
Text: J 10,14-16
Čtení: Dt 7,1-14

Nejpozději v souvislosti s konfliktem
na Blízkém východě se v člověku zno-
vu a znovu ozývá nevyslovená otáz-
ka: jak je to z Božím vyvolením
Izraele? Na jedné straně se v mnoha
Evropanech ozývá pokus o opravdo-
vou lidskou spravedlnost, ten nám
velí nestát slepě na straně jednoho z
účastníků konfliktu, pak jde vyvolení
stranou a mnohé z prvků izraelské
politiky odmítneme, právě jako mno-
hé z prvků politiky arabské, syrské
nebo libanonské.
Na druhé straně bereme Písmo vážně.
Příliš krkolomné vykladačské skoky a
úskoky některých moderních výkladů
Bible, říkáme jim chybně „liberální",
se nám zdají nepoctivé, moc jim nero-
zumíme a rozumět ani nechceme.
Jsme zvyklí na tradiční výklad. V
něm, málo platné, vyvolený národ je
vyvolený národ a má jistá privilegia.
Jenže je tu i druhá strana. Ano, Písmo
bereme vážně, vcelku, nechceme si
libovolně vybírat, co se líbí naší zbož-
nosti. Ale čteme-li, že Hospodin vybí-
zí vyvolený lid, aby početné národy,
jejichž území přichází obsadit, pobil,
vyhubil jako „klaté", nespříznil se s
nimi, neprovdal svou dceru za nikoho
z nich, aby jejich oltáře rozbořil, jejich
posvátné sloupy roztříštil, je nám z
toho úzko. Tohle si přece nikdo nesmí
dovolit.
Třetí úhel pohledu je skrytý, skoro
„podprahový". Podává nám jej evrop-
ský antisemitismus, rozvinutý až do
hrůz šoa. Odmítáme vyhlazovací tá-
bory, neradi jedeme na výlet do Tere-
zína natož do Osvětimi, je nám úzko z
toho, co občas přinesou dokumentární
záběry z válečných hrůz. A přitom
někde uvnitř v nás je, alespoň trochu,
zbytkový, stopový antisemitismus, po
staletí se ukládající v evropských kos-
tech, podobně jako rasismus v kostech
amerických. Historikové nám velmi
jednoduše a průkazně doloží, že anti-
semitismus se nenarodil až v hlavách
tvůrců norimberských zákonů, nýbrž
tu byl léta, staletí, živený, vyznejme s

velkou kající lítostí, neporozuměním
Novému zákonu. Desítky drobných
názvuků a signálů nás přesvědčí i o
tom, že mnohé z antisemitského
zhoubného bujení dřímá i v obecném
povědomí současném.
Tak se všechny tyto motivy setkávají a
výsledkem je problém neřešený, pro-
tože neřešitelný. Nu což, teď nás to
naštěstí nepálí, jsou jiné věci víc na
pořadu dne.
Ale otázka nám nedá pokoj, je tu ještě
poslední rovina pohledu na vyvolení,
osobní a církevní. Církev bývá ozna-
čována za „nový Izrael, nový lid
smlouvy." My si bez výčitek přivlast-
ňujeme starozákonní zaslíbení určená
Izraeli, čteme-li o krásném Siónu, to je
přece církev, za praotci bez rozpaků
vidíme také otce apoštolské a církevní,
my evandělíci také otce reformační.
Dobře, ale jakou váhu má pro nás ono
Jsi přece svatý lid Hospodina, svého
Boha; tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vy-
volil ze všech lidských pokolení, která
jsou na tváři země, abys byl jeho li-
dem, zvláštním vlastnictvím"? (Dt 7,6)
Vezmeme-li to osobně a vážně, jako
jednotlivci, nebo i jako sbor a církev
(protože jak jinak, než osobně a váž-
ně), jak rozumět? Jsem svatý lid já, ty,
my? Domnívám se, že většina z nás se
nad otázkou nejprve zarazí. Záhy zjis-
tí, že odpovědět neumí, připomene si
všelijaké vlastní nesvatosti a nevyvo-
lenosti, hříchy i smůly, až nás z otázky
nakonec vyprostí zase nepravdivé, ale
osvobodivé zjištění, že to řešit nemusí-
me, že máme jiné starosti...
Nedá nám to: je to v Písmu, to je nám
zdrojem pravdy, teď to slyšíme, tak
co? Kdo je vyvolený, křesťané, židé? A
jak vyvolení vypadá, co to slovo zna-
mená?
S vděčností si uvědomujeme, že ne-
musíme zůstávat na povrchním a špat-
ném tradičním chápání „vyvolení".
Možná, že najdeme nejen pokoj v otáz-
kách citlivých historických témat, ale i
objevíme pro sebe nové požehnání.
Vyjděme zprostředka starozákonního
verše. Uprostřed těžko přijatelných
slov o klatých protivnících a jejich po-

