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Človek sa niekedy cíti osamelý aj
keď ho obklopuje množstvo ľudí.
Colník Matúš prichádzal denne do
kontaktu priam so zástupmi, no
málokto sa zastavil. Takmer každý
len zaplatil a znechutene prešiel
okolo, niektorí polohlasne vyriekli
nelichotivé slová na jeho adresu.
Zrejme na začiatku bolo lákavé pracovať v zamestnaní, ktoré ponúka
možnosť výrazne si prilepšiť. No
dôsledkom toho bola samota, nepochopenie, neveriace pohľady okolia,
neraz urážky. Keď Matúš počul, ako
ho volá Ježiš privádzajúc do úžasu
davy svojimi mocnými činmi, neváhal a nasledoval ho. Mnohí mu dovtedy závideli zamestnanie, ktoré
prinášalo nemalý zisk a nebolo
potrebné vynaložiť veľkú námahu.
Netušili, že mu niečo chýba, niečo
podstatné. Niečo, čo mu nemohli

poskytnúť jeho priatelia colníci, ani
zabezpečenie, ktoré vďaka peniazom mal. Stačilo nenápadné pozvanie a on šiel. Opustil všetko to, čo
mu mnohí závideli a nasledoval
Ježiša, pretože tušil zmenu, ktorú to
do jeho života prinesie. Mnohí z nás
máme svoju „colnicu“, niečo čo nás
zväzuje a robí nás osamotenými.
Môžu to byť staré zranenia, ktoré si
nás pripútali a nedokážeme sa ich
zbaviť, krivdy, ktoré nám niekto
spôsobil a nevieme ich odpustiť,
alebo sme ich spôsobili my a tlačí
nás pocit viny. Sú veci, ktorých sa
sami nedokážeme zbaviť, sú také,
s ktorými nám nedokážu pomôcť
odborníci. Ježiš má moc vyslobodiť
nás a dať nám nový smer rovnako,
ako Matúšovi.
Daniela Havirová,
farářka ČCE, Jeseník

liu – Jan Hus, kazatel evangelia a
soluňští bratři, „zvěstové“ evangelia. Statistika však uvádí, že Češi
mají snad ze všech národů v Evropě
největší zálibu v ateismu, ačkoli
evangelium Ježíše Krista bylo českým kmenům zvěstováno poměrně
brzy díky soluňským bratřím.
Tím jsme přešli od důležitých událostí k té největší v určitém smyslu,
ke zjevení Boha v Ježíši Kristu. To
pokládáme se všemi křesťany za
největší událost, Bůh vztáhl svou
ruku ke všem lidem a ke všem národům a přinesl jim odpuštění hříchů a spásu. Stalo se to. Víra se
vztahuje především k tomuto perfektu „stalo se“, v něm je i zakořeněna. Písmo je vyjadřuje několika
způsoby, my jsme si mezi nimi vyvolili Janovo vyjádření: „Tak Bůh
miloval svět, že dal svého jediného

Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.“
(J 3,16) Apoštolské vyznání víry
uvádí toto perfektum co nejstručněji: Počat z Ducha svatého, narodil se
z Marie Panny, a doprovodí je několika dalšími perfekty, trpěl, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, vstal
z mrtvých a vstoupil na nebesa, potom už se perfektum objeví ve
svém aktuálním významu: sedí na
pravici Boží. To jsou hřeby, jimiž je
Ježíš Kristus přibit k údělu člověka
tak, že nemůže sám sebe chápat jako izolovanou bytost, která žije jen
sama pro sebe. Hřích člověka záleží
také v tom, že se pokouší myslet a
žít mimo toto pouto, které jej váže
ke Kristu.
Tím, že se Kristus narodil a vzal na
sebe naše člověčenství, není ještě
Dokončení na str. 2

co se stalo
V dějinách našeho světa se událo
tak mnoho, že je žádná historická
kniha nemůže obsáhnout. Zrovna
v nedávné době jsem se pokoušel
obrátit pozornost naší mladší generace k minulosti. Pomohla mi v tom
naše kulturní fronta, která nám
všem připomněla Zlatou sicilskou
bulu z 26. 9. 1212, která přiřkla státnost českému království, upravila
jeho vztah k středověké římské říši
tím, že českému králi zaručila dědičný královský titul. Potom upadla do zapomenutí. Historici ji vyhrabali a Lidové noviny ji připomněly hned dvakrát, nejobšírněji
článkem M. C. Putny. I tento případ
ukazuje, jak je třeba pomníky minulosti připomínat, i když se tak
mnohdy děje z nějakého stranického zájmu. To je zvlášť zřejmé na přístupu k postavě, učení a významu
mistra Jana Husa (1415). Přáli bychom si, aby různý způsob nahlížení na naše velikány už nebyl určován politickou poptávkou. Naše
mladá generace je díky našim parlamentním politikům přivedena
k památce dvou soluňských misionářů, Cyrila a Metoděje, kteří museli v našem kalendáři zaujmout pendant ke svátku Husovu také proto,
aby různé církevní zájmy zůstaly
v rovnováze. Nevím, zda je vhodné
napsat o tomto připomínání minulosti, že je to marná snaha, zvláště
když uvážíme, že naše česká minulost je bohatá, neobsáhnou ji dvě
nebo tři jména. Přesto soudím, že
svého zájemce - amatéra mohou
přivést k nejdůležitějším životním
otázkám po pravdě. Kdo se známosti o své minulosti vyhýbá, vyhýbá se studánkám živé vody. Přejeme mu, aby nezahynul. Nepomůže mu ani to, že hlavní české svátky
se svými jmény vztahují k evange-
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listopadu a prosinci loňského roku

jsme s Vděčností přijali tyto finanční dary:
fs čce – nosislav

4.000 kč

fs čce – Valašské meziříčí

400 kč

fs čce (místo neuvedeno)

950 kč

ii. sbor čce – praha 3 Žižkov

1.470 kč

bratr černý jaroslav

2.000 kč

bratr jech m. – praha počernice

3.000 kč

bratr ing. csc. jílek miloš – praha

1.000 kč

bratr karel (příjmení na výpisu nečitelné)
bratr macek jan – praha
bratr mašek jan
bratr molnár dalibor – trutnov

1.000 kč
12.000 kč
6.000 kč
500 kč

sestra pokorná milada – pardubice

4.000 kč

bratr ing. toušek daniel – praha 10

3.000 kč

sestra Vávrová marie

300 kč

bratr ing. Wojnar rené

500 kč

Škobrtavý start
Je to doslova jen pár týdnů, kdy jsme si vzájemně přáli „Šťastný rok“,
ale zatím sledujeme spíše jen takové události, které vzbuzují rozpaky.
Tím prvním bylo naše zaváhání nad amnestií, kterou vyhlásil pan
president V. Klaus. Myslím, že jako evangeličtí křesťané máme pro
omilostnění značné porozumění a že se nepozastavujeme nad tím, jeli veliké a široké. Prostě taková je milost vždy! Těžko se však smiřovat s bolestnou skutečností, že ti, kteří byli oběťmi, jsou nyní postiženi podruhé (a patrně definitivně).
Hodně pracujících důchodců si nechalo u České správy sociálního
zabezpečení pozastavit k 1.1.2013 výplatu důchodů, aby nebyli zkráceni o slevu na dani z příjmu. Hořký smích ve mně vzbudilo prohlášení z ministerstva financí, že to bude považováno za obcházení zákona – poté, co jsme mnohokrát byli svědky, jak vrcholní političtí představitelé, byť přistiženi při něčem zcela nemorálním a nepřijatelném,
se sveřepě obhajovali, že žádný zákon neporušili. Myslím, že jej neporušili ani ti, kteří chtěli využít špatně napsaný zákon. Ale ti budou
asi posuzováni podle jiného metru.
Ač to není přímo náš problém, stojí za povšimnutí, jak slavný francouzský herec Gérard Depardieu přijal ruské občanství, aby ušetřil na
daních... Škoda, že Římané neodhalili, že by toho zdatného galského
Obélixe mohli snadno přemoci nějakou výhodnou finanční úlitbou a
nemuseli by od něj utržit tolik potupných porážek!! Nebo že by to byl
projev skutečnosti, že tomuto statnému chasníkovi v poslední době
poněkud nabobtnala postava a ztučnělo srdce? (Mt 13,15)
Máme za sebou první kolo prezidentských voleb – a patřil jsem mezi
mnohé, kteří si jednak nechtěli nechat utéci premiéru přímé volby (ač
se mi po tom osobně nestýskalo), ale kteří se také pokoušeli aspoň
něco v naší společnosti ovlivnit. V každém případě je potěšující, že
masivní znechucení občanů politikou ještě neupadlo do naprostého
nezájmu a rezignace. Jak se vám líbí výsledky prvního kola? A jak
budete spokojeni s vítězem prezidentského klání? Pro spokojené i
nespokojené mám relativizující poznámku: při našem státním uspořádání bude moci váš vítězný kandidát (gratuluji!) kladně ovlivnit jen
zlomek toho, co sliboval a co bychom si přáli. A jestli se této funkce
ujme ten, koho bychom na Pražském hradě neradi viděli, není to až
tak hrozné. Může trochu kalit pocit naší spokojenosti, ale tolik zas
neublíží.
Dokončení na str. 2

z církví doma i ve světě co se stalo
nejstarŠí

kusy heBrejské BiBle jsou naskenoVány online

Přes dva tisíce let staré jsou takzvané Svitky od Mrtvého moře, které
byly nalezeny teprve v roce 1947. Obsahují zřejmě nejstarší dochované
úryvky hebrejské bible, v mnoha ohledech identické s verzí, jakou známe i dnes. Nyní si je lze prohlédnout online.
Izraelský památkový úřad začal ve spolupráci s googlem zpřístupňovat
digitální verze nejstarších dochovaných úryvků hebrejské bible, které
pocházejí z takzvaných Svitků od mrtvého moře. K nalezení jsou na
stránkách zřízených Digitální knihovnou Leona Levyho, kde si lze ve
vysokém rozlišení prohlédnout například části knih Genesis nebo Deuteronomium. Většina ze svitků se podle úřadu stoprocentně shoduje
s těmi, které známe z dnešního Tanachu (hebrejské bible, tedy spisů, ze
kterých se později stal Starý zákon). Staré jsou zhruba dva tisíce let a
v temných jeskyních v Kumránu přežily na papyru jedině díky horkému a suchému klimatu i naprosté absenci světla. Po druhé světové válce
je v jeskyních objevili beduíni, kteří se živili pastevectvím a pašeráctvím. Svůj nález pak prodali syrskému biskupovi, který svitky odnesl
odborníkům z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Ta o nálezu svitků
informovala svět v dubnu 1948.
Na jednom ze svitků se zachovaly například první slova z knihy Genesis
("Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi..."), jiný pro změnu uchovává Desatero přikázání, které Mojžíš od Hospodina obdržel na hoře Sínaj. Zachovaly
se také Žalmy nebo starý rukopis knihy Leviticus, napsaný hebrejštinou,
která se používala za časů Prvního chrámu (tedy za éry krále Šalomouna,
datované okolo roku 970-930 před naším letopočtem). Kromě toho se mezi
svitky nalezly například kožené tefilím, velmi podobné těm, jaké ortodoxní
Židé nosí dodnes. Jde o modlitební řemínky, které se připevňují na ruku a
na hlavu a obsahují svitky s pasážemi z Tóry. Ne všechny svitky z Kumránu
jsou ale biblické. Nalezla se tu i spousta textů, jejichž autorství odborníci přisuzují takzvané skupině Jahad (doslova "společenství"). Některé byly zřejmě částmi širších náboženských polemik, jiné se naopak zabývají strukturou
skupiny. Na jiných papyrech jsou úřední či osobní záznamy, datující se do
doby nepovedeného judejského povstání Šimona bar Kochby proti Římanům z let 132-135 našeho letopočtu. Sbírka kromě toho obsahuje i část textů
napsaných na kůži nebo pergamenu či dokonce svitek zhotovený z čisté
mědi.
www.ihned.cz (red. upraveno)
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V praxi

