
Nářek NAd vlAstNíM hřícheM
ŽAlM 38,5

Je advent. Toho jsme si všichni po-
všimli už měsíc před ním, protože
v obchodních domech začaly znít

koledy a podmanivě se nám v re-
klamách začaly vnucovat dary,
které bychom měli svým „bližním“
koupit.
Z tak hlubokého duchovního svát-
ku jako je advent, čiší komerce, ale
i sentiment. Co víc? Po Vánocích se
stává, že lidé, kteří nemají spojené
vánoční svátky s narozením Mesiá-
še, bilancují, zda se jim Vánoce vy-
platily. Kolik darů koupili, kolik to
stálo, kolik darů obdrželi a jaký je
ekonomický rozdíl mezi výdajem a
příjmem. Takto pojaté svátky jsou
karikaturou toho, co mají zname-
nat.
Vánoční svátky jsou přeznačeny
inkarnací Boha do dějin. Imanentní
Bůh přichází jako Mesiáš v postavě
Ježíše Nazaretského, ze kterého se
stává Ježíš Kristus – Beránek Boží,
který snímal hříchy tohoto světa. Je
to největší dar, který může být dán.

Milost, ne odsouzení. Milost, ne za-
tracení. 
V žalmu 38 verš 5 jasně slyšíme
pláč, lítost nad vlastním hříchem a
nad tím, co by člověk měl za tento
hřích obdržet. Žalmista vyznává,
že hřeší pro svou lidskou pošeti-
lost. Dále však jasně říká, že ho to
trápí, že ho to bolí, že ztrácí svoji
perspektivu, že ztrácí světlo.
Tak je to i s námi. Pokud v čase
Vánoc nebudeme skutečně rekapi-
tulovat své bytí a zvažovat své lid-
ské způsoby. Zde si dovolím přidat
jeden nádherný text z knihy Joná-
šovy „Co je s tebou, ospalče? Vstaň,
a modli se k svému Bohu!“. Tento
text vyzývá dnes i nás. Kdo jej řekl?
Nevěřící kapitán lodi vyzývá pro-
roka, aby se konečně modlil.

Jan Hradil
slovenský biskup 
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Poselství ke třetí adventní neděli

Chtěl bych vám dnes na tomto zná-
mém příběhu ukázat jednu klíčo-
vou věc Vánoc. Chtěl bych vám
něco povědět o Bohu, který je po-
korný a přístupný. Před pár lety
navštívila královna Alžběta II Spo-
jené státy. Reportéři se předbíhali 
v tom, co potřebovala: Jejich tisíc osm
set kilogramů zavazadel mimo jiné
obsahovalo dvoje šaty každé pro
jinou příležitost s doplňky, smuteč-
ní šaty s doplňky pro případ, že by
někdo zemřel, dvacet dva litrů plaz-
my a potahy na záchodové prkénko
z bílé kůzlečí kůže. Přivezla si vlast-
ní kadeřnici, dvě komorné a celý zá-
stup dalšího služebnictva. Králov-
ská návštěva prý stála okolo dvace-
ti miliónů dolarů. Trošku jiná byla
Boží návštěva na zemi, o které jsme

četli: v přístřešku pro dobytek, bez
služebnictva a s žádným jiným mís-
tem, kam položit krále, Božího sy-
na, než do koryta pro dobytek. Je
možné, že událost, od níž uplynulo
tolik let a dní, kolik každý den vidí-
te na vašem počítači – tedy když
vidíte letopočet od narození Krista,
takže tuto událost vidělo z počátku
více zvířecích než lidských svědků.
Tento fakt ukazuje na Boží pokoru.
Zároveň možná nejsme úplně
schopni docenit to, že Bůh – Ježíš
sestupuje na tuto zem jako člověk.
Ježíš vyvolává naprostou změnu 
v přístupu k božstvu. Hinduisté
přinášejí oběti ve svatyni. Klečící
muslimové se sklánějí tak hluboko,
že se čelem dotýkají země. Ve větši-
ně náboženských tradic je při před-

stupování před Boha hlavním poci-
tem strach. V Židovské tradici se 
s Bohem setkával zástupně za lid
kněz jen jednou za rok ve svatyni
svatých. A najednou mezi lidmi,
kteří v chrámě obezdili oddělenou
svatyni, aby vyjádřili jeho velikost a
svatost, se Bůh naprosto nečekaně
objevil jako miminko ve žlabu. 
V Ježíši Bůh nalezl způsob, jak se 
k lidem, k tobě a ke mně přiblížit,
aniž by v nich vzbuzoval strach.
Budeme mít za chvíli vystoupení
dětí a tak bych chtěl to, co jsem řekl
ukázat na jednom příkladu, na jed-
né konverzaci. Jedna žena si hrála
se svým šestiletým dítětem hru, há-
dej co to je a tak ho učila různá zví-
řata. Když přišlo na řadu její dítě,
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V adventním oddílu z Lukášova evangelia (1,26-38) začíná všechno u
Boha. O lidském jednání, o snahách a různých aktivitách a iniciati-
vách, neslyšíme vůbec nic. „Anděl Gabriel byl poslán od Boha do
galilejského města, které se jmenuje Nazaret“. Jen na okraj pozná-
mečka: Gabriel zvěstuje také i Křtitelovo narození. Jak podivné je při-
tom Boží jednání! Vždyť je zde umístěno, situováno do podezřelé,
polopohanské, neslavně proslulé Galileje a do málo známého zapa-
dákova Nazaretu.
Když slyšíme o andělích, býváme obvykle v rozpacích. Nevíme si s nimi
totiž dost dobře rady. Jistě – patří
zcela neodmyslitelně, neoddělitel-
ně k vánočnímu dějství a posel-
ství. Ale – jak si je máme vlastně
představit? Co chce říci evangelis-
ta, když uvádí záměrně na scénu
anděla? Slyšíme o něm, že přistu-
puje k Marii a oslovuje ji: „Buď
zdráva, milostí zahrnutá, Pán s te-
bou“. Marie pak pečlivě rozvažuje
o významu tohoto pozdravu. Do-
káže se usebrat a cele soustředit na
to vskutku hlavní. A to znamená:
na Slovo. Poznává, že právě ono je
rozhodující. A proto o něm pře-
mýšlí.
„Buď zdráva, milostí zahrnutá“.
Ave, gratia plena. Na začátku Lu-
kášova evangelia čteme předpo-
věď i o narození Jana Křtitele. Anděl oslovuje Zachariáše: „Neboj se“!
(1,13). Teď však jde přímo o blahopřejný pozdrav, o gratulaci. Anděl
se sklání před vyvolenou, která se má stát matkou Krista Pána. Proto
ji také zdraví první. A ne obráceně – jak tehdy bylo zvykem. Neboj se
– to zní převelice povzbudivě. Bůh to s tebou myslí dobře.
Anděl Gabriel ohlašuje příchod vytouženého mesiášského věku. 
A ten začíná docela nenápadně a nenásilně narozením Dítěte. Takové
je Boží jednání. Bůh volí nenápadné cesty, nikoliv nějaké senzace,
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Mariina otevřenost