bíjení najdeme text jak od nejlepšího
terapeuta: jsi přece svatý lid Hospodi-
na, svého Boha; tebe si Hospodin, tvůj
Bůh, vyvolil ze všech lidských pokole-
ní, která jsou na tváři země, abys byl
jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.
(Dt 7,6) Zastavme se tady a poslou-
chejme: jsi přece svatý lid... Nikoli
„budeš, jestliže". Prostě jsi! Bez pod-
mínek, bez výjimek, prostě jsi a hoto-
vo!
Kdo, já? Souvislost verše nás vede
kamsi do starověku, na Střední vý-
chod, kamsi mezi nepřátele, jež nutno
vybíjet. Já však nečtu Písmo, abych se
poučil o starých časech, nýbrž abych
se poučil o časech svých! Teď, tady, já -
čtu „jsi přece svatý lid Hospodina",
mě se to týká! Nikoli automaticky,
určitě ne na úkor druhých, kteří jsou
nyní místo v kostele ještě v posteli.
Slyším aktuálnost té zprávy, slyším
hlas, který takhle krásně mluví: jsi
svatý lid Boží! Jen nevím, kdo. Mluví
hlas ke mně? Nebo k bratřím katolí-
kům, bratřím židům, nebo k nějakým
lepším lidem, méně pochybujícím,
pokud někde jsou?
Jako by stálo celé lidstvo pod tím hla-
sem, který říká „jste přece svatý lid".
Šest miliard udivených tváří, dívají se
jeden po druhém: já jsem to? Ty, nebo
ty, no ty ne, vždyť se na sebe podívej,
ty jsi spíš nějaký ten Kenaánec nebo
Jebúsejec... A já sám? Nevím... Ten má
na hlavě kippu, ten burku, ten mitru,
tenhle sepjaté ruce, jiný je vzpíná k
nebesům. A tenhle je má v kapsách.
„Jste přece svatý lid.."
Zástupy slyší tento hlas a každý jej
vydává za hlas svého boha. Ne, tak to
není. Každý se jej snaží vztáhnout na
sebe samého - proti těm ostatním. Pak
už jen krůček k tomu, že různí lidé
mají různé bohy, různé představy - to
nakonec znají i uvnitř jednoho nábo-
ženství, ba církve, farnosti i rodiny. A
bylo by divné, kdyby tomu tak nebylo.
Ale já jsem křesťan a věřím v jednoho
jediného Boha. A tohoto Boha jsem
poznal - poučen jinými - v člověku
Ježíši Kristu. Tak věřím, jinak nemohu
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Koho Hospodin vyvolil?

VII.
„Tato jest kniha

rodů Adamových.“
(1M 5,1)

K moudrosti srdce patří v této sou-
vislosti pokorné vědomí ukrácenosti
počtu našich dnů, neopakovatelnos-
ti našeho času i umění vidět krásu a
hodnoty života a také schopnost
dbát na to, co je „dobré v očích Hospo-
dina“. I toto velmi důležité měřítko
sledují biblické rodokmeny. Zejmé-
na pozdější rodokmeny izraelských

králů. O králích je v jejich sezna-
mech zpravidla pověděno přesně
tak málo, jako o ostatních. A zdůraz-
něno bývá právě toto jediné: zda
konal to, co je dobré nebo zlé před
očima Hospodinovýma. Toto měřít-
ko je nejdůležitější: ten, kdo jde svojí
cestou v souladu s vůlí Boží, využil
správně darovaný čas.
Ještě jeden krásný prvek tohoto
vzorce. A to jsou synové a dcery. V
nich spočívá veliké obdarování a
radost pro člověka. Těm, kterým je
dáno v životě stát se rodiči, těm je

dáno veliké požehnání i odpovědné
pověření pro život. Děti, synové a
dcery, spolu tvoří základní náplň a
charakteristiku našeho života. Rodi-
čovství je v celé pestré škále činností
a hodnot a úkolů životních jedním z
krásných kritérií.
Dokonce i v Novém zákoně najdeme
rodokmeny, seznamy Ježíšových
předků. I z tohoto rodokmenu lze
všelico pozoruhodného vyčíst.

