Bohem a jeho

mocí, zůstáváme sedět u základu a
nechceme slyšet, kam nás Ježíš vede.
Nevěříme v Ducha svatého. Místo
abychom oň prosili a s jeho pomocí
postoupili od Nezabiješ k Miluj,
zůstáváme při starém a dostatečném
Nezabiješ. Bojíme se naprosté nezá-
konnosti, která nejednou si vyžádala
nespočet lidských životů a stále
hrozí, že bude žádat zase, a to i ten
můj. Proto nechť platí Nezabiješ!
Ježíšův požadavek je luxus!
V tom ohledu zůstává starozákonní

Šetření a škrty se nevyhnou ani církvím a duchovním. Na úpra-
vě mzdových tarifů zaměstnanců církví nyní pracuje minister-
stvo práce a sociálních věcí (MPSV). Úprava tarifů se chystá ve
více variantách, o kterých rozhodne vláda na některém ze svých
příštích zasedání, řekla ČTK mluvčí MPSV Viktorie Plívová.
Církevní představitelé upozorňují na to, že už nyní je plat
duchovních hluboko pod celostátním průměrem. Platy duchov-
ních mohou klesnout až o deset procent. 
Církve jsou financovány z rozpočtu ministerstva kultury (MK),
které letos musí ušetřit nejméně 428 milionů korun, klesnout
má i rozpočet na příští rok. Úsporná opatření se dotknou jak
platů duchovních, tak dotací pro církev. 
"Vázání prostředků státního rozpočtu pro rok 2010 i snížení roz-
počtových prostředků na příští rok se dotkne dotací pro církve a
náboženské společnosti stejným způsobem jako v případě
jiných subjektů," sdělila ČTK ředitelka odboru církví MK Pavla
Bendová. "Nepochybně krizová opatření, která se dotýkají kaž-
dého občana našeho státu, musí se dotknout i členů všech círk-
ví," uvedl pro ČTK pražský arcibiskup Dominik Duka. Církev
se podle něj už několik let snaží pracovat úsporně. 
Duka zároveň upozornil na to, že průměrný plat duchovního,
který činí podle tabulek zhruba 16.800 korun měsíčně, je hlubo-
ko pod celostátním platovým průměrem. Průměrná mzda v ČR
se blíží k 23000 korun měsíčně. 
V souvislosti s otázkami financování církví Duka zopakoval, že
v době krize nebude církev usilovat o realizaci majetkoprávní-
ho vyrovnání. 
Zákon o platech duchovních umožňuje k základnímu platu při-
dat takzvaný hodnostní přídavek, ten činí od několika stovek
po několik tisíc korun. Loni zaplatil stát 4755 duchovním 17 růz-
ných církví celkem 1,27 miliardy korun (včetně pojistného), to je
v průměru zhruba 22000 korun měsíčně. Početně nejvíce je kato-
lických duchovních, téměř 3100. 
Církve jsou v České republice financovány z několika zdrojů.
Kromě příspěvků, darů a příjmů z prodeje a pronájmu majetku
činí podstatnou část rozpočtu církví prostředky z dotací minis-
terstva kultury. Duchovní nejsou zaměstnanci státu, ale svých
církví, platí je však stát. 
Majetkoprávní vyrovnání státu a církví stále není dořešeno. Po-
dle dohody z roku 2007 se měla církvím navrátit asi třetina ma-
jetku zabaveného komunisty, zbytek měla nahradit částka 83
miliard korun vyplácená po dobu 60 let, i s úroky mělo jít o 270
miliard korun. Proti dohodě se tehdy postavila levice a bývalý
poslanec ODS Vlastimil Tlustý. 

christnet/ČTK

Šetření postihne 
i církve

Co s Desaterem

Guvernér indického státu Karna-
taka u příležitosti oslav stého výro-
čí Sjednoceného teologického semi-
náře v Bangalore odsoudil útoky
proti křesťanům a vyzdvihl službu
křesťanů širší indické společnosti.
Od května 2008, kdy se ve státě
Karnataka chopila moci hinduistic-
ká nacionalistická strana Bharatiya
Janata, bylo útoků na křesťany více
než 200. Guvernér Hans Raj Bhard-
waj prohlásil, že extremisté „kážou
nenávist a šíří tmářství a zaslepe-
nost".
Ačkoli křesťané čítají pouze 2,3 % z
celkového počtu 1,2 miliardy indic-
kého obyvatelstva, provozují téměř
20 % indických vzdělávacích, zdra-
votnických a diakonických/chari-
tativních zařízení. Podle guvernéra
vnášejí křesťané do indické společ-
nosti pojetí „důstojnosti života" a
„znalost chudých". (Podobně „kon-
trastní" dojem jsem mutatis mutan-
dis nabyl před časem po zhlédnutí

oceňovaného českého filmu Taj-
nosti, kde pro distingovanou hrdin-
ku holdující orientálním tanečním
kreacím a přemísťující se po Praze
zásadně automobilem tvořila zda-
leka nejhorší čichový, sluchový i
optický zážitek jízda „sockou", tj.
prostředkem hromadné dopravy –
tedy, ó ty hrůzo, pospolu s obyčej-
ným „póvlem"…)
V bangalorském teologickém semi-
náři se vzdělávají studenti z osmde-
sáti indických křesťanských deno-
minací. Britský anglikánský týde-
ník The Church Times z 23. červen-
ce 2010, odkud čerpáme informace,
v závěru zprávy připomíná, že Jiho-
indická církev (Church of South In-
dia, po Římskokatolické církvi dru-
há nejpočetnější indická církev)
vznikla roku 1947 sloučením míst-
ních anglikánů s tzv. svobodnými
církvemi.

František Schilla

Křesťanská diakonie/charita
v Indii

AKTUALITA

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Dokončení na str. 2

(Sto let teologického semináře v Bangalore)
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Tvrdí ukazatelé
(K situaci křesťanů v Pákistánu)

Ačkoli platí, že na základě pákistánských „zákonů proti rouhání" nebyl
doposud nikdo popraven, na druhé straně je faktem, že nejméně deset
obviněných bylo před vynesením rozsudku zavražděno. 
To připomíná britský anglikánský týdeník The Church Times při zprá-
vě, že 19. července 2010 byli v Pákistánu neznámými atentátníky před
budovou soudu zastřeleni dva obžalovaní: protestantský farář Rashid
Emmanuel a jeho bratr Sajid. (Zároveň byl vážně postřelen člen policej-
ní eskorty.)
Při vyhodnocování situace křesťanů v Pákistánu by měli být, domnívám
se, směrodatní (vyjádřeno oblíbeným výrazem bývalého politika, jehož
gramatickou správnost máme ověřenu) především „tvrdí ukazatelé". A
k nim nepochybně patří počet mrtvých v souvislosti s „potahováním"
na základě zákonů proti rouhání.