Na závěr své úvahy, co budou znamenat tzv. "církevní restituce", uvádí
tajemník Církve bratrské Petr Grulich: Církve se odnaučily investovat do
lidí. V minulosti jsme hovořili o krocích víry v souvislosti se stavbami modliteben nebo s různými např. humanitárními projekty. Skutečně se o kroky
víry jednalo, zároveň je třeba čestně dodat, že jsme si to mohli dovolit i
proto, že se stát staral o dost významnou část církevně-sborových rozpočtů
- o platy duchovních. Mentalita investovat do lidí je skoro všem etablovaným církvím v ČR cizí. Během příštích 30 let se tak budeme muset i těmto
způsobům křesťanské služby umět naučit.
podle www.cb.cz

Škobrtavý start
Dokončení ze str. 1
S prvním lednem 2013 jsou podle zákona v běhu „církevní restituce“,
jak nepřesně, ale srozumitelně říkáme. Ale zatím o tom z médií moc
neslyšíme. Což asi není tak špatně, protože si dovedeme představit, že
by zprávy nebyly k církvím moc vstřícné. Patrně by však bylo lepší,
kdyby církve vydávaly signály, že získaný majetek bude sloužit k
podpoře dobrých projektů, ze kterých budou mít užitek naši potřební spoluobčané.
Možná ne všichni budete souhlasit s mým kusým komentářem nad
několika prvními kroky, jimiž se začal rok 2013. Třeba vás více trápí
jiné věci, nebo vás těší ty události, nad kterými já nejásám. Vyjadřujeme všichni své mínění, tak jako bratr J. Kraus hodnotí v tomto
vydání prohlášení Synodní rady ČCE, které však naopak jiní oceňují
a jsou rádi, že představitelé alespoň některé církve nemlčí k projevům, které je zneklidňují. Domníváme se, že i protichůdné názory
mohou být prospěšné.
Přiznávám, že jsem nesdělil v tomto zamyšlení mnoho pozitivního,
ale jinak souhlasím s tím, jak se papež Benedikt XVI. vyjádřil ve své
promluvě ve Svatopetrském chrámu k výhledu do roku 2013, že totiž
„navzdory všemu zlu a nespravedlnosti dobro nakonec zvítězí“. Inu,
i my tak věříme, jen bychom si více přáli vidět nějaká znamení tohoto vítězství ještě před koncem času našeho světa.
Bohumil Kejř
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učila Božím pravdám, což stále
zůstává jejím důležitým úkolem
vzhledem k propastné neznalosti
toho, co Bůh zjevuje v evangeliu
k poznání všeho, co je dobré a spravedlivé. Posluchač evangelia brzy
poznává, že ho evangelium nevede
k tomu, aby se něco dověděl, ale
uvěřil, že Kristus je Boží Syn, který
rozdává zadarmo pravdu a lásku a
když se setká s vírou, vysvobozuje
ze smrti, osvobozuje i od sobectví a
tvoří obecenství mezi lidmi, kteří si
bývali cizí nebo nepřátelští. Toto
obecenství, které vzniká a pěstuje se
na určitém místě mezi rodinami,
které uvěřily v Krista jako Pána, je
vskutku to nové, co nemohou nahradit žádné spolky ani společenstva, která shromažďuje společný
zájem a prospěch. Tyto ziskové
spolky, pokud jejich zájem a prospěch není určen proti celé společnosti, jako kupř. nacionální a fašistické spolky s obdivem k násilí, mohou prospět přírodě nebo demokratickému uvědomění a mnohému
jinému podle programu, chuti a
vzdělání. Leč v žádném z těch spolků neplatí a také se nevyžaduje láska, která má druhého za důstojnějšího sebe a má o něho zájem, který
láska uvádí do konkrétních podob
někdy velmi problematických a nečekaných. Její šéf, jehož jmenujeme
Pánem, je přece jmenován jako
prvorozený z mnohých bratří, aby
jeho láska jim byla stále příkladem,
jenž bratry a sestry podněcuje, aby

s láskou přistupovali ke každému i
k tomu poslednímu. Kam sahá láska svými metastázemi, nelze povědět. To je opravdu něco nového, co
jenom láska umí. Láska nás jako
obloukem vede zpět k tomu, který
nás tak miloval, že z dějin světa se
nikdy neztratí. Tak se neztratí ani
církev, pokud zůstane všelikou formou historické existence, jež má
v Kristu a v jeho lásce svůj program, své bytí, svou poslušnost a
lásku. Tolik o církvi, od níž se očekává, že bude vyzařovat jeho lásku.
Jsou však lidé, kteří se obejdou bez
Ježíše a bez historických událostí.
Hledají, co je nehistorické a co by
umožnilo člověku přístup k obecenství s Bohem. Někteří z nich žijí
úctyhodným způsobem a jsou často
uváděni jako kritický vzor pro křesťana. I Ježíše přijímají a mají v něm
svůj vzor, ale chápou jej jako princip a jako absolutní základ, který je
bez vztahu ke všemu historickému.
Vyhýbají se tak všemu, co nás trápí
a čemu říkáme hřích, vina a soud.
Tento pokus ustavit s Bohem obecenství a tvářit se, jako bychom nepotřebovali nejprve sebe sama změnit, je falešný, i když se svou filosofickou nebo mystickou vírou honosí. Prozrazuje svou nepravdu, když
se tváří, jako by se nikdy nic nestalo a dějiny nezaznamenaly Krista
trpícího a umírajícího, aby naši vinu
odstranil tím, že za ni zaplatil.
Josef Veselý

zpěVy

Od 15. do 17. února 2013 proběhne ve středisku Sola gratia v Bystřici
pod Hostýnem 21. sbormistrovský kurz s Mareen Osterloh, diecézní
kantorkou Evangelické církve a. v. v rakouském Hradsku, která vystudovala církevní hudbu na Vysoké hudebně-divadelní škole v Saarbrückenu a na Vysoké škole Roberta Schumanna v Düsseldorfu. Postgraduálně se ještě zaměřovala na témata, která souvisí se zpěvem v církvi
a společnosti, a také populární hudbě v církvi. Nacvičené skladby zazní
při dopoledních nedělních bohoslužbách. Kázáním poslouží farář
Lubomír Kabíček. "Na kurzu bude překládáno z němčiny do češtiny,"
dodává kantor L. Moravetz. Na tento kurz je možno se přihlásit do
10. 2. 2013 www.e-cirkev.cz (tam také podrobnější informace)
red. upraveno

restituce

Dokončení ze str. 1
řečeno, jak to člověk vezme na
vědomí a uvěří tomu. Neboť mezi
ním a tím, co se událo zcela jedinečným, zázračným způsobem v jeho
prospěch, ke spáse, leží víc než dvacet století. Stalo se to jako historická
událost podobně, jako byla 26. září
1212 podepsána Zlatá sicilská bula,
zaručující českému království přijetí
mezi státy Evropy. Historičnost této
události je ovšem “na beton” oproti
události na Golgotě. Kdokoli může
do ní nahlédnout a shledat, že ji
podepsali římský císař a jiní tehdejší
mocipáni, kteří vás přesvědčí, že
naše česká státnost má být od té doby betonově jistá. Nahlédnete-li do
Kristova evangelia, která ohlašuje
člověku, co všechno se stalo, aby byl
spasen, cítíte, že máte-li to potvrdit,
potřebujete k tomu víru. Bez víry
vám tato událost mluví jen o tom, že
tam byl popraven člověk. Teprve
víra čte tu událost tak, že za naše
odpuštění Bůh zaplatil nejvyšší
cenu, smrtí svého Syna.
O církvi víme, že se pod její střechou připravuje, aby kázání správně předávalo zvěst evangelia. Církev slouží kázáním. To dělá z církve církev. Církev není úřad a vůbec
nic takového jako je kamenný obchod. Vždyť putuje v tom smyslu,
že se na nic neváže, jde jí jen o to,
aby mohla svobodně kázat. Toto
vědomí je její svoboda, činí ji nezávislou na lidech a na majetku, cizím
nebo vlastním. Jde jí o to, aby lidi

580 let od vystoupení husitů
na Basilejském koncilu
Bylo to začátkem ledna roku
1433, kdy na pozvání koncilu po
řadě předcházejících jednání přijelo poselstvo husitů v čele s Prokopem Holým do Basileje, aby na
církevním koncilu vyložilo a obhajovalo své učení formulované
ve čtyřech artikulech pražských.
Ve dnech 16., 17. a 19. ledna hovořil M. Jan Rokycana o přijímání
pod obojí , tedy chleba a vína všemi účastníky při eucharistii (slavení večeře Páně).
Nato 20. a 21. ledna vysvětloval a
hájil táborský biskup Mikuláš
Biskupec z Pelhřimova artikul o
trestání veřejných hříchů.
Po něm pak 23. a 24. ledna obhajoval artikul o svobodě kázání
Božího slova čáslavský farář Oldřich ze Znojma.
A ve dnech 26., 27. a 28. ledna promluvil proti světskému panování
kněžstva Petr Payne.
Na polemiky oponentů jmenovaných koncilem odpovídali husitští mluvčí koncem března a začátkem dubna toho roku. Tím jejich
slyšení na koncilu skončilo a 14.
dubna, den po velikonočním
pondělku, se české poselstvo vracelo zpět do své vlasti. Spolu
s nimi jelo i 10 poslů koncilu, aby
s husity pokračovali v jednání
v Čechách.
Chtěl bych připomenout řeč Mikuláše Biskupce, o které táborský
kněz, zapisující si poznámky o pobytu a jednání husitského poselstva, napsal, že to byl „krásný výklad“, kterým Biskupec „spojil
svůj artikul s prvním“ (Deník
táborského kněze o jednání Čechů
na koncilu basilejském z roku
1433, vydáno v „Ze zpráv kronik
doby husitské“, Praha 1981, str.