Jan Nohavica
Pokračování příště

Na začátku
Deset zastavení nad prvními stránkami Bible

Pokračování z č. 28

Dokončení na str. 2

* Sešli jsme se dva dny před důležitým svátkem. Jen jestli víš, který to je.
Co je teď za měsíc a kolikátýho je? Máj. Tak dvanáctýho... Co je za svátek?
Nevím.
* Svátek matek! Ono nejde tolik o datum, jako o neděli. Ve tvé autobiografii Víno tvé
výborné... patří ty kapitolky o dětství i tvé mamince mezi nejkouzelnější. 
To jsme slavili s mámou hodně. Byli jsme tři kluci a s tátou navzdory MDŽ jsme
uctívali svátek matek. V dospělosti jsme už na to zapomínali, čehož lituji.
* Dostaneš od nás dárkovou krabičku, zdařile ke Svátku matek vydávanou v BTM již
druhým rokem, u nás ve sboru je v neděli budeme rozdávat s čokoládovými bonbony, tak
doufáme, že manželce ji také nedáš prázdnou.
Manželka ji obdrží. Jasně, svátek matek! 
(Poznámka - upřesníme rodinný stav tázaného: s dnes již zemřelou manželkou Stáňou
má děti Adélku, Simona a Kristýnu,  s  manželkou  Pavlou  šestiletou  Kláru a dvoule-
tou adoptovanou Markétu.)
* Vzpomeňme na Komenského Informatorium a jak autor radí nedávat dítka předčasně
preceptorům, když ani oslík nemá být předčasně zapřahán.
Myslím, že se zvyšuje tendence, aby se žena mohla svobodně rozhodnout, zda
zůstane doma či půjde do práce - dávky, dovolená, porodné až 70 000 Kč.
* Nebylo velice nešťastné, když se exprezident Havel vyjadřoval o pojetí rodiny jako o
teletníku? Přece to, že manželství má smysl, i když v něm nejsou děti, je jasné.
Asi byl důležitý kontext, v kterém to říkal, výraz to není šťastný, asi mu šlo o
kvalitu života a ne zvyšování počtu obyvatel za každou cenu.
* V parlamentě se snažíš podporovat zájmy diskriminovaných menšin. Není dnes tako-
vou otázkou postavení funkční rodiny?
Řekl bych, že ta problematika má dost zastánců, všichni se předhánějí, jak zlep-
šit podmínky. Ani ODS nechce zůstat pozadu, není třeba se o to zvlášť brát, z
hlediska populismu to přináší body. Nepopulární jsou vedle diskriminace žen i
další témata, kterým se věnuji já. Ostatní to tolik nezajímá, jsou i proti: azylové
zákony, cizinecký zákon, romská otázka.
* Martin Fendrych se hlásí ke svému evangelictví. Publikoval komentář, kde vážně před-
kládal multivzorce „rodin", až došel i k takovým, kde spolu ono společenství sdílí více žen
a mužů v jednom chumlu se všemi dětmi, které se k nim pojí. Nepopisoval jen daný stav
ve společnosti a dané tendence, ale něco, co by měli i křesťané akceptovat.
Jediné, co mohu hodnotit na názoru Martina, je jeho otevřenost, s kterou se snaží
promýšlet problematiku nového typu soužití. Já osobně jsem pro klasické man-
želství a rodinu a kdyby se mne někdo ptal na radu, tak bych ho od takovýchto