František Schilla

Desítka nebo jedenáctka ?
Albert Camus, od jehož úmrtí uplynulo 50 let, napsal ve svých
Zápiscích jakýsi svůj existenciální manifest – deset pro sebe nejdůleži-
tějších slov: Svět, bolest, země, matka, lidé, poušť, čest, bída, léto, moře. 
Že vám chybí slovo Bůh? Je přece skrytý za tím vším. Zemi stvořil, skrze
matku Ježíšovu do světa lidí přišel, abychom přes poušť svých životů
poznali svou bídu i čest. Mořem nazývá Jan z Kříže Boha pro jeho hlu-
biny i výšiny. A létem Hospodinovy milosti jsme ze všech svých bolestí
spaseni jeho LÁSKOU. 
Ano, to slovo mi v desítce chybí. Zkuste si to taky. Upřímně. Žádné „cír-
kevničiny". Jaká bude vaše desítka?

P. S. Ostatně ta slova byla psána do písku.

Mgr. Jana Šilerová,
olomoucká biskupka 

Církve československé husitské

(Z Malých úvah v Českém zápase, 2010, č. 25, s. 2)

Pokračování z minulého čísla
1725: císařské reskripty o trestání
kacířství pro Moravu i Čechy
1726: patent o stíhání kacířství s po-
drobnými prováděcími nařízeními
-stanoven „numerus clausus" sňat-
ků mezi Židy (později došlo ke
zmírnění)
1727: začátek stavby první císařské
silnice (Vídeň – Brno – Olomouc)
-vznik Obnovené jednoty bratrské v
Ochranově (Herrnhutu); 13. 8. pa-
mátná sv. večeře Páně
1728: vydání ediktu „K podpoře to-
váren a manufaktur"
1729: vydán „Klíč kacířské bludy k
rozeznání otvírající, k vykořenění
zamykající"Antonína Koniáše
-svatořečení Jana Nepomuckého v
Římě
-oslavy svatořečení v Praze
1730: první původní česká opera „O
původu Jaroměřic" od F. V. Míči
(zpívaná italsky, ale i v němčině a
češtině) se hrála v Jaroměřicích nad
Rokytnou
1731: cechovní patent (omezení
moci cechů)
1732: evangelíci na opočenském
panství žádají svobodu vyznání –
hnutí tvrdě potlačeno
-na sv. Kopečku u Olomouce sym-
bolická korunovace P. Marie za „krá-
lovnu Moravy"
1735: memorandum evangelíků ke
Corpus evangelicorum (Sbor evan-
gelických knížat při Říšském sněmu
v Řezně), na jehož základě interve-
novali členové tohoto Sboru u Karla
VI. ve prospěch žadatelů
1737: první stálá scéna v Čechách v
Praze v Kotcích
-vnuk J. A. Komenského biskup Da-
niel Arnošt Jablonský, který při ko-
runovaci pomazal za krále v Prusku
Bedřicha (Fridricha) I. Hohenzoller-
na, ordinoval M. L. Zinzendorfa na
biskupa Jednoty bratrské
-v dnešním Berlíně – Neukölln
vznikla „česká vesnice", tehdejší
Rixdorf (bratrská obec)
1738: hnutí za snížení roboty podda-
ných zejména v jižních (nikoli nejjiž-

nějších), středních a východních
Čechách, v návaznosti i na Moravě
1739: generální cechovní artikule
(omezení pravomoci cechů)

c) některé významné postavy:
Karel VI., Koniáš, Firmus, František
Antonín Špork (už v třetí etapě), Fran-
tišek Václav Míča, Kilián Ignác Dien-
zenhofer, Jan Blažej Santini, Matyáš
Bernard Braun (už ve třetí etapě),
Ferdinand Maxmilián Brokoff (jeho
působení přesahuje už z třetí etapy),
Václav Kleych, Jan Liberda, Václav
Schulz, David Nitschman, Mikuláš
Ludvík Zinzendorf, Jan Valesius,
Martin Rohlíček, Matěj AntonínTauc

V. ETAPA 1741–1772: období byrokra-
tického státu a ekonomické pokusy
o přestavbu země v častém vojen-
ském ohrožení Pruskem

a) obecný přehled:
1740: nástup Marie Terezie po smrti
Karla VI.
-obsazení většiny Slezska Pruskem
1740–1742: první válka slezská
(obsazení téměř celé Moravy)
1741: Bavorsko obsadilo za pomoci
Francie Čechy
-Karel Albrecht (císař Karel VII.)
veřejně vyhlášen za českého krále
Karla III.
1742: vratislavská dohoda a berlín-
ský mír: Prusko získává Kladsko a
téměř celé Slezsko
-končí vláda Karla III. v Čechách
1743: korunovace Marie Terezie v
Praze
1744: státní vojenská akademie ve
Vídni (i s výukou češtiny)
1744–1745: druhá válka slezská
1745: po smrti Karla VII. (Karla Al-
brechta) se stává císařem manžel
Marie Terezie František Štěpán Lot-
rinský. Prusko to neuznává
-Drážďanský mír – potvrdil držbu
Kladska a většiny Slezska Pruskem,
ale i uznání Františka Lotrinského za
císaře
1748: uznání pragmatické sankce
evropskými státy

1756–1763: sedmiletá válka
1763: mírová smlouva na zámku
Hubertsburg potvrdila odstoupení
Kladska a Slezska (mimo Těšínsko a
Opavsko), ale také uznání nástup-
nictví Josefa II. jako císaře
1764: Josef II. zvolen císařem

b) některé základní mezníky a udá-
losti:
1741: 486 českých stavů slavnostně
uznalo na Pražském hradě Karla III.
českým králem
-ustavena v Čechách prozatímní
vláda s novou Českou dvorskou
kanceláří
-založena nejstarší zednářská lóže v
českých zemích (z iniciativy fran-
couzských důstojníků – spojenců
Karla III.,velitelů spojenecké armá-
dy v Čechách
1742: tzv. Osvobozovací patent Kar-
la III. – za pomoc proti rakouské
armádě formou povstání nabízel
Čechům osvobození z nevolnictví a
úlevu na daních. Ohlas byl jen na
Kouřimsku a Boleslavsku
-generální koncese Bedřicha II. Ve-
likého umožnila Jednotě bratrské
usadit se v královských zemích a ve-
řejně vykonávat své bohoslužby
1744: dočasná pruská okupace Pra-
hy (a celých Čech)
-vypovězení Židů z českých zemí
pro údajné vyzvědačství pro Prusy
(po čtyřech letech zmírněno a roku
1755 obnoven stav před rokem
1744)
-zřízen nejvyšší revizní soud (pro
země české i rakouské) se sídlem ve
Vídni
1746: vznikla manufaktura pro výro-
bu lněných tkanin v Janovicích u
Rýmařova
-v Olomouci založena učená společ-
nost Societas eruditorum incognito-
rum in terris Austriacis; sdružovala
učence z tuzemska i zahraničí.
Vydávala první vědecký časopis ve
střední Evropě (německy). Společ-
nost zanikla roku 1751

