
Mám přítele. Žije v naší zemi, má po-
měrně slušné postavení, celkově vza-
to nežije se mu špatně. Mimo jiné ode-
bírá mé články a dosti často na ně rea-
guje. Jeho reakce většinou obsahují
námitky, někdy proti mně, ale ještě
častěji proti Spojeným státům, Izraeli,
a - zdá se mi - zejména demokratickým
státům. Polemizujeme spolu už dlou-
ho. Přitom věci, které kritizuje, nejsou
nereálné a skutečně kritiku zasluhují. 
V tom problém nevidím. Nikdy jsem
ho ovšem neslyšel kritizovat Severní
Koreu, Írán, Saddáma Husajna či Mi-
loševiče. V diskusi sice uzná, že to 
s nimi není nebo nebylo zcela v pořád-
ku, nicméně hlavní kritika je vždy na-
směrována na Západní civilizaci. 
Vzpomínám, s jakým nadšením byl
kdysi v Praze přivítán Bush starší.
Možná si připadal jako ve snách.
Tehdejší Československo, které se
právě oklepávalo z komunismu, bylo
jednou z velmi mála zemí, kde se pro-
tiamerické nálady téměř neprojevova-
ly. Dnes už to ovšem není pravda a
značná část veřejného mínění je po-
dobně protiamerická jako v západní
Evropě.
Mám za to, že tento fenomén není
ničím novým. V podstatě jsem se 
s ním v jisté podobě již setkal – ještě za
dob temného komunismu. V letech
1964 – 1969 jsem měl možnost cesto-
vat po západní Evropě. Pak mi komu-
nisté na několik let sebrali pas a popr-
vé jsem se (jakoby zázrakem) dostal 
v roce 1986 do Rakouska, když jsem
dostal možnost navštívit tam svou
dceru.
Při svých cestách v šedesátých letech i
při oné cestě do Rakouska v letech
osmdesátých (bylo to právě ve dnech
černobylské tragédie) jsem na Západě

diskutoval s kdekým. V šedesátých
letech jsem byl také levičák a vzpomí-
nám si, jak jsem se v říjnu 1968 účast-
nil nepokojů na Universitě v Berkeley
v San Franciscu. 
Už tehdy jsem nemohl přehlédnout
určitý odpor, který měli západoev-
ropští a američtí levičáci vůči vlastním
zemím, a shovívavost ke komunistic-
kým režimům, o nichž jsem – byť teh-
dy ještě v jistém smyslu levičák –
dobře věděl, že jsou mnohem horší
než režimy, v nichž žijí oni. Také jsem
hodně četl, a tak mi neuniklo, že i
význační evropští intelektuálové už
ve třicátých letech zavírali oči před
svědectvími o zvěrstvech dějících se 
v tehdejším Sovětském svazu, zato
vehementně bojovali proti svým vlast-
ním relativně demokratickým vlá-
dám. Mám za to, že nyní jakási „blbá
nálada", abych použil velmi případné-
ho pojmu, s nímž kdysi přišel Václav
Havel, panuje ve většině demokratic-
kých zemí. 
Jedna ze silných stránek demokracie
je, že menšiny jsou v ní do jisté míry
chráněny. Že jste v demokratické ze-
mi, poznáte mimo jiné podle toho, že
se v ní setkáváte s lidmi, kteří kritizují
vlastní vládu a nic se jim nestane.
Nevyhodí je z práce, nezavřou je do
vězení. Tato kritika může pak vládě
pomoci se zlepšit – pokud je to ovšem
kritika konstruktivní a oprávněná. 
V posledních desetiletích jsme však
svědky zvláštního stavu. (Nejsem si
jist, zda se jedná o skutečný posun,
protože si nepamatuji, jaká byla situa-
ce před padesátými lety minulého sto-
letí.) Vládu jako by kritizovala většina
ne-li obyvatelstva, pak tedy lidí zají-
majících se o politiku a přemýšlejících
o světě. U nás se slovo „vlastenectví"

postupně stává majetkem extrémní
pravice. Panuje totální nedůvěra vůči
autoritám a vládám – a čím mocnější
země, tím větší nedůvěra k její vládě.
Když dnes mluvím s Američany, jsem
až zaražen, s jako zavilostí se vyjadřu-
jí o Georgi Bushovi. Kladu si otázku:
kdo ho vlastně volil?
V poslední době mám z těchto posto-
jů stále větší strach. Myslím si, že jsou
zpozdilé, a pokusím se vysvětlit, proč.
Jsem už starší člověk a ačkoli jsem
nikdy nebyl historikem, dějiny mě
zajímaly vždy. Všiml jsem si, že ve
světě (před novověkem bychom
ovšem museli říci: ve známém světě)
zpravidla existovala určitá velmoc,
která celému světu dominovala. V ur-
čitých obdobích se vytvářela jakási
rovnováha velmocí, které spolu sou-
peřily, než zpravidla jedna z nich pře-
vážila. Taková rovnováha existovala
kdysi ve starověku mezi Egyptem a
státem, který právě vévodil oblasti
Mezopotámie. Patrně existovala něja-
kou dobu mezi Římem a Kartágem.
Jistě existovala v padesátých až sedm-
desátých letech minulého století mezi
USA a Sovětským svazem.
Tyto velmoci zacházely s porobenými
národy s menší či větší brutalitou.
Myslím, že v dějinách existovaly
pouze dva případy, kdy se vítězové
chovali k porobeným natolik slušně,
že si porobení nemuseli stěžovat. Bylo
tomu tak v době expanze Římské říše
(zejména na východ) na počátku naše-
ho letopočtu, a pak to bylo v době
expanze Spojených států po druhé
světové válce.
Mám za to, že právě v naší době kul-
minuje stav, kdy se maximálnímu
počtu lidí daří dobře jak po stránce

Evangelický
týdeník

KOSTNICKÉ JISKRY

10. května 2006 �� ročník 91 �� cena: 10 Kč

PŘEČTETE SI PŘÍŠTĚ

OBNOVA CÍRKVE
Josef Veselý

CHUDÁCI MUSLIMOVÉ?
Dan Drápal

STO ROKOV EVANJELICKEJ PIESNE
V SLOVENSKOM JAZYKU

Peter Komrska

BIBLE A POČTY
Ilja Herold

Naše víra se vztahuje k Ježíši Kristu. Když se naplnil čas, poslal Bůh svého
Syna, aby zachránil všechno stvoření. Stalo se to za dnů císaře Augusta. Celé
lidstvo dostalo nové směřování, k životu. Označujeme svá léta slovy "po
Kristu". Kdo nevěří ve spasitelný význam Ježíše Krista, musí se spokojit 
s "naším letopočtem" (n.l. - bez Krista). Jsme zvláštní lid: jednomu početí a
narození, jedné smrti o Velkém pátku dáváme zvláštní význam, vyzdvihuje-
me je z pomíjivosti. Vyznáváme, že Ježíš Kristus byl vzkříšen do nového živo-
ta. Toto vzkříšení svítí do života věřících jako světlo do temnot.
My, kteří žijeme v 21. století, nemůžeme zapomenout, že jsme poznali život,
smrt a vzkříšení Ježíše Krista díky církvi. Historická věda se snaží zachovat
minulé děje, aby nezapadly v zapomenutí. Píše o nich do knih. I církev vytvo-
řila knihu, jejíž obsah sděluje zvláštním způsobem, kázáním. Jím předává své
poznání víry v Ježíše Krista. Kázání je její prvořadý úkol, totiž jediný. Aby
byla církví, musí kázat. Pokud káže, je historickým pokračováním Božího zje-
vení v Kristu.
Slýcháme a také to říkáme, že církev káže Boží slovo. To je správné, rozumí-
me-li pod Božím slovem víc než slovo. Samými, pouhými slovy nelze totiž
obsáhnout celého Krista. Na brněnském betlémském kostele je nápis „My
kážeme Krista". Je to poněkud okleštěný citát z 1K 1,23. Apoštolovi velice
záleželo na tom, aby kázal Krista ukřižovaného. V jeho kříži viděl naplnění
jeho cesty za člověkem. Spolehni se, člověče, Kristus nejen kázal, ale položil
svůj život za tebe a za mnohé. Církev, tvůj sbor, je tím místem, po němž evan-
gelium o Kristu přichází až k nám. Odtud, ze sboru Kristových bratří a sester,
proniká do světa a stále se světu připomíná.      
Ti, kdo Kristovým jménem mluvili, s důrazem upozorňovali, že "nekáží sami
sebe": „Nezvěstujeme sami sebe, ale Krista Ježíše jako Pána"(2K 4,5). Tak od
začátku církev stanovila normu křesťanského kázání. Ne každé kázání je
Božím slovem. Církev dala kazateli do rukou Bibli, Starý a Nový zákon. To,
co se tam událo, bylo povýšeno jako jediné a jedinečné, jako norma. Kázání
apoštolů Petra a Pavla, Jakuba a Jana zůstávají po všechny věky normou všech
dalších kázání. Každé nedělní kázání, které chce být Božím slovem, podléhá
této normě. Nestačí, aby kazatel měl v rukou Bibli a něco z ní přečetl. Nejde
také o to, aby z ní co nejvíc citoval. Jde o to, aby duch a život prvotní církve
zůstával normou, vzorem pro život církve v každé době. Apoštolská kázání
svou růzností odpovídají  těm, kdo by se chtěli spokojit jen s tím, co čtou v
Bibli a odmítali každé další kázání. Ačkoliv bych si dovedl představit církev,
kde by se četla jen kázání biblických