Věc veřejná i soukromá
Svatopluk Karásek

Dokončení na str. 2

Maxirozhovor se Svatoplukem Karáskem
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Genesis 1,26-28
Poznat sám sebe, tedy vědět, kdo jsem, proč tu jsem a jak mám vypadat,
není úkolem vyhrazeným pouze nějaké intelektuální elitě. Člověk, který
neví, co ve světě reprezentuje, se snadno sám sobě odcizí. Místo aby
svými projevy přitakal k základní povaze svého lidství, obtahuje jimi
svou karikaturu. A podle její podoby se ho zmocňuje buď pýcha nebo
pocit marnosti. Z knihy Genesis se dozvídáme, že člověk je Boží stvoření.
To není útok proti evoluci. To je vyvážená definice lidského bytí. Plyne z
ní, že nejsme bohové, přitom tu však jsme z Boží vůle. Naším posláním
není vytvářet nějakou "vyšší dokonalost". Máme uchovat a předávat dál
tu, kterou jsme dostali do vínku. Máme být tím, čím jsme - Božím obra-
zem. Máme malovat každý svůj den stejnými barvami, jakými maloval
svět při stvoření Bůh. Máme ho malovat tak, abychom si mohli každý
večer říci: "Co jsem dnes udělal, bylo dobré." Věrohodným Božím obra-
zem je ten, kdo miluje a konstruktivně jedná. To je počínání, v němž nalé-
záme pravou lidskou podobu.
Tento důraz se nám ovšem ve zprávě o stvoření většinou příliš vidět
nechce. Plyne z něj totiž trvalý mravní nárok. Je snazší do krve se hádat,
zda evoluce nebo vznik v sedmi dnech, než držet sám sebe na uzdě. Ale
biblickým pisatelům nejde o přírodovědné teorie. Neplatí, že jedna hypo-
téza ke spáse kvalifikuje, zatímco druhá od ní diskvalifikuje. Cožpak
není Božím stvořením, co bylo počato přirozeným způsobem? Cožpak
není zázračný i takový život, jehož procesy dokážeme sledovat a pojme-
novat? Biblická zpráva o stvoření nás nepoučuje o vzniku světa, ale
povzbuzuje k životu. Odhaluje před námi, jaká podoba lidského bytí má
budoucnost. - Taková, v níž se člověk svým jednáním podobá Bohu. Toto
sdělení je v ní zásadně důležité. Ne, jak dlouho nás Bůh tvořil. Jsme stvo-
ření. Ale jiné než ostatní. Máme být schopni ovládat svou dravost, nezra-
ňovat, držet v mezích svou touhu a nevlamovat se do výsostných sfér dru-
hého. To jsou způsoby, jimiž se lišíme od opice. Jsme stvoření. Ale stvo-
ření učiněné k Božímu obrazu.
Člověk, to je muž a žena. Oba mají před Bohem stejnou důstojnost. Muž
je přitom jiný než žena a žena je jiná než muž. Kde tato rovnost a součas-
ná jinakost není respektována, tam se dobrý Boží řád hroutí a požehnání
se z lidské pospolitosti vytrácí. Muž a žena patří k sobě! Bez jejich ploze-
ní a množení bychom totiž nemohli naplnit, k čemu jsme byli určeni.
Život v manželství je z tohoto hlediska bibličtější nežli život v celibátu
nebo registrovaném partnerství. Úkol podmanit zemi a panovat nade
vším živým totiž není úkolem jen pro jednu generaci. Tento úkol je člo-
věku výzvou až do skonání světa. Bůh nechce, aby jeho stvoření vládly
mořské ryby nebo nebeské ptactvo. On chce, aby v něm byl rozhodujícím
elementem člověk — jeho obraz. Pro něho všechno učinil, jím všechno
nabývá smyslu, jemu má všechno sloužit. Podmanit a panovat nezname-
ná zotročit, ale držet v šachu síly, které neznají mravní kategorie. Kdo o to
v životě usiluje, ten přijal svou roli být Božím obrazem a poznal sám
sebe.