Adventní stůl
stůl

svého srdce
slavnostně 
a bohatě
prostřu

Pozvu přátele
i cizí

v klidném společenství
si toto adventní pohoštění

rozdělíme
a do světa vyšleme

závdavek
vánoc 

Maria sassin
přeložila: Alena Naimanová

V Pákistánu byla propuštěna z vězení Aasiya Noreenová (známá jako Asia Bibiová –
Noreen Bibi). V červnu 2009 se měla zaplést do hádky se skupinou muslimských žen.
Ty se pohoršily nad tím, že pije ze stejné studně jako ostatní. Následně byla obviněna
z urážky islámského proroka Mohameda, což ona sama odmítá. Byla zatčena a uvěz-
něna. Údajně tvrdila, že „zatímco Ježíš Kristus trpěl na kříži a zemřel pro lidi, prorok
Mohamed nic tak významného neučinil.“ A 8. listopadu 2010 byla odsouzena k smrti.
Pokud by byla popravena, stala by se Noreenová první pákistánskou ženou popravenou
podle zákona proti rouhání. Propuštění požadovala petice, jež dosáhla 400 000 podpi-
sů. Rovněž pro ni intervenoval papež Benedikt XVI. Její osvobození nyní odmítají její
sousedé a islámští duchovní v Pákistánu – ti vytrvale požadují její popravu, k níž byla
odsouzena. 
Ministr pro křesťanské minority Šahbáz Bhattí a paňdžábský guvernér Salmán Tásír
byli zavražděni poté, co se Noreenové veřejně zastali a požadovali zrušení zákona proti
rouhání. Rodina Noreenové se začala skrývat poté, co její členové obdrželi výhrůžky
smrtí. Na konci října roku 2018 pákistánský nejvyšší soud rozsudek zrušil a nařídil, aby byla žena propuštěna na svobodu.  Jeho
rozhodnutí však nebylo vykonáno - vláda po masových protestech muslimů se rozhodla propuštění odložit a slíbila, že i kdyby
byla propuštěna, nebude jí dovoleno opustit zemi (což by pro ni fakticky znamenalo rozsudek smrti). Její právník musel uprch-
nout ze země. O život je usilováno všem třem soudcům Nejvyššího soudu, kteří vynesli osvobozující rozsudek. Ona sama byla
propuštěna z vězení ve městě Multán v provincii Paňdžáb. Je matkou pěti dětí. Údajně byla letecky transportována na letiště
poblíž pákistánského hlavního města Islámábádu. Vzhledem k tomu, že její život je v ohrožení, zůstává v ochranné vazbě.
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řeklo: Je to savec, je veliký a umí čaro-
vat. Žena přemýšlela, ale nevěděla
a tak nakonec řekla, že se dává pod-
dat. Chlapec vítězoslavně vykřikl:
Je to Ježíš! Žena se později svěřila,
že jí jeho odpověď přišla neuctivá,
ale když o ní nějakou dobu pře-
mýšlela, ano chlapec vystihl prav-
du. Ježíš byl savec! Vánoce ukazují
na Boha, který stvořil svět, život,
hmotu a zároveň se stal její součás-
tí, asi jako kdyby dramatik byl po-
stavou ve své vlastní hře. Čteme o
Bohu, který se stal jedním z nás,
který sestoupil na tuto zem, plnou
bolesti a slz. Někdo k tomu řekl, že
Bůh opravdu musel mít odvahu,
aby odložil svou moc a slávu a aby
zaujal místo mezi lidskými bytost-
mi. Spisovatel Chesterton toto vy-
stihl slovy: Jako jediné ze všech nábo-
ženství připojilo křesťanství statečnost
ke ctnostem Stvořitele.
Jenže proč to Bůh udělal tímto způ-
sobem? Proč po vás tolik touží?
Proč nechce, abychom se před ním
plazili v prachu? Chtěl bych vám to
ukázat na základě knihy současné-
ho autora literatury fantasy J. B. Phi-
lipse. Autor popisuje, údajně na
základě předlohy Miltonova Ztra-
ceného ráje a Ráje znova nabytém,
přichází s verzí, ve které provádí
zasloužilý anděl mladičkého andě-
la po krásách vesmíru. Prohlížejí si
krásné galaxie, až nakonec dojdou
ke galaxii, která čítá pět set miliard
hvězd. Pak mu anděl ukáže na jed-

nu planetu a řekne. Pořádně se na ni
podívej. Andílek řekne: ta mi připadá
špinavá a malinkatá. Je něčím zvlášt-
ní? Starý anděl odpoví, že toto je
proslavená tzv. Navštívená plane-
ta. Navštívená „slavným Princem“.
Na to se odehraje následující rozho-
vor: To chceš říci, že náš velký a slav-
ný princ, osobně sestoupil na tento
podřadný míček? Proč by něco takové-
ho dělal? Andílek znechuceně zkři-
vil ústa. Chceš mi napovídat, že se
osobně snížil k tomu, že se stal jedním
z těch hemživých, plazivých tvorů na
tamté pomalé kouli? Starý anděl od-
poví: Ano, chci. A myslím, že jemu by
se nelíbilo, kdybys jim říkal hemživí,
plaziví tvorové a navíc tímto tónem.
Protože, i když se nám to může zdát
divné, On je miluje. Přišel je navštívit
a pozvednout, aby se stali takovými
jako je on. Malý anděl vypadal zara-
ženě. Taková myšlenka byla nad
jeho chápání.
Přiznám se, že je to i nad moje chá-
pání. Zároveň tato myšlenka je klí-
čem k pochopení Vánoc. Žijeme ve
dvou světech. Jeden, který vidíme,
který tvoří domy, trávu, pastýře,
jesle a druhý, který tvoří andělé,
duchovní síly, Bůh a tyto dva světy
se o Vánocích protnuli v dramatic-
kém průsečíku. Bůh vstoupil do
času a prostoru, přijal omezení
dítěte a člověka.
Proč to udělal? Slovy Bible – protože
Bůh má v lidech zalíbení, slovy starého
anděla a jiných míst Bible – protože
on je miluje. Pokud nás miluje, pak 

s námi chce mít vztah, touží po vzta-
hu s námi, protože láska bez vztahu
nedává smysl. A tak Vánoce se stá-
vají výzvou, že Ježíš se nejen narodil
kdysi v jeslích v Betlémě, ale že se
může narodit i ve vašem životě. Že
tak jako kdysi pastýři, i vy ho může-
te jít hledat, ptát se, kdo to vlastně
je? Anebo vy, kdo ho znáte, mu
můžete děkovat za to, co pro vás 
z lásky udělal. Bůh není vzdálený,
není nedostupný, ale je zde, přišel
za námi a touží po nás.
Chtěl bych zakončit jedním pří-
během. Den před Vánoci požádala
maminka svého syna, aby jí vyčistil
boty. Sama měla spoustu práce s ba-
lením dárků. Zanedlouho jí syn při-
nesl boty hrdě ukázat. Maminka
měla velikou radost a tak mu za od-
měnu dala padesátikorunovou min-
ci. Když si druhý den obouvala boty
do kostela, na něco nohou narazila.
Pak z boty vytáhla padesátikorunu
zabalenou do papíru, na němž bylo
dětským písmem napsáno: Mamin-
ko, udělal jsem to z lásky.
Přál bych vám všem, abyste mohli
zakoušet Boží lásku, která má moc
proměnit život, dát životu nový
smysl a cíl. Abyste zároveň mohli
Ježíše poznat a stále znovu pozná-
vat a zamilovat si jej… Ježíš totiž
není vzdálený, není to mrtvý pro-
rok, ani jen historická postava, ale
ten, který žije v nás a mezi námi, 
a touží po každém z nás.

