
Výrazným jevem křesťanského myšle-
ní uplynulého století byla snaha nově
oslovit ke křesťanství netečného člově-
ka. Za typické plody těchto snah v na-
šem prostředí bych označil civilní
interpretaci, která je povíce záležitostí
českobratrské církve, důraz na inkluzi-
vitu a otevřenost církve, neformálnost
liturgie, kázání a řeči církve vůbec.
(Reprezentativní je v tomto ohledu
zpěvník Svítá.) Jako žádoucí je vnímán
odklon od dogmatických pravd k pro-
mýšlení vztahů od člověka k Bohu a 
k druhým lidem, jenž nakonec sestu-
puje až k otázce vztahu k sobě samé-
mu, k otázce sebepřijetí. Krátce, důraz
na rovinu mezilidskou, horizontální,
pro-ti oblasti náboženské, vertikální.
Tyto snahy byly v době svého vzniku
oprávněné. Tehdejší průkopníci viděli
v pravém světle uzavřenost církve.
Jednak uzavřenost způsobenou ome-
zením se na osobní zbožnost, která je
líná mluvit do věcí tohoto světa (což
přitom bylo v době komunismu zvlášť
namístě), která nestojí o nově příchozí.
Dále uzavřenost způsobenou tuhou
morálkou s často svévolně vysokými
nároky. Morálkou, jejímž cílem je pře-
devším vyloučení druhého, aby potvr-
dila sama sebe. Morálkou, působící
úzkost, která se proměňuje v podezíra-
vost k nově příchozím.
Tento zápas vedl ke statečnému odpo-
ru proti totalitě, přinesl mnohé myš-
lenky trvalé hodnoty (za všechny dílo
B. Komárkové). Přínosný však byl pře-
devším pro církev samotnou.   
Všechny výše zmíněné snahy však
začínaly praktickým argumentem: Je
potřeba oslovit většinu evangeliem
nedotčených moderních lidí. Krité-
rium úspěšnosti si tak jejich zastánci
dali sami. Kde však jsou ty zástupy

oslovených? Vždyť církev se spíše
pomalu zmenšuje. Nové přístupy tak
vykazují minimálně jen stejnou úspěš-
nost jako přístupy dosavadní, ne-li
menší. Na misijním poli, které si samy
zvolily za své místo, tak, dovolím si
říci, převážně selhaly.
Problém tkví dle mého soudu v tom,
že civilní interpretace nebo i „Nová
píseň" je docenitelná jen jako vrcholná
výpověď lidí vycházejících z tradičně
křesťanských pozic. To je pohled, který
je lidem mimo církev dokonale skryt.
V plné síle nenáboženskou interpreta-
ci pochopíme jen jako odvážný čin lidí
hluboce náboženských. To také vy-
světluje, proč v dalších generacích
nedosáhl již nikdy tento trend myšlení
takových vrcholů, jako v generaci prv-
ní. Co bylo kdysi vzpourou, kterou
musíme ocenit přinejmenším pro její
odvahu, stalo se dnes konvencí. Kon-
vencí, která nebyla vybojována, jako u
předchozích generací, ale jen přejata.
Co více, tyto původně provokativní
přístupy se dnes staly standardem.
Odlišnost od tohoto standardu pak
působí pobouření a není žádoucí.
Osobně jsem se tak mnohokrát setkal
se strachem přiznat se otevřeně např. 
k víře v Mariino panenství, v prázdný
hrob, k respektu k bohoslužebnému
prostoru, ke konzervativním etickým
názorům apod. Neprůstřelnost oficiál-
ní linie Českého bratra se pak mezi
některými mými generačními souput-
níky stala téměř příslovečnou.
Pokus připomenout základy (funda-
menty) si pak často vyslouží nálepku
fundamentalismu, stejně vylučující,
jakou byla kdysi nálepka hereze. Je to
spolehlivá obrana proti jakékoliv kriti-
ce. Té je přitom mnohdy potřeba jako
soli. Za nejpalčivější problém považuji

rezignaci na věrouku a přetížení hori-
zontální, mezilidské roviny církve.
Totiž, rezignací na dogmatiku ve
jménu praktické práce s lidmi jsme se
teoretizování ve skutečnosti nezbavili.
Jen se z oblasti věrouky, která mu nále-
ží, přesunulo právě do oblasti lidských
vztahů a vztahu k lidem. Vztahy jsou
ale onen vlastní život, život se musí žít
a ne o něm teoretizovat – věrouka mu
pak slouží jako mantinely, jako smě-
rovky a jako výzvy. Produktem teoreti-
zování o lidech a o vztazích je škatul-
kování, redukce lidské rozmanitosti na
několik základních typů: pohodář,
hysterka, puberťák, psí čumák atd.,
redukce nekonečné škály lidských
vztahů v podstatě jen na dva póly: sdí-
lení/nesdílení. Ještě větší nebezpečí
však skýtá svod teoretizovat o vztahu
člověka k sobě samému, k sebepřijetí.
Ponechme stranou, že směr, kterým
Bible člověka vede, je spíše od sebe 
k druhým než do hlubin vlastního nit-
ra. Alarmující je vzrůstající obliba psy-
choanalytických metod mezi duchov-
ními. V prvé řadě  se jedná o poměrně
invazivní nástroje, určené pro klinic-
kou praxi, které v rukou diletanta mo-
hou napáchat velké škody. Sporné je i
to, že jsou založeny na principu, že
„nemocný" si má pomoci sám, při-
čemž úkolem duchovního je spíše
provázet k pomoci shůry. Především
však staví duchovního do role lékaře
a jeho protějšek do role nemocného,
což je výrazně nerovné postavení, za-
ložené na vydanosti „pacienta" léka-
ři, které, jako veškerá nekontrolovaná
moc, svádí k zneužití a manipulaci.
Bohužel opět musím uvést osobní
zkušenost, kdy duchovní dokonce
projevoval nevoli nad těmi, kdo s ním
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Na rozdíl od židovství a islámu, které jsou unitářské, křesťanství je trojiční.
Mluví o Bohu Otci, Synu a Duchu svatém, ač slovo trojiční a myšlenka troji-
ce se v Bibli nevyskytuje. Nicméně všechna biblická svědectví směřují k tro-
jici. Proto se křesťanská církev odvážila vytvořit dogmatické učení o trojičním
Bohu, které se ovšem nemohlo stát předmětem biblického nebo církevního
kázání. Zůstalo teologickým nástrojem, jímž církev posuzuje církevní kázání:
určuje a odděluje správný výklad Božího slova od nesprávného. Pokud
bychom teologii přisvojili jen teologům-farářům, nemuseli bychom se trojič-
ním učením vůbec zabývat. My však každému posluchači evangelia přiřkne-
me nejen právo, ale i povinnost rozsuzovat obsah evangelijní zvěsti. Trojiční
učení se proto nemůže stát skrytým, tajným učením, přístupným jen zasvě-
cencům.
Ta tři Boží jména - Otec, Syn a Duch svatý - tvoří obsah novozákonního svě-
dectví. Toto pořadí, jak jsme je právě uvedli, svádí k tomu, abychom trojici
chápali časově, postupně a odděleně, jako bychom nejprve znali Otce a pak
teprve k tomu přistoupil Syn a k nim pak Duch svatý. Je to jinak. Otce jsme
nepoznali jinak než skrze jeho Syna, Ježíše Krista, přičemž tento Syn není jen
jeden ze synů a dětí Božích. Je jednorozený nebo vlastní (Ř 8,32). On nám
dává poznat svého Otce a sebe sama jako jeho Syna. To vše není minulost,
děje se to stále, i dnes. Můžeme to říct tak, že Syn nám zjevuje Otce a Duch
svatý nám zjevuje oba, Syna i Otce právě teď ve zvěstování evangelia. Dvě
věci se musely stát, aby tajemný a neznámý Bůh se mohl zjevit jako Otec: jed-
nak vstoupil do dějin a stal se Otcem Syna, a za druhé prostřednictvím Ducha
svatého osvítil srdce člověka, aby ten mohl v lidském Ježíši poznat Božího
Syna a v Synu Otce. Pomocí tří jmen: Otce, Syna a Ducha svatého se nám dává
poznat jeden, jediný Bůh.
V Synu je Bůh osobní a činný. Syn je slovo Boží, které se stalo tělem. V něm
nám Bůh ukazuje, kdo je. Tak to sám Ježíš vyjádřil:"Kdo vidí mě, vidí Otce"
(J 14,9). Jím začal dějinný převrat, začátek nové smlouvy a posledního mesi-
ášského času. Odvážil se postavit proti autoritě psaného zjevení a vyslovil to,
co mnohé pobuřuje: "Ale já pravím vám" (Mt 5,22). Představil se jako přítel
publikánů a hříšníků, jenž jako dobrý pastýř hledá ztracené ovce. Zakládaje
království Boží na zemi naráží na odpor správců vinice (Mt 21, 37). Všechny
jeho skutky dokazují, že Ježíš je prorokovaný Immanuel- Bůh s námi. Plnost
tohoto poznání se v prvotní církvi prosazuje postupně, co však trvá od začát-
ku, je vědomí církve, že Ježíš je Pán, ten svatý, jemuž člověk není hoden roz-
vázat řemínky u jeho sandálů. Na tom nic nemění rozdíly mezi synoptiky
(Matouš - Marek - Lukáš) a Janem nebo mezi Pavlem a jeruzalémským sbo-
rem v po-hledu na Ježíše. V synopticích je jeho mesiášské panování zahalené,
jinde je Ježíš Syn lásky Otcovy, "jenž nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do
království svého milovaného Syna" (Ko 1,13). Jako závdavek svého království
nám dává Ducha svatého (Ř 8,23). Skrze Syna a pro něho byly stvořeny všech-
ny věci (Ko 1,16). Syn Boží je Bůh. Otevřel nám cestu k životu věčnému, k
lásce a svatosti Boží. Vzýváme-li Ježíše jako Pána, vzýváme ho jako toho, kdo
od věčnosti je sám Bůh, kterého poznáváme