Církev jako most ke Kristu
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Západní civilizace – sami proti sobě

IV.
„A Hospodin vysadil zahradu 

v Edenu na východě 
a postavil tam člověka, 

kterého vytvořil..."
(1M 2,8)

Ráj. Toto slovo si udrželo svoje mís-
to ještě i v našem nenáboženském
slovníku. A třebaže nám není k dis-
pozici přesný popis toho, co ráj je
(protože i tady platí omezenost a
zkreslenost všech našich materiali-
zujících, popisných představ), vyba-
ví se nám se slůvkem ráj to nejkrás-
nější, o čem bychom jen chtěli snít.
Naše sny bývají v tomto ohledu
pestřejší než střízlivé vyprávění bib-
lické. V Bibli se slovo „ráj“ vyskytne
jen řídce. A jeho nejvlastnější vý-
znam, jak uvádí i druhá kapitola Ge-
neze, je zahrada, zahrada Eden. Eden
je hebrejsky příjemnost, místo mimo-
řádné, krásné, milé... Hlavně měst-

ský lid dokáže ocenit příjemnost a
vzácnost obyčejné zahrádky. Právě
to příjemné a vzácné dává člověku
Pán Bůh k bydlení. Člověk dostává
pro svůj pozemský život ráj.
Svět nám darovaný z Boží ruky po-
skytuje ohromné podmínky pro ži-
vot. I odtud vyplývá krásné povzbu-
zení: svůj život na zemi nehodnoť
jen jako svízel a dřinu, jako něco
málo hodnotného a nedůležitého,
ale objevuj i ve svém pozemském
životě rysy Božího ráje. Život s nej-
kladnějším, nejvděčnějším předpo-
rozuměním, s viděním toho, co je
cenné a ušlechtilé - v tom jsou zákla-
dy zdravé biblické životní „filoso-
fie“. A ještě jedno k tomu neodlučně
patří: „Hospodin Bůh postavil člověka
do zahrady Eden, aby ji obdělával a stře-
žil.“ Znovu se to tady opakuje. Ano i
obdělávání a střežení je nezbytné.
Ráj - to jsou dokonalé předpoklady
života, které je nutno opatrovat. Ráj

je možno i ztratit, i druhým ho vzít...
A ze zahrady Eden, z toho nejkrás-
nějšího místa ve vesmíru, které dal
Bůh lidem k životu, udělat spáleniš-
tě, bitevní pole, skládku... místo, kde
vládne napětí, svár a nedůvěra. Ráj
je potřeba obdělávat a střežit. Chce to
nasazení, odpovědnost a práci.
Už jsme si i trošku výše pověděli, že
není počinem nejšťastnějším pokus,
jenž by chtěl příliš popisně zachytit,
definovat ráj. Jak by bylo možné
odpovědět třeba na otázku, kde že
ten ráj vlastně doopravdy byl? To
bychom někdy rádi zas takto před-
mětně, třeba zeměpisně věděli.
Jezdilo by se tam na zájezdy a na
rekreační dovolené. Prodávaly by se
tam cukrovinky, párky v rohlíku a
zaručeně pravá rajská jablíčka.