326), která však mnohé členy koncilu silně rozdurdila. Vysvětliv
podle Bible, co husité pokládají za
veřejné hříchy, vytýkal Biskupec
ostře jejich rozšíření i mezi kněžími. Vyzýval ke kárání, stíhání,
trestání a odstraňování těchto hříchů, což ovšem nesmí vyvěrat
z nepřátelství nebo záští vůči osobě provinilého. Způsob trestání a
odstraňování vylíčil hned v úvodní části svého projevu: „Donucovací moc je dvojí, totiž světská a
evangelijní. Moc donucovací světská je taková, kterou má král, světský pán nebo laická část církve
k tělesnému trestání poddaných
… Evangelijní donucovací moc je
pak duchovní moc Kristových
kněží k duchovnímu trestání provinilců ze svých řad nebo jakýchkoli jiných skrz nápravu, o níž se
zmiňuje Kristus v Matoušově
evangeliu 18,15-17. Ta musí být
prozíravá; za prvé má povzbuzovat, za druhé napomínat, za třetí
hrozit, jak obecnými, tak zvláštními slovy, aby se dosáhlo nápravy.
… Tato donucovací moc je však
dokonalejší, neboť duchovně stojí
výše i nad ustanovením světské
donucovací moci. … Aby se však
pro některé z vyjmenovaných
způsobů trestání a napravování
hříchů nehledaly podněty v soudnictví Starého zákona, které nyní
není závazné, nebo v lidských zákonech, které trestají viníky smrtí
a příčí se tak zákonu evangelia,
důrazně k předeslanému dodáváme, že odsuzování viníků a jejich
usmrcování nemá se vykonávat
podle Starého zákona a jeho jednotlivých soudních výroků, ani se
v této věci nemají následovat a dodržovat lidské zákony, odporující

evangeliu, ale při trestání hříšníků je třeba postupovat výlučně
podle zákona evangelia a jednání
prvotní církve. A z toho plyne, že
ona výše zmíněná světská moc se
ne-má v době, kdy vládne zákon
milosti, rozšiřovat na zabíjení,
alespoň co se týče obecného zákona, ale že toto výhradní Boží právo
má zůstat navěky neporušené …
K donucení má docházet počestným způsobem, který vzbuzuje
lásku a bázeň … Proto by měly
světské osoby jednat podobně a
najít k trestání přiměřené a náležité prostředky jiné než smrt …
Tohoto důvodu se dotýká Jan
Zlatoústý, když píše o Jeremiášovi: ´Lépe napraví nezraněné dobrotivost než by zraněné obrátil
trest … Spravedlnost nebo milosrdenství se však rychle ztrácí, jestliže udržujeme jedno bez druhého.
Lépe je totiž skládat účty z přílišného milosrdenství než z přílišné
přísnosti, neboť i lehce pokáraný
projevuje úctu kárajícímu, ten,
koho plísníme příliš drsně, však
nepřijme trest ani Boží spásu.´“ Pozoruhodný je Biskupcův odpor
proti trestu smrti a také pojetí
´utnutí a odhození svádějícího
údu´ (Mt 5,29n), které chápe jako
vyřazení či vyobcování ze společenství, nikoli fyzicky doslovně. V závěru své řeči chválí Biskupec
mistra Jana Husa a tvrdě odmítá
jako zcela nespravedlivé odsouzení jeho i mistra Jeronýma Pražského.
Celý text Biskupcovy řeči vydal
latinsky v r. 1935 F. M. Bartoš
v Archivum Taboriense, česky jej
v r. 2011 vydal Klub přátel historického Pelhřimova.
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Bez přestání se modlete
Jedno z největších privilegií, které
má učedník Ježíše Krista na této zemi, je možnost důvěrného rozhovoru s Pánem Ježíšem. Tento rozhovor
je nazýván modlitbou. Člověk je
stvořen pro společenství. K životu
ve společenství patří rozhovory.
Když člověk začíná život na zemi
jako dítě, má mnoho rozhovorů
s maminkou a s otcem. V těchto rozhovorech poznává tajemství světa,
života, přijímá moudré rady a učí se
žít. Má-li dítě milující a s Bohem žijící rodiče, pak rozhovory s nimi jsou
zdrojem životní moudrosti a nejlepší formou budování duchovních a
mravních základů pro šťastný,
smysluplný a kvalitní život.
Daleko větší lásku a moudrost než
rodiče má Pán Ježíš. Rozhovory s ním
jsou pro člověka nevysychajícím
zdrojem lásky, moudrosti a všech
hodnot, které činí člověka dokonale
šťastným a maximálně užitečným.
Apoštol Pavel žil v ustavičném kontaktu s Pánem Ježíšem od chvíle,
kdy se mu zjevil před Damaškem.
Důvěrné osobní společenství s Kristem Pavla úplně proměnilo. Z člověka plného pýchy a nenávisti se stal
člověk pokorný, plný lásky i k nepřátelům a veliké nevysychající
touhy být nástrojem Božím při záchraně jiných. S Pánem Ježíšem dostal jeho život úplně nový obsah a
nádherný cíl – život v Božím království lásky, pokoje a radosti.
Tajemství nového vztahu s Božím
Synem odhaluje ve svých dopisech
přede všemi, kterým ukázal cestu
nového života. K osobnímu důvěrnému vztahu člověka s Kristem
patří vždy osobní rozhovory – tedy
modlitby.
Pavel proto křesťanům doporučuje:
„Bez přestání se modlete.“ „Neustále se
modlete.“ „V modlitbách neustávejte.“
1 Te 5,17. „V modlitbách buďte vytrvalí.“ Ř 12,12. „V každý čas se v Duchu
svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za
všechny bratry i za mne, aby mi bylo
dáno pravé slovo, kdykoli promluvím.“
Ef 6,18.
Každý křesťan, který čte Písmo a
chce rady apoštola realizovat, si klade otázku, zda je jeho rada „bez přestání se modlete“ uskutečnitelná.
Vždyť člověk má zde mnoho úkolů,
při kterých se musí plně soustředit
na práci, kterou vykonává. Kristus
nás však ujišťuje: „Já jsem s vámi po
všecky dny až do skonání tohoto věku.“
To znamená, že můžeme zůstávat
ve spojení s Pánem, i když se musíme plně věnovat svěřeným úkolům.
Při pohledu na první sbor v Jeruzalémě vidíme, jak se může sborové
společenství zmobilizovat k modlitbám v mimořádných situacích.
Apoštol Petr byl ve vězení a členové
sboru se setkávali v domě Marie,
Markovy matky, a modlili se ve dne
i v noci. Pán na jejich modlitby odpověděl opravdovým zázrakem.
Petr byl zachráněn.
V době totality se v evangelické církvi na Těšínsku rozrůstaly zástupy
mladých křesťanů, kteří se rozhodli
Krista následovat. Komunistická
vrchnost chtěla práci s mládeží zlikvidovat. Vzala státní souhlas několika farářům a chtěla shromáždění
mládeže rozptýlit.
Misijní hnutí v církvi odpovědělo
na komunistický útok zvláštním
způsobem. Byly vytvořeny v několika sborových společenstvích „modlitební řetězy“. Věřící se rozhodli, že
se budou modlit za záchranu
Božího díla ve dne i v noci. Každý se
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bude modlit jednu hodinu doma ve
stanovené době. Bratří i sestry se
zapisovali na listiny modliteb a pak
se v určený čas modlili. Tyto modlitební řetězy trvaly v některých společenstvích i několik roků. A Pán na
tyto modlitby odpověděl, Boží dílo
bylo zachráněno; plány likvidace
ztroskotaly.
Velkým povzbuzením pro křesťany
v naší zemi byly zprávy o modlitebním zápase v ochranovském sboru.
Když členové Jednoty bratrské pod
tlakem pronásledování opustili své
domovy a majetky v okolí Suchdolu
a Fulneku na Moravě, odešli na panství Ludvíka Zinzendorfa, kde si vybudovali nové domy a vytvořili
nové sborové společenství. V roce
1727 prožili mocné oslovení Duchem svatým. Uvědomili si, že Pán
má pro ně zvláštní poslání. Začali se
velmi intenzivně modlit ve dne
v noci. Vytvořili modlitební řetěz, který trval přes sto let. Pán vyslýchával
jejich modlitby a začal z jejich společenství vysílat misionáře k pohanským národům. Sbor, který měl 550
duší, začal prožívat opravdové zázraky. Za 13 let, do roku 1740, odešlo
do misijního díla ve světě 68 misionářů. Do roku 1760 sbor vyslal 226
misionářů. Skrze příklad ochranovského sboru začal Kristus burcovat
tehdejší církve k plnění misijního
poslání ve světě.
Poslední léta, která nyní prožíváme ve svobodě, jsou pro křesťanské
církve v naší zemi dobou zahanbení. Přibývá lhostejných křesťanů a
mnozí kazatelé i členové církví úplně zapomněli na Kristův příkaz:
„Jděte ke všem národům a získávejte mi
učedníky!“ Mt 28,19. Nejenže nezískáváme nové učedníky pro Krista,
ale jsme svědky velmi smutné skutečnosti, že se počet věřících křesťanů s každým rokem zmenšuje. Nejenže neplníme Kristův příkaz a neneseme evangelium pohanským
národům, ale ani vlastnímu národu
nejsme schopni vydat jasné a přesvědčující svědectví o Ježíši Kristu,
který má moc dát i našemu národu
nový život a novou budoucnost.
Tato skutečnost je pro nás burcující
Boží výzvou. Jsem velmi vděčný, že

mnozí křesťané v naší zemi pochopili, že nastal čas, abychom se odhodlali k modlitebnímu zápasu za
oživení všech křesťanských společenství v naší zemi, za evangelizaci
našeho národa a za aktivní zapojení
do misijního díla v jiných národech.
I v Českém Těšíně prožíváme nyní
zázrak duchovní mobilizace. Věřící
šesti sborů se zapojují do modlitebního zápasu. Nyní probíhá již
10. běh modliteb 24/7. Od neděle
21.10.2012 do pátku 21.12.2012 přicházeli bratři i sestry do modlitební
místnosti v naší farní budově a ve
dne i v noci vyprošují novou milost
a mocné vanutí Ducha svatého v našem městě i v celém kraji. V kajících
modlitbách prosíme o odpuštění
všeho, co jsme jako křesťané zanedbali, pokazili a v čem jsme svého
Pána zklamali. Věříme, že Pán naše
modlitby vyslyší a daruje novou milost mnohým, kteří hledají smysl a
cíl svého života.
Máme rovněž velikou radost, že
mnozí věřící křesťané v celém národě pochopili, že je nejvyšší čas,
abychom se všichni zapojili do
modlitebníhou zápasu za oživení
křesťanských církví a za záchranu
našeho národa. Probíhá celorepubliková „modlitební stráž“ a každý
křesťan se může zapojit prostřednictvím internetu do modlitebního
boje. www.modlitebnistraz.cz/kalendar/ Každý se může přihlásit k
modlitbě na této adrese: info@modlitebnistraz.cz. Modlící se Mojžíš (Ex
32,10-14) a prorok Daniel (Da 9,4-19)
jsou pro nás burcujícím vzorem.
Pro nás všechny platí slova, která
napsal apoštol Juda (20-22): „Ale vy,
milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém,
uchovejte se v lásce Boží a očekávejte
milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista
k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte slitování; zachraňujte je z hořícího ohně.“
Pán Ježíš nás ujišťuje: „Zůstanete-li ve
mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude
oslaven můj Otec, když ponesete hojné
ovoce a budete mými učedníky.“ Jan
15,7-8.
St.Kaczmarczyk