Pokračování příště

Tradice doby pobělohorské 7.Z církví doma i ve světě

Je přirozené a správné, že každý
křesťan v naší zemi má doma svou
Bibli. Vždyť skrze ni k nám pro-
mlouvá náš Pán, vede nás v našich
životech, odpovídá na naše otázky a
dává základní nasměrování našemu
životu. O to víc nám leží na srdci, že
na celém světě existuje ještě mnoho
národů a jazykových skupin, jejichž
členové dosud nemají Bibli ve svém
vlastním jazyku. Je to dáno tím, že
jejich mateřština nemá písemnou
podobu, pouze ústní. Tyto národy
nemají písmo, a proto nemají ani
Písmo. Takových lidí je na celém
světě více než 350 milionů a hovoří
celkem asi 2700 jazyky. Je to převáž-
ně v Africe, Jižní Americe a Asii.
Je možno těmto lidem nějak pomo-
ci? – Takovou otázku si kdysi polo-
žila skupina lidí, která pak založila
mezinárodní misijní společnost
Wycliffovi překladatelé Bible. Tato
křesťanská misie si vytyčila jediný
hlavní úkol: přeložit Bibli nebo
aspoň její část do zbývajících 2700
jazyků. A protože tyto jazyky nema-
jí svou písemnou formu, je třeba ji
nejprve vytvořit. Wycliffovci tedy
nejprve žijí a pracují v daném domo-
rodém kmeni a postupně se naučí
místní jazyk. Pak jim vymyslí písmo
a přeloží do něj Bibli nebo alespoň

některé evangelium. Wycliffovci tím
jdou vlastně ve stopách Konstantina
a Metoděje, kteří v 9. století podob-
ným způsobem vytvořili písmo pro
naše předky.
Při práci v rozvojovém světě se
Wycliffovci setkávají také s neuvěři-
telnou bídou. A tak kromě svého
základního poslání překladatelské-
ho podporují i jiné křesťanské aktivi-
ty v zemích, kde působí. Mezi tisíce
takových podporovaných projektů
patří i jeden sirotčinec v Kakamega v
Keni. Vede ho domorodý křesťan

Micah Ommani se svou manželkou.
A do tohoto Dětského domova odjel
letos mládežník našeho sboru Šimon
Zoubek na letní prázdninovou
výpomoc. V domově jsou děti,
jejichž rodiče zemřeli na AIDS a
Šimon je tam jediný běloch široko
daleko. Budeme rvděčni za vaše pří-
mluvné modlitby. Bližší informace o
české pobočce této misijní organiza-
ce buď na http://www.wycliffe.cz/
nebo u ředitele české pobočky br.
Daniele Kaczmarczyka z ČCE Český
Těšín.

Mikuláš Zoubek, 
předseda PO evangelizačního a

misijního ČCE

Národy bez Bible

Desatero ve shodě s přirozenou vůlí
lidu, ale nadto s Boží pedagogikou,
která "nás střežila pro zjevení Boží
milosti skrze víru v Ježíše Krista"
(Ga 3,23). Apoštol mluví o našem
minulém stavu jako o nezletilosti,
kvůli níž jsme byli "pod poručníky a
správci, až do doby, kterou otec pře-
dem stanovil" (Ga 4,1n). Člověk se
musel naučit chodit podle přikázání
Desatera, než bude schopen pocho-
pit a přijmout milost. Pak už není
pod zákonem, ale pod milostí, je v
Kristu.
Jsme v Kristu. Věřící to rozpoznává,
když evangelium vede naši víru,
aby šla za Ježíšem, až tam, kde byd-
lel (J 1,38) a ještě dál. O tom napsal
evangelista Jan: Ježíš jednoho učed-
níka miloval a měl ho stále nablízku,
vyznal se, že miluje Marii, Martu a
jejich bratra Lazara a toužil po tom,
aby byl na oplátku také milován (J
11,5; 21,15). Jsme v Kristu. Nemu-
síme se k němu dobývat. Vírou a
křtem jsme jen přitakali k tomu, že si
nás Kristus přivlastnil a že nás milu-
je. Milujícím není třeba nic přikazo-
vat. Srdce jim přesně řekne, co a jak
mají mluvit a jednat. Při pohledu na
svůj wittenberský sbor to za všech-

ny milující pověděl Martin Luther:
Každý křesťanský sbor, vyučen
Duchem svatým, by mohl stvořit
nová desatera - a jasnější! A přitom
sám se přizpůsobil zvyklosti a pro
své věřící vyložil Desatero, ač věřil a
věděl, že zákon a Desatero byly
nahrazeny milostí: "když přišla víra
v Ježíše Krista, nemáme již nad
sebou dozorce" (Ga 3,25).
A všechno je nové. Není svatých,
oddělených dnů, všechny jsou sva-
té, patří Pánu (Ř 14,5). Už nic nepla-
tí sobota, ale ani neděle. Křesťané se
mohou shromažďovat k bohoslužbě
v kterýkoli den. V prvotním jeruza-
lémském sboru se dohodli, že to
bude den po sobotě. Dáme-li se vést
Duchem svatým, už nejsme pod
zákonem (Ga 5,18). To je svoboda!
Už jsme k ní dozráli? Galatské poše-
tilosti, která se nechtěla rozloučit se
zákonem a Desa-terem, je mezi
námi dost, velmi často slouží jako
zástěrka slušnosti: Nikoho jsem ne-
zabil, ani neokradl. Cítím se také
osloven, když apoštol připomene:
"Tu svobodu nám vydobyl Kristus.
Stůjte proto pevně a nedejte si na
sebe znovu vložit otrocké jho" 
(Ga 5,1).

Josef Veselý

Co s Desaterem
Dokončení ze str. 1

Česká řeč
Svůj vztah k české řeči vyjádřím slovy Karla Čapka – lepších slov neznám: „A ještě
musím pochválit tebe, česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohat-
ších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze
všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit.... Nikdy jsi mi neselhala; jen já jsem
selhával, nenacházeje ve své tvrdé hlavě dosti vědomí, dosti povzletu, dosti poznání,
abych to vše přesně vyjádřil. Musel bych žít sterým životem, abych tě plně poznal;
doposud nikdo nezhlédl vše, co jsi, ještě jsi před námi, tajemná, překypující a plná
dalekých výhledů, budoucí vědomí národa, který vzestupuje."
Nejtěžší je dobrá řeč, vždyť dobře mluvit znamená učit se mluvit. - S velkou úctou
a pokorou se snažím přistupovat ke slovu, vždyť dle biblického sdělení : „Na počát-
ku bylo Slovo ..." Slovo psané trvá, proto ho snad mám raději než slova vyřčená. 
Pro mne nelze jmenovat jedno slovo, ale slov jedenáct, která považuji za existenciál-
ně důležité pro sebe : člověk, život, duše (duch), tělo, domov (vlast), otec (Otec),
matka, mír, láska (srdce, cit, dobrota, Láska), ctnost (ušlechtilost), odpuštění.