Trojice - jen pro zasvěcence?

15/2006

Síla a slabost ČCE

III.
„I stvořil Bůh člověka k obrazu

svému, k obrazu Božímu stvořil jej,
muže a ženu stvořil je 

a požehnal jim Bůh a řekl: 
Ploďte se a rozmnožujte se 

a naplňte zemi."
(1M 1,27-28)

„Vytvořil Hospodin Bůh člověka,
prach ze země, 

a vdechl mu v chřípí dech života."
(1M 2,7)

Vyjádření zas tak realistické a jadr-
né, jak to dokáže povědět jen Starý
zákon. Ti dva teď budou žít jeden,
společný život. Jedno tělo - toť jeden
majetek, jedna domácnost, jedny
starosti, jedny peníze, jedny dluhy...
Ale tady a jen tady, mezi mužem a
ženou ve svazku manželském, obsa-
huje toto vyjádření: „jedno tělo“ i
rozměr jedinečné lásky, jíž se milují ti

dva spolu tak, jako s nikým jiným na
světě. Apoštol Pavel pak k tomu
„jednomu tělu“ dodá ještě „jednoho
ducha“ a „jedno povolání“ a „jednu
naději“ a „jednu víru“ (Ef 4,4n).
Třetím vztahem, jenž patří k plnému
a odpovědnému lidství, je opět nále-
žitý vztah k ostatnímu stvoření. Člo-
věk má být správcem na zemi.
Spravovat zem nebo dokonce „pano-
vat na zemi“, jak se tu píše, nemůže
nikdy, ani ve XX. století, znamenat
drancování ani ničitelskou bez-
ohlednost. K panování vždycky pat-
ří odpovědnost. Panovat znamená
chránit a šetřit a opatrovat. Takže
tady je třetí, základní vztah, vztah
člověka k celému Božímu stvoření: k
přírodě, k vodě, ke stromům, květi-
nám i k žížalám... Ani bez nich by
náš život na zemi nebyl takovým,
jaký je. Nebo byl vůbec nebyl. Být
odpovědným správcem stvoření - to

je tak veliké a tak zásadní a prvořa-
dé poslání člověka, že bychom věru
neměli, právě my dnes, tuto skuteč-
nost přecházet bez povšimnutí. To
už je mezi prvním řečeno o našem
lidském životním pověření na sa-
mém začátku Bible, ve zprávě o
stvoření.
Veliká lidská důstojnost, kterou nám
Pán Bůh dal, když nás stvořil ke
svému obrazu, i potřebná pokora -
vždyť jsme jen prach. A spolu s tím
náš náležitý vztah k Bohu, k sobě
navzájem i k ostatními stvoření: 
v tom spočívá život lidský na zemi.
Jeho vzácnost a hodnotu pak nade
všecko ještě podtrhne to, že pro nás,
pro hříšné lidi, obětoval Pán Ježíš
Kristus sám sebe.

Jan Nohavica

Pokračování příště

Na začátku

Dokončení na str. 2

Deset zastavení nad prvními stránkami Bible
Pokračování z č. 14

Dokončení na str. 3

Kostel Českobratrské církve evangelické v Pardubicích, postavený v roce 1897
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2K 13,13 
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska boží 

a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.
Jestliže naše České vyznání mluví málo o boží existenci, daleko více ho-
voří o Trojici boží. Tam začínalo na sklonku středověku vření. Jistota, že
je Bůh, se před čtyřmi sty léty, kdy Česká konfese vznikala, zdála ještě
něčím pevným, v čem se shodovali všichni. Ale v úvahách o trojjedinosti
boží už se hlásila o své místo všelijaká lidská spekulace a mystika, rozu-
mářství a blouznění. Poslyšme, jak naši otcové vyznávají: Věříme, že téže
jediné božské podstaty jsou tři rozdílné osoby, rovné a jediné bytnosti,
moci a věčnosti, totiž Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý. Tím pojmem
„osoba" rozumíme, že každá z nich má své vlastní, osobní a rozdílné bytí.
(ČI. 2. odst. 3.)
Budeme-li poctiví, myslím, že popravdě musíme říci: tyto věci jsou nám
cizí. Divná slova, která se myšlenkami těžko byť i jen sledují, natož aby-
chom hned rozuměli jejich významu a smyslu. Skoro v nás ožívá ten
dávný dojem, zda církevní učení o trojjedinosti Boha není jakousi schvál-
ností, kterou se má jen dokázat, že to, co církev předkládá, je rozumu
nepostižitelné. Nestalo se právě učení o boží Trojici vítaným polem pro
dogmatiky, aby odmítli každé srozumitelné vysvětlení? 
A tak se chceme ptát na Písma, jak se nám vždycky v každé nejistotě
osvědčilo. Ale tu shledáme, že v Bibli není učení o trojjedinosti boží ani
vyloženo ani vůbec rozvinuto. Těch několik málo míst, kde se mluví v
Bibli o Otci, Synu a Duchu svatém v jedné řádce vedle sebe, jsou téměř
jen liturgické formule: Mt 28,19; 1P 1,2; 2K 13,13 a ostatní závěrečná pože-
hnání epištol. Ale právě toto zjištění je výmluvné: liturgická formule,
bohoslužebné vyznání — to je ta nejvlastnější půda, z níž roste křesťan-
ské vyznání víry. Neroste ani z vyučování příchozích či nedospělých, ani
ze snahy sestavit nějaký systém, souhrn křesťanského učení, neroste ani
z hádek a polemik o víru; jeho nejvlastnější živná půda je pokorná mod-
litba, prožitek bohoslužby, oddané vzývání Pána Boha. Zde, v setkání s
Bohem, zachycujeme něco z tajemství jeho bytosti, co je vyjádřeno slo-
vem o boží trojjedinosti. I když slova učení o Trojici jsou tak těžko pocho-
pitelná a až křečovitá — toto vyznání není výmysl. Je to odraz setkání s
netušeným, nevyslovitelným tajemstvím Boha. Jen proto jsou naše slova
tak těžkopádná, že zůstávají neschopná popsat, s čím se tu setkáváme.
Jsou jako horská stezka, která vede takřka po hrotech skal, jediný krok
doprava nebo doleva znamená zřítit se dolů. Právě tak je tomu ve víře v
Trojjediného: kdo ustoupí o krok, opravdu se dostává na scestí a mimo
křesťanskou víru.
Jen si to uvědomme! Věřit v Boha bez Ježíše Krista znamená vidět v něm
neúčastného Soudce a Správce osudů země a lidí. Ale v tom okamžiku se
ocitáme v bezvýchodných problémech, jak je to s bolestmi a utrpením na
světě. Jak srovnat zlo a utrpení s tím, že Bůh všechno řídí? Bez Ježíše
Krista nemáme na tuto otázku žádnou odpověď.
A zase:. Není-li Ježíš Syn boží, jsme i s ním na rovině lidských snah a sil,
je nám jen učitelem a příkladem. Ještě osvícenský optimista si mohl mys-
let, že to stačí. Domníval se, že člověk, v podstatě dobrý, je schopen pou-
hým poučením a silou dobré vůle překonat všechno zlo. Po tom, co jsme
ve 20. století prožili, si to už myslet nemůžeme. S hrůzou jsme znovu
objevili, že v civilizovaném, vzdělaném člověku zůstává něco démonic-
kého, nevysvětlitelný, iracionální sklon ke zlu, který je nad lidské síly a
v souboji s nímž beznadějně ztroskotáváme. Ježíš jakožto boží Syn plný
moci vymítá ďábly — nic jiného nám nepomůže.
A jestliže pro někoho je rozhodující jenom Duch, bez vtěleného, historic-
kého Ježíše, jak nám ho evangelia dosvědčují, ocitá se na poli fantazií a
přeludů, do kterých se vejde všechno na světě, jen když je v tom nadšení
a povznesení. Dochází k osudné záměně jakéhokoliv duchovna s Du-
chem božím, totožným s Otcem i Synem. A tudy se naše obyčejné lidství,
přistrojené do hávu ušlechtilosti nebo strhujících pohnutí, vetře na místo,
které patří samotnému Bohu.
V pokoře tu proto musíme zůstat před tajemstvím našimi myšlenkami
těžko vyslovitelným, a přece rozpoznávaným v setkání s Bohem. Zatímco
dogmatické formule používají pojmů dávné řecké filozofie a tím jsou
nám čím dál nesrozumitelnější — toto skutečné tajemství zná i nejprost-
ší z nás, je-li ve víře. Že je to Bůh, který je nad námi, který nás stvořil a
daruje nám každý den našeho života; a zároveň on, který je před námi,
sestoupil na tuto zem a šel bolestí člověka až po samu smrt, aby prorazil
cestu a prošel do života; a že je to on, který je v nás, dotýká se nás svým
slovem, probouzí naše svědomí, pracuje zevnitř na našem srdci.