Jan Nohavica

Pokračování příště

Na začátku

Dokončení na str. 2

Deset zastavení nad prvními stránkami Bible
Pokračování z č. 14

Dokončení na str. 3

14. května uplyne 690 let od narození „otce vlasti“ Karla IV.
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Text: Sk 5,34-42. Čtení: Sk 5,17-33 
Někdy se zdá, že hlavním televizním pořadem jsou reklamy. Nemám je rád,
mám při nich pocit neodbytné masáže, cítím se manipulován do postojů a
názorů, které mi nejsou vlastní. Občas se však reklamě nevyhnu: „Chcete mít
sportovní vypracovanou postavu?" Zasměji se, opravdu nechci. „Chcete
dosáhnout na rodinný dům v klidu a zeleni?" Ani to není můj sen. „Rádi
byste na dovolenou do teplých krajů s palmami a mořem?" Nikoli, jedu sta-
novat na Šumavu. Nakonec mi ze všech reklam utkvěla jediná otázka: chce-
te? Nechcete to, nechcete ono, co tedy chcete?
Každý tuto otázku řeší. Co chceme? Zdraví a klid, dobré jméno, slušné živo-
bytí i slušné sousedy, pocit bezpečí a přátelství a lásku, alespoň některých.
Máme-li děti, chceme, aby našly dobré uplatnění, byly šťastné, abychom my i
ony žili ve společnosti, kde bude platit zákon, spravedlnost, morálka. 
A snažíme se. Pracujeme, řešíme problémy, vychováváme. Někdo je silnější a
aktivnější, jiný spíš zápasí s nedostatkem času, sil nebo nápadů. Dětem dává-
me, co můžeme a čeho jsme schopni. Oblékneme je, nasytíme, dáme tolik
lásky a tak, jak umíme. Rozvíjíme jim vzdělání, zájmy, navštěvují různé
kroužky, učí se jazyky, možná přidáme i nějakou tu pomoc známostí a pří-
mluvou. Někdy posíláme děti do kostela - v neděli, někdo i ve všední den; ve
srovnání s celkem je nás málo, ale přece.
Jsou i takoví, kteří se snaží hodně, ze všech sil. Bojovní, neúnavní propagáto-
ři myšlenky, polemici, aktivisté. Některý publikuje, jiný protestuje, ten vytvá-
ří fondy, jiný zakládá občanská sdružení. Každý má nějakou myšlenku, již
považuje za dobrou, někdy za jedinou, někdo ví, že ji vytvořil, jiný ji pova-
žuje za vnuknutí. Někdo bojuje za čistotu ovzduší, jiný za zisky betonové
lobby, ten za práva homosexuálů, někdo za národ proti multikulturní společ-
nosti, jeden pro sjednocení Evropy, jiný proti němu, jeden za uvolnění příliš
zkostnatělé církve, jiný za upevnění příliš liberální - téže církve. Pak stojí
proti sobě, často v hlubokém nepřátelství.
A všichni chtějí klid, radost a dobré zdraví, slušné živobytí i sousedy, spra-
vedlivou společnost pro sebe i pro své děti. Výsledkem jsou napětí, konflik-
ty, někdy nenávist, bolesti, stres. Naprostý opak původního chtění všech.
Naše chtění nás postavila proti sobě.
Epizoda ze života apoštola Petra by nás pro srovnání nenapadla. Stalo se to
dávno, máme o tom jen kusé zprávy. A hlavně - s apoštolem, biblickou posta-
vou, pro podstatnou část křesťanů světcem, k němuž se modlí, by nás nena-
padlo se srovnávat. Proč ne? Teď je v situaci podobné naší! Se svými bratřími
a se svým poznáním stojí proti náboženským představitelům země a je tu
napětí. Obě strany něco chtějí, a hůř: obě strany mají své myšlenky za Boží
dar, oba tábory se modlily, dokonce k témuž Bohu; a stojí proti sobě jako
nepřátelé, funguje tu i násilí. Apoštol chce zvěstovat evangelium o Ježíši
Kristu, má z Božího vedení potvrzeno, že je to správné, že to dělat má i musí.
Kněží chtějí apoštoly kazatele umlčet, protože z Božího zákona vyčetli, že je
hřích vydávat se za Boha na zemi, jak to dělal Ježíš, o němž kážou. Obě stra-
ny dovedlo jejich poznání k tomu, oč teď usilují. A bojují spolu.
My o tom čteme a nahlížíme své problémy. Ne, nechceme domy ani vypraco-
vané postavy, jen klid a spravedlnost, právo a jakž takž živobytí. Co nám k
tomu může dát Písmo svaté, evangelium, víra, církev? Co může Bible, církev,
víra dát našim dětem? Co nás přiměje, abychom věnovali čas i síly, kapacitu
„Božím věcem"? Co chceme?
Teď povstává další postava, Gamaliel. Je to farizeus, zbožný znalec Zákona.
Má velkou autoritu, na jeho slovo ostatní dají. Kdyby Gamaliel řekl slovo,
apoštolové by byli ukamenováni. Jenže on položí jinou výchozí jistotu: „Ne-
chcete přece bojovat proti Bohu." 
Tak Gamaliel naši otázku z reklamy, totiž „co chcete", nasměruje velmi hlu-
boko: přece nechcete bojovat proti Bohu? Zní nám to možná cize, ale to je
docela přesně pokračování naší otázky! „Co chcete" opravdu, do hloubky, „co
chceme" tak říkajíc tváří v tvář své konečnosti, „co chceme," abychom se jed-
nou za svůj život nemuseli hanbit my nebo ti, kteří nás budou oplakávat? Už
jsme opustili banality vypracovaných postav a módy „in", ale co chceme?
Začněme odjinud: co je svět? Má nějakou jednotící myšlenku? Neodpoví-
dejme snadno a rychle! Zkusme to opačně: panuje světu a životu člověk, já,
druhý, mocenské špičky? Nikoli, říká i prostá zkušenost. Vládne náhoda? To
už zní věrohodněji, ale velmi beznadějně, podobně jako blíže neurčený
„osud". Přírodní zákony, jiné zákony? Ty známe jen trochu a naše zjištění
není vždy spolehlivé a nikdy ne úplně. A vždycky, úplně vždycky se naše
poznání stejně opírá o důvěru, spolehnutí, o nějakou víru. Tak tedy: jestliže
věříme, že svět je dobrý, i když složitý, jestliže věříme, že celkové jeho smě-
řování není bezprizorní a nahodilé, jestliže tušíme nějakou sílu lásky, pak
jsme velmi blízko Bohu. Ač třeba nejsme křesťané, už vůbec ne členové círk-
ve, jsme takto, ve své víře a naději blízko Bohu Starého i Nového zákona, Otci
Pána Ježíše Krista i Duchu svatému.
Pak „bojovat proti Bohu" znamená opak, totiž spoléhat pouze na sebe, mít za
pána světa sebe, náhodu, osud nebo přírodní zákony kombinované chaosem
a nahodilostí. „Bojovat proti Bohu" pak znamená povýšit vlastní „co chci" za
jediné, co určuje mé kroky, co mě motivuje.
Gamaliel ukazuje cestu opačnou: vede posluchače, aby své kroky podřídili -
komu? Hospodinu, Bohu. Jak? Jak ho poznám? Zůstaňme zase skromní, i k
tomu vede biblický Gamaliel. Kroťme svou radikalitu, tvořivost a lví bojov-
nost. Dějiny ukážou. Jestli to, s čím bojujete, je Boží dílo, udrží se a nic je
nezmůže. Je-li to dílo jen lidské, padne. Dokladem jsou pro Gamaliela dva
příklady, nějací Theudas a Judas (Juda, Jidáš) Galilejský, nábožensko-politič-
tí radikálové, sektáři.
Co z toho vyplývá pro naši otázku? Co chceme, jsme řekli hned na začátku. A
nechceme bojovat proti Bohu. Ať jsme křesťané nebo ne, cítíme relativitu lid-
ské vůle, vědění a rozhodování. Připsat vládu náhodě nebo osudu je pod naši
úroveň. Chceme prostě dobrý život, pravdivý, smysluplný, snad spokojený a
radostný. 

Ačkoliv jsem členem jiné církve, tak již
několik let se zájmem sleduji aktivity
evangelického sboru v Lounech. Ze
zajímavých akcí mohu uvést napří-
klad hojně navštěvovanou výstavu
betlémů, varhanní koncert bratra Ko-
courka z Německa, ekumenickou bib-
lickou hodinu s mexickým misioná-
řem bratrem Bernardem, besedu o mi-
sijní práci ČCE mezi Romy na Sloven-
sku a v neposlední řadě vánoční diva-
delní hru „Mé oči viděly Tvé spasení",
kterou pod vedením místního du-
chovního nacvičila zdejší mládež.
Jsem také rád, že lounský farář mgr.
Tomáš Pavelka odmítl prohlášení
Spolku evangelických kazatelů o pod-
poře zákona o registrovaném partner-
ství. V této souvislosti se domnívám,
že ne náhodou v Lounech existuje dět-
ský klub a pravidelné setkávání mlá-
deže. Vždyť právě obavy o mravní
výchovu následujících generací jsou
vzhledem k této právní úpravě pod-
statné. Myslím si, že je velmi důležité,
aby dospělí šli v tomto směru příkla-
dem.
Nedávno jsem spatřil dvě přibližně
patnáctileté dívky držící se za ruce
jako milenci. Pomyslel jsem si, že se
jedná o nějakou hru, jakýsi nácvik na
kluky. Ale má dcera záhy prohlásila:
„Ten svět se, tati, kazí docela rychle!" A
vskutku, není divu. Vždyť mladí dnes
mohou sledovat pořady typu reality
show, které prezentují homosexualitu
jako zcela normální. Státní legislativa
jim to posvětila výše zmíněným záko-
nem, takže nezbývá než s hrůzou oče-

kávat, kdy se dostaví patřičná změna
učebnic biologie či sexuální výchovy.
Co mě však jako pozorovatele protes-
tantismu zaráží, je zřetelný odklon
některých liberálně laděných evange-
líků od Písma. V mých utkvělých
představách stále převládalo vědomí,
že Hus, Luther, Kalvín, Wesley a další
podnítili vznik tohoto typu církví
zejména z důvodů snahy o duchovně
intenzivnější život podle Ježíšova po-
selství. Domnívám se, že věřící by měli
usilovat o poznávání Pravdy a podle
toho také jednat. Pokud se tak neděje,
hrozí církvi zesvětštění. Lidé ze světa
totiž neuznávají za dobré poznávat
Boha, a proto je Bůh vydává jejich
zvrácené mysli, aby dělali, co se ne-
sluší. (Ř 1,28)
Podle deníku iDnes Církev českobra-
trská evangelická přivítala ústy svého

synodního seniora Joela Rumla legis-
lativní úpravy soužití osob stejného
pohlaví. Necítím se povolaný tento
názor komentovat, spíše bych raději
připomněl jiné prohlášení tohoto
vrcholného představitele evangelíků v
Českých zemích: „Manželství považuji
za jedinečnou příležitost k odhalování
všech krás života. Proto se domnívám, že
nejlepší zázemí pro růst dítěte poskytuje
uctivé, láskyplné a věrné soužití muže a
ženy."
A tak mě napadá, zda křesťané by
neměli právě úctou k svátostnému
charakteru manželství svým příkla-
dem ukazovat světu Lásku a Pravdu.
Zároveň si kladu otázku: „Kdo jiný než
církevní společenství má uchovávat tradič-
ní etické hodnoty, tak aby je bylo možno
předávat a oživovat?"

Ing. Ivo Kraus

Protestantská etika očima náhodného 
návštěvníka bohoslužeb?