David Novák

2 KJ-ET

z církví doma i ve světě
AcN iNterNAtioNAl: 61 % světové PoPulAce Žije v zeMích, 
které NeresPektují NáboŽeNskou svobodu
Zhruba 61 % světové populace žije v zemích, které nerespektují nábožen-
skou svobodu. Jinými slovy, 6 z 10 lidí na Zemi nemůže svou víru projevo-
vat v naprosté svobodě. Tento údaj je jedním ze zásadních závěrů zprávy
nazvané „Náboženská svoboda ve světě“, kterou v Římě oficiálně zveřejni-
la katolická charitativní organizace Aid to the Church in Need (ACN Inter-
national). 
Jak ukazuje studie, ve 22 zemích vycházejí důvody pro útoky na nábožen-
skou svobodu z radikálního islamismu, zatímco u jiných je hlavní příčina
odlišná: zejména autoritářský režim daného státu anebo vláda prosazující
extrémní nacionalismus. Západ přitom nedokáže proměnit svá slova zne-
pokojení v činy, tvrdí zpráva nazvaná „Náboženská svoboda ve světě“. Ta
se zabývá všemi 196 zeměmi světa a zkoumá, do jaké míry je v nich respek-
továno základní právo na svobodu vyznání, jak ho definuje čl. 18 Všeobecné
deklarace lidských práv. Přihlíží přitom ke všem hlavním náboženstvím
světa. Vážná porušení náboženské svobody byla shledána v celkem 38
zemích. V 17 z nich se jedná zejména o vážnou diskriminaci na základě
náboženské víry, zatímco ve zbývajících 21 zemích jde o otevřené pronásle-
dování náboženských menšin, které někdy končí i smrtí.
Jak zpráva ukazuje, v některých zemích, u nichž byly z hlediska svobody
vyznání shledány nejvážnější nedostatky, se za poslední dva roky situace
ještě zhoršila. Respekt k náboženské svobodě obecně klesá také v celosvěto-
vém měřítku. Zpráva, kterou organizace vydává každé dva roky, dále zmi-
ňuje, že situaci zhoršuje také náboženská negramotnost, a to i ta přítomná
ve sdělovacích prostředcích, a neochota Západu k politickým krokům. 
Zpráva kritizuje vládní představitele, když prohlašuje: „Většina západních
vlád není schopna poskytnout naléhavě vyžadovanou pomoc příslušníkům
náboženských menšin včetně těch, které byly vysídleny a nyní se chtějí vrá-
tit do svých domovů.“
Celý text zprávy najdete na http://religious-freedom-report.org/

Zdroj: ACN International

ModerNí techNologie vedou k „MizeNí dětství“, 
vAruje koNstANtiNoPolský PAtriArchA
U příležitosti Světového dne dětí (20. listopadu) promluvil na půdě Světové
rady církví v Ženevě konstantinopolský patriarcha Bartoloměj. Varoval
před globálním trendem ztráty dětské nevinnosti a dětství obecně. Viníkem
je podle něj zvláště masové používání internetu: „Vliv rodičů a rodiny je ve
světovém měřítku oslabený internetem jako hlavním zdrojem hodnot.
Elektronické zařízení nikdy nebude dostatečnou náhradou za chůvu, ani se
nikdy nemůže stát dobrým otcem, matkou nebo učitelem. Zatímco lidstvo
v minulém století usilovalo o ochranu a zachování dětství, snižujeme dnes
jeho plný rozměr ‚optickou‘ a ‚digitální ‘ revolucí internetu, televize a chyt-
rých telefonů.“ 
Ekumenický patriarcha, „první mezi rovnými“ představiteli pravoslavných
církví, tvrdí, že tyto problémy vystupňovaly požadavky, které na děti klade
konzumní společnost. V ní jsou děti nuceny přizpůsobit se soutěživému
stylu života, přijmout ekonomická kritéria jako nejvyšší hodnotu a zaměnit
štěstí a svobodu za chtíč a uspokojování stále rostoucích potřeb. Bartoloměj
zmínil také problém dětské migrace. Mnoho dětí bez doprovodu podniká
nebezpečnou cestu přes moře. 
V roce 2016 spolu s papežem a aténským arcibiskupem navštívil uprchlický
tábor na řeckém ostrově Lesbos. Společně tehdy prohlásili, že „Středozemní
moře by nemělo být hrobkou,” nýbrž „místem setkávání civilizací a kultur,
místem dialogu“. 
Patriarcha svůj projev uzavřel slovy: „Dětské oči jsou zářivější než slunce a
jejich duše jsou čistší než světlo. Nikdy nenosí masku, jsou plny srdečnosti
a důvěry. Pro nás, jako pravoslavné křesťany, je nejčastější a nejpůsobivější
ikonou Ježíš Kristus jako dítě – pravé dítě a pravý Bůh – v náručí jeho
Nejsvětější Matky.“

Podle Christian Today
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Vážení bratři a sestry 
ve sborech Bratrské jednoty baptistů,

na jednání Rady zástupců sborů 3. 11. 2018 v Brně
jsme byli seznámeni s dokumentem „Oficiální pro-
hlášení pěti sborů a jejich stanovisko k situaci v BJB“.
Toto prohlášení bylo prezentováno zástupci čtyř
sborů (Jablonec, Kroměříž, Kuřim, Lovosice), ke kte-
rým se přidává stanice děčínského sboru v Jílovém
(zástupci nebyli přítomni). Bylo nám oznámeno, že se
v uvedených sborech a stanici rozhodli uskutečnit
kroky vedoucí k vystoupení z Bratrské jednoty bap-
tistů. Přestože se zdá, že vedoucí oněch sborů část
svojí kritiky směřují zvláště k některým postojům
pražského sboru Na Topolce (instalovaná kazatelka,
postoj k praktikované homosexualitě), je zřejmé, že

odsoudili BJB jako celek, ze kterého musí pro ucho-
vání čistého svědomí před Pánem vystoupit. 
Toto zevšeobecňující odsuzující hodnocení našich
sborů odmítáme, je pro nás velmi bolestivé a neza-
kládá se na pravdě. Ve vší pokoře před Pánem církve
vyznáváme, že v našich sborech máme v úctě Písmo
svaté a přijímáme ho jako autoritu v otázkách víry a
života, jak o tom také vydávají svědectví i naše zása-
dy a stanoviska. Kazatelé v našich sborech upřímně,
podle svého nejlepšího svědomí, s modlitbou o vede-
ní Duchem, týden co týden usilují přinést poslucha-
čům správný výklad Písma. Nezakrýváme skuteč-
nost, že nemáme ve všech otázkách stejné chápání
Písma, jsou mezi námi rozdíly, někdy na sebe naráží-
me a také spolu ve všem nesouhlasíme. Přesto vyna-
kládáme upřímnou snahu na dosažení jednomysl-
nosti v základních otázkách víry a praxe. Pokud tedy
autoři tohoto prohlášení hovoří o někom, kdo svévol-
ně nakládá s Božím slovem, není to realita ostatních
sborů BJB.
Zásadně odmítáme nepravdivé tvrzení, že opouštíme
učení o ospravedlnění pouze z víry. To bychom ztrá-
celi základ samotného evangelia Ježíše Krista! Je nám
líto, že přes mnohé diskuse na různých setkáních
(kurzy kazatelů, Rady zástupců sborů, Sjezdy dele-
gátů) nechtějí bratři z odcházejících sborů pochopit,
proč většina sborů odmítla jejich návrhy na vystou-
pení BJB z Ekumenické rady církví. V ERC zůstává-
me především pro možnost mezicírkevní spolupráce
ve službě naší společnosti (např. služba vězeňských,
vojenských, nebo nemocničních kaplanů, zastává-
ní se pronásledovaných křesťanů apod.). Členství 
v ERC nás neodvádí od poznané pravdy evangelia.
Naopak tendence uzavírat se před jinými církvemi
vnímáme jako postoje nadřazenosti. Žel, i toto byl
jeden z opakujících se bodů našich jednání, přes který
se bratři nedokázali přenést. 
Za velmi zkreslující považujeme vyjádření ohledně
„neschopnosti zachovat čistotu církve“. Připomíná-
me, že ona zmiňovaná jedna žena-kazatelka nebyla
ordinovaná v rámci Bratrské jednoty baptistů (tedy
se souhlasem BJB jako takové), ale pouze instalovaná
pro službu ve svém sboru. Také není pravdivé tvrdit,