PhDr. Anna Flieglová, Praha



Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít
za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž
a následuj mne. Neboť kdo by chtěl za-
chránit svůj život, ten o něj přijde; kdo
však ztratí svůj život pro mne, nalezne
jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-
li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač
získá člověk svůj život zpět? Syn člověka
přijde v slávě svého Otce… a tehdy od-
platí každému podle jeho jednání."

Matouš 16,24-27

Vážená rodino zesnulého,
vážená paní Mašínová,
vážení a milí hosté, 
z Písma slyšíme nabídku: Zachová-
ní – anebo ztráta duše; získání osob-
ního prospěchu – anebo uchování
osobní integrity, svobody. To je alter-
nativa, která nás tak dlouho prová-
zela a dosud provází.
Tady jde o prostou otázku: co posta-
víme ve svém životě na první místo,
co předřadíme všemu ostatnímu?
Ježíšova slova jsou jednoznačná.
Zvou k věrnosti vůči tomu, který je
Alfou i Omegou, počátkem života i
jeho naplněním. K věrnosti tomu,
kdo nepodléhá času, trendům, reži-
mům, relativitě hodnot.
Žel, dějinné okolnosti nás odnaučily
se takto ptát a rozhodovat se. Mnozí
se tvářili, že k tomu ani nemají
důvod. Neviděli alternativy, mezi
kterými volit, neboť souřadnice pro
naše jednání a uvažování nastavila
mocnost ovládající naši zemi a v
nich nám bylo dáno se pohybovat.
Bylo to omezující, ale jaksi jedno-
dušší. Na mnohé věci jsme se nemu-
seli, nemohli či nechtěli ptát. Atak se
mnozí neptali. Z mysli se tak vytra-
tilo riziko, že by snad mohli svou
duši ztratit. 
Tím onemocněla celá společnost.
Jakmile se vzdala mravního, svo-
bodného rozhodování, všechna rizi-
ka, vnější i vnitřní, hmotná i du-
chovní se jala zesměšňovat, banali-
zovat, či je cynicky prohlašovat za
hloupost. A jestli někdo možné
nebezpečí prohlédl, pojmenoval a
postavil se mu, byl dříve nebo
později zneškodněn – příznačně se

souhlasem i pomocí širokého okolí.
Neboť rušil klid na práci. Neboť
nepředloženě ukázal, že se i v této
situaci lze zachovat jinak, nepřede-
psaně, mimo dané souřadnice. Při-
pomněl slova Ježíše Krista, našeho
Pána: „Kdo by chtěl zachránit svůj
život, ten o něj přijde; kdo však ztra-
tí svůj život pro mne, nalezne jej." 
Leč o takové hrdiny tu nebyl zájem.
Provokovali svou odvahou, jinakos-
tí, vírou, vědomím, že žádný tajem-
ník, estébák, natož milicionář není
tím, kdo disponuje tou opravdu nej-
vyšší mocí.
Ježíšova slova vyjadřují pravdu, že
zachování života něco stojí. Zacho-
vání duše, osobní integrity, svobody
od vnějších i vnitřních hrozeb není
zadarmo. Kolik lidí na sobě pocítilo
kříž v podobě chladných cel, obuš-
ků, vyhazovů ze zaměstnání, otroc-
ké práce v dolech, politické šikany
ve školách, krádeže majetku – jen
proto, že nerozprodali svou duši.
Kolika lidem byl násilím ukončen
život. Tento kříž, který lidé na sebe
vzali, ať dobrovolně či vnuceně, stojí
jako předpoklad naší svobody. Od
Milana Paumera bylo možné při
besedách slyšet, že svoboda není
zadarmo. Je vykoupena úsilím,
nesvobodou, krví těch, kdo po svo-
bodě toužili a druhým ji přáli.
Bylo tu mnoho obětí. Příliš mnoho.
Ale byli tu také ti, kteří nečekali, až
je režim skřípne a semele. Byli tu
také ti, jakkoliv jich bylo poskrovnu,
kteří se zločinnému režimu postavi-
li se zbraní v ruce. Zareagovali niko-
liv strachem, ústupky, shrbením se,
vyčkáváním, nýbrž zhmotnili ideu
svých otců z doby jiné nesvobody,
tu ideu, že chceme-li svobodu,
musíme za ni bojovat. 
Bojovali, třebaže jich bylo málo.
Bojovali, třebaže výsledek jejich čin-
nosti nebyl nijak zásadní. Pomsta
režimu byla několikanásobně větší
než škody, které režimu způsobili.
Vyplatilo se to? Tak by se zeptal člo-
věk zcyničtělý, uvyklý na počty má
dáti – dal. 
Můžeme se ptát jinak. Měli se při-

způsobit? Být loajální a přitom si
myslet svoje? Akademicky diskuto-
vat v uzavřených kroužcích? Čekat,
až to jednou někdo vyřeší za nás?
Skupina kolem bratří Mašínů se roz-
hodla nestat se pasivními diváky a
oběťmi komunistického teroru. Po-
znali, že někdy nestačí pouhé slovo
nebo dobrý úmysl, že vyhrocená
situace ospravedlňuje vyhrocené
nasazení. 
Jistě se shodneme, že zabití je zlo. Je
ovšem zarážející, že je u nás stále
nazýván vrahem ten, kdo se posta-
vil proti režimu terorizujícímu vlast-
ní občany. Platí, že v některých pří-
padech je použití zbraně vyváženo
nutností zasáhnout proti zlu větší-
mu. Takových lidí, kteří se toho
odvážili, bylo u nás málo – možná
proto jsme se tak dlouho utápěli v
krvavých a zatuchlých vodách ko-
munistické totality. Tito lidé dosvěd-
čují, že jsou principy a hodnoty, za
které stojí za to trpět a bojovat.
Milan Paumer, evangelík z Podě-
brad, spolu se Ctiradem a Josefem
Mašínovými, se Zbyňkem Janatou,
Václavem Švédou, Ctiborem Nová-
kem a dalšími to nejen prohlašovali,
ale do boje i šli. A to, že tehdejší
režim je dnes prohlášen za zavržení-
hodný, se stalo i díky jim. Tato sku-
tečnost zpětně oceňuje jejich odboj.
Ale prozrazuje ještě něco víc. To, že
nakonec byli přinuceni vzít do ruky
zbraň, odráží především podstatu
těch, kterým se vzepřeli. I za to
poznání jim patří náš dík. 
„Syn člověka přijde v slávě svého
Otce … a tehdy odplatí každému
podle jeho jednání." Konečné hod-
nocení a završení dějin je v Boží
kompetenci. My ovšem smíme a
máme být všímaví a vděční za jed-
nání konkrétních lidí, nesené vírou,
odvahou, solidaritou, zkrátka tou-
hou po nerozprodání své duše.
Milane Paumere – díky! Amen

4. 8. 2010 
Poděbrady 

(Marek Zikmund)

3ET-KJ

Z pohřbu Milana Paumera

POMÁHÁNÍ
Máme rozličné dary podle milosti, 

která byla dána každému z nás: 
kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.