Milan Hájek
(Z kázání na České vyznání z knihy Vím, komu jsem uvěřil, Kalich 1983)

Ne, nebojte se, nebudu zde agitovat
pro nějakou politickou stranu. Roz-
hodl jsem se ovšem opět napsat něco
k politice, protože mi vadí, že křesťa-
nům mnohdy chybí politické vzdělá-
ní. Budu rád, když na mé články bu-
dete reagovat, a pokusím se případné
reakce nějak zpracovat.
V České republice máme demokracii,
a přesto je většina lidí s politikou ne-
spokojena. (Pokud by vás zajímalo
vysvětlení tohoto jevu, pak vám vřele
doporučuji výbornou knihu americ-
kého autora indického původu Faree-
da Zakarii „Budoucnost svobody".)
Dá se tedy očekávat, že volební účast
bude nadále klesat. Čím méně lidí
chodí k volbám, tím větší váhu má
hlas každého člověka, který k volbám
jde. Jinak řečeno, v letošních volbách
bude mít tvůj hlas patrně větší váhu,
než měl ve volbách předchozích. 
Jako problém vidím, že dvě nejsilněj-
ší strany – ODS a ČSSD - se zcela
nepokrytě předhánějí v populismu.
Pro-chází jim to ovšem jen proto, že
obyvatelstvo je politicky značně ne-
vzdělané.
Už sama skutečnost, že ČSSD ve vo-
lební rok přichází s takovými nápady
jako je „pastelkovné" či několik desítek
tisíc za narození dítěte, by měla vzbu-
dit naše rozhořčení. Domněle pravico-
vá ODS ovšem kontruje ve stejném
duchu a tvrdí, že pod její vládou ušet-
ří rodina na daních asi 68 000 Kč, zdra-
votní sestra 21 000 Kč atd. Takové ná-
pady, ať už z dílny ČSSD či ODS, by ve
vzdělaných lidech měly vyvolat zdě-
šení, a kdyby obyvatelstvo této věci jen
trochu rozumělo, musely by ty strany
propadnout. 
Nezbývá tedy než napsat, jak to fun-
guje, případně nefunguje. 
Vezměme si například „pastelkovné".
Každá (nebo téměř každá) rodina,
která má prvňáčka, dostane 1000 Kč
na školní potřeby. Jaké budou asi cel-
kové náklady na tuto věc? Nejjedno-
dušší je spočítat jednu položku: Kolik
peněz bude nakonec vyplaceno. Bude

to 1000x počet prvňáčků. Kolik to
však bude stát? Někdo bude muset
tyto peníze distribuovat. Nějací úřed-
níci budou muset spočítat, kolik pe-
něz připadne na jednotlivé kraje. Je
celkem jedno, zda se tato dávka pro-
žene přes sociální odbory nebo přímo
školy. (Jistě to však není jedno úřední-
kům příslušných ministerstev, proto-
že pro někoho to bude znamenat
práci navíc, ale to je pro naše účely
vedlejší.) Bude muset vzniknout něja-
ký kontrolní mechanismus. Bude
nutno proškolit úředníky, kteří se
celou věcí budou zabývat. Bude nut-
no zřídit nějaké účty či podúčty. To
jistě nebude zadarmo. Kolik bude da-
ňové poplatníky stát, když všichni
prvňáčci dostanou pastelkovné? Ja-
kým koeficientem budeme muset
znásobit oněch 1000 Kč, abychom se
dostali na reálnou sumu, kolik tento
nápad stojí? 
Můžeme se dostat k číslu 1300 Kč, ale
také 2000 Kč nebo i více.
Rodiny s dětmi mohou být rády. Do-
stanou 1000 Kč. Jelikož tuto věc za-
platí všichni výdělečně činní, může
být výsledek ten, že rodiny s dětmi
zaplatí dejme tomu 500 Kč, takže
jejich čistý zisk bude 500 Kč. Zbytek
doplatí rodiny bez dětí. V politice se
tomu říká „solidarita". 
Rodiny s dětmi mohou být rády, pro-
tože přece jenom něco získají. Ovšem
pokud vláda tímto způsobem přeroz-
děluje, tak někdy získají, jindy zase
tratí. Říká se tomu „drahý stát". Na-
venek to vypadá solidárně, díky tako-
vým nápadům se ovšem přes všech-
ny sliby nedaří snižovat počty stát-
ních úředníků – a samozřejmě ani
schodek státního rozpočtu. Nakonec
se máme hůře všichni.
Nemyslím si, že by stát měl zcela
rezignovat na sociální politiku. Jsou
lidé, o něž se nikdo nepostará, a spo-
lečnost, zastupovaná státem, by je
neměla nechat na holičkách. Pastel-
kovné ale není součástí sociální sítě;
pastelkovné je záležitostí čistě podbí-

zivou. Každý takový státní zásah by
měl být dobře promyšlen. Mělo by se
vyhodnotit, kolik bude celá akce stát. 
Celá věc je možná jen proto, že jako
občané nevíme, kolik tato legrace
stojí. Kdyby nám někdo jasně řekl:
Rodiny s prvňáčky dostanou 1000 Kč,
ale každého z nás to přijde na 189,76
Kč (nebo každého výdělečně činného
to přijde na 324,70 Kč), možná by-
chom zvolili jinou vládu. 
Pastelkovné jsem vybral jen jako jed-
noduchou ilustraci. Mohl bych mlu-
vit třeba o masivní podpoře zeměděl-
ců. Státní zásahy do tržních mecha-
nismů v zemědělství mají za násle-
dek, že stát nejprve zemědělcům
zaplatí za to, aby něco vyprodukova-
li, a pak jim zaplatí za to, že to zlikvi-
dují. Zemědělců jsou v České republi-
ce asi dvě procenta. Dostávají od nás
ostatních obrovské sumy, ale máloko-
ho zajímá, jak velké. 
ODS jako pravicová strana slibuje sní-
žení daní. Snížení daní – tam, kde se
povedlo – zpravidla vedlo k ekono-
mickému růstu. Pravicová strana by
měla proti podobným nápadům jako
je pastelkovné bojovat. Ostatně, ODS
tak činí. Nicméně propadá témuž
populismu, když nám na předvoleb-
ních billboardech slibuje, o kolik bu-
deme platit méně na daních. Nemůže
to přesně vědět, a ví, že my to víme.
Ta čísla mají jen psychologický efekt. 
Bohužel, obyvatelstvo se nedožaduje
vysvětlení, kde chce ODS ušetřit. 
Problém je v tom, že moderní stát je
příliš složitý a málokdo jeho fungová-
ní rozumí. Ovšem platí americké pří-
sloví „There is no such thing as a free
lunch". Česky: žádný oběd není za-
darmo. Když levicová vláda přijde 
s nápadem, jako je pastelkovné, a
tváří se, jak je lidumilná, mělo by nám
být jasné, že nám tahá z kapsy peníze.
Čím víc peněz stát přerozděluje, tím
víc moci mají úředníci. A tím menší
možnost rozhodování, jak se svými
penězi naložíte, máte vy sami.