Dokončení na str. 3

Prohlášení výkonného výboru bjb
k „oficiálnímu prohlášení pěti sborů“

které přímo bijí do očí. Mesiáš přichází jako člověk, jako
křehké, bezbranné, maličké děťátko. Bude žít v ohrožení mezi
lidmi. Zároveň však v něm bude přítomna a bude přicházet ke
slovu i Boží moc. Ta také bude dávat světu novou tvářnost. Bude
vnitřně proměňovat, přetvářet ty, kdo se dostanou pod dosah
jejího blahodárného, úzdravného vlivu.
Mesiáš bude Syn Boží. Jde zde zjevně o dar. O úžasný dar 
z Boží strany. Nikoliv tedy o nějaký triumf lidského vzepětí.
Bibličtí svědci nás vždy znovu a velmi trpělivě upamatová-
vají na to zcela zásadně důležité: O příchod Božího království
se nemůže zasloužit člověk – ani svými výkony, skutky, či
svou horoucí zbožností.
Marie je služebnicí Páně. Je jí určen Boží milostiplný příklon.
Slyší to, co neuslyší žádná jiná žena. Bůh sám – svou tvůrčí mocí
– ji učiní matkou přislíbeného Krále nového věku. V Kristu
Ježíši přináší sám Bůh lidstvu jedinečnou pomoc, výhled, nadě-
ji a záchranu.
Na Marii je bezesporu příkladný postoj pokory, poslušnosti,
tichosti i otevřenosti. Chce být vědomě služebnicí Páně. Souhlasí
s tím, přitakává k tomu, jaké s ní má Bůh plány a záměry. Prostě
a jednoduše: věří. Důvěřuje. Vědomě se podřizuje Boží vůli.
„Staň se mi...“ Marie je orgánem Božího zázračného, spásného

jednání. V tom je její omilostnění nesrovnatelné s jinými žena-
mi V tom je jedinečná.
Marie nežádá nějaké důkazy. Dostane však znamení. Potřebuje
určité povzbuzení. Příbuzná Alžběta také čeká syna. Marie se za
ní vydává. Po naslouchání, po usebraném ztišení a soustředění
tu je najednou pohyb. „Marie se vydala na cestu a spěchala do
hor do města Judova“.
Po jejím příchodu Duch svatý uchvátí Alžbětu do té míry, že se
to přenese i na její budoucí dítě. Pocítí, vnímá jeho pohyb.
Pochopí. I ještě nenarozené dítko zdraví přicházejícího Mesiáše
v jeho matce. Snad je možné i vyhroceně povědět: Tady se nepot-
kává jen a pouze Marie a Alžběta, ale i Ježíš a Jan. Mesiáš a jeho
zvěstovatel a připravovatel; věk tužby a vyhlížení a věk napl-
nění.
Marie je vzorem víry. Je znamením Kristova lidu. Ochotně se
otevírá Božímu působení. Marii lze chválit. To zcela jistě –
ale nesmí přitom přijít zkrátka její Syn! Matka sama neza-
chraňuje. Přivádí však na svět skutečného Zachránce.
Spasitele. Marie je jakýmsi pravzorem věřících. Důvěřivě
věří. Takový je její osobní podíl na celém úžasném dění. A to
jistě není málo. To smíme i my vyposlechnout a vděčně při-
jmout.

Jaroslav Nečas

Mariina otevřenost
Dokončení ze str. 1
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Pokračování z minulého čísla
Ke všemu přízemí tohoto církevní-
ho ústředí mělo Količovu vinárnu,
kterou nebylo možno vystěhovat.
Bylo potřebí mnohaletého úsilí, než
se všichni nájemníci vystěhovali.
Dnes má Husův dům 5 poschodí
do Jungmannovy ulice (v Praze II) a
4 patra v zadním traktu. Je to krás-
ná reprezentativní budova, posta-
vená také na zdravém finančním
základě. Nacházejí se zde, mimo
ústředních úřadů církevních, re-
dakce časopisů, ústředí sociální pé-
če, pohostinské pokoje, Husova stu-
dentská domovina, dívčí internát,
museum, přednáškové sály atd. 
O uskutečnění tohoto díla se za-
sloužil Jaroslav Jiskra způsobem
vynikajícím. 
Berounský sbor bude vzpomínati
tohoto bratra více než ostatní. Ja-
roslav Jiskra byl zaměstnán jako
správce kanceláří Ministerstva
spravedlnosti, ale byl velmi nadán
jako kazatel a ve svých volných
chvílích rád pročítal Bibli Páně a
připravoval se ke kázáním. A tak
po dlouhou řadu let dojížděl do Be-
rouna a sloužil zdejší filiálce kázá-
ním Slova Božího.
Počátkem června utrpěla církev no-
vou ránu úmrtím Dr. Josefa Součka,
prvního synodního seniora Čes-
kobratrské církve evangelické. Sou-
ček vyrostl v reformované části
církve a reformační zásady snažil se
i nadále uplatnit. Byl schopný a
přísný organisátor a pokládal za
důležité uvésti v létech popřevrato-
vých především církevní administ-
rativu do náležitého pořádku. Pro
přestupové hnutí v roce 1920, které
se obrátilo zčásti k naší církvi, ne-
měl valného smyslu, což mu bylo 
z řady stran vytýkáno. Také v po-
měru vůči Církvi československé
byl chladný. Vytýkal jí dogmatic-
kou nejasnost. Svou církev vedl 
v přísném učení. Sám se klonil ke
krajní ortodoxii a ostatní směry
dobře nesnášel. 
Dříve, než budu psáti o velmi zá-

važných událostech, jimiž jsme byli
všichni postiženi, napíšu několik
slov o administraci ve věci systema-
tizace místa duchovenského. Žá-
dost, kterou jsme poslali téměř před
třemi léty Ministerstvu školství,
proběhla mnohými instancemi a
kancelářemi a byla mnohokrát do-
plněna. V minulém roce se ujal naší
věci senior Lanštják a v dubnu nám
bylo oznámeno, že od 1. 3. 1938 zís-
kává náš sbor systematizaci ducho-
venskou. Od této systematizace je
pak jen krůček k tomu, aby náš sbor
byl prohlášen za farní. 9. května by-
la vykonána volba prvního viká-
ře zdejšího sboru. Volba roku 1934
vlastně neměla právní podklad,
protože v Berouně nebylo systema-
tizováno duchovenské místo, a tak
jsem byl až do této doby vikářem
salvátorským. Usneseno současně
žádati o zřízení farního sboru a pří-
slušné žádosti měly býti urychleně
zaslány Synodní radě. 
Tenkrát se schylovalo k válce. 
V květnu byla nařízena částečná
mobilizace a na všech stranách bylo
cítiti nervozitu. Naše přípravy ke
stavbě uvázly na mrtvém bodě.
Dům jsme neměli prodaný, nájem-
ník Pospíšil se nám nevystěhoval a
stavební materiály rapidně stoupa-
ly v ceně. Viděli jsme, že budeme
muset od stavby upustiti. Ve zchát-
ralém domě jsme však nechtěli zů-
stati a rozhodli jsme se tedy, že
nájemníku v krámě musí se zvýšiti
nájemné, které se normálně platí,
krám musí být náležitě opraven,
fasáda domu přizpůsobena potře-
bám církve. Úprava domu byla svě-
řena architektu Janu Slavíkovi,
který nám dal velmi vhodný návrh,
který snižoval výšku úzkého do-
mu, štítová zeď byla rozšířena a
opatřena sgrafitovou kresbou a pří-
zemí domu obloženo dlaždičkami
Roks. Staré portály, které obkládaly
vylámanými boky celou frontu
domu, byly strženy a modlitebně a
jejímu vchodu věnována polovice
frontální části domu, železné portá-