Nad Biblí

Gamalielova otázka

apoštolů, nedovedu si představit cír-
kev, která by kázala bez biblického
základu. Církev bez Bible by nebyla
církví, ale pouhým spolkem bez zá-
kladu, pouhou smyšlenkou.
To však člověka napadne, když shle-
dává, jak Bible postupně ztrácela své
někdejší postavení u domácího stolu.
Drží se tam s příručkou Na každý
den, kterou si však opatřuje jen zlo-
mek našich domácností. Mějme však
naději, že tak jako si Bible udržela
své místo na kazatelně, jež bylo v
minulých staletích ohroženo, udrží si
své postavení i u našeho stolu. A ještě
víc: Mějme naději, že pocit prázdno-
ty a nesmyslnosti, který se přelévá ze
světa do církve a do našich domovů,
nám pomůže otevírat uši a duši pro
Boží slovo a nastane čas, kdy služba
církve a Božího slova bude dychtivě

přijímána jak v našich sborech, tak
ve světě. Zatím záleží na každém z
nás, abychom se nestyděli za evange-
lium Kristovo a pomáhali svým svě-
dectvím víry lidem kolem sebe, aby
se i oni vydali cestou za Ježíšem a
nalezli v církvi dočasný domov, kde
dostanou najíst a napít z kázání
Božího slova.
Církev nezahyne. O ni se nemusíme
bát. Je jako nedobytný hrad, naplně-
ný vším nebeským zbožím, totiž těmi
dary, které Bůh vložil do svého Syna.
Všechna ta dobrodiní jsou k nalezení
v Bibli, již Bůh poskytuje všem li-
dem. Lidé vědí, že je tu církev a že je
tu Bible, z níž se v kostele káže Boží
slovo. Toto vědomí je však do kostela
nepřivede. A když už se stane, že ze
zvědavosti nebo z jakési povinnosti
překročí jeho práh, zůstávají pouhý-
mi diváky dějství, které se jich netý-

ká. Třeba tam slyší kázání o zjevení
Boha v hořícím keři, které změnilo
Mojžíšův život, nebo o světle, které
oslepilo Saula před Damaškem a uči-
nilo jej apoštolem pohanů. To všech-
no jsou pro diváka v kostele dávno
minulé děje, jež žádný člověk nepři-
jme sám ze sebe jako zjevení pro
sebe. Musí tedy existovat ještě jiný
prostředek, jímž se Boží dary, jež Bůh
vložil do Krista, dostanou až k nám
do srdce. Tradice (církev, Bible, kázá-
ní) na to nestačí.
Pokud žijeme bez Krista a mimo
Krista, jeho život, utrpení a láska ne-
mají pro nás význam. Musíme se s
Kristem spřátelit, musíme ho obléci,
jak řekne apoštol, jinak nám nemůže
patřit nic, co je jeho. Musíme v něho
uvěřit. "Mějte víru v Boha. Věřte, že
všechno, oč v modlitbě prosíte, je
vám dáno, a budete to mít" (Mk
11,22.24). Z těchto Ježíšových slov je
zřejmé, že víra není nic náhodného
jako štěstí. Je to bláhová pověra,
velmi rozšířená, že o víru není třeba
usilovat, buď je nebo není, podobna
té houbě, které se v jižních Čechách
říká "bez práce". Našemu usilování o
víru přichází vstříc Duch svatý, jehož
tajné působení změní srdce člověka,
jenž pak svou víru nepřisoudí sobě,
ale Duchu svatému: Dar je to Boží!
O ten se starejme. Vy ještě nevěříte v
Ducha svatého? On se nám ozývá
tichým klepáním, ale my ho nechce-
me vpustit. Docházíme k tomu, že si
znevážíme církev i sami sebe. Upa-
dáme ve svém vězení až na dno své-
ho osamocení. Ale to ještě není náš
konec. Bůh pro nás připravil záchran-
nou síť. Poslal svého Syna, aby
zachránil zatvrzelé hříšníky. Usta-
novil svou církev, aby v kázání pře-
dávala slovo záchrany a nového živo-
ta všem, kdo chtějí slyšet. Jim pomá-
há Duch svatý, aby se jim kázání pro-
měnilo v slovo Boží.

Josef Veselý

Církev jako most ke Kristu
Dokončení ze str. 1

A křesťanství, víra, církev - je to dobrá cesta k tomuto cíli? My, kteří jsme v
církvi vyrostli, známe ji a máme ji za svou, řekneme „jistě" a myslíme to
vážně. Víra a církev patří nedílně do našeho myšlení i našeho programu. 
To nejsou otázky roduvěrného evangelíka, ale jsou to otázky dnešního člově-
ka, pokud o křesťanství někde zavadil. Ale ani křesťanům neuškodí, když
znovu promyslí svou víru ve světle otázky inspirované reklamou „co vlastně
chceme".
Tak tedy: věřím, že církev je Boží dar. Věřím s Gamalielem, že jedním z
Božích darů je Boží lid, totiž ti, kteří věří, že svět je dobrý, i když složitý, a že
jeho celkové směřování není beznadějné, bezprizorní a nahodilé, ti, kteří tuší
sílu Boží lásky. Věřím, že Pán světa i mého života, jímž není osud, náhoda ani
nikdo z lidí včetně mne samého, tedy že Pán světa tu chce mít ty, kteří spolu
mluví, komunikují, sdílejí svou víru a chtějí se o ni rozdělit s ostatními. Tak
věřím, že církev je Boží dílo.
Tuším, že církev je i lidské dílo, a to velmi lidské, člověčí. Tuším, že mnoho z
toho, co považujeme za neměnné učení, ba i posvátné pravdy, jsou lidské
nápady, často bizarní, a lidské záměry, často mocenské a ziskuchtivé. Věřím,
že mnoho z toho, co církev chce, má, drží nebo vyžaduje, za pár desítek let
nebude nebo podstatně zvětrá a zchátrá. Možná se společenství křesťanů za
sto let nebude jmenovat „českobratrská evangelická" a možná ani ne „římsko-
katolická", ač svou církev i její největší sestru mám docela rád.

Pavel Klinecký
(zkráceno)

14. května uplyne 690 let od narození jednoho z našich nejvýznamnějších panovníků
Karla IV. Jeho význam zhodnotil už nad jeho rakví Vojtěch Raňkův z Ježova, mistr
pařížské Sorbonny, který ho nazval "otcem vlasti". Toto označení mu zůstalo i v našich
pozdějších dějinách. Jeho doba byla vždy vnímána jako velké období českých dějin, a to
v oblasti politické, kulturně–historické i duchovní, i když ne vždy se kladl stejný důraz
na všechny tyto aspekty. Málo se mluví o jeho vlivu na reformaci, i když to byl právě
on, kdo přivedl do Prahy Konráda Waldhausera a ve svých službách zaměstnával Jana
Milíče z Kroměříže, který ho dokonce jako podkancléř doprovázel v letech 1360-62 na
jeho cestách po říši. Jan Milíč z Kroměříže, zvaný „plamenný kazatel“, volal po vnitř-
ní obnově církve, útočil na církevní hodnostáře i církevní řády a byl přitom přesvědčen,
že příchod antikrista je nevyhnutelný (v roce 1366 dokonce za antikrista označil samot-
ného Karla IV., za což byl pak krátce vězněn). Je tedy nepochybné, že jeho kázání měla
na zbožného Karla IV. jistě vliv. 