„Byť se i hory pohybovaly a pahrbkové ustupovali, milosrdenství mé
však od tebe neodstoupí a smlouva
pokoje mého se nepohne, praví slitovník tvůj Hospodin.“

mismem, svou malou vírou.
Počítáme sice se spravedlností, ale
až na konci věků. Boží pokoj a radost se však prosadí a prosazuje
navzdory všemu, i nyní. Prosazuje
se v nás a pro nás. Prosazuje se díky
Boží věrnosti a neskonalé lásce.
I nad celým světem dnes může zaznít proroctví proroka Izajáše. „Byť
se i hory pohybovaly a pahrbkové
ustupovali…“ Ano, vše někdy vyhlíží takto, jako by se vše převracelo, jako by pahorky a hory nelásky
a sobectví nás chtěly již zavalit. A
možná, že opravdu najednou ztrácíme kuráž a zavíráme oči i uši,
abychom již nemuseli nic vidět a
slyšet. Avšak zaslíbení o pokoji a
přítomnosti Boha v tomto neklidném světě platí. Platí tím spíše, že
jsme si o Vánocích připomněli, že
Bůh v Ježíši Kristu se nás zastal. Při
jeho narození zaznělo pokoj lidem,
Bůh v nich má zalíbení.
Vyprošuji pro vás pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení a člověka chrání, aby nepropadl panice.
Přítomnost Ducha svatého, který
obnovuje naše srdce a přináší pokoj
a radost vám všem, přeji nejen na
počátku nového kalendářního roku, ale i během celého roku 2013.
Eva Šormová

Přehoupli jsme se do nového civilního roku. Ještě nad námi zní přání
našich přátel, aby celý nastávající
rok byl pro nás šťastný a pokojný.
Kolem nás však moc pokoje nenacházíme. Znervózňují nás zprávy o
pádu vlády, hádek o to, zda proběhne volba prezidenta správně a
v neposlední řadě amnestie pana
prezidenta uklidnění situace nepřinesla. Navíc si mnozí z nás uvědomují, že jejich zdravotní, rodinný i
jiný stav třeba zrovna není podle
jejich představ. Tak, co s tím? Je jenom toužebné přání křesťanů žít
v pokoji a míru na rozdíl od těch
druhých, kteří si vyřizují účty, navzájem se popichují a škorpí?
Nevím, na tuto otázku nedovedu
odpovědět. Nemyslím si totiž, že
by všichni křesťané vyhledávali jen
pokoj a ti druzí jim to kazili. Mám
za to, že odpovědnost za stav věcí
neseme všichni a že svým neklidem
přispíváme ke stavu věcí svě-ta. A
nejen svým neklidem, ale někdy
svou rezignovaností, svým pesi-

knižní novinka tomáše halíka
tomáŠ halík: chci,

aBys Byl

Kniha vydaná ve sličné úpravě již klasické řady s podtitulem „Křesťanství
po náboženství“ (Nakladatelství Lidové noviny, 265 stran, 279 Kč) přišla na
předvánoční trh. Je ukotvena v augustinovské definici lásky: Miluji - to znamená: chci, abys byl. Autorovi je evidentní východisko Boží stvořitelské
lásky, jež vyvolává v život tu naši. Hospodin, zdroj existence, ten, který nejvlastněji je i bude, vyvýšený i blízký v propastném mystériu, nám vkládá do
života žízeň po lásce, jež může být naplňována ve vztahu k Bohu a také bližním. Protože nám to jde ztuha, připomíná autor, že při lásce se nejedná o
falešný sentiment, vlny emocí, naše pocity, sny a přání, nýbrž především o
skutky, o lásku jednající. Včetně lásky k nepříteli, která je označena za „absurdně znějící Ježíšův požadavek“ a vyžaduje překročení sebe sama. Není
v tom moc romantiky, dřiny sdostatek. Není houskou na krámě, po níž je
snadno sáhnout a něco málo zaplatit. Je vysokou metou, až transcendentní
povahy: „vykročením ze světa ono do světa Ty.“ Zády k předmětnému myšlení; nabourává zakletí světa věcí v přechodu do světa vztahů. A to nejen na
horizontální, nýbrž i na vertikální rovině. Jedná se pak o téma až výlučně
filosofující a teologizující. Stranou ustupuje ratio a vítán je přístup kontemplativní, až mystický. Budí to až dojem absence „člověka z půdy“, stranou
je motiv stvoření člověka „jako muže a ženu stvořil jej“ v této celosti a sounáležitosti. Nemluvě o erotickém momentu, který přichází hodně zkrátka.
Nemíníme tím jen sex (jenž je útržkově také zmíněn), nýbrž lásku, která si
žádá druhého pro dobro, radost a potěšení, což je bezesporu také legitimní
a při četbě by mohlo připadat jako něco hrubě tělesného a neduchovního.
S chutí cituje 1. list Janův (2:15-17 – aniž by doplnil více barev z biblické palety): „Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova
v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí
jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.“ Svět dle autora
může snad milovat jen Bůh, může být „milencem světa – právě proto, že je
zcela jiný a není jeho součástí“. Oproti tomu „my jsme přirozeně součástí
světa – a proto my svět takto milovat nemůžeme, neboť naše láska k světu
by byla stále jen sebeláskou“. Připomíná to poněkud kazatelský zápal,
s nímž někteří kazatelé o svatbách s chutí líčí protiklad lásky jako agapé
a eros.
Bezpochyby Halík, školený i školicí psycholog, sociolog a teolog, nachází ve
svém svazku široké pole. Je takříkajíc „na vlastním hřišti“. Sám si je vymezil a odvolává se na sobě blízké autory. Kniha je avizována jako kniha o
lásce, po předchozích dvou o víře a naději. Hlavního tématu se však čtenář
jen námahou dohledává. Samozřejmě, že postřehneme často zmíněný motiv
bytí s bližním a pro druhého, tak i v Bohu a s Bohem. Tradiční cestou ke čtenáři je přitom kladení otázek, nikoli hotových odpovědí. Jádrem dané problematiky je cesta k dospělé víře, která vyrostla z dětských botek a odřekla
se barvotiskových ikon. Za klíčový duchovní problém naší doby nemá být
považována snaha „dokázat otřeseným víru (ve smyslu přesvědčit je o existenci Boha), nýbrž opět spojit víru s láskou, neboť jen taková víra je přesvědčivá. Vrátit otřeseným víru v Boha nelze jinak, než vrátit jim důvěru
v lidi.“ Profesor Halík jako i v předchozích knihách preferuje lidi hledající.
Sám vždy znovu hledá cestu a návazný bod vstříc ateistům, agnostikům či
těm, kteří se díky nedorozumění a omylům dostali do autu pro výhled,
vztah k Bohu. Vždy znovu zdůrazní, že Bůh není loutkovodič, ani žonglér,
ani artista v cirku tohoto světa. Často zaznívají tóny ekumenických rozhovorů šedesátých let, jako „Bůh je docela jiný“, nebo že „křesťanství je koncem náboženství“.
Srdce protestanta pookřeje při častých citátech Sörena Kierkegaarda s pochopením pro jeho bytostný étos křesťana odvráceného od pák mocenských
i církevnických struktur. Poněkud nečekané je, že kdekomu od Nietzscheho
přes Kierkegaarda a Dostojevského k dnešku neupře autor bytostné hledačství Boha, jen filosofující a teologizující myslitel Josef Šafařík mu schází.
Těžko si představit, že by naň při četbě a promýšlení nenarazil. A nezarazilo jej rozechvělé rubato jeho stejnojmenného spisu, stejně jako Šafaříkův Člověk ve věku stroje, nebo jeho osudové, celoživotní dílo Cestou k poslednímu.
Uzavřít můžeme naše zastavení nad podnětnou knihou Tomáše Halíka jeho
úvahou, že „náš Pán dává nejlepší víno nakonec!“ A dále: „Bůh roztáčí svět
pohybem lásky. Zde je Bůh, který tě zve k tanci lásky, v němž se prolíná nebe
a země, milost a přirozenost, božské a lidské, Boží Trojice s trojiční ctností,
jimiž vtančíme do věčnosti. Věčnost není hřbitovní klid, věčnost je věčný
pohyb, tanec lásky!“
Jan Kašper
psáno pro christnet.cz
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Věda a víra
Rozvoj vědeckého poznání přírody
v právě minulých stoletích, který
vedl k úspěšným změnám naší
západní technické civilizace, posílil
sebevědomí lidstva natolik, že se
mnoha lidem stala věda zjevením
absolutní pravdy. Věda začala konkurovat víře. Věřící se dostali pod
tlak tohoto myšlení. Ten se projevil
někdy i tvrdě mocensky, jak jsme to
zažili v období komunistického
režimu. Jinde, dnes snad především
v USA, se tento tlak uplatňuje ve
státním školství a vede k oboustranně bojovným postojům: věřící
student je často ve škole až posmívaným tmářem, pročež jeho věřící
rodiče se brání a žádají výuku na
základě biblických teorií. Tyto teorie poskytují takzvaní kreacionisté.
Kreacionismus je tedy něco více,
než pouhé označení víry, že to byl
Bůh, kdo stál jako stvořitel na
počátku přírody. Je to dnes soustava myšlenek, názorů a teorií, které
popírají vědu, když protiřečí Bibli,
totiž jejím doslovně chápaným
výrokům.
Jde tedy o vzájemně vyhraněné
postoje. Na jedné straně ateisté rozzlobení nad zpátečnickými názory
církve, na druhé straně kreacionisté, kteří obhajují Bibli důkazy, že
věda je až směšná, jak se mýlí.
Kdysi církev mocensky zasáhla zle
proti vědě, jak to pocítil Giordano
Bruno, nebo Galileo Galilei. Ne tak
dávno to byl marxistický režim,
jenž trestal věřící. Je dobře si uvědomit tyto bojovné postoje, protože
války vždy používaly zbraně nečisté, ať to byly meče nebo propaganda. Tady však poznamenejme, že ne
vždy oba tábory musí právě válčit.
V době pražského jara to byl marxistický filosof Milan Machovec,