Dan Drápal

Předvolební zápisník pravicového křesťanaNad Biblí

O Boží trojici

jen proto, že nám ho Ježíš zjevil.
Syn tedy obsadil ústřední místo: 
v Synu a jen v Synu máme Otce a
skrze Syna a jen skrze něho přijímá-
me Ducha svatého. Jen ten, kdo má
Syna, má Otce a jen Duch, který
dosvědčuje Syna, je Duch svatý. Jsou
společenství, která také mluví o Bohu
Otci a o Duchu svatém. Křesťanská
církev se od nich liší právě výslovnou
vazbou Otce a Ducha svatého na
Syna, Ježíše Krista. Učení o Duchu
svatém je důležité, ale nelze jím začí-
nat. Začínáme u Krista Pána. Duch
svatý nás učí poznávat jeho pravdu a
jeho dílo. Apoštol Pavel označil jeho
působení velkými slovy:"Už nežiji já,
ale žije ve mně Kristus" (Ga 2,20) a
přeje si "dotvořit v podobu Kristovu"
i své bratry a sestry galatské (Ga 4,19).
Duch svatý hledá nás, naše srdce, aby
nás posvětil. Společenství sboru v lás-
ce a posvěcení je jeho dílo. Tak se
věřící ocitají v Bohu, který je láska a
svatost. Proto o Duchu svatém ne-
mluví jako o nějaké věci, ale jako o
osobě, o Bohu, jenž věřícím dává
sama sebe a tedy život věčný. Opět
tentýž apoštol řekne: "Kdo nemá
Ducha Kristova, ten není jeho. Je-li
však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice
podléhá smrti, protože jste zhřešili,
ale Duch dává život, protože jste
ospravedlněni" (Ř 8,9.10). Duch svatý
je osoba. Znovu to zdůrazňujeme,

protože v Novém zákoně, zvláště ve
Skutcích svatých apoštolů nalézáme
pasáže, v nichž se o Duchu mluví
jako o nějaké látce: "Všichni byli na-
plněni Duchem svatým" (4,31). Prvot-
ní sbor se ještě bude muset naučit
rozlišovat mezi Duchem a jeho dary.
Apoštolé Pavel a Jan se vystříhají
toho, aby mluvili o Duchu svatém
jinak než o osobě, která udílí své
dary věřícím. Autor Skutků použil
slovesa naplnit, jako by Duch svatý
byl něčím, co člověka naplní, jako je
víno nebo odvaha. V prvním křesťan-
ském sboru v Jeruzalémě došlo k tak
bouřlivému duchovnímu vývoji, že
teprve během doby se ustálil způsob,
jímž se mluvilo o Duchu svatém jako

o osobě na rozdíl od darů, které udílí.
Jan už přiřazuje Ducha svatého ke
vzkříšenému a oslavenému Pánu a
nazývá jej "Přímluvcem", který "vás
naučí všemu a připomene vám všech-
no, co jsem vám řekl" (J 14, 26). Také
se za nás modlí (Ř 8,26). A my se
bojme ho zarmucovat nebo se mu
rouhat (Ef 4,30; Mt 12,31).
Písmo mluví o příchodu Ducha sva-
tého stejně jako o příchodu Syna.
Pavel se nakonec odvážil ztotožnit
Ducha s Kristem Pánem: "Duch je
tím Pánem" (2K 3,17). A když se mu
nebráníme, děje se to, co se nám zdá
nemožné: "Jeho mocí se na naší odha-
lené tváři zrcadlí slavná zář Páně, a
tak jsme proměňováni k jeho obrazu
ve stále větší slávě"(2K 3,18).

Josef Veselý

Trojice - jen pro zasvěcence?
Dokončení ze str. 1

Nemohu soudit Luthera, odmítajícího společnost Zwilingovi v Marburku,
ani Kalvína, když žádá Servetovu smrt; neboť Luther a Kalvín věřili, že slovo
Boží přebývá mezi lidmi tak, že se dá jednoznačně poznat, a tedy i jedno-
značně zastávat, já si to však nemyslím: slovo Boží se před mýma očima řítí
k zemi jako padající hvězda, o jejímž ohni bude svědčit kámen meteoritu,
aniž by ho znovu rozsvítil, a já sám mohu dosvědčit pouze světlo, nikoli však
zvednout kámen a říci: to je ono. Tato odlišnost víry však nespočívá ani v růz-
nosti subjektivity či v různosti náboženství, nýbrž ve velké reálné různosti
dějinných období. Žádný věřící člověk našeho věku nebude věřit o slovu
Božím totéž, co o něm věřili Luther a Kalvín (Nebo dokonce Samuel a Eliáš).
Ne proto, že bychom byli slabí ve víře - bylo by to tak, i kdyby naše víra zesí-
lila -, jako spíš proto, že očekáváme zjevení Boha a přitom známe jen místo,
kde se zjeví, a toto místo se nazývá společenství.

Martin Buber: Názory
(Nakl. F. Kafky, Praha 1996)
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Když náhle zemřel král Liboslav, šuškalo
se mezi lidmi, že ho otrávila jeho druhá
manželka. Je pravda, že se královna zabý-
vala mícháním všelijakých tekutin, mastí
a balzámů. Dělávala to však především
kvůli sobě. Ve sklepní komnatě měla kou-
zelné zrcadlo, kterého se každý
den ptala: "Řekni mi, zrcad-
lo, kdo je v zemi zdejší ze
všech žen ta nejkrás-
nější?" Dříve zrcad-
lo odpovídalo té-
měř pravidelně“:
"Ty, královno!"
Ale jak plynuly
měsíce a roky, čím
dál častěji jmeno-
valo některou jinou
ženu. A tu se králov-
na vždycky zavřela a
začala zas mí-chat ty své
pleťové krémy, pleťová mléka
a pleťové masky. Ale co se dá dělat,
žádná kosmetika věk nezastaví. Rozhodně
však královna nenamíchala manželovi
jed, jak tvrdili zlí jazykové.
Po králi nezůstala jen ovdovělá královna,
ale také dcerka Sněhurka z prvního man-
želství. Byla půvabná a milá, každý ji měl
rád. Po otcově smrti se ukázalo, že krá-
lovna vdova vládu nezvládá a že to jde 
s královstvím od deseti k pěti. Královnu
opouštěli rádcové  a služebnictvo bralo do
zaječích. Nakonec zůstal s oběma ženami
jen starý oddaný lovčí. A tehdy se ukáza-
lo, že Sněhurka je nejenom půvabná a
milá, ale že se dovede, je-li třeba, také
opřít důkladně do práce. Vařila, uklízela a
zašívala královně a sobě staré šaty, poně-
vadž na nové nebyly peníze.
Jednou, když čerpala z hradní studny
vodu, jel kolem princ ze sousedního krá-
lovství. Krásná dívka v ošuntělých šatech
mu padla do oka, a proto se s ní dal do
řeči. Když se dozvěděl, že je královská
dcera, slíbil jí, že ji z jejího ponižujícího
postavení vysvobodí, a odjel. K splnění
svého slibu se však jaksi neměl a dlouho se
neobjevoval.
Mezitím na hradě zavládla opravdová
bída. Tehdy řekla královna Sněhurce:
"Nic se nedá dělat, děvče, musíme se o
sebe postarat samy. Já se snad nějak pro-
tluču s tím svým bylinkařením, ale ty
musíš do služby. Znám od dřívějška
trpaslíky, kteří dolují ve skalních naleziš-
tích drahokamy. Mají chaloupku upro-

střed lesa na západ odsud. Snad by tě
mohli přijmout za hospodyni. Lovčí tě
tam zavede."
Sněhurka se nevzpírala a příští den se
vydala s lovčím k trpaslíkům. "No, hos-
podyni bychom potřebovali," připustil

jejich zamračený vůdce, "ale bude
to jen za byt a stravu." Je to

k nevíře, ale i když byli
trpaslíci zazobaní bo-

háči, chovali se, jako
by neměli ani na
sůl. Sněhurka se
měla co otáčet od
rána do pozdního
večera. Vařila,
myla stohy nádobí,

prala, žehlila, zame-
tala. Večer byla celá

rozlámaná, ale nenaří-
kala. Princ nedával o sobě

vědět, ale Sněhurka přesto
zůstávala veselá, laskavá a usměvavá.

S trpaslíky nejprve nebyla téměř řeč, ale
po několika týdnech se už nemohli dočkat,
až se budou moci po práci vrátit domů 
k Sněhurce. Tak si ji oblíbili.
Mezitím se váhavý princ ze sousedního
království rozhoupal a vydal se pro
Sněhurku. Na zchátralém hradě však
zastal jen královnu, jak míchá v kotlíku
nad ohněm své lektvary. "Chceš-li se set-
kat se Sněhurkou, musíš za ní do lesa 
k trpaslíkům!" řekla mu. A tak zanedlou-
ho zaklepal princ na dveře lesní chaloup-
ky. Sněhurka mu vůbec nevyčítala, že mu
to tak dlouho trvalo, než se objevil, a
ochotně souhlasila, že se stane jeho man-
želkou. Přece jenom lepší jeden opravdo-
vý princ než sedm lakomých trpaslíků!
Trpaslíci se však k jejímu velikému pře-
kvapení úplně překonali: ze svých pokla-
dů vybrali pro ni nejkrásnější drahokamy,
aby se nevdávala jako chudá holka bez
věna. Kdo by to v těch skrblících hledal!