(noe)

Karel IV. a reformace
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Není žena jako žena, ale
rybář měl opravdovou
semetriku. Pořád ho jen něčím trápila.
"Proč jen jsem si tě vzala?" opakovala té-
měř každý den. "Kam jsem to dala oči a
rozum? Takový nuzák! Ani nové necky
mi nemůže pořídit! Myslela jsem si, že
budeme prodávat na trhu ryby a
postavíme si novou chalupu.
Ale ty přineseš domů sot-
va pár mřenek, aby-
chom neumřeli do-
čista hladem." Ry-
báře tyhle manžel-
činy výčitky mrze-
ly a prchal před
nimi k vodě.
Kteréhosi rána
zabrala rybáři
ryba a když ji
vytáhl z vody,
zářily jí šupiny,
jako by byly ze
zlata. Byla to vůbec
zvláštní ryba, po-
něvadž rybáře oslovila
lidskou řečí: "Pusť mne
prosím! Jestli mě hodíš zpátky
do vody, splním ti tři přání." Rybář se
však nedovedl tak zčistajasna rozhodnout
a vymínil si, že se o přáních poradí s man-
želkou.
"Jestli je to opravdu kouzelná ryba, ať mi
přičaruje nové necky a spraví nám došky
na chalupě!" řekla žena. Rybář se vrátil 
k vodě, zavolal na zlatou rybku a požádal
ji o splnění ženina přání. "Tak dobrá!"
prohlásila rybka a když se rybář vracel od
vody domů, svítily na střeše nové krásně
žluté došky. Ale žena zdaleka nebyla spo-
kojená: "Proč jsi nepožádal rybku o úplně
nový dům a o pár služek, abych už nemu-
sela sama prát a vařit? Ty trumbero, to ti
vždycky musím všecko napovědět?"
Rybář se tedy znovu vrátil k vodě, zavolal
na zlatou rybku a sdělil jí, že rybářka
chce nový dům a služebnictvo. "Dobrá!"
řekla opět rybka a když rybář přišel domů,
našel všecko podle manželčina přání. Ale
rybářka ani tentokrát nebyla spokojená.
"Kdybys nebyl taková zabedněná hlava,
domyslel by sis, že by pro mne bylo nejlé-
pe být carevnou a mít spoustu peněz.
Honem se vrať k vodě, snad ti zlatá rybka
i tentokrát vyhoví." Rybka nic nenamíta-
la a vyhověla i v tomto případě. Když
bude rybářka carevnou, snad konečně ne-
bude mlít pantem.
Ale rybářčina spokojenost neměla dlouhé
trvání. V prvních měsících ji bavilo jen
tak chodit po paláci a poroučet. Taky si
ráda zkoušela nové a nové šaty, které jí

šili přední krejčí a šva-
dleny. Potrpěla si teď též

na honosné stolování. K snídani, obědu i
večeři si vždy naporoučela všecky možné
paštiky, dorty a kořalečky. Jenže uplynu-
lo sotva půl roku a takový život se jí začal
zajídat. Po pirožkách rychle tloustla,

takže jí švadleny musely povolovat
staré šaty a šít nové. Také se jí

daleko hůř vstávalo z trů-
nu, do schodů se zadý-

chávala a zlatník jí
musel přepilovat

prsteny, protože
jí najednou byly
malé.
Nikdo by tomu
nevěřil, ale ca-
revně rybářce
se začalo stýs-
kat po práci. I

když dovedla hu-
bovat od rána do

večera, nebyla to v
jádru špatná ženská.

Najednou zatoužila po
bělení prádla, po kuchání

ryb a po posezení s rybářem
před starou chalupou. - Copak rybáři bylo
hej! I když byl carem, nedělal ze sebe
honoraci. Dál chodil na ryby a rád se ba-
vil se starými sousedy. Ale carevna ry-
bářka šťastná nebyla.
Když se rok s rokem sešel, vypravila se 
k vodě - na místo, kde její muž chytil zla-
tou rybku, "Zlatá rybko, prosím tě, zjev
se a splň mi ještě jedno přání!" volala
rybářka. Zlatá rybka nebyla z těch, kdo se
zlomyslně radují, když se druhým něco
nepovede nebo vymstí, a proto se nedala
dlouho prosit a vynořila se. "Prosím tě,
rybko, udělej to tak, aby všechno bylo zas
jako dřív," škemrala rybářka, "Tak dob-
rá!" prohlásila zlatá rybka, která toho
nikdy moc nenamluvila. Tak docela stejné
jako dříve to však nebylo. Z rybáře a ry-
bářky byli sice najednou zas chudí lidé,
ale nové necky a opravenou střechu jim
zlatá rybka nechala. Byla to opravdu
hodná ryba.

Někdo mívá neustále 
spoustu nesplněných přání.

Vážiti si toho, co má, 
často není schopen ani.
Uč se život přijímati 

tak, jak plyne, z Božích rukou!
Ať ti nesplněná přání 

nikdy nejsou vleklou mukou!

Daniel Henych
Pokračování příště

Západní civilizace – sami proti sobě

Zlatá rybka
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ekonomické, tak z hlediska osobních
svobod a možností. Takový stav nikdy
v dějinách nebyl a mám obavy, že patr-
ně už nikdy také nebude. Rád bych se
mýlil.
Čím to, že je tolik lidí nespokojených,
přestože si žijí na velmi vysoké životní
úrovni a těší se všemožným svobo-
dám?
Mám na to určitou odpověď jako křes-
ťan, ale tu zde pouze naznačím. Je to
proto, že nedokážeme být vděční.
Jelikož jsme ztratili vztah k Bohu, za-
čali jsme si myslet, že na všechno
máme nárok. Že máme nárok na bla-
hobyt, na svobodu, na demokracii, na
lidská práva, na vzdělání, na zdravot-
nictví…Jakmile ale začneme k životu
přistupovat z hlediska nároku, bude-
me plošně nespokojení i bez ohledu na
míru blahobytu, pohodlí i svobody. To
by ale bylo na jiný článek, a tak mi
dovolte, abych se vrátil k politice. 
Na stav věcí se můžeme dívat z hle-
diska absolutního či z hlediska relativ-
ního. Z hlediska absolutního naše
vláda – podobně jako žádná jiná
vláda, až už demokratická či jiná –
nemůže obstát. Bují korupce. Politické
strany slibují nesplnitelné. Romové
jsou diskriminováni. Vládne tu skrytý,
tu zjevný rasismus. Policie je neschop-
ná. Soudy jsou pomalé a nespravedli-
vé. Z hlediska absolutního je americká
zahraniční politika naprosto nemožná.
Měří dvojím metrem. Podporuje dik-
tátorské režimy. Zasahuje vojensky na
opačné straně zeměkoule. Nadto je
značná část amerického obyvatelstva
geograficky, historicky i politicky ne-
vzdělaná. Můžeme se ovšem na věci
dívat i z hlediska relativního. A toto
hledisko mi právě chybí u západních
levičáků minulosti i dnešních kritiků
Ameriky, případně Izraele.
Skvrnami na americké politice jsou
zejména Guantánamo a mučení věz-

ňů v Abú Ghraibu. Obojí je (případně
bylo) nespravedlivé a neomluvitelné.
Proti obému je třeba se stavět. To je
hledisko absolutní a rozhodně by-
chom ho neměli pominout.
Podívejme se na věci z hlediska rela-
tivního. Na Guantánamu je několik set
vězňů. Kolik je jich v Severní Koreji?
Kolik je jich v Číně? Kolik je jich v Írá-
nu? Kolik je jich v Pákistánu, v Barmě?
Utrpení v těchto zemích je nejen srov-
natelné, je dokonce často mnohem
větší než utrpení vězňů v Guantá-
namu.
Je zde ale ještě další věc. Přímo ve
Spojených státech mohou existovat
lidé, kteří proti těmto jevům bojují.
Agentura Associated Press dosáhla
toho, že vláda Spojených států musela
odtajnit identitu zadržovaných vězňů.
Ti, kdo mučili vězně v Iráku, byli sou-
zeni – a odsouzeni. Nic takového se
nestalo v zemích, které jsem namátkou
jmenoval. V těchto zemích není
možno na taková fakta ani poukázat,
aniž by člověk byl připojen k těm, na
jejichž zoufalý osud poukazuje. Přesto
hněv, odpor a mnohdy dokonce i
nenávist levicových intelektuálů smě-
řuje stále jen proti Spojeným státům a
Izraeli, v menší míře pak proti jiným
demokratickým vládám. Tady přece
něco nehraje. 
Mám za to, že proti nespravedlnostem
v demokratických zemích musíme
bojovat. Při tomto boji bychom ale ne-
měli ztrácet perspektivu. Mám obavy,
že tato perspektiva právě kritikům
Spojených států často chybí. Tento
nedostatek perspektivy se projevuje
mnoha způsoby a mám za to, že by
snad mohl být i statisticky měřitelný.
Vezměme si následující věc: Největší
povyk spustí všechna média – ať už v
zemích demokratických či nedemo-
kratických, západních či nezápadních,
když zabije Izraelec Palestince nebo
běloch černocha. Když zabije běloch