Emanuel Vejnar

Ďábel je moje celoživotní téma. Dneska je ve společnosti i v hospodě pova-
žováno za směšné o něm mluvit, protože je to středověký obraz chlupaté
příšery s kopyty a rohy. S odmítáním tohoto středověkého obrazu se ale
vylévá dítě i s vaničkou. Když nesedí forma, popíráme i obsah. Ten obsah
však existuje. Je tu zlo, které není pasivní, ale atakuje člověka, obchází jako
lev řvoucí, hledající, koho by sežral, říká apoštol Pavel. Já ten středověký
obraz také odmítám, ale nevyhazuju obsah a říkám, že potřebuje jen nové
šaty, je potřeba ho nově popsat. Podívejte se, jako v dětské hře Chodí pešek
okolo tenhle ďábel obchází Evropu. Jednou se vyjeví ve Španělsku, jednou
v Německu, jindy v Jugoslávii, pak na dlouho v Rusku... Je to obrovská
démonie. Celé minulé století je úplně narvané démony, a přesto se lidé ofr-
ňují, když mluvíte o ďáblu. Nevěří v něj zrovna v době, kdy tu vyvraždili
miliony nevinných lidí. Je to srabárna nevěřit v ďábla a dívat se přitom na
zkázu lidstva. Já v ďábla věřím. Mění uniformy a čepičky, ale furt tu je.
Chyba humanismu byla, že prohlásil „člověk, to zní hrdě, a žádné zlo v pod-
statě neexistuje". A pak bác ho, najednou koukají jako blázni, že za nimi
jsou samí mrtví a všechno je zničené.
Já se před ďáblem mám na pozoru hlavně sám v sobě. Vím, že ho musím
denně odmítat a že když ho nepoznávám, může nadělat v mém životě o to
větší paseku. Ale on má i tradiční společenská pojmenování: Kníže světa
tohoto, Lucifer - neboli ten, co přináší světlo, ten co přináší pokrok, pseu-
do-mesiáš, který chce všechny zachránit, to je spousta aktuálních obrazů
ďábla. Je to zlo, které je jak v nás, tak mezi námi, tak nad námi.

Svatopluk Karásek, 
Literární příloha Salon, Fronta, 29. 6. 2002

Bývalý generální tajemník Světové rady církví Philip Potter se v těchto
dnech dožil 85 let. V roce 1972 se stal prvním generálním tajemníkem SRC,
který pochází ze zemí třetího světa. Vyrostl ve velice skromných poměrech
na karibském ostrově Dominika. Jeho matka byla metodistka, otec římský
katolík. Po ukončení studia teologie se Philip Potter angažoval ve student-
ském ekumenickém hnutí a od roku 1954 pracoval na sekretariátu SRC v
Ženevě. S jeho působením v čele SRC je spojeno přijetí tzv. Limského doku-
mentu. Zasazoval se mj. i za angažovanost církví v boji proti rasismu.

(red)

Nad Biblí

Poznat sám sebe Prorok Joel zvěstuje vylití Božího sva-
tého Ducha na všeliké tělo, což bude
míti za následek div prorockého vidě-
ní u synů a dcer vyvoleného lidu a
také významné sny u starců i mláden-
ců (Jl 2,28). Neosobuji si vnuknutí
Ducha svatého, nicméně jsem měl 
v  letošní horký čas letní zvláštní sen:
něco  jako zaslíbení podstatného eku-
menického sblížení dosud  rozděle-
ných křestanů a možná  i něčeho více.
Toto je  obsah toho letního snu:
Na veliké pláni - možná na oblíbené
Letenské pláni v Praze - se scházejí
proudy lidí. Přicházejí z různých stran:
ze středu Velikého města Pražského
přes Vltavu, z Holešovic i z Dejvic i od
Bubenče, navíc i ze staroslavných

Hradčan. Puzeni spíše vanutím Ducha
svatého nežli výzvou Ekumenické
rady církví a Biskupské konference
směřují, odlišeni případně barvou
svého odění, přece do středu pláně,
kde je očekávají jáhnové - diakoni, aby
podali každému (včetně dětí), a to
všem stejně stejné dary křesťanské
AGAPÉ - Hodu lásky: jednohubky co
pokrm a kalíšky ovocné šťávy co
nápoj. Ze všech stran zaznívá staro-
křesťanský chorál: TE DEUM LAU-
DAMUS - TE-BE, BOŽE, CHVÁLÍME.
Potud sen o ekumenickém obecen-
ství a sblížení všech "JEDNOT" Kris-
tova lidu, a to nejen ve slyšení Božího
slova z Písem Starého i Nového
zákona, nýbrž i při STOLU PÁNĚ