Bohoslužby

(k příloze evoluce vs. kreacionismus)
kdo v Praze organizoval veřejnou
pokojnou diskuzi marxistů s věřícími. V současnosti takovou diskuzi
pořádal ženevský CERN, špičkové
pracoviště jaderného výzkumu. A
přece pokojnou diskusi, kdy představitelé obou společenství – teologové i vědci, jsou si ochotni naslouchat a přiznat pokorně omezenost
svých ideí, téměř vždy naruší novodobí křižáci, kteří jdou hrdě do souboje. Přiznám, že je mi velmi blízký
postoj Pavla Javornického, věřícího
biologa, který napsal tu pěknou
knížku „Když se víra s vědou nehádá“. Kreacionisté, to je strana, která
se s vědou hádá a dává k dobru většinou jen argumenty odborně neúnosné.
Vědec musí respektovat poznané
zákonitosti, i když si přizná, že toho
zatím ví jen zlomek o skutečnosti.
Biolog musí respektovat poznatky
o vývoji organizmů s charakteristickou proměnou druhových znaků,
jak ji vidí v drobnohledu. Geolog
musí respektovat poznatky o vývoji zemské kůry v časově dlouhé
stupnici různých období s charakteristickými procesy i horninami,
včetně zkamenělin. Vždyť je nachází v lomech, ve vrtech, v mořích,
horách. Neurolog nebude hledat v
mozku duši, astronaut nebude koukat ze sputniku oknem, aby mohl
tvrdit, že v nebi Bůh není, že ho tam
neviděl.
Jsou tu v podstatě dvě otázky, které
tvoří jádro sporu. Prvá otázka se
týká Stvořitele. Musel být Bůh u
počátku bytí? To je vskutku vážná a
klíčová otázka. Vědec, který ve své
závislosti na materialistické důvody poznání dosud jen viděl, hmatal,
měřil, počítal, ostatní odmítal, se
dnes zastavuje před otázkou infor-

mace, uspořádanosti, smysluplného a úžasného projektu, který tento
hmotný svět a zejména život předpokládá. Dochází mu, že na počátku musela být inteligence. Teolog i
věřící laik není chytřejší, jen věří,
nepochybuje a ví, že tu jde o víc,
než o zázrak. Jde tu totiž o autoritu,
o smysl, o zodpovědnost! Na začátku – to znamená i na konci. To se
nás všech osobně týká.
Druhá otázka se týká Bible. Je to
spor o neomylnost Bible. Biblický
text nese Boží poselství, tak věří
křesťané. Přesto je tu určitý způsob,
jak toto poselství nese. Tady je zárodek nedorozumění a může se tu
projevit až i jistá „přemíra víry“.
Biblický text nese Boží poselství, je
však vázán historicky k člověku
jako k příjemci, jenž žije ve zcela
určité době a je určován i omezen
touto dobou, zejména ve svém pohledu na okolní svět. Na druhé straně tentýž člověk duchovně zápasí
vzdor proměnám časů stále znovu
o spasení. V tom tu stojí dnes jako
před věky téměř beze změn. Proměny časů, proměny okolního světa se v současné perspektivě projevují silněji u nejstarších, tedy u starozákoních textů. Vzniká pak občas
marná snaha o jednoduchý, doslovný, ba neomylný výklad textu.
Bible není Duchem inspirovaná
encyklopedie. To museli pochopit
geniální a přece pokorní a věřící
vědci jako Galilei, Koperník, Kepler, když církev v minulosti soudila
jejich vědecká zkoumání a dokonce
je i za to někdy tvrdě osobně postihla. Země se točila, věděli, že je
kulatá, že se přece točí, a přesto to
nezlomilo jejich víru upřenou k věčnosti.
Je to právě tato druhá otázka, ve

seniorát

Českobratrská církev evangelická
BOROVá u POlIČKy – Ne 9.30 h
Borová u Poličky č. 30, j. Miloš
Lapáček, a f. Lukáš Pešout
HlINSKO – Ne 9 h
Straněnská 837, f. Miroslav Čejka,
f. Naděje Čejková
JIMRAMOV – Ne 8.30 h
Nám. Jana Karafiáta 148, f. Ida
Tenglerová
Ing. Blahoslav Košťák, CSc.,
vědecký pracovník Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR,
odd. inženýrská geologie,
člen Církve bratrské
které se dnes nejvíce angažují kreacionisté. Zjednodušují, i když dnes
již nikdo netvrdí, že je Země placatá. Je však ke škodě celé diskusi,
jestliže argumentují věcmi, které
nemají k takovému tvrzení daleko.
Zavírají tím dveře dohody.
Bůh přesahuje lidské bytí i lidské
schopnosti. Věda je racionálně
vázána na hmotnou přirozenost
světa a tak nemůže existenci Boha
dokázat, ale ani vyvrátit. Účelem
vědy je racionální rozhodování
v materiálním světě. Víra přesahuje materiální skutečnosti, a proto se
nevejde do vědeckých teorií. Není
uzpůsobena tyto teorie vyvracet,
nebo i dokazovat. Její účel přesahuje i racionální rozhodování.
Člověk dnešní doby potřebuje
vědu i víru. Potřebuje léky těla i
léky duše. Potřebuje vždy znovu
denní chléb i novou naději. Potřebuje vědět i věřit, že tu byl začátek
a bude konec.
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Výrok páně o tom, co znesvěcuje
V Novém zákoně je řada míst, kde je Pán Ježíš
podroben kritice od zákoníků a farizeů. Ta je
často zaměřena na jeho učedníky, že porušují
předpisy Starého zákona a tradice otců.
Mezi ně patří i příběh spojený s otázkou, co člověka poskvrňuje a znesvěcuje. Je v podání evangelisty Matouše (Mt 15,1-2; 15-20) a Marka (Mk
7,18-19), i když v různém navázání. V obou případech jde o pohoršení Ježíšových odpůrců, že si
jeho učedníci neomývají ruce před jídlem. A Pán
Ježíš pak zcela přesvědčivě vysvětluje, že neznesvěcuje to, co vchází do úst člověka zvnějšku, ale
to, co naopak vychází přes ústa ven z jeho nitra.
V Matoušově podání začíná to vysvětlení jednoduše: Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co
z úst vychází (Mt 15,11). Jako by šlo jen o záležitost úst. Avšak na Petrovu pozdější žádost o bližší vysvětlení tohoto "podobenství" následuje překvapivý názornější výklad: Nerozumíte, že to, co
vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje? To
však, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje. (Mt 15,16-18 ČEP). Tady jde až o popis
žaludečního trávení a vyměšování, kdy je možno
připomenout, že Pánu Ježíši nebylo po stránce
jeho pravého lidství "nic lidského cizí".- Markovo podání je uvedeno shodnou výtkou: Proč se
tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí znesvěcujícíma rukama? (Mk 7,5). A výklad Páně pro
učedníky jako by upřesňoval Matoušovu verzi:
Nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka,
nemůže ho znesvětit, poněvadž mu nevchází do
srdce, ale do břicha , a jde do hnoje? (Mk 7,18-19).
Tady překvapuje zbožného čtenáře onen odkaz
až na samo "místo odpadu". V původním řeckém textu je ojedinělý výraz afedrón. (Tedy:
hapaxlegomenon; nyní ve dvojím podání, jako
bis-legomenon: pouze dvakrát v NZ). V latinské
Vulgátě je výraz secessus - odloučené místo (srov.

něm. Ab-ort, čes. zá-chod; tak i Kraličtí v poznámce: na záchod vymítáno bývá.)
V Bibli B-21: vypouští se do žumpy; v Jeruzalémské: odchází do stoky. Pán Ježíš asi chtěl tímto
odkazem na lidské "odčišťování" dodat svému
příměru zvláštní důraz.O to naléhavěji pak zní
jeho závěr: To však, co z úst vychází, jde ze srdce,
a to člověka znesvěcuje. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství,
loupeže, křivá svědectví, rouhání. To jsou věci,
které člověka znesvěcují, ale jíst neomytýma rukama neznesvěcuje (Mt 15,19-20).- Všecko to zlé
vychází z nitra, a to znesvěcuje člověka (Mk 7,23).
V Markově podání následuje hned za oním příměrem o "odpadu" další, jakoby vysvětlující věta: Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté. (Mk 7,20).
ČEP podává v poznámce pod čarou jednoduchý
překlad: Tak se očišťují všechny pokrmy. Tento dovětek působí potíže čtenářům Kralické bible, kde
zní velmi starobyle. Za větou: co do člověka vchází,
nevchází v srdce, ale v břicho a potom ven vychází,
následuje: čistěci všeliké pokrmy. Zde se Kraličtí

přidrželi doslovného překladu Vulgáty: čistíc(í)
všechny pokrmy. Po jazykové stránce je tu možný
dvojí výklad. První navazuje na představu trávení pokrmů a vyměšování, které je pojímáno i
jako vnitřní čištění. Náznak je v Lutherově překladu: odchází přirozenou cestou, která vymetá veškerý pokrm. Bližší výklad podává A.J.Bengel:
výživná část pokrmu zůstává a co má být vyčištěno,
odchází. V tomto smyslu i některé pozdější překlady.- Druhý výklad navazuje na vlastní téma
celého oddílu: Pán Ježíš odmítl zákonické pojetí
znesvěcení kvůli neomytým rukám, i zákaz požívání pokrmů pokládaných za nečisté: čině tak
(Ježíš) všechny pokrmy čistými. V tomto pojetí
se překlad ČEP shoduje s překlady B-21 a Jeruzalémské: Tím prohlásil veškeré pokrmy za čisté.
(Jeruzalémská bible má tuto doplňkovou větu
v závorce, s poznámkou, že asi jde o dodatečnou
glosu.) Toto druhé pojetí v překladech převládá,
asi i proto, že lépe odpovídá smyslu obou evangelijních oddílů.
Jiří J.Otter

po boku ženy z fary
„Když jsem procházel sálem, abych se zapojil
mezi účastnice, slyšeli byste dopadnout
špendlík,“ vzpomíná manžel anglikánské
farářky, jak před pár lety navštívil kurs své
církve pro „clergy spouses“ (manželské partnery duchovních, teoreticky lze použít pro
ženu i muže, leč v praxi automaticky vztahováno na ženy). Na rozdíl od Jaroslava Haška
nevystupoval v přestrojení za ženu, takže byl
vpuštěn dovnitř až po dlouhé debatě. Kursu
se kromě něj zúčastnilo asi sedmdesát žen,
vedly jej další tři …

poličský

KROuNA – Ne 9 h
Krouna č. 155, f. David Sedláček,
f. Marek Váňa
KRuCEMBuRK – Ne 10 h
ul. Mikuláše Střely 178, f. Marek
Vanča
POlIČKA – Ne 8.30 h
Nábř. svobody 561, f. Jiří Tengler
PROSEČ u SKuTČE – Ne 9 h
Proseč u Skutče č. 120, f. Lukáš
Klíma
RANá u HlINSKA – Ne 10.30 h
Raná u Hlinska č. 80, f. Marta
Sedláčková, a f. David Sedláček
TElECí – Ne 9 h (a c d e)
Telecí č. 129, f. Lukáš Pešout
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(manželé anglikánských farářek mají novou „příručku pro přežití“)

První žena byla v anglikánské církvi (Church
of England) ordinována v roce 1994, pak
podíl žen mezi nově ordinovanými postupně
narůstal a roku 2010 činil téměř 50 %. Ačkoli
existuje obecné ponětí o dynamice, do níž se
dostávají manželky anglikánských farářů,
ponětí o dynamice toho, v čem se ocitají manželé ordinovaných žen, je zatím malé. Mezeru
zaplnil Matthew Caminer humorně pojatou
„příručkou pro přežití“, ze které přináší
ukázku britský týdeník Church Times ze 6.
července 2012.