ly o třetinu sníženy a zasunuty o 30
cm dovnitř hlavní zdi. Chatrné
dveře do chodby nahrazeny silný-
mi dubovými se železným ková-
ním. Na kování byl navařen berá-
nek, staré to znamení českých bra-
tří, který byl dílem akademického
sochaře Palečka. Práce pokračovaly
přes měsíc červenec a srpen. Sgra-
fitovou kresbu navrhl akademický
malíř Antonovič a provedl ji se
sochařem Zdeňkem Dvořákem. Po
opravě se nám ukázalo, že dům je
pěkný, že však bude nutno co nej-
dříve vybudovati faru, která by
byla postavena podle původního
plánu v zahradním traktu budovy.
Letošní rok se však nezdál v žád-
ném případě ke stavbě vhodný. Vše
se schylovalo k událostem krajně
vážným.
V červnových a červencových
dnech tohoto roku se konal 10. vše-
sokolský slet. Sokol pro nás není jen
tělocvičným spolkem. Jeho výcho-
va byla položena na mocném zákla-
dě mravním a zásady této výchovy
jsou odvozeny od učitelů husit-
ských i českobratrských a z moder-
ních především od Masaryka. 
V minulých letech jsme konávali
společně s Církví československou
a s Jednotou českobratrskou spo-
lečné oslavy Husovy na náměstí. 
K oslavám jsme se řadili v Šerchově
ulici a průvodem jsme šli na náměs-
tí. V letošním roce jsme uspořádali
Husovu oslavu na náměstí spolu 
s osvětovým sborem. Přednášel zde
slovenský evangelický farář Voj-
tech Hruška ze Sučan. Srovnal slav-
nou historii Jana Husa a ukázal na
bezcennou legendu o Janu Nepo-
muckém. Vřelými slovy hovořil o
sbratření Čechů a Slováků. Předná-
šel v slavnostním sokolském kroji a
ještě po létech je na Hrušku vzpo-
mínáno. Pak přišlo září a naše
mobilisace. Po ní přišlo bolestné
trhání těla naší vlasti a vytvoření
samostatného sudetského území
přičleněného do Německé říše. 

Pokračování příště

Obnovené českobratrství stojí uprostřed národa s velikým nábožen-
ským posláním na podkladě čistého učení Kristova tak, jako v naší
dějinné minulosti byla Jednota v duchovním směru požehnáním
svému národu. Splníme tento úkol? Dosavadní výsledky nezdají se
mnohým úměrným snahám, naší vůli a práci. Proč? Že nemáme pro-
roků, mužů velikých? Není tomu tak, jaké jsme zvyklí ve svém odlou-
čení, jako tiší v zemi. Kdyby naši mnozí vůdcové stáli v jiném pro-
středí, nežli v našem, byli by slaveni jako veličiny prvního řádu, ale
oni ve své jednoduchosti do popředí se necpou a my jich nevynášíme,
jich nevychvalujeme, raději řekneme, že jich nemáme. A přece, poroz-
hlédněte se po našem prostředí, a naleznete vzorné naše bratry ve
vynikajícím působení v různých oborech, ať náboženském, neb veřej-
ném, povznesené nad okolí vzděláním, rozhledem a charakterem. Ale
práce těchto jednotlivců zaniká ve víru všednosti, bez vlivu na široké
prostředí. Učme se z dějin! Čím že českobratrství podmanilo národ
svým zásadám? Nebyli to jeho velikáni, ani ne sám Komenský, vždyť
byl on už jen posledním pastýřem umírající matky Jednoty Čes-
kobratrské, ale byl to veliký, čistý život každého jednotlivého bratra
i sestry, celých rodin, od prvního do posledního. Nás není málo, to
jest jen lichá výmluva, ale jsme malí. Přední náš jeden pracovník
řekl… „Cítím, že celá naše mizerie spočívá v tom, že ukázali jsme se
v této veliké době tak malými“. Malými duchem, není v nás toho veli-
kého českobratrského ducha, vyzařujícího na všechny strany a neo-
dolatelně podmaňujícího vše, na co padne jeho světlý paprsek. Toto
pohasnutí živelné síly způsobil v nás duch cizí. Vylučme jej ze svého
středu, ze svého života a ducha našich otců oživme v celém jasu a síle.
Pak nás bude vidět, ano každého českého bratra musí býti vidět 
z daleka a vanutí jeho ducha znáti široko daleko. Vím, že mnozí, ba
přemnozí valnou většinou jsou horlivého tohoto českobratrského
ducha, ale jsou v našich řadách zapsaní jednotlivci, kteří jsou ovládá-
ni ne naším, ale cizím duchem, a ti působí nám v našem díle ohrom-
nou škodu. Co jednotlivec svým pohoršením pokazí, těžko sto jiných
napraví. Hledajícím stávají se kamenem úrazu nepřátelům vítanou
zbraní. Bratři a sestry, pozorujte onoho cizího ducha v našem já. Je to
především duch římský. Někteří si jej k nám přinesli a dosud se jej
nezbavili, jiní slabošsky jím nasákli vlivem svého okolí! Ejhle český
bratr – římského ducha, jak jsem jej nalezl: Slaví svátek svých jme-
nin, strojí slavnou pouť, o římských pompách kráčel jako hodnostář 
v průvodu, dokonce nesl i „nebesa“, jiný šel pyšně v hasičském stej-
nokroji. Marnivá maminka vypravila v bílých šatečkách dcerušku za
drůžičku „božího těla“ s křížkem zlatým na krku, ke konfirmaci
pozvala bohatou tetičku za kmotru (jako k biřmování) – také pro ten
dáreček. Ve smíšeném manželství zavěsila žena muži medailonek 
s obrázkem Marie na krk při jeho odchodu do války a ten slaboch jej
nosil a nosí podnes.
Je mi líto, že musím říci plnou pravdu tak, třeba i zabolela. Nejsou
toho zjevy jen u téhož jedince vzaté, nýbrž sám našel jsem jich tolik
a ještě různých jiných závažnějších, o nichž raději pomlčím, že jest mi
až z toho smutno. A není tomu všemu dávno, je to i letos. Milý čtená-
ři, polož si se mnou otázku, jest-li takový český bratr (dle jména)
může míti vliv v našem směru náboženském anebo není-li příkladem
nás poškozujícím?
Ještě větší zhoubu v našich řadách způsobil duch tohoto světa.
Někteří z našich lidí vším úsilím se vynasnažili, aby v ničem se neli-
šili od svého okolí, takže o některém z nich se náhodou dovíte, že on
je také evangelík. Apoštolové všecko opustivše, šli za ním. Ale něk-
teří našinci stejně se spoluobčany kteréhokoliv tábora, třeba bezvěr-
ců, opustí Jej a jdou za vším možným: politikou a stranou, zábavou,
honem, výletem, prací, hazardní hrou, alkoholem – i v neděli. Z do-
mu, z kterého vane neláska, hrubost, sobectví, špatnost, nemrav,
faleš, nepoctivost, podvod – nemůže mluviti českobratrství svému
okolí, protože tam není českobratrského opravdového ducha, - třeba-
že ve štítu jeho stkví se kalich.
Bratři a sestry, všichni působme k tomu, aby všechen cizí duch, jenž
nás znehodnocuje, z našich srdcí, z našich rodin, domů, řad byl vypu-
zen, a pak jsem jist, že dnešní svůj úkol splníme.     