bělocha nebo černoch bělocha, je
povyk mnohem menší; vzájemné
vraždění černochů mezi sebou musí
dosáhnout gigantických rozměrů (ja-
ko např. ve Rwandě), aby vůbec vzbu-
dilo výraznější pozornost. 
Arabové v Darfúru zabijí za jeden rok
více černochů, než zabili Izraelci
Palestinců za celé své dějiny, ale niko-
ho to nezajímá natolik, aby byla pod-
niknuta nějaká účinná akce. Doví-
dáme se o tom pouze útržkovitě.
Kdopak na Západě ví o bojích v Ni-
gérii či v severní Ugandě? Jak málo
jsme se dověděli o vraždění desetitisí-
ců Číňanů v Indonésii, k němuž došlo
před několika lety?
Média celého světa neustále kritizují
Američany za jakýkoli přehmat. Po-
kud jsme ale přesvědčeni, že každý
lidský život má hodnotu (netvrdím, že
každý lidský život má stejnou hodno-
tu, ale jelikož není na nás, abychom to
poměřovali, musíme tak uvažovat),
pak si kladu otázku: kdo tady měří
dvojím metrem? Hlásím se k západní
civilizaci a jsem přesvědčen, že je to to
nejlepší, co na světě kdy existovalo.
Myslím, že nikdy nebyla úcta k lidské-
mu životu na té úrovni, jako je nyní.
Proto mi vadí, pokud je tato civilizace
neustále za otloukánka. 
Západní civilizace si žije v blahobytu a
relativním bezpečí, ale nemá se ráda.
Proto obviňuje sama sebe ze všeho
možného a mnohdy hledá ospravedl-
nění pro útoky, které jsou na ni podni-
kány, pokud je dokonce přímo ne-
schvaluje. Tento postoj už není pouhá
zdravá sebekritičnost. Obávám se, že
někdy je to až jakási nenávist k sobě
samotné. Nevěští to nic dobrého. Ani
pro Evropu, ani pro jiné. 
A ti „jiní" mnohdy tolik touží se do
Evropy dostat! Po čem budou toužit,
až sami sebe zlikvidujeme?

Dan Drápal

Dokončení ze str. 1

Jsou knihy malé a knihy velké, knihy
tlusté a tenké, knihy mladé a staré i
knihy jinak jiné. Recenzovaná kniha
je velká, tlustá a stará. Hodně stará.
Vyšla před téměř 250 lety – anglicky.
Česky vyšla v r. 2005 a nyní se dosta-
la na knižní trh. A přece je to kniha,
která je moudrá a pozoruhodná. Je
dobré vědět, že je. Seznámit se s ní
stojí za to. Je skutečně cenné. Proč?
Důvod je pro nás speciální. Její autor
– skotský filosof, křesťan - napsal knih
několik. Dvě z nich jsou však světo-
známé. Jedna z nich je u nás známá
mnohým ekonomům. Je to kniha, kte-
rá stojí v pozadí ideje ekonomiky vol-
ného trhu. Jmenuje se „Blahobyt ná-
rodů". Smithova druhá kniha – podle
pořadí napsání však první – „Teorie
mravních citů" (vyšla nákladem Libe-
rálního institutu v Praze, Spálená 51) -
je však u nás téměř neznámá. A přece
je základem té, kterou studují ekono-
mové volného trhu. Bez ní je možno
při realizaci volného trhu zabloudit
nebo z něj udělat „ring volný" – bez
jakýchkoliv sportovních pravidel boje
„na ekonomický život a smrt".
Oč v této knize jde? Nejstručněji řeče-
no: jde v ní o to, jak spolu žít, a to tak,
aby všem bylo dobře. Jinak řečeno: žít
ve spravedlivém světě. O tuto sprave-
dlnost, o její pojetí, o mravní charak-
ter žití na tomto našem světě  autoro-
vi jde v prvé řadě. Adam Smith jde na
věc soustavně. Vychází z nejjedno-
dušší situace – setkání člověka s člo-
věkem - a toho, co se mezi dvěma

lidmi děje. Sleduje, jak jeden reaguje
na to, když druhému je dobře nebo
zle, kdy toto poznání, jak druhému je,
je na místě (správné) a kdy správné
není, kdy je možno s tím souhlasit a
kdy naopak je třeba se postavit proti.
Tak krok za krokem se dostává až k
tzv. třetímu – neutrálnímu pozorova-
teli, který zobecňuje poznání „mno-
ha" lidí. Tak dává určité měřítko pro
hodnocení daného jednání či činu jed-
nou jako morálně dobrého, jindy jako
naopak morálně špatného.
První část knihy se čte i po tolika
letech, jako by byla psána dnes – mi-
mo jiné i dík mimořádně dobrému
překladu. Hovoří se o zcela přirozené
a vrozené schopnosti člověka vžívat
se do emocionální situace druhého
člověka, jak mu citově „rozumět", jak
ho chápat, a to za přerůzných podmí-
nek. Pozornost je věnována vděčnosti
jako prvnímu kroku na cestě k naděj-
nému spolužití – i o tom, kde vděč-
nost je a kde není na místě. Tak se
dostáváme k otázce láskyhodných a
úctyhodných ctností – a  ke konstato-
vání, pro které knihu stojí za to číst. 
Adam Smith v této knize ukazuje, jak
„vědecké" základy morálky jsou v
harmonii s tím, co nám přináší zvěst
Bible – křesťanství. Podle autora
výtečného, zasvěceného a potřebné-
ho dodatku, Jána Pavlíka, jde o pokus
spojovat vrchol antické filosofie – sto-
icismus – s křesťanským pojetím soci-
álních vztahů lásky.
V recenzované knize je toho však

nepředstavitelně více. Autor pojedná-
vá o chvályhodnosti a hrůze z obvi-
nění, o autoritě, kráse, vlivu zvyku a
módy na mravní city, o otázkách štěs-
tí, dobročinnosti – a obecně i speciál-
ně o ctnostech, tj. o tom, na co se 
v současné době téměř zcela již zapo-
mnělo. Hovoří se zde nejen o zákla-
dech spravedlnosti, ale i o společen-
ských systémech mravných a ne-
mravných atp.
Proč je dobré vědět, že takováto kniha
existuje – i v češtině? Důvod je nasna-
dě: otázka morálně hodnotného jed-
nání zdaleka nepatří k věcem, které
by měly upadnout v zapomnění.

Jaro Křivohlavý

„Teorie mravních citů"Recenze

Respekt 16/2006 přinesl celkem zají-
mavou „reportáž" Petry Švehlové o
Jidášově evangeliu. Autorka se ne-
nechala strhnout k laciným senza-
cím, což jí jistě slouží k dobru. Škoda
jen, že v samotném úvodu článku je
jedna velmi zavádějící věta: „Na
rozdíl od proroka Muhammada,
který svůj Korán vlastnoručně se-
psal, Ježíš po sobě nezanechal ani
řádku a možná neuměl ani psát."
Jak je to doopravdy? Muhammad
Korán nepsal, nýbrž diktoval. Z dů-
vodů mně ne zcela jasných si musli-
mové dokonce zakládají na tom, že
Muhammad byl negramotný. Jakým

způsobem Korán vlastně vznikl, je
do jisté míry předmětem sporů,
různí se zde stanoviska islámské
ortodoxie a historické vědy. Nic-
méně jak věda, tak islámská ortodo-
xie jsou zajedno v tvrzení, že sám
Muhammad Korán nepsal.
Je pravda, že „Ježíš po sobě nezane-
chal ani řádku", ovšem že psát uměl,
je téměř jisté. Zakládat toto tvrzení
na zprávě, že „psal prstem do pís-
ku", když k němu přivedli ženu při-
stiženou v cizoložství, by jistě nesta-
čilo. Nicméně evangelia přinášejí
zprávy o tom, že Ježíš veřejně před-
čítal v synagóze, a pokud vím, tyto

zprávy nebyly zpochybňovány ani
těmi nejskeptičtějšími odborníky.
Předpokládat, že někdo umí číst tak
dobře, že je schopen veřejně předčí-
tat, ale neumí přitom psát, vyžaduje
značnou dávku představivosti. 
Z dobových pramenů vyplývá, že
gramotnost byla v Judsku a Galileji
prvního století poměrně vysoká,
kupodivu patrně ne o mnoho nižší
než v současné Palestině. Proto člo-
věk nemusí být zapálený křesťan,
aby se přiklonil k názoru, že Ježíš
byl plně gramotný. 