Ř 12,6.8d

Utrpení a radost. Dva pojmy-stavy, které se navzájem zdánlivě vyluču-
jí. Když čteme tento verš, napadne nás, že člověk, který se trápí, nemů-
že mít radost, a kdo se raduje, raduje se proto, že nemá žádné trápení.
V původním textu vlastně není zmíněno přímo utrpení. V Jeruzalémské
bibli bychom mohli číst: kdo koná milosrdenství, ať září radostí. Ale
protože o milosrdenství v podobě finančních darů již byla řeč, jistě má
Pavel na mysli slitování s potřebnými.
Nejspíš si vybavíme nemocnice, zdravotní střediska, azylové domy,
sběrny starého šatstva a různé organizace, kam se může člověk obrátit,
když se ocitne "na dně".
Ti, kdo poskytují tuto "první pomoc", setkávají se s lidskou bídou, které
jakoby ani nebyl konec. Denně přicházejí noví a noví lidé, každý s jedi-
nečným dramatem svého života. A denně se vracejí ti, kterým už toli-
krát podali talíř polévky, vyhledali přibližnou velikost obnošeného ka-
bátu a ošetřili nesčetná zranění.
V takovém povolání se člověku snadno vytratí úsměv z tváře. A Pavel
nám připomíná, že svěřený dar milosrdenství zahrnuje také radost, kte-
rou člověk může zažít i v utrpení. Když se u zraněného objeví někdo,
kdo mu nabídne pomoc. Zastaví a skloní se nad ním jako Boží posel, 
z jehož úsměvu září naděje na záchranu. Ještě dřív než zraněného ošet-
ří, podá mu polévku a kabát, probudí v něm úsměvem chuť do života.
Pravé milosrdenství pozvedá člověka nejen z bídy tělesné, ale také
duchovní. Je darem Boží milosti. Tu milost zakouší ten, komu byla po-
skytnuta pomoc prostřednictvím pomáhajícího, ale také pomáhající
skrze zachráněného.

Eva Buttová, Církev československá husitská
Ekumenická bohoslužba v Brně, leden 2010
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PRADĚJINY sepsali pro širokou čtenářskou obec Jiří Beneš a
Petr Vaďura.
Beneš je vedoucí biblista Husitské teologické fakulty UK,
Vaďura je kazatel a rozhlasový pracovník. Obálku knihy zdobí
potopní námět Xénie Hoffmeisterové. 
Podněty k vydání knihy vyšly v brněnské redakci Rádia 7.
Kniha je věnována studentům biblické školy v přírodě v
Mladoticích. V současné podobě se má dotknout lidí, kteří mají
laický, ale upřímný zájem porozumět některým biblickým mís-
tům, zvláště těm, která jsou obestřena zavádějícími výklady.
V rozhovoru dvou biblistů a zároveň žurnalistů vzniká jakási
dějeprava pro dospělé, která ovšem (zatím) zahrnuje prvních
jedenáct kapitol knihy Genesis.
Knížka, kterou vydal Kalich roku 2010 (k vydání připravil
Michal Plzák), má 288 stran, včetně ediční poznámky a závě-
rečné tiráže. 
Pradějiny nejsou koncipovány jako vědecká publikace, proto
jsou poznámky pod čárou nepočetné (celkem 31) a není tu
žádný soupis literatury, autoři nechávají stranou biblickou kri-
tiku a neopírají se o žádné biblistické autority. Výjimkou je Jan
Heller, zmiňovaný Jiřím Benešem až trochu devótně. Jeden z
autorů (Vaďura) klade otázky, někdy prosté, jindy sofistikova-
né, a druhý (Beneš) se pouští skoro s hlasitou radostí do odpo-
vědí, jež umožňují i ne dost vzdělanému, nebo spíš biblicky
zanedbanému čtenáři schůdnější pochopení.
Oba biblisté jsou přesvědčeni, že teprve čtenář biblických textů
svým osobním, angažovaným pochopením vstupuje do pro-
storu přesvědčivého výkladu. Tato hermeneutika a pedagogika
je hodna ocenění.
Za otázkami a odpověďmi se skrývá teologie, jež má sice pro-
testantský ráz, ale neodpovídá přímo žádné teologii nekatolic-

kých církví u nás. Je tu osobní teologie Benešova, která někde
jemně hladí, jinde hodně studí. Proto ani Český ekumenický
překlad není pro naše interpretační duo dost přesvědčivý,
někdy se tu narazí na písek konvence, byť jakoby vědecky seri-
ózní. To se jeví navenek tak, že je někdy citován ČEP, jindy nabí-
zí Beneš svůj vlastní, pokud možno doslovný, překlad.
Sledujeme metodu, kterou vštěpoval Benešův guru J.Heller už
začínajícím studentům a kterou pěstoval nizozemský teolog
K.Deurloo; tento „rebe" šel touto cestou (jakoby osvíceně „fun-
damentalistickou") při svých přednáškách na ETF a v úspěš-
ném kurzu Collegium biblicum vedeném starozákoníkem
M.Prudkým. 
Kniha, v protestantském prostředí dost neobvyklá, postupuje
od dvojí zvěstné zprávy o stvoření přes Noeho a „jeho" potopu
až k těžišti Tóry. Záměrná jednoduchost položených otázek je
někde trochu vybílená odpovědí, která vyrukuje s odbornými
termíny, které jsou prostému čtenáři (skoro) neznámé (dia-
chronní a synchronní analýza – str. 244n). Toto vybočení neby-
lo nutné. Laskavě, ale přitom dost razantně dávají naši biblisté
zvídavému laictvu na vědomí, že v biblických příbězích
naprosto nejde o nějakou historii (ve smyslu kroniky), nýbrž o
osobní oslovení, apel, atak a pozvání. "Společným jmenovate-
lem všech těchto příběhů je lidské selhání. Nejedná se tedy o
žádné hrdinské eposy, líčící životy slavných předků. Lidé, kteří
tu vystupují, se dopouštějí chyb, svévole, ba dokonce zločinů.
Pokud je to však možné, Bůh do těchto selhání vstupuje a lidem
nabízí novou šanci. Všechna tato vyprávění tak mají nějaký
přesah do budoucnosti…" Boží vstupování je ve skutečnosti
sestupování. Zde navazuje Beneš opět na Hellera. „Přesah do
budoucnosti" je možná ozvou některých úvah Hejdánkových a
Balabánových. (Viz Balabán – Tydlitátová, Tázání po budou-