Kostnické jiskry č. 23/1920
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že to je akceptovaný stav pro drtivou většinu sborů,
jelikož to mezi námi opakovaně vyvolává kontro-
verze. 
Co se týče postoje BJB k praktikované homosexualitě,
připomínáme, že na Sjezdu delegátů 2018 bylo schvá-
leno usnesení, deklarující výlučnost manželství mezi
mužem a ženou a potvrzující, že sexuální vztahy
mimo manželství považujeme za hřích a porušení jas-
ných biblických příkazů. Také bylo schváleno usnese-
ní, ve kterém se sbory distancují od postojů sboru 
v Praze 4, který de facto zpochybňuje hříšnost prakti-
kované homosexuality. Sbory BJB tímto jasně vyjádřily
svoje stanovisko ohledně hříšnosti praktikované ho-
mosexuality.
Použití citátu Charlese Spurgeona v závěru „Oficiál-
ního prohlášení pěti sborů“ vzbuzuje nepravdivý do-
jem o BJB, že dovoluje, vítá a podporuje blud, popírá
Pánovo Slovo a odmítá základy evangelia, a proto je
svatou povinností skutečného věřícího vyjít z jejího
středu. Ani BJB jako celek, ani Výkonný výbor nemá
s takovým obviněním nic společného.  
Chtěli bychom upozornit na to, že Bratrská jednota
baptistů je dobrovolné společenství sborů, do kterého
je možné vstoupit i z něho vystoupit podle vlastního
rozhodnutí sboru. Vzhledem k nejasnostem, které
panují ohledně tohoto kroku, jsme upozornili odchá-
zející sbory, že pro vystoupení sboru z BJB je nutné
dosáhnout souhlasu 2/3 většiny všech členů sboru a
tuto skutečnost doložit zápisem z řádně svolaného

sborového shromáždění, prezenční listinou podepsa-
nou přítomnými členy a seznamem členů k datu hla-
sování. Tyto dokumenty budeme vyžadovat, protože
bez nich není možné rozhodnutí sboru o vystoupení
z BJB považovat za platné. Konstatujeme, že ve sboru
v Lovosicích tímto procesem ještě neprošli. Stanici z
Jílového upozorňujeme, že stanice sboru nemůže
vystoupit z BJB, protože není sborem (členové mo-
hou pouze ukončit své členství ve svém sboru).
Je nám líto jednotlivých členů a rodin, kteří nesou-
hlasí s rozhodnutím svého sboru vystoupit z BJB a
zároveň cítí, že ve svém sboru nemohou dlouhodobě
zůstat. Přáli bychom si, aby našli duchovní domov a
zázemí v některém z okolních baptistických sborů.
Přestože je pro nás rozhodnutí bratrů a sester odejít 
z BJB bolestivé, nechceme pochybovat o tom, že se
pro tento krok rozhodli upřímně a v souladu se svým
vnitřním přesvědčením.  Modlíme se za ně, přejeme
jim, aby prožívali naplnění ve službě evangelia lidem
tohoto světa a žádáme je, aby se ve své práci soustře-
dili na své sbory a ne na vyučování členů našich
sborů.
Máme naději, že budeme moci žít v pokoji vedle sebe
jako součásti Kristovy církve. 

Výkonný výbor Bratrské jednoty baptistů
Pavel Coufal, předseda; 

Jan Jackanič, tajemník; 
Erik Poloha, místopředseda;

Pavel Novosad a Oleg Gricyk, členové
V Praze dne 27. listopadu 2018

Prohlášení výkonného výboru bjb
k „oficiálnímu prohlášení pěti sborů

Dokončení ze str. 2

Známý dramatik, básník a spisovatel se na 117 stránkách věnuje nábo-
ženským otázkám. Najdeme zde modlitbu z dětství, písničku „Když je
mi nejhůř“ a scénu ze hry „Hodiny jdou pozpátku“. Většinou však pře-
mýšlí o víře a ateismu. Upoutá nás uvažování o katechismu a o (řím-
skokatolické) církvi. Snad neříká mnoho nového, ale vyjadřuje se otev-
řeně, prostě a netradičně.  Stojí to za pozornost.
Vydalo nakladatelství Galén 2017.

Jo, když je mi nejhůř
Zvedám oči vzhůru

Tam, kde tuším songy
Andělskýho kůru

Jo, když je mi nejhůř
Zvedám oči k nebi

Tam, kde tuším ruce
Probodnuté hřeby

Bohuslav Vik

jiří suchý: klaun si povídá s bohem



Zanedlouho, 17. prosince, uplyne
přesně sto let od okamžiku, kdy
se spojily dva největší české pro-
testantské proudy, a tím vznikla
nová Českobratrská církev evan-
gelická (ČCE). Nabízí se proto
prostor pro bilanci, zamyšlení
nad tím, kam ve stoletém procesu
svého formování dospěla a jak
vypadá. Jaká je identita dnešní
církve? Co se jí daří a kam by se
mohla (měla?) do budoucna po-
sunout? Takové hodnocení je sa-
mozřejmě záležitostí subjektivní,
dovolte mi proto být v následují-
cích řádcích osobní. Omlouvám
se také za to, budou-li některé
prvky tohoto textu příliš interní
záležitostí, ale považuji za důle-
žité, aby stav církve procházel
(sebe)reflexí, a to nejen uvnitř jí
samé.
Vybrat jen několik věcí, které pova-
žuji za největší klady (anebo naopak
nedostatky) ČCE, jak ji známe dnes,
je pochopitelně ošemetné: církev je
dynamickým, mnohovrstevnatým a
komplexním celkem, jejž nelze redu-
kovat na několik přívlastků (zlé
jazyky dokonce tvrdí, že kolik je
evangelíků, tolik je církví). Navíc
zkušenost s církví má každý vlastní,
závisející na tom, s jakou podobou
církve se zrovna setkal. Přesto bych
se tu odvážila naznačit několik
témat, která považuji v případě ČCE
za důležitá. Nekladu si přitom zcela
žádné nároky na výlučnou pravdi-
vost svého názoru či trefnost své
volby, mnohem spíše se pokouším
nabídnout perspektivu a inspiraci 
k diskusím. 