Podkladem knížky byl elektronický průzkum provedený v roce 2010. O jak živé téma
se jedná, napovídá už to, že na Caminerův
dotazník odpověděli téměř všichni manželé
farářek z dotyčné církve a jejich stesky na přehlížení nebraly konce …
František Schilla
Odkaz:
Caminer, M.: Meet the Vicar´s, er … husband
(ukázka z knihy A Clergy Husband´s
Survival Guide), Church Times z 6. července
2012, s. 17
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Jak to udělal? Evoluce vs. kreacionismus
V nejrůznějších podobách jsme my, dříve narození
křesťané, absolvovali většinou obranné války ve
střetech mezi tehdy oficiálním „vědeckým světovým
názorem“ o čistě materialistickém původu vesmíru,
a naším menšinovým přesvědčením, které počítalo se
stvořitelem.
tato válka asi není zcela dobojována, i když velice
poztrácela na své závažnosti. asi nás v církevním
prostředí více trápí různice nad otázkou: „jak to ten
pán Bůh udělal?“ stvořil svět přesně tak, jak to doslovně můžeme číst na prvních stránkách Bible (aniž
bychom připustili možnost, že šlo především o oslavu Všemohoucího hospodina a nikoliv o technologický popis), nebo použil jiný způsob? Byl to jednorázový akt, nebo spustil nějak řízený proces?
předkládáme články tří upřímných a v církvích aktivních křesťanů, kteří se profesionálně věnovali různým vědeckým oborům, a jimž věda a víra nejsou
vzájemně se vylučující protiklady, ale harmonicky
souzní a dokonce jedna druhou posilují. a děkujeme
jim za ochotu, s kterou na svých příspěvcích pracovali. článek Bl. košťáka je až na 4. straně obvyklého
čísla.
s přáním, aby našim čtenářům tato první tematická
příloha v roce 2013 posloužila k radostnější a svobodnější víře nejen v Boha, otce všemohoucího,
stvořitele nebe i země ...
Bohumil kejř

ta

BezBoŽná eVoluce

Napořád se objevují články, knížky či internetové prezentace,
jimiž někteří křesťané bojují proti teorii biologického vývoje –
evoluce. V těch bulvárnějších bývá Darwin představován jako
lstivý ateista, který už 150 let mate lidem rozum a připravuje je
o víru ve Stvořitele. Podobné názory označují kritikové křesťanství celkem oprávněně jako víru v „Boha mezer – God of
Gaps“. V dřívějších dobách viděli lidé v mnoha přírodních
jevech přímý Boží zásah. Tak třeba blesk byl chápán jako posel
Božího hněvu, a proto ještě před 250 lety poničili farníci katolickému knězi a vynálezci Prokopovi Divišovi jeho bleskosvod
jako troufalý zásah proti nadpřirozenému božskému jevu.
Četli přece v Bibli: „Hospodin vyslal své šípy, množstvím blesků je
uvedl ve zmatek“ (Žalm 18, 15). Postupně, jak přírodní vědy přinášely naturalistické výklady divuplného světa a vesmíru, se
„mezery“ pro přímé Boží zásahy zužovaly. Nakonec zůstala
náboženskému výkladu otevřena téměř jediná tajemná oblast:
život na Zemi a jeho vrchol – člověk. A tu si přijde jakýsi Darwin a jeho následovníci a zaplňují i tuto mezeru materialistickou teorií evoluce. Obhajoba „Boha mezer“ – tedy to, co nedovedeme přirozeně vysvětlit, je nadpřirozené – se ukázala jako
zavádějící a diskreditující víru v Boha, Stvořitele a Pána všeho,
ať už přírodní jevy umíme vysvětlit nebo ještě ne.
V přírodovědecké teorii nemá místo jakákoliv filosofie nebo
víra, ale jen věcná, naturalistická argumentace. Říká se tomu
metodický materialismus. Ten už asi všichni uznáváme ve
fyzice, astronomii, chemii, matematice, a tím více v technickém
a lékařském výzkumu – jenom biologii to někteří křesťané prostě nechtějí přiznat. Je zcela od věci vyčítat evoluční teorii, že
nepočítá s existencí duchovního světa, že pracuje pouze s hmotou, že nezahrnuje víru v Boha, ve spásu člověka pro věčnost
apod. Vše duchovní je skutečně mimo dosah měření, experimentů a výpočtů, a tedy i vědeckých teorií, Pán Bůh nemůže a
zřejmě ani nechce být vědecky dokazován.
Třeba v astronomii a geografii to již málokoho dráždí. Nemyslím, že by dnes některý křesťan pochválil katolickou církev, že
upálila Giordana Bruna a odsoudila Galilea k doživotnímu
domácímu vězení za hypotézu o Zemi volně plující vesmírem
po oběžné dráze kolem Slunce. A že by někdo kritizoval Kolumba a Magellana, že nasadili životy své i svých posádek, aby
„nebiblickou“ teorii o kulatosti Země potvrdili v praxi. Ani my
protestanti nemůžeme být hrdí na Luthera, který prý řekl, že
Koperník se zbláznil - ale může nám být útěchou, že převratnou Koperníkovu knihu poprvé vydal norimberský reformátor, Lutherův následovník Andreas Osiander. Přitom v Bibli
opravdu nalezneme slova jako: „Zemi jsi založil na pilířích, aby se
nehnula navěky a navždy“ (Žalm 104, 5), nebo: „Slunce vychází na
jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci…“ (Žalm
19, 7). Dnes už připouštíme, že tehdejší teologové chápali Bibli
jako závaznou pro pochopení astronomie a dalších přírodních
věd a nerozeznali, že Písmo obsahuje také dobově podmíněné,
lidské názory na svět a přírodu. Obhajovali tak vlastně ve
jménu Bible třeba geocentrickou teorii pohanského řeckého
astronoma Klaudia Ptolemaia. Slova Božího zjevení musela do
jisté míry odpovídat tehdejším lidským znalostem, jinak by sta-

rověcí čtenáři Bibli nerozuměli. Kalvín řekl, že Bůh k nám promlouvá jako k dětem. A přece dal Stvořitel svému věrnému
člověku záblesk poznání, které muselo čekat ještě skoro dvě
tisíciletí na vědecké potvrzení: „Bůh zavěsil zemi na ničem“ (Jób
26, 7). Po další řadě staletí začíná teorie Velkého třesku připouštět to, co jsme dosud chápali jen ve víře, „že z ničeho jest to, což
vidíme, učiněno“ (Žd 11, 3).
V přírodě a v přírodních vědách nemůžeme hledat důkazy,
argumenty pro existenci Boha, avšak ani proti jeho existenci.
Slavný reformovaný teolog Karl Barth (1952) hledá potvrzení
víry u Krista, ne v přírodě: „Není to existence světa v jeho rozmanitosti, z níž bychom mohli vyčísti, že Bůh je jeho Stvořitelem. Svět se
svým hořem a se svým štěstím nám bude vždy jen temným zrcadlem,
které nám nedá poučení o Bohu jako Stvořiteli… Když se Bůh v Ježíši
Kristu stal člověkem, stalo se zjevným a hodnověrným i to, že je
Stvořitelem světa.“ Oproti tomu soudobý katolický biolog a teolog Marek O. Vácha (2003) nadšeně vyznává: „Příroda je místem
epifanie, zjevení Boha“. Navazuje tak na známá slova apoštola
Pavla (Ř 1,19-20). Ale Vácha (2004) jinde opatrněji přiznává:
„Na této planetě nám bude dáno potkat Boha věčně se skrývajícího.
Někdy jej můžeme tušit, jindy jako v zrcadle vidíme stopy jeho tvořitelské ruky.“ Evangelický teolog Jürgen Moltmann (1985) o tom píše:
„V celé přírodě najdeme iniciály Boha a všechny stvořené bytosti jsou
dopisy Boží lásky nám. Příroda není zjevením Boha. Také není věrným obrazem Boha. Všude ale ukazuje stopy Boha, pokud v ní člověk
umí rozpoznat odlesk a odraz Boží krásy…Avšak pouze ten, kdo zná
Boha, protože se mu zjevuje v Písmu, je schopen opět poznat Boží
stopy v přírodě a vyložit je.“ Lze tedy uzavřít, že musíme nejprve
uvěřit v Boha, abychom pak mohli rozeznat jeho dílo, jeho
stopy – VESTIGIA DEI – jak v přírodě, tak ve svých životech.
Ale existenci Boha ani pravdu Bible nelze dokazovat z přírody
a přírodních věd. O to se právě snaží někteří tzv. kreacionisté.
Tvrdí, že evoluce je nedokazatelná domněnka, hypotéza, která
popírá Boha Stvořitele. Dnes to, že evoluce na Zemi proběhla,
je dobře dokumentovaná soustava faktů. Společenstva rostlin
a živočichů na Zemi se nepochybně postupně měnila a střídala – trilobiti nikdy nežili v moři společně s dnešními rybami a
člověk nebyl ohrožován obrovskými dinosaury. To lze velmi
dobře sledovat ve vrstvách zemských sedimentů. To však neznamená, že evoluční teorie, Darwinem počínaje, dovedou
spolehlivě vysvětlit, jak se tyto změny udály. Život, jeho vývoj a zdokonalování je zcela ojedinělý zjev ve hmotném světě,
doslova zázrak. Pro křesťana to může být jedna z nejzřetelnějších stop geniální tvůrčí moci Stvořitele.
Na druhé straně je mnoho vědců a ještě více popularizátorů
přírodních věd, kteří vedle nezbytného metodického materialismu přijímají také materialismus ontologický, který učí, že
neexistuje nic, co není viditelné, měřitelné, hmotné nebo v podobě energie, prostě dokazatelné. Tedy, že nemůže existovat
Bůh, duchovní svět, věčnost, lidská duše. Rostoucí obdiv k vědám a technice, které uskutečňují skutečnou revoluci – ne už
jen evoluci – v životě jednotlivce i společnosti, vede mnohé
k souhlasu s tímto materialismem, který se snaží vše vyložit a
dokázat. Ale nemylme se, takové myšlenky jsou prastaré, ať už
vytříbené v řecké filosofii, nebo ještě propletené s všelijakými
pohanskými kulty a magiemi. lze jim odolávat jenom stateč-