Trpaslíci změnili se.
To by nikdo nečekal.

Škoda, že se nedozvíme,
jak to bylo s nimi dál.

Neříkejme o svých bližních, 
že je nikdo nezmění!

Buďme jisti, že Duch svatý
ovládá to umění!

Daniel Henych
Pokračování příště

Síla a slabost ČCE

Sněhurka a sedm trpaslíků
2

do tohoto terapeutického vztahu ne-
chtěli vstoupit.
Poukaz na inkluzivitu, přijímání dru-
hých, účinně zabraňuje kritice i váž-
ných morálních poklesků, z Ježíšova
výroku „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už
nehřeš!" mizí druhá věta. Míra slušnos-
ti někdy klesá pod úroveň běžně vyža-
dovanou sekulární společností. Ote-
vřenost experimentům pak umožňuje,
aby se člověk v církvi realizoval ve
věcech, na které mu „ve světě" nestačí
schopnosti.
Skutečný obraz církve zdaleka není tak
pochmurný, jak by se mohlo zdát 
z často jen zárodečných negativních
tendencí, které jsem zde nakupil.
Důvod k zamyšlení  však je, neboť
mnohé církve našeho typu v západní
Evropě již v naznačeném směru
postoupily dále a nejen že tím nezíská-
vají nové věřící, ale spíše je ztrácejí.
Sdílejíce všeobecnou západoevrop-
skou zkušenost ústupu křesťanství,
propadáme zbytečné malomyslnosti a
dosud předepisované léky situaci spíše
zhoršují. Přitom křesťanství v celosvě-
tovém měřítku zaznamenává snad
dosud největší početní růst. Nemůže-
me se donekonečna vymlouvat na
škody napáchané komunismem, pro-
tože je tu jednak situace v západní
Evropě, obdobná té naší, jednak v ještě
tvrději atheizovaných zemích jako
Ukrajina nebo Čína zažívá křesťanství i
přes vnější těžkosti, ba pronásledování,
dramatický růst.
Je to na prvním místě charismatické a
evangelikální křesťanství, ale oživení
zažívá i katolická církev.  Jaká církev je
to v Asii a Číně a na Ukrajině?  Jsem
snad zastáncem charismatické obnovy
nebo tajným katolíkem? Toho jsem
dalek, ČCE jsem si zvolil, protože ve
své věrouce dle mého podává evange-
lium v nejčistší podobě. Pokusme se
však nahlédnout, co snad činí jejich
misii přitažlivou. Především jde o
nepokrytě náboženské křesťanství.
Přijímám námitku, že za jejich úspě-
chem může být touha po zážitku,
tajemnu. Přijímám i námitku, že tyto

tendence mohou být potenciálně ne-
bezpečné. Přesto je však na místě při-
znat, že jsme se v „moderním člověku"
zcela zmýlili. Je daleko náboženštější
než člověk před sto lety. Za přitažlivou
dále považuji exkluzivitu, výlučnost
těchto církví. Pokud je zde čára mezi
„jsi náš" a „nejsi náš", částečně to sice
církev světu odcizuje, ale zároveň je
lákavé a vlastně snadné tuto čáru pře-
kročit – je totiž vidět, kde je. A kdo
vstoupí do kruhu církve, může si být
jist, že do ní patří, bez ohledu na rasu,
vzdělání atd. To jim může bílá, česká,
středostavovská ČCE, kam i nově po-
křtěný často proniká jen pomalu, závi-
dět. Domnívám se, že pro lásku je
potřeba exkluzivity, ohraničení. Pouto
rodiny je založené na stejném principu
– toto jsou „naši". I manželství spočívá
v tom, že muž má rád právě tu jednu
ženu a ne prostě jen „ženy". Láska
potřebuje uzavřený prostor, který nej-
dříve musí naplnit a teprve pak může
(a má) přetékat ven. Nemůžeme ji jen
tak „rozlít po podlaze". Zároveň tyto
církve nabízejí poměrně jasná pravidla
pro život. I zde je tedy poctivé přiznat,
že jsme se mýlili, když jsme předpo-
kládali, že modernímu člověku brání 
v přijetí evangelia církevní exkluzivita
a moralismus. 
Jaké je však místo klasických protes-
tantů v tomto světovém boomu křes-
ťanství? Domnívám se, že klíčové.
Nezastírejme si slabá místa těchto
„misijních" církví. Bratři a sestry z eku-
meny prominou, ale domnívám se, že
je to právě omezenost křesťanské svo-
body. V katolicismu tuhá hierarchie, v
probuzenectví všech odstínů zase mů-
že být slabinou důraz na sílu zážitku
setkání s Kristem, kdy se jednak z
vlastního prožitku obrácení může ne-
pozorovaně stát zásluha, jednak může
být člověk zotročen touhou neustále si
tento zážitek opakovat. Snad mohu
zjednodušeně říci, že pravoslaví stojí
na liturgii, katolicismus na církevní
hierarchii, probuzenecké církve na citu.
Protestantismus pak stojí na řádné vě-
rouce, na dogmatice. Probuzenectví a
katolictví nabízejí jakési koleje, po kte-

rých se sice jede bezpečně a pohodlně,
ale jednotvárnost cesty časem může
vést k únavě. Navíc každý kamének,
nestandardní životní situace, může z
kolejí vyhodit. Věrouka, to není trolej,
ale obrys, hraniční body. Ty jsou pevné,
jako koncové body úsečky. Ale mezi
těmito body je nekonečné množství
bodů - rámec dogmatiky poskytuje
prostor životu, žité víře. Mezi póly
dogmatických výpovědí jiskří náboj
života. Sjednocení na společném po-
chopení Písma může nahradit zneuži-
telnou lidskou autoritu. Ubíjející mora-
lismus mohou nahradit věroučné man-
tinely, mezi jejichž dogmatickými uzlo-
vými body dochází k napětí vláken
každého unikátního lidského života.
Shrnuto: Možná jsme přecenili dočas-
ný pokles náboženskosti v naší oblasti
– přitom i u nás lze nyní pozorovat její
vzestup. Možná jsme přijali ukvapená
opatření, která dnes vlastně spíše zne-
snadňují přijetí evangelia, než aby mu
pomáhala. Přiznejme si, že jsme zde,
mohu říci v západní Evropě, zaspali
dobu. Zbavme se též evropského osví-
cenského pocitu nadřazenosti a při-
znejme, že křesťanství je náboženství
jako každé jiné. S jediným rozdílem, že
je to jediné pravé náboženství. Adovol-
te mi malou provokaci: Domnívám se,
že Kristus se kvůli člověku stal nejen
člověkem, ale stal se i náboženstvím,
protože jen skrze náboženskou řeč
(hřích, oběť nebesa atd.) dokáže člověk
uvažovat o smyslu svého života a svě-
ta. Přiznejme si deficit, ale na pravém
místě, tam, kde jsme pro svět nenahra-
ditelní, ne na místech, kde nás mohou
hravě nahradit např. školení psychoa-
nalytikové. Přiznejme si, že vlastně
moc neznáme svá vlastní vyznání. Na-
konec, snažme se oslovit ty mnohé,
kteří o nás už stojí, a ne svět jako celek.
Žeň je velká, dělníků málo. Proste
proto Pána žně, ať vyšle dělníky na
svou žeň!