MáMe otevřeNo
Jednak oceňuji otevřený a svědomi-
tý přístup k ekuméně. Teprve až 
s odstupem jsem poznala, že to 
v kontextu církví není zdaleka samo-
zřejmost (aspoň ne v takovém měřít-
ku jako v ČCE). Důraz na hledání
toho, co nás vzájemně spojuje a co je
ve víře důležité, je mně osobně vel-
mi sympatický. Setkávání se zástup-
ci jiných denominací považuji za
velmi obohacující, osvěžující a také
za jeden z prostředků, jak zabránit
tomu, abychom se v naší církvi uza-
vřeli jako v zatuchlé bublině. Mys-
lím, že to je jedna z cest, kterou by se
měly církve ubírat, chtějí-li si do
budoucna zachovat existenci. Svět
se globalizuje, rozdíly se stírají, neji-
nak tomu je – zdá se mi – i v případě
křesťanů (aspoň v českém prostředí
to tak cítím). Církve asi čeká nějaká
zásadnější proměna, křesťanů celo-
světově významně ubývá. Tím ne-
chci vůbec naznačovat, že by se
měla ČCE a další církve vzdát své
identity. Rozmanitost mám ráda a
zdá se mi plodná. Tato rozdrobenost
církví, kterou dnes možná vnímáme
(mě nevyjímaje) jako pozitivní hod-
notu, se ale možná časem ukáže jako
kámen úrazu. Ostatně, už Komen-
ský před nejednotou varoval… 
Na ČCE si ovšem velmi vážím její
otevřenosti obecně (záměrně se zde
vyhýbám tomu klišovitému označe-
ní „liberální církev“). Není pro mne
jen církví – křesťanským společen-
stvím – ale též (myšlenkovou) plat-
formou, v rámci níž se mohu svo-
bodně rozvíjet. ČCE mi umožňuje
nejen mít na věci vlastní názor, ale
především si jej utvářet: rozmýšlet,
rozvažovat, vzdělávat se, naslou-
chat, diskutovat. Tahle intelektuální
rovina je pro mě osobně důležitá.
Více se zde také exponuje motiv hle-

dání: hledání jako ústředního proce-
su křesťanského života. Je dobře, že
toto hledání (proces poznávání, i
etymologicky odkazující k pozoro-
vání věcí kolem) ČCE nezastírá sna-
hou předkládat nějaká zdánlivě jed-
noznačná a rychlá řešení. Líbí se mi,
že ČCE nemá tendence vecpat kaž-
dého věřícího do nějaké škatulky,
udělat z něj konformního člena círk-
ve. Vnímám ji jako upřímně se sna-
žící být církví pro všechny. Nikoho
nestigmatizuje, nevylučuje, neodsu-
zuje. Tohle jsou základy, na kterých
by ČCE měla vždy stát a neodklánět
se od nich. 

ČeskobrAtrská církev
(Ne)viditelNá
Na druhou stranu, myslím, že v ČCE
by se mohl v budoucnu hypoteticky
prohloubit nebo nějak zpalčivět pro-
blém s její věroučnou nejasností
(jeden případ za všechny: jak vnímat
večeři Páně – po luthersku, po kal-
vínsku, po zwingliánsku, anebo
snad nějak kombinovaně?). Oficiál-
ně se hlásí ke čtyřem různým vyzná-
ním, a ačkoliv se zdají být si navzá-
jem velmi podobná, jsou případy,
kdy si dokonce vzájemně protiřečí.
Jistě, evangelík může namítnout: to
je přeci zase ta naše krásná pluralita,
každý se může najít v tom, co mu
nejvíc sedí. Nechci to popírat, část
pravdy na tom asi bude, zároveň 
je ale třeba si uvědomit, že tyhle si-
tuace můžou být pro lidi matoucí,
dezorientující a zároveň vzbuzovat
kontroverze (že se to zatím příliš ne-
děje, nemusí nic znamenat). Jasnější
věrouka by taky třeba mohla dopo-
moci definovat evangelickou identi-
tu, která je v současnosti - aspoň 
z mého pohledu – poněkud neslaná,
nemastná.
Zároveň soudím, že církev by mohla
být trošku více vidět. Aspoň tak, aby
si veřejnost pamatovala, jak se vlast-
ně církev jmenuje, a nepletla si ji s
husity. Má potenciál ukázat také
jinou tvář církve, než jakou má dnes
většina české populace zafixovanou:
zpovykaná, mamonem a mocí po-
sedlá zkostnatělá instituce, která má
mnoho skandálů a krve na rukou a
zastává předpotopní názory. ČCE
má potenciál dát se ukázat jako
alternativa této nevábné představě,
pozměnit konotaci slova církev.
Mluvit s lidmi, aby pochopili, že ne-
jsme nějaká sekta duchařů, ale zají-
máme se i o věci vnější, veřejné –
pozemské, chtělo by se říct. Ukázat,
že být křesťanem neznamená jen
umět nazpaměť modlitbičku nebo
trefit do kostela. Že se s křesťanskou
– a máme tu výhodu, že prostřed-
nictvím T. G. M. obzvlášť s českou
evangelickou – identitou se pojí také
důraz na některé „světské“, obecně
lidské (zejména etické) hodnoty,
které mají význam i daleko za hrani-
cemi církve: pravda, láska, tolerance,
čestnost. Máme potenciál věci reálně
měnit, reálně ovlivnit to, jaké pro-
středí kolem nás bude a jak se nám
všem v něm bude žít. Na něco
podobného shodou okolností ne-
dávno upozornil také Martin C.
Putna a už dávno i ten Komenský… 

studeNí ČuMáci?
Já osobně potom v církvi postrádám
větší důraz na spirituální rovinu.
Přijde mi škoda, že církev má mnoh-
dy až tolik „civilní“, střízlivý ráz a
nedává více prostoru Tajemství. I li-
turgii jsme učinili velmi nenápad-
nou – možná pro tu přílišnou remi-

niscenci katolické církve – přestože
klasické ordinarium je již starokřes-
ťanskou (a nikoliv tedy katolickou)
záležitostí. Například se nabízí zahr-
nout více responsoriálních prvků.
Setkala jsem se s názorem faráře, že
postrádá od společenství zpětnou
vazbu. Kromě této praktické roviny
jde samozřejmě také o přidanou
hodnotu duchovní. 
Téměř se u nás nepěstují takové
„plody víry” jako duchovní cvičení
(jednou z výjimek jsou exercicie 
v Kolínském klášteře) či modlitební
setkání (tj. nikoliv bohoslužby), ne-
čteme díla starých křesťanských
myslitelů, a tak obecně žijeme spíše
nohama na zemi nežli s hlavou 
v oblacích (ovšem ne vždy to musí
být nutně na škodu). Více té „vnější
zbožnosti“ by snad mohlo život ve
společenství obohatit, oživit… Vlast-
ně mě mrzí, že za tímto typem pro-
žitku musím utíkat ke katolíkům.
Podobné věci přitom nejsou naší
církvi zdaleka cizí: třeba dát více
prostoru lutherskému přístupu, kte-
rý má liturgii bohatší, anebo oprášit
protestantské mystiky… Zírat na
prázdné zdi v kostele myslím hlubší
náboženskou zkušenost nezaručí,
jakkoliv nejsem zastáncem přezdo-
bených interiérů (nejen) kostelů.
Pokora, skromnost a umírněnost
ano, vyhrocená askeze a apriorní se-
bekritika ne. Někdy mi u evangelíků
chybí ta „barokní“ stopa v přístupu
k životu, k jeho plnosti: krása stvoře-
ní, barevný, voňavý, životem oplý-
vající svět, radost z toho, že jsem
tady a teď, že i mne Pán Bůh mezi
tou vší nádherou stvořil (ale i vědo-
mí vlastní pomíjivosti, časnosti, ne-
stálosti hmoty). Není divu, že pro
katolíky jsme sebemrskačští skeptici
s obsedantním pocitem viny.  Ano,
líbí se mi zdrženlivý přístup k vě-
cem, možná to ale někdy přerůstá až
v jakési (nadbytečné) opatrnictví.
Možná bychom měli zkrátka méně
rozvažovat a více žít.