Dan Drápal

Závažné chyby v dobrém článku



Mám ho často před očima. Rychlý,
pohyblivý, bystrý. Chodící biblická
konkordance. Vážný tam, kde se jed-
nalo o Boží věci, plný humoru a rados-
ti zvlášť při setkání s mladými lidmi.
Takový byl bratr farář Jaroslav Adá-
mek, církevní pracovník a především
vyznávající křesťan, patřící do oblaku
svědků naší církve.
Před 20 lety v noci z 23. na 24.května
1986 zemřel v kruhu svých nejbližších.

Vliv rodiny
Narodil se 20. srpna 1910 v Holešově
v rodině podnikatele Jana Adámka a
jeho manželky Marie, rozené Buldro-
vé z chlebského sboru v Čechách. Ro-
diče se seznámili v prusinovickém
sboru, do něhož patřili i evangelíci z
Holešova. Zde také začínal duchovní
život malého Jaroslava i jeho o 5 let
mladší sestry Vlasty pod vedením
zbožné maminky. V dvacátých letech
se rodiče přestěhovali do Přerova na
Moravě. Vedly je k tomu nejen hospo-
dářské zájmy, ale především touha žít
uprostřed evangelického sboru. Jaro-
slav byl cílevědomě vychováván k to-
-mu, aby jednou převzal rodinný pod-
nik na výrobu pleteného zboží.
Vystudoval vynikající německou ob-
chodní školu v Novém Jičíně, kde zís-
kal vedle odborného vzdělání i dů-
kladnou znalost německého jazyka.
V přerovském sboru byl konfirmo-
ván. Stal se aktivním členem  a zane-
dlouho i předsedou přerovského
sdružení mládeže. Podobně jako vět-
šina mladé generace měl v té době
vedle života v církvi mnoho dalších
zájmů. Při setkání s evangelickou mlá-
deží z Nového Města na Moravě se
sblížil s Jaruškou Dvořákovou, která
se v r. 1936 stala jeho manželkou. Spo-
lečnou radost novomanželů brzy
zakalila smrt maminky Dvořákové,
která zesnula v pouhých 44 letech.
Bratr Adámek vzpomínal na mamin-
ku Dvořákovou jako na příkladnou
křesťanku, která milovala Pána Ježíše
Krista.

Znovuzrození a jeho důsledky
Rozhodující událostí jeho duchovního
života byla účast na kurzu Snahy v
Německém v r. 1939. Kazatelem byl
známý učitel Karel Kolman, který v
závěru bohoslužeb vyzval  ty, kteří
chtějí začít nový život, aby šli dopředu
před stůl Páně. Po mnoha letech
vyprávěl o této události jeden z účast-
níků shromáždění: „Mladý, elegantní
muž, dobře oblečený, vzpřímeně krá-
čel kostelní uličkou ke stolu Páně."
Zde vyznal víru v Pána Ježíše Krista a
své vyznání stvrdil rozhodnutím, že
ho bude celým srdcem následovat. 
Domů do Přerova se vracel se zcela
novou duchovní zkušeností. Své roz-
hodnutí následovat Pána Ježíše Krista
sdělil nejprve své zbožné mamince.
Tato moudrá žena měla z jeho rozhod-
nutí velkou radost. Opravdovost jeho
rozhodnutí však vystavila velké
zkoušce. Požádala ho, aby svou víru
prokázal tím, že se pokusí usmířit
jednu rodinu z přerovského sboru. V
rámci úsporných opatření v době
krize také Adámkovi se museli roz-
loučit s některými zaměstnanci. Mezi
nimi byl otec této evangelické rodiny,
kterou ztráta místa těžce postihla. Pro
mladého továrníka to byla přetěžká
cesta. Téměř do domu nebyl vpuštěn.
Nakonec se přece dostal do kuchyně,
kde byla rodina shromážděna. Prosil
je o odpuštění. Když se mu nedostalo

odpovědi, poklekl a prosil Pána Boha
za odpuštění a za smíření. Na tuto
ponižující, ale podstatnou zkušenost
svého života vděčně vzpomínal až do
své smrti.
Bratr Jaroslav Adámek vzal svou víru
vážně. Místo světské literatury se
začal věnovat důkladnému studiu
Písma. Stýkal se s věřícími lidmi z růz-
ných denominací. Vstoupil do ekume-
nického křesťanského společenství
Snaha. Brzy se také stal kurátorem
přerovského sboru. Celým srdcem
toužil po tom, aby se Přerov stal du-
chovně probuzeným sborem. Navště-
voval rodiny, které se sboru odcizily, a
všude vydával svědectví o Pánu Ježíši
Kristu. Mezitím se rodina rozrostla o
syna Jana a dceru Zdeňku a později o
nejmladšího Jaroslava. Po smrti otce
převzal vedení firmy a úspěšně ji roz-
víjel v řadě filiálek. Válečná doba zna-
menala každodenní ohrožení, součas-
ně však byla i dobou velkého zájmu o
křesťanské hodnoty. 

Životní zkoušky
Spolu se všemi přáteli se radoval z
nově nabyté svobody po skončení
hrozné druhé světové války. Netušil
ovšem, že přicházejí dny velkých
zkoušek. Po komunistickém převratu
byl jeho podnik násilně zlikvidován.
Rodina se musela vystěhovat z nové-
ho domu, který byl nezákonně konfis-
kován pro tzv. vojenské účely. (Až do
listopadové revoluce jejich dům slou-
žil jako sídlo Městského národního
výboru.). Nedostávali potravinové
lístky, takže prožívali dobu skutečné
nouze. Novou práci našel v lékáren-
ské službě, kde pro svou neúplatnost
a pro vynikající schopnosti se brzy stal
kontrolorem lékáren. Vzpomínal s
velkou vděčností na Boží vedení při
prověrkách v roce 1957. Počítal najisto
s tím, že přijde o své zaměstnání.
Přesto do svého životopisu napsal, že
„nejdůležitější událostí jeho života
bylo rozhodnutí pro Pána Ježíše Kris-
ta." Předseda prověrkové komise se jej
snažil zesměšnit: „Člověče, vy jste
fanatik!" „ Pane předsedo, vy jste také
fanatik, pokud berete své přesvědčení
vážně," odpověděl bratr Adámek.Ve
zbylém čase se rozhovor točil kolem
této jediné otázky. Nakonec byl prově-
řen a bylo mu uloženo, aby se brzy
vypořádal s náboženskou otázkou. „S
ní jsem se už dávno vypořádal," říkal s
úsměvem. Ztráty majetku a sociálního
postavení nikdy nelitoval. Jeho vyzná-
ní znělo: „Hospodin dal, Hospodin
vzal, buď jeho jméno pochváleno."
Připadal si naopak mnohem svobod-
nější pro duchovní práci než dříve. 

Práce v církvi
Spolu s řadou přátel, k nimž patřili
Karel Pala z Hlučína, Alois Sklenář z
Olomouce,  Vojtěch Dědek z Přerova,
Evžen Kožušník a mnozí další, nav-
štěvoval sbory moravskoslezského
seniorátu, organizoval sborové evan-
gelizační dny. Zvlášť se věnoval pří-
pravě evangelizačních kurzů Snahy
ve Zlíně. Když byla Snaha rozpuštěna,
pomáhal organizovat celocírkevní
kurzy v Praze a seniorátní v církev-
ním středisku ve Vrbně. Zde navazo-
val kontakty nejen s věřícími křesťany
z Čech a Moravy, ale i ze Slovenska.
Kurzů se tajně účastnili slovenští
evangeličtí faráři podobného zaměře-
ní s členy svých sborů, kteří toužili po
duchovním oživení. Pro mnohé se
staly kurzy počátkem nového du-

chovního života. Stal se duchovním
otcem pro mladé lidi, kteří byli získá-
ni jeho službou pro Pána Ježíše Krista.
Byl přijímán s úctou v ostatních neka-
tolických církvích, avšak jeho duchov-
ním domovem zůstával přerovský
sbor a Českobratrská církev evangelic-
ká. Členství v církvi pro něj znamena-
lo nejen pracovní nasazení, ale také
kritické hodnocení církevního života.
Jako seniorátní kurátor navštěvoval
spolu s bratrem seniorem E. Stehlíkem
ohrožené rodiny farářů a presbyterů a
konal vizitační návštěvy ve sborech
Moravskoslezského seniorátu. Ote-
vřeně připomínal některým farářům,
že věnují málo času pastorační práci a
že nemají odvahu volat členy sboru k
pokání a obrácení. S požadavkem, aby
se  církev především věnovala evan-
gelizaci a misii, vystoupil na mnoha
synodech.