Tomáš Pavelka

Přijali s povděkem a souhlasem:  
Adam Balcar a Jan Kupka

Dokončení ze str. 1

Pronásledování anabaptistů mělo ve
Švýcarsku svůj začátek v Curychu v
16. stol. Felix Manz byl prvním no-
vokřtěncem, který byl roku 1527
utopen v Limmatu.Mezi roky l527 a
1532 zašlo podobným způsobem pět
dalších lidí. Zdá se, že  každou při-
pomínku této honby na tzv. úchyl-
káře a heretiky kantonální církev
donedávna ze svých dějin vytěsňo-
vala. Na jižním portálu curyšské
katedrály se neobjevuje jméno Man-
zovo, ačkoliv tento portál (také
zvaný Zwingliho) byl dokončen te-
prve v roce 1939. 
Jako poslední by popraven v Cury-
chu Hans Landis roku 1614. Nástup-
ce Zwingliho Henrich Bullinger,
autor Druhého helvetského vyzná-
ní, a Jean Calvin ospravedlňovali
užití násilí proti novokřtěncům s od-
voláním na Bibli a církevního otce
Augustina. Dnes však jde o to stavět
mosty. Jestliže se mluví ve vyznání o
zradě Evangelia, vztahuje se toto
slovo na nemilosrdné pronásledová-
ní novokřtěnců - mužů, žen a dětí -,
které ve Švýcarsku trvalo tři staletí.
Stojí za zmínku, že v té době Morava
platila za zemi mimořádně tolerant-
ní. Útočiště zde našli švýcarští novo-
křtěnci, hutterité aj. Založili zde tra-

dici tzv. habánské keramiky. Bul-lin-
gerova formulace o tom, že učení
novokřtěnců není biblické, není pro
nás už závazná, protože reformova-
ní na rozdíl od luteránů nemají jed-
no vyznání, ale hned několik vy-
znavačských knih. 
K. Barth trefně řekl, že význam refor-
movaného vyznání je právě v jeho
nevýznamnosti (Nicht-Bedeutung), v
jeho relativnosti, lidskosti, mnohosti,
změnitelnosti a pomíjivosti. Není
tedy divu, že se před dvěma roky set-
kali zástupci kantonální církve a
mennonité a společně vydali toto pro-
hlášení. Byl již nejvyšší čas říci v této
věci odvážné slovo.
Reformované církve a hnutí novo-
křtěnců jsou odnože téže evangelic-
ké větve na velkém křesťanském
stromu.Obě jsou dětmi reformace. A
přece se jejich cesty hned na počátku
rozešly. Curyšským reformačním
hnutím jde napříč tragická trhlina a
dodneška zanechává své stopy. Po-
pravy, pronásledování a vyhnání
mělo hnutí novokřtěnců zlikvido-
vat. A přece toto hnutí přežilo a do-
dnes zůstalo živým, čehož nám jsou
výmluvným svědectvím potomci
novokřtěnců.
Pronásledovaní nezapomínají své

dějiny. Zato pronásledovatelé je
rádi potlačují. My - zástupci a
zástupkyně Evangelicko-reformo-
vané zemské církve v Curychu - jsme
si dnes vědomi toho, že naše církev
do značné míry potlačila dějiny pro-
následování novokřtěnců. 
Vyznáváme, že tehdejší pronásledo-
vání bylo podle našeho dnešního
přesvědčení zradou na Evangeliu a
že se naši reformovaní otcové v
tomto bodě mýlili.
Pevně držíme, že soud Druhého hel-
vetského vyznání o novokřtěncích,
které zavrhuje učení novokřtěnců
jako nebiblické a zakazuje každé
společenství s nimi, už pro nás
neplatí a   snažíme se odkrýt a posí-
lit to, co nás spojuje.
Uznáváme, že věřící v novokřtěne-
cké tradici jsou naše sestry a bratři
a jejich sbory jsou částí těla Kris-
tova, jehož různé údy jsou spolu
spojeny skrze jednoho Ducha.
Vážíme si radikálního přístupu no-
vokřtěneckého hnutí, které jako svo-
bodné společenství rozhodných vě-
řících chtělo být solí země a světlem
světa a chtělo přeložit poselství ká-
zání na hoře do konkrétní podoby.
Je na čase přijmout, že dějiny novo-
křtěneckého hnutí jsou část našich

vlastních dějin, učit se z této tradi-
ce a v dialogu s novokřtěneckými
sbory posilovat společné svědectví
Evangelia.
V navázání na reformovanou tradi-
ci vyznáváme:
Nepatříme sami sobě. Náležíme Je-
žíši Kristu, který nás volá k násle-
dování a  vyzývá nás smířit se s tě-
mi bratry a sestrami, kteří mohou
mít něco proti nám.
Nepatříme sami sobě. Náležíme Je-
žíši Kristu, který nás svým křížem
smířil s Bohem a svěřil nám službu
smíření.
Nepatříme sami sobě. Náležíme Je-
žíši Kristu, který mezi námi zbořil
zeď nepřátelství a blízké i daleké
spojil v jedno tělo.
Den setkání 26. června 2004 v Curychu.
(Pramen: Neue Wege 3/2006)

Přeložil: Milan Opočenský

Reformovaní a novokřtěnci: 
pozoruhodné vyznání

Dne 1. dubna 2006 byl do funkce ředi-
tele České biblické společnosti jmeno-
ván Mgr. Pavel Novák. Nový ředitel
je absolventem Evangelické teologic-
ké fakulty Univerzity Karlovy v Pra-
ze. V době totality pracoval v lesnic-
tví, později v Diakonii Českobratrské
církve evangelické. V posledních le-
tech byl regionálním ředitelem Mezi-
národní biblické společnosti pro
oblast východní Evropy a státy býva-
lého Sovětského svazu. Pavel Novák
je horlivě oddán zvěsti Písma svatého
s velmi širokým ekumenickým po-
chopením. Má bohaté organizační
zkušenosti jako manažer, redaktor a
má i zkušenosti  v oblasti public rela-
tions a fundraisingu. Je mu 40 let, je
ženatý, otec dvou dětí. 

(čbs)

Aktuálně



V úterý 4. dubna se konal v modli-
tebně Bratrské jednoty baptistů 
v Praze na nám. Jiřího z Poděbrad 
5. studijní den Ekumenické rady círk-
ví v ČR. Ke studiu problematiky
mezináboženského dialogu se sjelo
55 zástupců církví a teologických
škol české ekumeny z různých míst
republiky. 
Studijní den zahájil předseda ERC 
dr. Pavel Černý výkladem na téma
„Dialog v Bibli". Bylo ukázáno, že
Bůh vstupuje do dialogu s lidmi a
dialog byl způsobem života i služby
Ježíše Krista a jeho apoštolů. Referát
na téma „Možnosti a problémy mezi-
náboženského dialogu" přednesl dr.
Pavel Hošek. Jeho teologická práce
mířila k novému pojetí tohoto dialo-
gu, které se nevyhraňuje soteriologic-
kým exkluzivismem, inkluzivismem
či pluralismem a v oblasti spásy ne-
křesťanů vede k pokornému agnosti-
cismu. Ze svého hlubokého studia
současné světové odborné diskuse
ukázal na možnost partikularismu či
post-pluralismu, který se nesnaží

násilně interpretovat jiná nábožen-
ství, ale nechává každému svobodu k
sebepochopení a tím i k otevřenému
dialogu. Pozornost vzbudil referát
profesora Tomáše Halíka na téma
„Možnosti a problémy mezinábožen-
ského dialogu".  Prof. Halík ze svých
bohatých zkušeností domácích i
zahraničních upozornil na velké mož-
nosti vzájemného obohacení z nejlep-
ších stránek přínosu světových nábo-
ženství. Bylo také ukázáno na problé-
my, které vznikají při komunikaci s
lidmi jiných věr, filosofií a kultur.
Poslední referát přednesl dr. Zdeněk
Vojtíšek na téma „Dialog v oblasti sekt
a nových náboženských směrů". V je-
ho vystoupení se projevilo ovoce
dlouholetého monitorování vzniku a
vývoje sekt a nových náboženských
směrů, které je založeno na pečlivém
studiu a otevřeném dialogu. Zd. Voj-
tíšek představil tato seskupení jako
hnutí protestu a ukázal, jak je možné
překonávat předsudky a vstupovat i s
těmito hnutími do dialogu. Závěrem
P. Hošek a Zd. Vojtíšek podali infor-

maci z mezinárodního kongresu svě-
tových náboženství za světový mír.
Toto setkání se konalo v loňském roce
ve Štýrském Hradci a jeho výsledkem
byla silná výzva k mírové koexistenci
náboženství a ke vzájemnému pozná-
vání jednotlivých tradic. Po každém
referátu následovala diskuse, která
byla provázena snahou přítomných
uchopit celou problematiku bez kom-
promisů v oblasti křesťanské víry, ale
také v duchu Kristova evangelia lásky
a zájmu o bližní.
5. studijní den ERC ukázal, že téma
mezináboženského dialogu je v době
globalizace velmi aktuální a vyžadu-
je pozornost a studium církví všech
křesťanských tradic. Znovu se ukáza-
lo, jak je přínosné studovat důležitá
témata ekumenicky. Ekumenicita
celého setkání byla podtržena společ-
ným slavením svaté večeře Páně, ten-
tokrát podle způsobu hostitelské
Bratrské jednoty baptistů. Její předse-
da Vl. Donát a tajemník J. Titěra byli
hlavními celebranty této bohoslužby.   