podle Ježíšova zaslíbení: "Sám sebe
za ně posvěcuji, aby i oni byli vprav-
dě posvěceni. Neprosím však jen za
ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo
ve mne uvěří, aby všichni byli JED-
NO, jako ty, Otče, ve mně, a já 
v tobě" (J 17, 19-21).
Sny bývají zpravidla  ohlasem našeho
myšlení ve stavu bdělém. A nejen
myšlení, ale i touhy po sjednocení, za-
tím alespoň křesťanů ve stále ještě bo-
lestně rozděleném světě.
P.S. Totéž by se mohlo konat kdekoli,
třeba na místech hrůzy a rozhraní
času, např. Lidice, Osvětim, Oradour,
Coventry, Kursk, Berlín aj.

Vlastimil Sláma

a ani nechci. A Ježíš Kristus také řekl:
Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto
ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj
hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř.
(J 10,16) Další nadějné slovo, tentokrát
jako od moudrého politika - filosofa.
Konec dělení, konec přehrad mezi
lidmi, smíření skoro rajské.
Ale právě pro to slovo pevně věřím, že
je jeden Bůh pravý, ostatní jsou falešní.
Ti falešní ale nejsou bohové z jiných
náboženství, než je to moje, nýbrž
„kvazi-bohové" našich ambicí, chou-
tek, našich fanatismů a fundamentalis-
mů, našich košatých tradic, na nichž
lpíme víc než na slovu Hospodinovu.
Pak nás ale v tom šestimiliardovém
zástupu pod Božím hlasem nedělí
kippy, burky a mitry a ruce při modlit-
bě tak nebo tak nebo v kapsách. Dělí
nás výhradně nepokora, neotevřenost,
pýcha - od pokory, tichosti, nadějného
naslouchání Slovu Hospodinovu.
Najednou rozumím - Kenaánci a
Jebúsejci nejsou lidé odlišní svou
náboženskou příslušností. I jim mohu
být bližní a bratr, přímo bratr v Kristu
Ježíši, ač křesťané nejsou. Ale jsou lidé
pod Božím slovem, Boží láskou a já
jsem křesťan; věřím v jediného Boha.
Kenaánec a Jebúsejec mohu být také já
sám a se mnou všichni, kteří chtějí sly-

šet jen svůj hlas, a proto křičí a řvou,
chtějí slyšet hlas své krve, a proto pro-
lévají krev druhých.
Začínám rozumět, že Hospodin se
ozývá „jste můj svatý lid" ke všem bez
rozdílu. Někteří to vědí, jiní ne, a dáva-
jí své porozumění nebo neporozumění
různě najevo. Mnozí ten hlas neslyší,
slyší jiné hlasy, jsou zmateni a tápavě
se rozhlížejí: odkud to zní? Jiní si
myslí, že našli ta mluvící ústa, a zase
jsou vedle. A ještě jiní ta ústa opravdu
našli, ale ještě nevědí, že slyší, že to je
všechno, že nic víc už neuslyší, ale že
to je naprosto vše, co potřebují.
Nemohu jinak, ale je mi tak trochu
jedno, jak slovu z Dt 7,1-14 rozuměli v
devátém, spíše však v šestém století
před Kristem. Nezjistím to, ale je mi
líto, jestli zde už tenkrát slyšeli výzvu k
pobíjení sousedů, i když chápu, že se
pohybovali v docela jiných civilizač-
ních souvislostech. Ale jestli tu slyšeli
příkaz nesmíchat svou naději s nadějí z
jiného zdroje, nezaměnit pravého
dárce života s nějakou imitací, pak sly-
šeli to, co já. Ať rozuměli jak rozuměli,
já dnes tuším, že hlavním nebezpečím
pro nás nejsou Kenaánci a Jebúsejci,
nosící kippu, burku nebo mitru, nýbrž
Kenaánci a Jebúsejci, kteří mi podbíze-
jí imitace bohů. Nejvíc těch Kenaánců a
Jebúsejců mám v sobě samém. Jsou