cím.) V oddějinění toho, co nazýváme dějinami, jdou biblisté
Jiří a Petr hodně daleko. I stvoření, jež je jim čirou přítomností,
kterou hymnus provází až k nám, nemluví de facto vůbec o
minulosti; mluví-li se v Gn 1,1 o „počátku" (réšít), nejde o žádný
chronologický počátek; proto Beneš překládá „počátek" slovem
„hlavně"; to není ani stylisticky pěkné, a navíc je to matoucí.
Bible je dějinně komponovaná: počátek – „prazjevení" –
Hospodinův vyvedenec (odposlanec) Abram – dějinné počátky
– různé epochy: soudci – králové – pády samostatnosti – exil
atd. Bible klade přece důraz na svědectví, čtěme list Hebrejům,
Žd 11: Abraham věřil, Noe věřil – atd. A to vše proto, že Hos-
podin se rozhodl vstoupit do dějin tak, že je zahájí: „Ve víře
chápeme, že Božím slovem byly založeny světy…" (Žd 11,3).
Ano, každá minulost se má stát přítomností, není však vyma-
zána: stává se svědectvím, jež napomáhá naší životní orientaci.
To ovšem říká sám Beneš v úvahách o rodokmenech (toledót),
ať už se týkají dlouhověkovců nebo těch dalších, včetně novo-
zákonních. Tato posloupnost vytváří jakési (nejen chrámové)
sloupy v dění, jímž procházíme, vzpomínky nás podpírají a
inspirují. Beneš výborně objevuje i jiný aspekt: rodokmeny byly
též bohoslužebnou četbou, byly hrází proti vegetační cyklič-
nosti a ukazatelem, „kudy vede cesta do budoucnosti a jak se
po ní dá jít…" (str. 246) K základním biblickým pojmům patří
termín „smlouva" (b-rít). Prý je tu souvislost mezi označením
„smlouva" (b-rít) a louh (borít). Smlouva louží, čistí, pozname-
nává každého nějakou „invaliditou" (můj výraz – mb). Jákob po
zápase s Neznámým u Jaboku kulhal. K tomu má nebo chce
ukazovat i obřízka. Tyto skutečnosti jsou příliš syrové, než aby-
chom jim byli úplně právi, skutečnosti kolem smlouvy a obříz-
ky procházejí proměnou. Nastupuje „nová smlouva" vepsaná,
jak říká Jeremjáš, do srdce. Vzniká nová spiritualita ducha. S
tím koresponduje janovské pochopení v Novém zákoně.
Tady bych chtěl poznamenat: Benešovy konfrontace starozá-
konních míst s místy novozákonními je významná, ale ne vždy

Benešovy a Vaďurovy Pradějiny

Dokončení na str.4



Na letošní rok připadá 590. výročí
volby významného, leč opomíjené-
ho theologa, věrného žáka M. J. Hu-
sa Mikuláše Biskupce z Pelhřimova
za duchovního představitele tábor-
ského bratrstva. Nemáme o této
události přímé zprávy z táborských
pramenů. Dokládají ji však pře-
svědčivě ve svých písemnostech
dva současníci. Zmiňuje se o ní
velký nepřítel Táborů, vůdčí osob-
nost velmi umírněného husitského
směru M. Jan z Příbrami ve svém
spisu „Život kněží táborských"
(vydal K.Vinařický v Časopisu
katol. duchovenstva IV, 1863) a ze-
jména ji připomíná ve své Husitské
kronice Vavřinec z Březové: „Po-
tom léta Páně 1420 v měsíci /září/
táborský lid na Hradišti, nechtěje
býti bez hlavy a bez duchovního
představeného, svorně zvolil Miku-
láše z Pelhřimova, kněze a bakaláře
umění, za svého biskupa neboli
staršího, aby ho všichni jeho kněží
uznávali za představeného a aby
nikdo nekázal slovo Boží, leda se
svolením toho biskupa, i aby s os-
tatními kněžími věrně rozděloval
peníze obce podle potřeby každého
bratra, jak by se mu uzdálo" (český
překlad Fr. Heřmanského, 1979).
Je však docela možné, že toto není
jediné Biskupcovo výročí v tomto
roce. Podle některých historiků se
narodil kolem poloviny osmdesá-
tých let čtrnáctého století, někdy je
přímo uváděn rok 1385, takže není

vyloučeno, že letošní rok je 625.
výročím od jeho narození. Leč ne-
máme pro to žádné přímé doklady. 
Stejně tak chybí spolehlivé doklady
k dalšímu možnému výročí – a tím
je rok jeho úmrtí. Je domněnka, že
zemřel roku 1460 – tedy právě před
550 lety - anebo v době kolem toho-
to roku. Spolehlivě však jen víme,
že v roce 1452 byl táborskými měš-
ťany spolu s Václavem Korandou
st. a několika dalšími kněžími vy-
dán vojsku Jiříka z Poděbrad, které
přitáhlo k Táboru, aby jej donutilo k
sjednocení se směrem Jana Ro-
kycany. Táborští měšťané již dávno
nebyli „Božími bojovníky". Více
než na pravdě Kristova zákona jim
záleželo na majetku, který získali.
Klidně zvěstovatele a zastánce této
pravdy obětovali. Jiří z Poděbrad je
pak uvěznil na svých hradech,
Biskupce v Poděbradech. Tím zprá-
vy o Mikulášově životě končí, kro-
mě vyprávění, které zachovali čle-
nové Jednoty bratrské.
Písař užší rady Jednoty bratrské
Vavřinec Krasonický (cca 1450-
1532) ve svém spisu „O učených" a
biskup Jednoty bratrské Jan Bla-
hoslav (1523-1571) ve spisu „O pů-
vodu Jednoty" uvádějí příběh o
vyvedení tří táborských kněží z po-
děbradského vězení; jedním z těch
kněží byl Mikuláš z Pelhřimova.
Blahoslav vyprávění řadí mezi ty
příběhy, o nichž „od starých a hod-
nověrných lidí slyšel i také paměti

sepsané o tom četl". Podle toho pří-
běhu byl do věže poděbradského
zámku k uvězněnému knězi Miku-
láši s jinými dvěma kněžími tá-
borskými později vsazen nějaký
mnich. Ten se uvězněných kněží po
nějaké hodině zeptal: „Milí bratři,
rádi-li byste toho vězení prázdni
byli?" Odpověděli mu: „Chceš nám
pomoci, a sám jsi s námi vězněm."
Na to on řekl: „Již vy se o to nesta-
rejte, když já vám i sobě odsud
pomohu." A hned lezl z té věže po
zdi nahoru jako nějaká veveřice.
Když nahoru vylezl, pustil jim dolů
provaz a jednoho po druhém vytá-
hl; bylo to v noci. Potom je vyvedl
na zeď parkánu a přivázal provaz,
aby se po něm spustili dolů přes
zeď; sám se spustil první, potom
další dva za ním. Kněz Mikuláš,
který byl již starý a „nemocný na
kámen", se pro mdlobu po tom pro-
vaze spustit nemohl, upadl a zlá-
mal si nohy. Řekl ostatním: „Milí
bratři, vy jděte, kam vás Pán Bůh
obrátí, já tu musím zůstat." Na to
řekl onen mnich těm dvěma: „Pojď-
te vy za mnou a jeho tu nechte.“
Vyvedl je do rybářské ulice k Labi k
jedné lodi, na níž je převezl přes
Labe do luhů. Pověděl jim, aby šli,
kam je Pán Bůh obrátí; kam má jít
on sám, to že ví. Po těch slovech se
ten mnich hned ztratil. – Tolik
Krasonickým a Blahoslavem zazna-
menaný příběh.