nou vírou, která získává vnitřní ujištění o duchovních pravdách. Přirovnat se to dá k lásce, důvěře a přátelství mezi lidmi,
pro něž je materialistické vysvětlení pohlavními hormony nebo
ekonomickými výhodami také naprosto nedostatečné.
Je ovšem správné, že „nelze přijmout teorii o dvojí pravdě: teologické a přírodovědecké“ (katolický teolog a filosof Josef P. Ondok,
2001), ale postupné sbližování těchto pravd je otázkou trpělivého a snášenlivého postupu z obou stran. Ondok uvádí škálu
vzájemných vztahů vědy a víry, jak probíhaly a dosud probíhají: 1. Konflikt – 2. Nezávislost – 3. Dialog – 4. Integrace.
Bojovníci typu anglického genetika Richarda Dawkinse na
straně vědeckého ateismu a kreacionistů na straně víry jsou
dosud na začátku této škály vztahů, tedy v nesmiřitelném konfliktu. Většina lidí na obou stranách si hoví v postoji vzájemné
nezávislosti a jen nemnozí se pokoušejí o dialog. Hledání styčných bodů jde krůček po krůčku a je možné, že plné integrace
se dočkáme až na věčnosti.
Zarputilé útoky a diskriminace komunistického „vědeckého
ateismu“ jsou už u nás naštěstí minulostí, ale pozoruji, že zanechaly stopy v názorech mnoha lidí. Avšak ani křesťanský bojovný postoj není přínosem. V nedávné přednášce Vácha charakterizoval vliv převážně amerického kreacionismu: „Vědce
vede k rozchodu s náboženstvím, křesťany k rozchodu s realitou. Evoluce existuje, o tom není sporu. Mechanismy evoluce ovšem nejsou
zcela objasněny.“ Tak jako křesťana neodradí od víry ideologie,
která se ohání „vědeckým materialismem“, je podobně kontraproduktivní snaha prosadit biblické pohledy na přírodu
jako absolutní pravdy, které musejí být respektovány i v přírodních vědách. Přírodovědeckou teorii mohou korigovat
nebo vyvrátit zase jen nezaujatí pracovníci ve stejném oboru.
Ve vědě všeobecně není ke stávajícím výkladům mnoho shovívavosti, proslaví se ten, kdo nějakou teorii zbourá nebo opraví
(Newton – Einstein). Je pošetilé uvažovat o jakémsi „vědeckém
spiknutí“, které by krylo třeba nesprávnou teorii evoluce, jen
aby zachránilo určitou filosofii přírodních věd. Je tu ovšem ideologie a osobní přesvědčení, které ten který odborník přijímá a
obhajuje. Na půdě biblického fundamentalismu stále vycházejí publikace, natáčejí se filmy, prezentace a zakládají se muzea,
které mají barvitými obrázky, sebejistými výroky a zesměšňováním diskreditovat biologickou evoluci jako ďábelský podvod nebo alespoň jako pošetilou pohádku. Tyto výtvory zřejmě
budí senzaci a dobře se prodávají. A tak se mluví o „tisících
vědců“, kteří nevěří v evoluční teorii, ale uváděné „důkazy“
jsou často povrchní, překroucené, někdy až absurdní. Například se ukazuje „nález“ lidské stopy vedle stopy dinosaura,
lidský prst a železné (!) kladívko vyrobené v druhohorách, trilobit (žil v prvohorách) rozšlápnutý lidskou botou (!), nebo
dokonce klíče od auta zarostlé do pískovcové horniny (písek
může slinout a ztvrdnout i velmi rychle, třeba působením vysychající mořské vody). Sošky a obrazy bájných draků jsou prý
vzpomínkami lidstva na dinosaury – (mohly být inspirovány
nálezy kostí dinosaurů a strašidelným vzhledem některých
soudobých plazů, např. leguánů nebo varanů). Rozumnější
kritikové evoluce snad už od těchto „senzací“ upouštějí. Nositel Nobelovy ceny za fyziku Max Planck, který promýšlel i
duchovní záležitosti, kdysi řekl: „Věda i víra mají společné nepřá-

tele – dogmatismus a pověru“.Pozoruhodný je postoj vykladače
první kapitoly Geneze, teologa rané církve Basilia Velikého, již
ve 4. století (Hexaemeron): „Tím, že svatý pisatel (= autor 1.
Mojžíšovy) napsal ´Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi´, přešel
mnoho věcí mlčením. Tímto mlčením chce tento záznam vychovávat
aktivitu naší inteligence a dává nám jen neurčitý bod začátku, aby nás
donutil poznávat pravdu.“ Hluboce rozuměl často kladené otázce „Jak dlouho trvalo stvoření?“ teolog přelomu 4. a 5. století
Aurelius Augustin (Vyznání): „Bože, Tvůrce nebe i země…Tvá
léta jsou jako jeden den a Tvůj den není každodenně, nýbrž dnes,
poněvadž Tvůj dnešní den neustupuje zítřejšímu, ani nenásleduje po
včerejším. Tvé DNES je věčnost…Stvořil jsi všecky časy a jsi přede
všemi časy.“ Renesanční astronomové Galileo Galiei a Johannes
Kepler byli přesvědčeni, že Boží určení Bible není stanovit a
korigovat naše názory na svět a ušetřit člověku námahu bádání, ale zjevit člověku, co je nutné k jeho spáse (J. Hübner). O
Keplerovi se říká, že při vyslovení slova Bůh vždy smeknul,
když měl na hlavě klobouk.
Nechme tedy biology, antropology a geology, ať korigují Darwina, rozumějí tomu a mají přístup k závažným argumentům
a ověřeným dokladům. Není pravda, že Darwinova teorie
zcela padla nebo je v rozkladu. Je ovšem poměrně jednoduchá,
přiměřená znalostem biologie před 150 lety, ale byla ve své
době geniální a zůstává v rozvinuté a opravované formě páteří všech věd o životě. Nebyla dosud nikdy naprosto vyvrácena.
Jako křesťané bez předsudků můžeme i v evoluci a v dalších
přírodovědeckých teoriích a objevech nacházet pozoruhodné
Boží stopy – VESTIGIA DEI. Marek Vácha vyznává: „V evoluční biologii možná víc nebo zřetelněji než jinde se člověk jakoby dotýká
ruky Boží“ (Brána 9/2011). I já jsem přesvědčen, že Bůh tvořící
postupně a promyšleně během miliard let není menší, než
kdyby učinil vše a všecky za jeden týden. Stvořitel se naopak
jeví z tohoto hlediska mnohem mocnější a zároveň bližší člověku 21. století s jeho teoriemi, transplantacemi, mikročipy,
sítěmi počítačů a lety do vesmíru. Evoluce nepopírá Stvořitele, ale objevuje jeho metody.
Jestliže odmítneme myšlenku, že Bůh tvořil život evolučně,
postupně (podobně, jako se ze dvou rodičovských buněk,
někdy dokonce jen z jedné buňky postupně vyvine strom, velryba nebo člověk), zbývají křesťanovi dva možné výklady
nepopíratelných proměn života na Zemi: 1. Všecky druhy byly
stvořeny najednou a dodnes postupně vymírají, nevznikl žádný nový druh. Geologické vrstvy však říkají jasně, že tomu tak
nebylo, a proti je i logická úvaha: vyhynulých druhů byla
nejméně miliarda oproti dnešnímu asi 2, 5 miliónu žijících
druhů; kam by se ty organismy vešly? 2. Druhou možnost
nabídl francouzský paleontolog Georges Cuvier již před
Darwinem: Bůh stvořil živý svět, ten se mu nelíbil, a tak ho zničil katastrofou. Stvořil další svět, ale i ten zničil atd. atd. Říká se
tomu teorie kataklysmat. Tato hypotéza brzy zanikla. Představa experimentujícího Stvořitele, který ničí, co učinil, je v rozporu se vším, co je o Bohu zjeveno v Bibli. Ani potopa v Noemově době nenaznačuje přece úplný zánik. To neznamená, že
katastrofy nehrály v proměnách života žádnou úlohu. To dokládá třeba vyhynutí dinosaurů, patrně po pádu velkého meteoritu a následné změně podnebí.
Věřícímu čtenáři Bible vyvstává ještě otázka, jak a kdy pronikly do stvoření zánik a smrt. Někteří jsou přesvědčeni, že až
po selhání prvních lidí se objevila smrtelnost nejen lidského
života, ale všeho živého. Biologie si ovšem nedovede představit časově neomezený život hmotného těla, nesmrtelnost organismů. Pro ně by musely platit zcela jiné zákonitosti, než ty,
které známe. Ostatně v Bibli nemáme nikde řečeno, že rostliny
a živočiši byli nesmrtelní. Slova o eschatologickém smíření přírody (např. Iz 11,6-9, Ř 8,19-22) nemůžeme takto jednoduše
vyložit. Zmiňuje to evangelikální teolog John Stott ve své knize
„Rok s Biblí“ (2011, str. 28): „Zkameněliny jasně dokazují, že smrt
panovala v rostlinné i živočišné říši od samého počátku. Bůh měl ale
podle všeho v plánu, aby lidské bytosti stvořené k jeho obrazu potkal
ušlechtilejší osud než rozklad v podobě smrti, možná ´přenesení´podobně jako v případě Enocha a Eliáše, kteří smrt nezažili.“
To, co nás v dialogu mezi křesťanskou vírou a soudobou vědou
stále rozděluje, je rozšířený názor, že přírodní procesy a zvláště biologická evoluce probíhají spontánně, ne-li náhodně. Mezi
vědci se ale s rozvojem astrofyziky, molekulární genetiky a informatiky ozývají myšlenky, že vznik vesmíru, Země, života a
zvláště člověka nemohl proběhnout bez vkladů informací.
Nám, židům i křesťanům, tady jasně zní „I řekl Bůh“. Molekulární genetici dnes luští kódy života v tzv. DNA, které se
nápadně podobají záznamům v knihách.
Je možno si položit otázku: Co nám napovídá, že hmotný svět,
Země a život na ní, život lidí mají účel, smysl a cíl? Že to není
jen souhra náhod ve všeobecném chaosu? Odpověď filosofie
věd lze shrnout do dvou bodů: Zaprvé je to racionalita, rozumová poznatelnost a uspořádanost zkoumatelného vesmíru.
To není nic, co by lidé mohli sami vtisknout do poznání přírody – tak vlivné naše myšlenky zase nejsou. Zadruhé je dokladem nenáhodnosti, cílenosti jsoucna sama existence člověka.
Řečeno bez zbytečné pýchy, jediného tvora, který vše kolem
sebe vnímá, reflektuje, klade otázky a tuší – nebo věří v existenci Nepoznatelného.
Buďme ovšem opatrní a nehledejme argumenty pro existenci
Boha ve vědě. Teorie Velkého třesku (vznik všeho prakticky