Ekumenická rada církví v ČR
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7. 5. 2006
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Braník, Modřanská 118: 9.30 (1. n. rodinná, 3. n.
VP) L. Rejchrt - Dejvice, Z. Wintra 15: 9.30 Hu-
dec - Horní Počernice, Třebešovská 2101: 9 -
Jarov, U kněžské louky 9: 9.30 Plzáková -
Kliment, Klimentská 1: 9.30 Halamová - Ko-
bylisy, U školské zahrady 1: 9.30 Erdinger
(Drobík 3. případně 5. ne a každou 1. neděli 
v měsíci ekumenické česko-korejské bohoslužby
+ VP; 2. - 5. ne 11.30 korejské bohosl, kaz. Lee) -
Libeň, U pošty 6: 9.30 Nekvasil - Martin ve zdi:
19.30  - Modřany, Písková 6: 9.30 Šorm - Nusle,
Žateckých 11: 9.30 Škeříková - Radotín, Na
betonce: 9.30 - Salvátor, Salvátorská 1: 9.30 -
Smíchov, Na Doubkové 8: 9.30 Voříšek VP -
Spořilov, Donovalská 1862: 9.30 Bísek -
Strašnice, Kralická 4: 9 Klinecký - Střešovice, n.
Před bateriemi 22: 9.30 Pavel Pokorný -
Uhříněves, Husovo n. 378: 9 - Vinohrady,
Korunní 60: 9.30  Jaromír Strádal st. - Vršovice,
Tulská 1: 9.30 Ort - Žižkov I, Prokopova 4: 9.30
Lange - Žižkov II, Čajkovského 10: 9.30 Strádal
EVANJELICKÁ CIRKEV A.V. V ČR
Nové Město, V Jirchářích: 9.30 Tillinger -  11.00  
v anglickém jazyku: Krikava; večerní bohosluž-
by: středa 18.00 
SLEZSKÁ EVANGELICKÁ CÍRKEV A.V.
U sv. Michala, V Jirchářích 15.00
BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
Vinohrady, Vinohradská 68: 10 Šolc ml. 18 boho-
služby v ruštině - Pankrác, Na Topolce 14: 10
Mečkovský 
OCHRANOVSKÝ SBOR (dříve JB)
Nové Město, Hálkova 5: 9 Kejř 
CÍRKEV BRATRSKÁ
Nové Město, Soukenická 15: 10 P. Grulich - Žiž-
kov, Koněvova 24: 9.45 Kaleta - Vinohrady, Řím-
ská 43: 9.30 Mošner - Smíchov, Vrázova 4: 9.30 B.
Matulik - Mezinárodní sbor, Peroutkova 57:
10.30 John Waldrop - Horní Počernice, Ve žlíbku
168: 9 a 19 Kloubek - Dejvice, Hotel Krystal, J.
Martího 2: 10 Heczko - Praha 4 - Jižní Město,
Dubnová 806: 17 Filip - Praha 4 - Šeberov, V La-
dech 10.00 D. Javornický - Praha 9 - Černý Most,
Stoliňská 2417/41b, - 17.30 hod. T. Grulich -
Zbraslav, Praha 5, Zákl. škola Nad Parkem: 9.30
Hart - Praha 13 - Stodůlky, Gymnázium J. Hey-
rovského, Mezi Školami 29: 10.00 M. Šrámek
EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
Nové Město, Ječná 19:  9:30 Procházková, VP-
Vršovice, 28. pluku 15: 9:30 a 18 VP Botoš -
Strašnice, Vilová 26: 10 Kuchyňka - Horní Počer-
nice, Křovinovo n. 12: 9:30 P. Hradský 
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. (sobota)
Vinohrady, Londýnská 30: 9 a 14 Cepl - Dejvice,
Zikmunda Wintra 15: 9.30 Čík - Smíchov, Pe-
routkova 57: 9 a 14 Žalud - Spořilov, Žilinská 4:
9 a 14 Cepl - Strašnice, Vilová 26: 9 a 14 Hrdinka
- Krč, kaple v Thomayerově nemocnici: 9 a 17
Beneš 
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Praha 10 - Vršovice, budova ECM, 28. pluku 15:
14.30 
STAROKATOLICKÁ CÍRKEV
Rotunda sv. Kříže, ul. Karoliny Světlé: út 18 (s
kytarou pro mládež), ne 17 (Hejbal, Růžička,
Husák) - Kaple sv. Máří z Magdaly, u Čechova
mostu: ne 10 (Holeton, Růžička) - Kaple sv. Ro-
diny (pod Nuselskými schody): čt 18 (Tvrdek)
PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV
Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze
2, Resslova 9: so 17, ne 9 - Šuvarský - Chrám
Zesnutí Přesvaté Bohorodice, Praha 3, Olšanské
hřbitovy: ne 10 igumen Silvestr - Modlitebna sv.
Nikolaje, Praha 6, Rooseveltova 29: ne 10 -
Koudela - Chrám Zvěstování Přesvaté Bohoro-
dice, Praha 2, Na Slupi: ne 10 - Dandar, Stojka
SHROMÁŽDĚNÍ ARMÁDY SPÁSY
Praha 5 - Smíchov, Lidická 18: 10.15 - Praha 3,
Biskupcova 36: 10.00 
BOHOSLUŽBY V ANGLIČTINĚ - Praha 5 -
Smíchov, Peroutkova 57: 10.30 (mezinár. sbor)   -
Kliment,   Klimentská   1:   11   VP (anglikánské)
- Vinohrady, Vinohradská 68: 11 (bapt.) - 
V Jirchářich: 11 VP (luteránské) - 
BOHOSLUŽBY V NĚMČINĚ Praha 1, Martin
ve zdi: 10.30

Bohoslužby

7. května ČT 1

Cesty víry - 14.10
Farnost uprostřed města  
Připravili P. Chovanec a F. Schildberger
Farnost, kterou založili již před 650
lety Lucemburkové, je dnes jedním z ži-
vých míst církevního společenství ve
středu Brna. Lidé nechodí pouze do
kostela, ale aktivně se podílejí na litur-
gii a životě různých aktivit, jako jsou
dva pěvecké sbory, komunita Emanuel,
farní kavárna a mnohé jiné .

Křesťanský magazín  - 14.30
Radosti a strasti života víry. 
Uvádí P. Oppeltová

Hledání ztraceného času - 14.45 
Cesta domů  
Připravili K. Čáslavský a P. Vantuch 
V roce 1947 byl v našich kinech uveden
dokumentární film „Cesta domů", který
vyprávěl o našich pozemních jednot-
kách ve Velké Británii – o jejich výcviku,
jejich podílu na osvobození francouz-
ského přístavu Dunkerque a nakonec o
slavném návratu do Prahy. 
Původně barevný film se dochoval jen v
černobílém provedení. Ale některé ori-
ginální záběry se podařilo nalézt a vrátit
je na původní místo.

Sváteční slovo - 17.50
Martin Staněk - Neděle - svátek odpo-
čívajících.

Televize

Oznámení

PozvánkyMezináboženský dialog

„…Sokrates věděl, anebo alespoň tušil, že
bude odsouzen k smrti. Přesto však tu teď
spal klidně. Ačkoli toho roku překročil
sedmdesátku, zdálo se mu o dětství."
Takto začíná Viktor Fischl své vyprá-
vění o životě starověkého mudrce
Sokrata ve svém posledním románu
Vy, soudci athénští, který vyšel na
podzim letošního roku v nakladatel-
ství Paseka. Celý Sokratův příběh líčí
na historickém pozadí války pelopon-
néské, ale čtenář velmi brzy rozpozná,
že autorovi nejde o soubor přesných
životopisných dat a dějinných událos-
tí především, i když i tady odvedl kus
poctivé práce. Se vší úctou k pravdě
historické, která je ostatně po dvou a
půl miléniích stejně jen nesnadno jed-
noznačně prokazatelná, ji bez rozpa-
ků, ale s citem propojuje s pravdou
literární. Ale ani ta nebude dominant-
ní, stane se jen vhodným doplňkem,
vhodnou pomocnicí autorova hlavní-
ho záměru. Třiadevadesátiletý spiso-
vatel hledá totiž kořeny pravdy mno-
hem hlubší, důležitější, než je ona
pravda historická či literární. Hledá
pravdu, která může oslovit z dávné
minulosti svou ověřenou životní zku-
šeností i naši bolavou současnost.
Pravdu přinášející živé, ozdravující
poselství člověku třetího tisíciletí.
Hledá a nachází Sokratovu pravdu
etickou a filozofickou a vyjadřuje ji
prostě, srozumitelně, navíc s přehled-
ností téměř didaktickou. Hovoří však
zároveň s uměleckou noblesou, s
moudrostí sobě vlastní, s jazykovou
čistotou, na niž jsme si zvykli, ovšem
bez řetězců nádherných poetických
metafor, tak typických pro jeho dílo,
neboť ty by tentokrát jen zamlžovaly
vytčený cíl.
Sokrates před námi stojí nikoli jako
nedosažitelný a už snad nezajímavý
řecký filozof starověku, jehož moud-
rost je akademická, nám dnes vzdále-
ná a neužitečná, ale jako prostý člověk
s nadčasovou filozofickou zkušeností.
„Jeho směšná tvář s kachním zobákem
místo nosu a dobrotivým úsměvem úst
táhnoucích se od ucha k uchu, tvář, pro
kterou ho sotva kdo bral na počátku rozho-
voru vážně, mu postupně, když z těch úst
začaly vycházet moudré věty, působila
respekt." A čtenář, procházející v sou-
středění na stránkách knihy životní
osudy mudrcovy, nemá pochyb o tom,
že jde o respekt, který přesáhl hranice
času. Bosý kameník na straně jedné,