Zd. Soušek

Výročí Mikuláše Biskupce
z Pelhřimova EVANGELICKÝ SBOR V ZÁBŘEHU Vás

zve v neděli 5. září 2010 od 14.30 h do
kazatelské stanice ve Svébohově na
slavnost 150 let od postavení kaple
ve Svébohově. 
V malé horské dědině se od 18. století
scházeli tajní čtenáři Melantrichovy
Bible, kteří si časem postavili pozoru-
hodnou modlitebnu, první český
evangelický chrám na severní Mo-
ravě. 
Při slavnosti bude kázat bratr synod-
ní senior Joel Ruml. Bude také možné
prohlédnout si památnou Bibli z roku
1549.

* * *

Sbor Českobratrské církve evangelic-
ké v Pelhřimově-Strměchách připo-
mene 590. výročí volby Mikuláše
Biskupce z Pelhřimova duchovním
představitelem  (biskupem)  táborské-
ho bratrstva v neděli 5. září 2010 ve
sborovém domě v Pelhřimově, Rů-
žová 82 v 8.45 h bohoslužbami – kázat
bude farář Jan Čapek; v 10 h přednáš-
kou far. Jana Čapka: Táborská konfe-
se. Po přednášce bude beseda.
Všechny zve

staršovstvo sboru

Bohoslužby
BRNĚNSKÝ SENIORÁT

Českobratrská církev evangelická
BOSKOVICE, Ne 9.30
Hybešova 1446/9, f Marek Zikmund
BRNO –HUSOVICE, Ne 9.00
Netušilova 720/26, f Štěpán Hájek
BRNO – ŽIDENICE, Ne 9.00
Konečného 6/8, f Pavel Kašpar
BRNO I, Ne 8.30 a 10.00 (červenec-
srpen 9.00)
Opletalova 600/6, f Jiří Gruber, f Olga
Tydlitátová
BRNO II, Ne 9.00
Lidická 719/79, f Jaroslav Vítek, 
f Ondřej Kolář
BŘECLAV, Ne 8.45
U potoka 383/34, a Jarmila Řezníčková
DAMBOŘICE, Ne 9.00
Dambořice 73, f Jana Gruberová
HERŠPICE, Ne 9.30
Heršpice č.117, Slavkov, f Jarmila Řez-
níčková
HRABĚTICE, Ne a c 9.00
Šanovská 304, a Ondřej Titěra
HUSTOPEČE U BRNA, Ne 10.00
Masarykovo nám.390/4, f Ivo David
KLOBOUKY U BRNA, Ne 9.30
Brněnská 218/30, f Luděk Korpa
MIROSLAV, Ne 8.30, 19.00 (L) 17.00 (Z)
Husova 44, f Ondřej Titěra
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Ne 9.00 (c 13.30)
Svitavská 961/40, f Alois Němec
NIKOLČICE, Ne 8.15
Nikolčice č.70, f Ivo Davic
NOSISLAV, Ne 9.00
Masarykova 156, f Ondřej Macek
OLEŠNICE NA MORAVĚ, Ne 9.00
Rovečínská 131, f Olga Smrčková
PROSETÍN U BYSTŘICE NAD PERNŠTEJ-
NEM, Ne 9.30
Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem
č.44, f Jaroslav Coufal
ROVEČNÉ, Ne 9.30 
Rovečné č.174, f Ondřej Ruml
SILŮVKY U BRNA, Ne 8.30
Kopaninky 184, f Martina Kadlecová
SVITAVY, Ne 9.30
Poličská 3, f Filip Keller
VANOVICE, Ne 9.00
Vanovice č. 60, f Pavel Freitinger, 
f Lenka Freitingerová
VESELÍ, Ne 9.00
Veselí č. 21, Rovečné, j Martin Lito-
miský, a Ondřej Ruml
ZNOJMO, Ne 10.00
Rudoleckého 928/15, f Jana Špina-
rová

Církev bratrská
BRNO-BETANIE, Ne 10.30
Ostrá 14, Pavel Lukáš
BRNO – KOUNICOVA, Ne 9.00
Kounicova 15, Jan Asszonyi
BRNO – KRÁLOVOPOLSKÁ, Ne 10.00
Královopolská 810/74, Jiří Lukl
KYJOV, Ne 9.30
Urbanova 716, Jan Asszonyi
LETOVICE, Ne 9.00
Okružní 13, Zbigniew Lipus
OLOMOUC, Ne 10.00
Mariánská 3, David Beňa
PROSTĚJOV, Ne 9.00
Šárka 10a, Ernest Welszar
TŘEBÍČ, Ne 9.30
Kpt. Jaroše 638/7, Roman Neumann

Evangelická církev metodistická
BRNO – BYSTRC, Archa, Ne 9.00
Lýskova ul. , k Jana Křížová
BLANSKO, Ne 11.00
Masarykova 13, k Jana Křížová
MIKULOV, DDM, Ne 8.30
Vrchlického 11, f Michal Kostka
VALTICE, Ne 10.00
Příční 31, f Michal Kostka
NOVÝ PŘEROV, Ne 15.00 (střídavě s
Drnholcem)
Nový Přerov 15, f Michal Kostka
DRNHOLEC, Ne 15.00 (střídavě s No-
vým Přerovem)
Tyršova 8, f Michal Kostka
ZNOJMO, Ne 9.30
Chelčického 2, k Miroslav Čížek

Bratrská jednota baptistů
BRNO, Ne 9.00
Smetanova 20, k Pavel Coufal
BLANSKO, Ne 9.00 
Svatopluka Čecha, k Michal Petratur
OLOMOUC, Ne 9.30 
Klub Sidia, tř.Kosmonautů, k Petr
Coufal

Pozvánky

význačná. Někdy získáš dojem, že je
tu kazateli všech církví praktikova-
ný pseudohermeneutistický trik
„Hop, a je tu Ježíš!" To však je spíše
jen šelest.
Geografika demaskuje Beneš po hel-
lerovsku jako stručná aktuální posel-
ství. Výklady o Bábelu jako Blábolu
jsou velmi instruktivní, i dnes jsou
totalitarismy charakteristické obřím
a krutým úsilím o (takzvanou) jed-
notu (hitlerismus, stalinismus, ale i
náš obyčejný český komunismus –
připomíná čerstvě husitský biblista).
Excelentně je formulována věta:
"Taršíš… je místo, kam se utíká před
Hospodinem" (str. 249). Gog a Má-
gog jsou šifry temného apokalyptic-
kého bezvýhledna (str.249). Prostý
čtenář, jemuž je část dějepravy
Benešovců adresována, si pročistí
mysl a zklidní srdce, když se zbaví
hloupých otázek (například: kde
vzal Kain ženu) a přimkne se k to-
mu, co má povahu ústřední důleži-
tosti. Dozví se o „luku duhy" (str.
231) a zjistí, že Nimrod není označe-
ní myslivce, ale že jde pravděpodob-
ně o mezopotamského boha války a
lovu, v Bibli ovšem polidštěného.
Tady Beneš et consortes nešetří lou-
hem, a dobře tomu tak. V pevně for-
mulované kapitole o Tóře připomí-
ná Beneš spjatost židovského Záko-
na (Tóra – to, co „ukazuje" k Božím
orientujícím pokynům – str. 276) s
Prostředníkem (prototypálně je jím
Mojžíš), kultem (ten proroci často
kritizovali, ale nezpochybňovali) a
přinášením obětí. Prostředník (a to
připomíná Beneš objevně – str.281)
zachraňuje ve chvíli radikální krize,
kdy se vztah Hospodin – Lid rozsy-
pává a někdy zcela mizí, „navzdory
Božímu záměru". Mojžíš sám sebe