z ničeho), ani miliardy „genetických písmenek“ v každé buňce
všeho živého, nebo teorie „úzkého genetického hrdla“, kterým
prošli soudobí lidé (až po převratné zjištění, že jsme všichni
potomky jediného lidského páru), se nám mohou jevit jako
důkazy Stvořitele. Jsou jistě radostným potvrzením, že biblická
víra není nic nepravděpodobného a zastaralého, ale nestavějme na tom. Vědecké teorie podléhají opravám a změnám. Jsou
to však „stopy Stvořitele“ a je možno se z nich těšit. Rozpoutávat nedůvěru a bojovat proti vědě a hlavně proti evoluci ve
jménu Bible přináší vždy spíše negativní vztahy i výsledky.
Když sleduji Boží činnost, „práci“ v Písmu, nacházím dvojí
způsob Boží činnosti:
a) Okamžitý zásah – Bůh je schopen okamžitého činu bez přípravy, který se lidem jeví jako nadpřirozený, zázračný. Např.
v Egyptě všecka voda náhle zrudne jako krev a je nepoživatelná, Mojžíšova hůl se náhle změní v hada, oběť na Eliášově oltáři náhle vzplála atd.
Také Pán Ježíš konal takové zásahy do přirozeného běhu věcí:
slovem utišil bouři, proměnil vodu ve víno, lámáním množil
chléb a ryby, uzdravoval a křísil lidi z mrtvých. Tyto činy jsou
vždy výjimečné a mají svou výjimečností svědky události oslovit, jsou znameními pro člověka.
b) Tvůrčí procesy – Tak by se snad daly nazvat Boží tvůrčí
metody ve veliké většině případů. Tyto postupy jsou tak „přirozené“, že svádějí k názoru, že jsou samovolné, mechanické a
náhodné. Netýkají se jen stvoření hmotného světa, ale celého
Božího zacházení se světem a s lidmi. Když se např. Bůh rozhodl, že bude mít svůj zvláštní lid, Izrael, vybral si jednotlivce
a dal mu slib: Gn 12, 1-3. Tím byl tiše a nenápadně „nastartován proces“, který vede přes Abrahamovy potomky, Egypt,
Mojžíše, Jozue, Kanaan, Davida atd. až k Ježíši Kristu. Ježíš začíná budovat svoji církev – nový Izrael – z jednotlivců a opět je
tu slib, poslání a cíl, k němuž to směřuje: Mt 28, 18-20. Každé
dítě se rodí ze dvou zárodečných buněk svých rodičů složitým
procesem. Podobný postup – jen s velkou změnou otcovství –
zachoval Bůh i v případě narození svého Syna v lidském těle.
Názor, že měl Mesiáš zázračně spadnout z nebe, navrhl až
Pokušitel na poušti. Voda ve víno se proměňuje po tisíciletí na
všech vinicích a nikdo to už nepovažuje za zázrak. Obilí roste
na polích, z mouky se každodenně peče chléb pro miliardy
strávníků... To jsou procesy, které považujeme za přirozené, a
přece právě ty tvoří páteř Boží tvůrčí činnosti. Noemovi Bůh
slibuje, že planetární i životní koloběhy nepřestanou probíhat:
„Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po
všechny dny země“ (Gn 8,22). Biblickou zprávu o stvoření veškerenstva jsme si navykli vykládat jako okamžité zázraky Boží,
na něž teprve navázal přirozený vývoj jednotlivců i společenstev, pravidelný koloběh přírody, který můžeme pozorovat.
Moderní věda nám klade vážné otázky, zda celé stvoření
hmotného světa neprobíhalo postupnými procesy z nepatrných začátků. Podivuhodnost Božího stvoření pak nespočívá
v okamžitém dohotovení, ale v okamžiku počátku, který už
nese úplný zárodečný plán celku.
Můžeme shrnout, že přírodní vědy přesvědčivě dokazují, že
evoluce proběhla, že se udály obrovské změny celé Země a
života na ní. Vysvětlení JAK, jakými mechanismy vývoj probíhal, je však dosud neurčité a vědecké výklady se mění. Názory,
že to bylo náhodné či naprosto spontánní, však nejsou udržitelné. Biblický popis v Genesis 1 je ve své době ojedinělý, skvělý výklad, ale nevysvětluje detailně procesy JAK to všecko probíhalo. Je to „rodopis nebe a země“ (Gn 2, 4), na který navazují lidské „rodopisy“ (Gn 5,1; 6,9; 10,1 atd.). Bible není encyklopedie všeho, a když ji za takovou vydáváme, snižujeme její
věrohodnost v tom podstatném: Bible je kniha o Bohu a o člověku. Ve vztahu k přírodě a vesmíru přináší jedno jasné svědectví: To vše, včetně nás lidí, je Božím stvořením. Jakým
způsobem nás Pán Bůh tvořil, to přenechává naší práci,
výzkumu, námaze a přemýšlení. Na druhé straně nám žádná
věda nevypoví nic věrohodného o Bohu, o jeho lásce k člověku, o Kristově oběti za nás, o věčném životě. Na to máme jen a
jen Bibli, víru a zkušenosti ze života s Bohem.
RNDr. Pavel Javornický, CSc.,
vystudoval biologii na Karlově
Univerzitě, prodělal vědeckou
aspiranturu a pak pracoval v
Hydrobiologické laboratoři
ČSAV do roku 1976, kdy byl
povolán Církví bratrskou ke
službě kazatele na několika
sborech.
Přál bych si - a modlím se za to aby tyto moje pokusy oslovit věřící z trochu jiného úhlu posloužily
k upevnění víry ve Stvořitele.

Víra

a Věda se Vzájemně potřeBují

V minulosti se často hovořilo o rozporu mezi vědou a vírou.
Připomeňme si dvě skutečnosti, které k této představě výrazně
přispěly.
(1) Vědec Galileo Galilei (1564 - 1642) se svým tvrzením, že
Země obíhá kolem Slunce, dostal do ostrého rozporu s před-

staviteli církve, tedy s reprezentanty křesťanské víry. Ti trvali
na tom, že Slunce obíhá kolem Země. (2) Prakticky až do našich
časů sahají spory kreacionistů s evolucionisty, v nichž jde o to,
zda současný svět, resp. vesmír je dílem ukončeného aktu stvoření (ať už trvajícího právě sedm dní v doslovném souladu s
líčením Genese, či třeba 7000 let, jak zmíněný biblický oddíl
interpretují svědci Jehovovi), či je - v souladu s vědeckým
poznáním - produktem evoluce,.
Podívejme se nyní na tyto zdroje napětí mezi vědou a vírou, či
- asi výstižněji - mezi vědou a teologií institucionální církve
minulých staletí, z pohledu současného poznání. Když se tvořila teorie relativity, ukázalo se, že k popisu skutečnosti je třeba
zvolit určitou vztažnou soustavu. Tu lze spojit třeba pevně se
Sluncem, jak činí heliocentristé, nebo se Zemí, jak činí geocentristé, případně ji lze zvolit i jinak. Heliocentrický popis je podstatně jednodušší a přirozenější, geocentrický zas odpovídá
naší bezprostřední zkušenosti. Ve sporu geocentristů (oficiální
katolická církev) s heliocentristy (Koperník, Galilei) tak pravdu
měli svým způsobem ti i oni, či spíše, ona pravda leží někde
jinde a obě strany se jí svým způsobem přibližují. Podobně je
tomu se spory kreacionistů a evolucionistů. V procesu evoluce
hraje roli náhoda. Co to však je? Není právě ona lidským vyjádřením toho, čemu my lidé nerozumíme a co je aktem
Stvořitelovým?
Zkrátka, až na malé výjimky se dnes už víra s vědou nehádá,
jak vyjadřuje titul sympatické knihy bratra Pavla Javornického.
Jenže ono zde jde o více než o "klid zbraní" a rozdělení teritorií.
Víra a věda se totiž navzájem potřebují. Předmětem vědy (jde
zde především o přírodní vědy, což odpovídá anglickému slovu "science") je poznávání Božího stvoření. Jeho součástí jsou i
přírodní zákony, které věda zkoumá. Pro Galileiho, Keplera a
řadu dalších vědců byla hlavní motivací pro poznávání touha
hlouběji prožívat Boží velikost. Obdiv ke Stvořitelovu dílu spojený s hlubokou osobní pokorou znamená veliké obohacení
pro práci vědce. Pro oba zmíněné astronomy raného novověku
i pro řadu dalších lidí vědy (např. pro M. Faradaye, J. C. Maxwella, Lorda Kelvina) byla víra důležitou výchozí pozicí pro
jejich činnost.
Tento článek se ovšem neobrací ke komunitě vědců, nýbrž ke
společenství křesťanů. A proto se blíže zastavme u druhého
směru vzájemné potřeby - víra potřebuje vědu. Možná se někomu z čtenářů může toto tvrzení zdát opovážlivé a nepravdivé.
Jistě nechci tvrdit, že by každý křesťan měl být vědcem.
Nicméně k plnosti křesťanského života patří snažit se o stvoření co nejvíce vědět.
Ježíš shrnul Zákon do dvojpřikázání lásky. Láska je to nejvyšší.
Ale co je to láska? Není jen věcí citu. Do lásky k Bohu podle Mk
12,30 je třeba zapojit i mysl a sílu, tedy duševní činnost, poznávání a konkrétní činy, jednání. Milujeme-li Boha, musíme jednat
ve prospěch jeho díla, jeho stvoření. To však znamená, že je třeba
vědět, co je pro stvoření prospěšné a co mu škodí. A k tomu slouží poznávání světa, poznávání přírody se všemi úžasnými zákonitostmi. Věda je tak darem, který umožňuje lépe vyjadřovat
lásku k Bohu, a tak plnit první Velké přikázání.
Druhé Velké přikázání (Mk 12,31) vyzývá k lásce k bližním.
Máme je milovat jako sebe samé. To znamená nesledovat individuální zájmy a sdílet se s druhými lidmi o Boží dary. A je při
tom přirozené myslet i na ty naše bližní, kteří - bude-li to Boží
vůle - zde budou žít v budoucnosti. Odpovědně přijmout toto
poslání znamená poznávat bohatství Země a hledat cesty jeho
ohleduplného, šetrného a spravedlivého využívání. Uvažování o sdílení s bližními nás může vést až za hranice přírodních
věd do oblasti věd společenských. Tam nahlédneme v některém z příštích čísel.
Biblicky zakotvená křesťanská víra přijímá vědu s vděčností
jako vzácný Boží dar. Patří k ní však i vědomí mezí lidského
poznání, na začátku Písma vyjádřené zákazem jíst ovoce ze
stromu vědění dobrého a zlého (Gn 2,17). Nerespektování této
skutečnosti, pyšné stavění se na Boží místo, je vytvářením myšlenkových bábelských věží, a tak vede k chaosu, tedy k opaku
tvoření.
Vírou přijímáme svědectví Písma o Bohu Otci, Stvořiteli, o
Ježíši Kristu, Spasiteli, o Duchu svatém, Posvětiteli. Víra nám
umožňuje prožívat skutečnost, že jsme byli stvořeni k obrazu
Božímu, k aktivitě pro dobro. Její součástí je poznávání stvoření s jeho zákonitostmi. Abychom se mohli pro dobro angažovat, dostali jsme svobodnou vůli. Ta umožňuje, abychom
poznání oproštěné od pýchy a provázené pokorou promítali
do životních postojů a činů.
RNDr. Jiří Nečas
Odborný asistent na katedře
matematiky Fakulty informatiky a statistiky VŠE, ordinovaný presbyter v Českobratrské církvi evangelické,
mj. spolupracovník Ekologické sekce České křesťanské
akademie, člen předsednictva Společnosti pro trvale
udržitelný život.
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