Přidaná léta
Logickým vyústěním jeho života bylo
rozhodnutí vstoupit plnočasově do
církevní služby. Důvod svého rozhod-
nutí vyložil v Kostnických jiskrách v
článku „Přidaná léta“. Navázal na sta-
rozákonní příběh o králi Chizkijášovi,
jemuž prorok Izajáš oznámil, že ze-
mře, a vyzval ho, aby učinil pořízení
(2 Kr 20,1nn). Hospodin však vyslyšel
vroucí modlitbu krále a přidal mu 15
let života. Tento oddíl bratra Adámka
inspiroval k úvaze o životě křesťana
po odchodu do důchodu, když již spl-
nil své povinnosti vůči rodině a spo-
lečnosti. Proto další léta, důchodem
zajištěná, jsou léta přidaná. A každý
křesťan by je měl využít pro Boží dílo.
„Jak jinak by církev vypadala, kdyby
důchodci místo pachtění po penězích
věnovali své zbylé síly Božímu dílu."  

V šonovském sboru
Ve svých 62 letech bratr Adámek složil
diakonské zkoušky a přijal pozvání
malého diasporního sboru v Šonově u
Nového Města nad Metují, aby v něm
sloužil jako diakon. Jeho manželka ho
v jeho rozhodnutí plně podporovala,
přestože se v pokročilém věku museli
nastěhovat do velké kamenné fary,
kterou nebylo možné v zimě vytopit.
Všechna svá obdarování, své životní
zkušenosti, biblické i bohoslovecké
znalosti, dali oba manželé do služby
rozlehlého sboru, který měl další 3
kazatelské stanice. S manželkou byli
denně na cestách při pastoračních
návštěvách. Bratr Adámek se rád
věnoval dětem. Hovořil s nimi o víře v
Pána Ježíše Krista, připravoval je ke
konfirmaci a vedl je k rozhodnutí
následovat Pána Ježíše. Navázal na
šonovskou tradici misijních dnů. Své
přátele z domova a zvlášť bratry a
sestry z Německa, kteří tajně přiváželi
českou náboženskou literaturu vytiš-
těnou v zahraničí, zvali Adámkovi k
pobytu na šonovské faře. Při tom se
osvědčila jeho výborná znalost němči-
ny. Dále se vzdělával. Po několika
letech se přihlásil k vikářským a pak i
farářským zkouškám. Když obdržel
dekret volitelnosti za faráře ve svých
71 letech, říkal s humorem, že je „nej-
starším-nejmladším farářem" v církvi. 
Jsem přesvědčen, že toto období do-
tvořilo jeho osobnost. Poznal, že sebe-
horlivější práce kazatele nemusí při-
nést očekávané výsledky. Rmoutil se
nad malým zájmem některých členů
sboru. Modlil se za probuzení. Poznal
však, že výsledky práce kazatele i
presbyterů jsou v Božích rukou.Tak se

z něho stal pokorný a trpělivý služeb-
ník Kristův. Deset let strávili manželé
Adámkovi v šonovském sboru. Na-
vzdory nejednomu zklamání považo-
vali tuto dobu za jednu z nejkrásněj-
ších v životě. 

Závěr života v Praze-Libni
Onemocnění sestry Adámkové, ope-
race a nutná rekonvalescence ukonči-
ly pobyt manželů Adámkových v Šo-
nově. Nemohli dále zůstávat ve stude-
né faře. Odstěhovali se ke své dceři do
Prahy, do sborového domu v Libni,
kde se uvolnil jednopokojový byt.
Ještě tři roky jim byly přidány. Bratr
Adámek začal organizovat Kruh star-
ší generace, který se scházel pravidel-
ně každý týden. Vypomáhal ve sboru
kazatelsky. Roznášel sborové dopisy,
přijímal návštěvy z domova i ze za-
hraničí. Pak se však obnovilo vážné
onemocnění manželky, které po krát-
ké době ukončilo její život. Byla to pro
něj těžká rána, která ho hluboce zasá-
hla. Ještě uspořádal rodinnou slavnost
k nedožité zlaté svatbě, zúčastnil se
návštěv několika sborů, vyřizoval roz-
sáhlou korespondenci. Jeho život se
však uzavíral. Pět měsíců po odchodu
manželky zemřel ve spánku, tak jak si
to přál a jak to krátce před smrtí vyjád-
řil, že „už ho na této zemi nic nedrží".
Vyhlížel "věčné příbytky v nebesích",
které i jemu připravil Pán Ježíš. Tak
skončila před dvaceti lety jeho životní
pouť. Přidaná léta byla uzavřena.
Služebník odešel ke svému Pánu, kte-
rému celým srdcem uvěřil a kterému
podle svých sil věrně sloužil. 

Pavel Smetana
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14. 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

14. května ČT 2

Cesty víry - 12.30
Archandělské klíče  
Tajemství ruského starčestva a besedni-
čestva. Připravila S. Kabošová 
V dnešní době sílí hlad po návratu k způ-
sobu života prvotních křesťanů. O tento
návrat se pokoušejí i členové komunity,
která vznikla v Rusku. Jde o duchovní
proud, který se vyvinul uvnitř pravoslaví
a je spojován s jedním z největších ruských
starců a světců Serafimem Sárovským.

Křesťanský magazín  - 12.50
Zajímavosti a aktuality ze světa nábo-
ženství. 
Připravili M. Otřísal a J. Brichcín 

Televize

Z úspěšného podnikatele horlivým
svědkem Pána Ježíše Krista

Inzerce
LEVNÁ DOVOLENÁ v době školních
prázdnin v Karlových Varech.
Informace: http://web.telecom.cz/futtl
e-mail: futtl@seznam.cz
Telefon: 353 224 976.

č. 10
HLEDÁM VĚŘÍCÍ ŽENU ve věku 60-70 let 
z Prahy a okolí, která má ráda turistiku
a také se cítí osamělá. Spolu nacházet ra-
dost a krásu. 
Zn. "Žít v naději."

č. 13
FS ČCE VE VELKÉ LHOTĚ U DAČIC hledá
od 1.1.2007 kazatele (kazatelku) na plno-
časový úvazek. Jde o venkovský sbor v
rekreační oblasti, středisko kulturních
akcí. K dispozici je byt 1. kategorie 3,5+1
ve sborovém domě (tzv. horní fara) se
zahradou a sborové auto. Bližší informa-
ce na telefonním čísle 567 243 888 nebo e-
mailu: melmuk@volny.cz.

č. 14
DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE A.V. V ČR
vyhlašuje výběrové řízení na fundrai-
sera ústřední kanceláře Diakonie ECAV 
v ČR. 
Požadavky:
SŠ/VŠ min. 2 roky praxe v oboru, orien-
tace v ekonomice a legislativě NNO,
zájem o danou problematiku. 
Motivační dopis s životopisem zasílejte
k rukám ředitele, na adresu: 
Diakonie ECAV v ČR, 
V Jirchářích 152/14, 
110 00 Praha 1 - Nové Město 
do 30. 5. 2006.

č. 15

PRONAJMU DŮM V JIMRAMOVĚ. 9 lůžek,
velká kuchyně, nová koupelna.
Vhodné i pro 2 rodiny nebo sbor. výlet.
Levně a kdykoliv. 
Tel: 604 815 560.

č. 16
Hledám pro svou dceru, učitelku SŠ,
podnájem v Praze nebo v Brně.
Zn. Věřící rodiče.

č. 17

(Bratr farář Jaroslav Adámek –20.8. 1910- 24. 5. 1986)