Adéla rozbořilová
Autorka je bohemistka a redaktorka
evangelického časopisu Český bratr.
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(k) té naší stoleté církviČce
Gottfried Wilhelm Leibniz byl synem
notáře a později profesora Friedricha
Leibnize, který však zemřel už r. 1652,
když bylo synovi 6 let. Studoval v Lip-
sku a Jeně práva, filosofii a matemati-
ku, v Lipsku se stal bakalářem a magis-
trem a (r. 1666) v Altdorfu doktorem. 
Pracoval však jako dvorní knihovník a
diplomat ve Frankfurtu nad Mohanem
a od r. 1676 v Hannoveru. Tak mohl
svobodně pokračovat ve vědecké prá-
ci. Na četných služebních cestách po ci-
zích zemích se stýkal s předními mysli-
teli své doby. V r. 1700 se (spolu s D. A.
Jablonským) podílel na založení aka-
demie věd v Berlíně. Nechyběl ani když se zakládalo dobročinné Colle-
gium caritativum 1703.
Snažil se spojit víru v Boha s vědeckými poznatky a církevní pravověří 
s filosofickým deismem. V tom se rozcházel s Cartesiem, Hobbesem a Spi-
nozou. Znal vševědné práce J. A. Komenského, kterého si vážil. Usiloval 
o spojení křesťanských církví a dal určité podněty k misii. Zabýval se otáz-
kou teodicee (úvahám o Boží spravedlnosti v protikladu k porušenosti
světa). Významně přispěl k pokrokům v matematice a logice a byl rovněž
vynálezcem v oboru techniky. Pozoruhodné je jeho učení o monádách,
nedělitelných částicích (s vlastnostmi jakýchsi vždy originálních odušev-
nělých atomů), které Bůh stvořil v předzjednané (prestabilizované) har-
monii. Připravil půdu pro další, již specializovaná bádání.
Z jeho četných spisů některé vyšly i česky a slovensky: Úvahy o pravdivos-
ti a idejích, Teologické pojednání o dobrotě Boha, svobodě člověka a původu zla,
Monadologie, Nové úvahy o lidské soudnosti a O reformě věd. 
Zachovala se i jeho rozsáhlá korespondence asi s 1000 osobnostmi.

Bůh stvořil tento svět jako nejlepší z možných světů.
Bohuslav Vik

Křesťanský publicista má o Vánocích celou řadu příležitostí se nad něčím pohor-
šovat. A tak bych mohl kritizovat konzumní přístup k životu, protestovat proti
Santa Klausovi, tomuto cizorodému prvku v české kultuře, nebo se jako evangeli-
kální křesťan pohoršovat nad tím, že místo velikého Ježíše máme malého „Ježíška“,
což mezi „křesťanskými“ národy je a vlastně vždycky byla výjimka. Všechno to by
byla pravda, ale mně se nějak nechce se pohoršovat, protože pohoršování se je 
v současné době tolik, že už jsme z toho snad všichni unavení. Pohoršujeme se nad
korupcí, nad politikou, nad vysokými hypotékami, nad homosexualitou či nad
nedostatkem tolerance vůči homosexualitě, nad prezidentem, nad kmotry v politi-
ce, nad pomalostí soudů… další si můžete doplnit sami. Ne, v tuto chvíli se nechci
a nebudu nad ničím pohoršovat. Dejme si třeba až do Silvestra „voraz“, můžeme
tomu říkat třeba příměří.
No, ale nemohu si pomoci, možná vyvolám pohoršení u ateistů (ale i u Svědků
Jehovových). Chci se zamyslet nad tím, co to (či koho to) vlastně o Vánocích sla-
víme: Bůh se stal dítětem. Všemohoucí Stvořitel vesmíru se stal bezbranným stvo-
řením. 
Nesmírně riskoval. (Omlouvám se… zase pohoršuji. Tentokrát ty, kteří jsou pře-
svědčeni, že Bůh předem naplánoval všechno do nejmenšího detailu, každý pohyb
atomu, a teď se jen dívá na vesmírné drama, které rozpoutal a které se před ním
odvíjí.) Ano, máme riskujícího Boha. Vydal se všanc surovému světu. A přežil to.
Mám na mysli: Přežil své dětství. Díky snům, které se zdály Josefovi a které Josef
vzal vážně. Díky pokynům, které dostali tři králové či mudrci od Východu, kteří
neprozradili Herodovi, kde přesně se Mesiáš narodil. 
Když Ježíš vyrostl, říkal nám, že máme být (taky) jako děti. Těm, kdo si ho zami-
lovali, řekl, že je posílá jako ovce mezi vlky. Tím jim de facto zakázal, aby svou víru
šířili ohněm a mečem. 
Bůh sám je Bohem, který se těší a který se diví. V Bibli najdete spoustu míst, kde
se Bůh těší (třeba i z nás lidí) a diví (třeba naší natvrdlosti nebo tvrdosti našeho
srdce). Nu, zkuste se divit něčemu, co jste do puntíku předem naplánovali. (Já to
nedokážu, ale kalvinistický Bůh to zřejmě dokáže… pardon, už jsem zase iro-
nický.) 
Ale ano, marná sláva, biblický Bůh je Bůh, který riskuje, který se těší a který se
diví. Stvořil svět, a stvořil ho tak, aby se v něm mohl těšit a divit. 
Ježíš říká, že nebudeme-li jako děti, nevejdeme do Božího království. Děti se –
mimo jiné – také těší a diví. A někdy hrozně riskují, zvláště kluci. Děti mohou mít
spoustu nedostatků a špatných vlastností, ale většinou se nedomnívají, že všemu
rozumí a že všechno vyřeší vlastními silami. Jsou závislé, nespoutané konvence-
mi, hravé. 
Víme, že to s Ježíšem nakonec dobře dopadlo. Boží nepřítel se ho snažil zlikvidovat
hned na počátku – skrze Heroda. A když Ježíš dospěl, kázal, učil a uzdravoval, Boží
nepřítel zuřil a nakonec se mu podařilo dostat Ježíše na kříž. Zdálo se, že nakonec
přece jenom zvítězil. 
Jenže pak přišlo vzkříšení.
A my můžeme věřit, že s celým světem to nakonec dobře dopadne. Ano, než při-
jde happy end, budou se dít strašlivé věci. Všechny detaily neznáme. Ale víme, že
konec bude skvělý. Lepší než cokoli, co mu předcházelo.
A tak můžeme být lidmi naděje. A nemusíme se bát riskovat. A můžeme se těšit i
divit. Protože i Bůh riskuje. I Bůh se těší a diví. Stvořil úžasný svět. Přestože je 
v něm zatím spousta věcí, nad nimiž se pohoršujeme. Tyto věci ale nebudou mít
poslední slovo. 

Dan Drápal

inzerce

Poslední polyhistor
gottfried Wilhelm leibNiz

Poněkud netypická vánoční
úvaha
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SBOr ČCE KrUCEMBUrK nabízí 
k pronájmu byt 2+1 v přízemí
bytového domu. V obci je MŠ, ZŠ,
ZUŠ, pošta, ordinace lékařů. 
Volný od února.
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