ztrácí, ale touto sebeztrátou odvrací
důsledky Božího rozhněvání.
Někde hraničí Benešovy explikace s
jakousi alegorézí. Noe dostává od
Hospodina instrukci, aby archu „vy-
smolil" uvnitř i zvenčí. Pro vy-smo-
lení je užito slovesa k-p-r, jehož
vlastní význam je smířit. Avšak vy-
mazání smolou (B21) nemá s po-
jmem označujícím smíření nic spo-
lečného. Výraz kofer–smůla je vzat z
cizího jazyka a nemá žádný nábo-
ženský přesah (Viz výklady k ČEP,
ad loc.) Také Theologisches Hand-
wörterbuch I, F.Maass nic takového
nenaznačuje. Tady se investigáror
Beneš blíží některým židovským,
zvláště rabínským výkladům, které
si dovolují ještě víc. Beneš však je v
plném právu, když vidí stavbu zá-
chranné Lodi jako akt bohoslužební
a spirituální.
Hodné pozoru jsou krátké, ale vy-
datné úvahy o Boží lítosti v Gn 6 (str.
170nn). Tady jde o božskou Hos-
podinovu emocionalitu (můj výraz
–mb). „Vypravěč nám to přibližuje
pomocí tzv.antropomorfismu, tedy
výrazu, jímž se Hospodinovo jedná-
ní popisuje jako jednání lidské" (str.
172). Na to navazuje Benešovo pře-
svědčení, že „vypravěč používá zmí-
něné antropomorfismy především
proto, aby Boží jednání zlidštil…"
(rovněž str. 172). Ale kde je hranice
mezi metaforou a skutečností? To, že
Bůh ve svém srdci trpěl, není jen
metafora, to je skutečnost, není to jen
zlidštění pro naše uši. Je tomu vlast-
ně tak, že naše skutečná lítost je
ohlasem Boží lítosti. Naše nábožen-
ská emocionalita je pravá, nelíčená a
nenalakovaná, jen když zrcadlí Boží
emocionalitu. Ostatně, zdá se, že
sami autoři biblických textů jedou
na jakémsi buvolu a mají trochu

strach, že samou ochotou něco pově-
dět sklouznou do propasti.
Satis, hic Rhodus… V libé knížce,
kterou lze srdečně doporučit, a to
právě proto, že je trochu pórovitá, se
objevují pěkná nezvyklá slova,
například o „čtyřhlavé řece" (str. 65);
na druhé straně je tu ono pochybné
„přeci" nebo „přesně tak" (fuj!)
Kvůli žádoucí i žádané stručnosti
nereaguji na některé interpretace,
kde bych hodil otazníček. Nevyjad-
řuji se ani ke gematrii (str. 153) a
podobně.
Doporučuji Pradějiny Jiřího a Petra
všem písmákům a biblistům, těm
prostým i těm biblicky vzdělaným.
Tažme se po budoucím, jež v estetic-
kém náčrtu vyhlašuje Bible už ve
svých pradějinách, a biblické bu-
doucno prolne do naší přítomnosti. 

Milan Balabán

Benešovy a Vaďurovy Pradějiny
Dokončení ze str.3

Způsoby víry
a. víra jako konfese (konfese je reflexe
víry, reflexe dobová atd.)
b. víra jako dogma (VÍRA se nekry-
je s žádnou christologickou nebo eklesi-
ologickou formulací. Dogma je geomet-
rizace živé víry)
c. víra jako výraz náboženského
přístupu ( víra nutně neplyne z toho,
že se dívám na svět náboženskýma
očima, živá víra může i náboženství
přeskočit, může mít světský, sekulární,
výraz)
d. víra jako protiklad vědy (to je fa-
lešné, víra nepátrá, kdy svět vznikl,věda
ví o svých mezích a nedělá náboženské
závěry)
e. víra jako odraziště našich fanta-
zií (o nebi, o pekle, o mimozemšťanech),
vede spíše ke střízlivosti, je spíše racio-
nální než iracionální.
f. víra JAK (jak vznikl svět, jak to bylo
s Ježíšovým chozením po vodě, jak to
probíhalo u Ježíšova hrobu, jak bude
probíhat vzkříšení, jak bude vypadat
„život po životě" – toto JAK víru neza-
jímá)
g. víra ŽE – jako konstatování (že něco
je – Bůh „je" ? Ž 14 – exkurz;
estování není ek-sistence = to, co se
dostává ven, z chaosu, nicoty)
h. víra jako stav ( dostat se do „jiné-
ho stavu", člověk je „in", zaťal se do  něj
dráp transcendentna, je ve stavu žít
„nad" poměry, „nad sebe" , ne „pod
sebe", ne brát víru jako extázi (opium),
nýbrž být v ex-tázi)
ch. víra jako po-stoj, stoj, stání před
Bohem-Pravdou- Životem (stát pevně,
když se všechno kývá: pravda vítězí,
poněvadž má vítězit, i kdyby se k tomu
protrpěla. Víra je stoj spatný. I Ježíš stál
před svým Otcem v pozoru. Jako
Přivolávatel Království, ale jiného než
toho mocenského)
i. víra jako cesta k budoucímu (Abra-
hamovo šlapání do neznáma, očekávání
Judejců v exilu, některých Židů v době
Ježíšově, čekání lepší, čisté Církve v
před- i v reformaci až do toho Karafiáta)
f. víra V nechce pěstovat kult Osoby,
nýbrž znamená orientaci na Dílo vel-
kých Osob (Ježíš nechtěl být zkultěn na
způsob pohanských idolů, Bůh nechce
být zbožšťován, Duch chce vanout, ne
sedět na našich dušičkách jako nádher-
ný upír, není to krásný vlkodlak našich
niter)

Milan Balabán
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Box 63,  639 63 Brno. Příjem objednávek:
tel: 541 233 232, fax: 541 616 160, e-mail:
predplatne@mediaservis.cz. 
Příjem reklamací: tel: 800 800 890. Smluv-
ní vztah mezi vydavatelem a předplatite-
lem se řídí Všeobecnými obchodními
podmínkami pro předplatitele. 
Objednávky do zahraničí zajišťuje Media-
servis s.r.o., administrace vývozu tisku,
Paceřická 277/3/1, 193 00 Praha 9, tel:
+420 271 199 250, fax: +420 271 199 902
*A.L.L.Production s.r.o., Poděbradská 24,
190 00 Praha 9, tel.: 234092851
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