výjimečná osobnost, oslovující svým
učením, svou pokorou – říkali mu pan
Nevím, dokresluje Viktor Fischl -,
svým jedinečným, nekompromisním
příkladem svou dobu a zároveň celé
další generace na straně druhé. Může
něco povědět i naší vyspělé civilizaci?
Opravdu tolik vyspělé? Nemáme
právě ve filozofii a etice skluz, nemá-
me příliš velké dluhy? Otázky o pod-
statě demokracie, otázky o podstatě
štěstí, otázky vztahu občana a státu,
otázky zodpovědnosti jako pilíře lid-
ství v nás, otázky o Bohu, otázky nápl-
ně životní cesty nestárnou. Nejsou pro
nás dnes naopak všechny až příliš
aktuální? S Fischlovým Sokratem na
ně můžeme hledat v knize odpovědi. 
Sobectví vstupující rozvratně, ničivě
do našich vztahů má mnoho tváří.
Není to jenom na první pohled domi-
nující boj o moc a postavení za každou
cenu, úsilí o bohatství bez ohledů, ale
jde také o rádoby běžnou ješitnost,
pýchu a mnohé další projevy zvůle a
nečistoty, s nimiž je souzeno člověku
bojovat. Jak ale hledat cestu dobra, jak
vést úspěšný boj se sklonem k nepra-
vosti v nás, jak si uchovat vnitřní čisto-
tu a s ní i vnitřní rovnováhu? Sokrates
ví, co je to svědomí, zná božský hlas ve
svém nitru, nosí v sobě své daimonion
a ještě v hodinách posledních tento
osvědčený základní kámen etiky při-
pomíná, odkazuje shromážděným
občanům athénským. „Občane velkého,

mocného a moudrého města Athén, nesty-
díš se kupit bez ustání množství peněz a
poct, a dbát tak málo o moudrost, pravdu a
o své svědomí, o něž nepečuješ vůbec? A
budu ta slova opakovat každému, ať je
mladý nebo starý, občan nebo cizinec,
obzvláště však občanům athénským, neboť
oni jsou moji bratři."
V závěru románu už nejde o typický
sokratovský rozhovor, jak o něm svěd-
čily předcházející stránky. Nyní je čas
ukrácen a Sokratův hlas nabývá na
celistvosti a intenzitě. Stojí zde jako
ten, kdo nahlédl pod povrch věcí, jako
ten, kdo zvítězil, i když je mu nespra-
vedlivě souzeno vypít smrtící pohár
bolehlavu. Čestně umřít je pro něho
neskonale, nesrovnatelně lepší, než žít
s potřísněným či uspaným svědomím.
„Nejde o to, jak se vymknout smrti, nýbrž
jak uniknout nepravosti, která běží rychle-
ji než smrt. Já jsem už starý a i pomalejší 
z běžců mne předběhnou. Moji žalobci jsou
rychlí, a přesto je předhonila nepravost,
nejrychlejší z běžců. Odcházím odsud
odsouzen vámi. Ale i oni odcházejí po-
trestáni, neboť si odnášejí pečeť ničemností
a nepravostí …" Dobro a zlo – dva
skalní životní milníky. Člověku byla
dána do rukou jedinečná možnost
svobodné volby mezi nimi. Tíha i nád-
hera tohoto svěřeného úkolu vyzývá
každého jedince k zodpovědnosti za
běh světa, a to je i odkaz Sokratův.

Milada Kaďůrková

O MISTRU JERONÝMOVI PRAŽSKÉM, o ve-
likém přátelství, jehož velikost neodvál
čas, nám bude v sobotu 27. května ve
14.30 h opět ve sborovém domě ČCE v
Lysé n.L. na nám. B. Hrozného vyprávět
Mgr. Miroslav Frydrych, em. farář z Ko-
lína. Zveme k účasti.

Kostnická jednota
místní odbor Lysá n.L.

HISTORICKÁ SPOLEČNOST VERITAS dává
na vědomí všem zájemcům, že na duben
a květen 2006 připravila k distribuci
první vydání Edice tolerančních přihlá-
šek z let 1781–1782. Jde o svazek: země
Čechy, kraj 4 Mladá Boleslav
Svazek je rozšiřován elektronicky –
volně ke stažení na webové adrese
http://veritas.evangnet.cz. 
Elektronickou verzi zasíláme též na
CD–ROM. Zájemci o tištěnou verzi si ji
mohou pomocí jednoduchého formulá-
ře rovněž objednat. Formulář je k dispo-
zici na výše uvedené internetové adrese,
nebo si o něj napište na tuto adresu: 
Miroslav Soukup (jednatel), Sídliště
1436/17, 289 22 Lysá nad Labem; pří-
padně email: veritas@evangnet.cz.

Edice tolerančních přihlášek přináší sys-
tematicky utříděné prameny o průběhu
prvního roku po vydání tolerančního
patentu, včetně jmenných přihlášek 
k evangelické víře. Využijí ji například
rodopisci nebo historikové zaměřující se
na tuto nedílnou část dějin naší země.
Neměla by chybět v žádné historicky
zaměřené vědecké knihovně.
Výbor historické společnosti VERITAS

Viktor Fischl: Vy, soudci athénští
THDR.BOHUSLAV TEPLÝ,
farář Českobratrské církve evange-
lické zemřel 14. dubna 2006 v Peč-
kách ve věku 90 let. Působil ve
sborech v Mořkově-Štramberku,
Leskovci, Sázavě, Chvaleticích a
Pečkách.

Tomáš Teplý

Ve dnech (18. –23. dubna 2006) pobý-
vala v Praze v ČCE významná delega-
ce z Německa. Zastupovala církve z
Porýní, Hesenska-Nasavska a Báden-
ska. Všechny tři církve jsou již několik
desítek let partnerskými církvemi Čes-
kobratrské církve evangelické. Cílem
návštěvy bylo seznámit se se součas-
nou situací církví v ČR, poznat blíže
vývoj církevní práce po roce 1989 a
plánovat další spolupráci.
Delegaci vedl Nikolaus Schneider (59),
duchovní představitel Evangelické
církve v Porýní, která je s cca 3 milio-
ny členů druhou největší evangelic-
kou církví v Německu. Prezes Schnei-
der je zároveň členem Rady EKD
(Evangelické církve Německa), což je
nejvyšší správní orgán všech němec-
kých evangelických církví. Představi-
telem Porýnské církve je od r. 2003. Za-

bývá se také otázkami sociální etiky a
vztahem mezi církvemi a společností. 
Porýnskou církev zastupoval i vrchní
církevní rada pro ekumenu Wilfried
Neusel s manželkou a zemský farář
Hans-Peter Friedrich, který má na sta-
rosti vztahy s evropskými církvemi. 
Evangelickou církev v Hesensku-Na-
savsku zastupoval v delegaci vrchní
církevní rada pro ekumenu Walter
Schneider a referentka pro Evropu
Mechthild Nauck. Církev má 1,8 mil.
členů ve 1 180 sborech. 
Evangelickou církev v Bádensku za-
stupoval vrchní církevní rada pro eku-
menu a diakonii Johannes Stockmeier
s manželkou a církevní rada pro eku-
menické vztahy Susanne Labsch. Tato
evangelická církev vykazuje 1,3 mil.
členů. Hostem delegace byl farář An-
dreas Hess, referent pro Evropu a Asii

v HEKSu – HEKS je Pomocné dílo
evangelických církví ve Švýcarsku. 
S touto organizací ČCE už od roku
1946 úzce spolupracuje.
Delegace se sešla se Synodní radou
ČCE, navštívila UK ETF, vedla rozho-
vory s kardinálem Vlkem a s němec-
kým velvyslancem panem Elfenkäm-
perem. Při ekumenické recepci byla
oslovena dr. Pavlem Černým, předse-
dou Ekumenické rady v České repub-
lice (ERC). Na programu byly návště-
vy stavby sborového domu v Praze-
Jižním Městě, Střediska Diakonie Mar-
ta v Čáslavi a hospicu ve Valašském
Meziříčí. Na návštěvu konservatoře
ČCE v Kroměříži navázala návštěva
sborů ČCE v Brně, kde prezes Schnei-
der a dva další hosté v neděli 23. 4.
kázali. Návštěvou Brna pobyt skončil. 

(gr, ib)

Představitelé německých církví v ČR