jimi všechny mé strachy i touhy, lum-
párny i beznaděje, slabosti i chytračiny.
To je evangelium: největší nepřátele a
protivníky nemáme kolem sebe, nedo-
stupné, neviditelné, nepřemožitelné.
Nosíme je v sobě, dostupné, viditelné
a hlavně přemožitelné. Dru-hé evan-
gelium: všichni lidé mohou a mají být
přivedeni do jednoho celku. Naděje na
smíření lidstva zůstává. Třetí evangeli-
um: my už víme, kam patříme, víme-li
to. Jistota je na dosah ruky.
Vracíme se na začátek: kdo je tedy
vyvolený? - Ten, kdo slyší hlas, zvoucí
„jste přece svatý lid Hospodina, tebe si
Bůh vyvolil ze všech lidských pokole-
ní". - Ten, kdo ví, že je nutné bez ustá-
ní bourat oltáře a oltáříky, sloupy a
posvátné kůly, kterých má v sobě i
kolem sebe spousty, protože stále ros-
tou nové a nové. - Ten, kdo bourá oltá-
říky a sloupy v sobě víc než kolem
sebe. - Ten, kdo přesto ví, že o svém
vyvolení nerozhoduje sám. Protože ve
chvíli, kdy přijal, dobrovolně a sám, že
ten hlas patří i jemu, poznal současně,
že to je dar, který si sám nedal, ne-
vydřel a nevyvzdoroval, nýbrž jej
dostal, protože ten, kdo volá, volá
proto, že musí přivést všechny, „aby
rozptýlené děti Boží shromáždil v
jedno" (J 11,52).
To řekl Ježíš ve chvíli, kdy vyšlo naje-
vo, že ho chtějí zabít. Nu, je před námi
ještě dlouhá cesta. Amen.

Pavel Klinecký

Koho Hospodin vyvolil?
Dokončení ze str. 1

Letní ekumenický sen

experimentů vehementně odrazoval. Věrnost a důvěra
patří k trvalému svazku rodiny.
* Možná nepřímo s rodinným životem souvisí otázka: Velký pátek
taky svátek?
Neprošlo to, já byl spíše pro, aby Velikonoce se tím pro-
dloužily a mladí měli možnost duchovního soustředění
před létem, kdy je člověk rozptýlen a použili je na pobyty,
exercicie a mohlo by se stát, že v celoevropském měřítku by
mohly být Velikonoce třemi dny duchovního soustředění
pro křesťany obdobně jako Vánoce.
* Hulíš trávu? Tvůj předseda nakonec tvrdí že ne, ale neměl by
nosit alespoň barevné vlasy a občas si zasprejovat?
Nekouřím trávu a pana předsedu odmítám jakkoliv ko-
mentovat.
* V posledních volbách ti synodní rada a Český bratr poskytly sil-
nou předvolební tlačenku. Nebylo to nefér, vezmeme-li širokou
paletu evangelíků, rozdělujících své sympatie mezi nejrůznější
strany?
Myslím, že to nebylo příliš, já to spíš pociťoval jako mini-
mum a celkem jsem byl zklamaný z křesťanů a evangelíků,
že mne nepodpořili více, abychom měli v evropském par-
lamentu hlas. Dostali se tam taky kromě málo výjimek lidé
protievropští a jinak naprosto nevhodní jako Železný a
spol., ale to už je za námi.
* Na druhou stranu se prosazuje ideologie, která hájí zájmy
Evropské unie až demagogicky a hrdost na naši národní identitu
se dostává do kouta.
Tento názor znám od Ludvíka Vaculíka a též ho nesdílím.
Zdá se mi, že společné úsilí o evropské domluvy vůbec
nebrání tomu vyhraňovat se v tradicích naší svébytnosti a
identity. Naopak rozvíjí ji.
* Nemizí už i hrdost na naši vlajku? Mnohým z nás je vyvěšová-

ní dvou praporů cizí i zprofanované (vyvěšováním za protektorát-
ní i komunistické vlády). Proč by na Hradě měla viset zástava
EU?
Nejsem žádný fangličkář, ale to, že na Hradě nevisí naše i
evropská vlajka mi vadí a považuji to za soukromý antiev-
ropanismus pana prezidenta, který nevyjadřuje mínění vět-
šiny lidí. Jsme členy EU, má to své místo, jsme Čechy i
Evropany.
* O tom, zda vyvěšovat dvě vlajky, by ale muselo být referendum.
To ano.
* Jsi stále členem Unie svobody-DEU? Nebyla by menší ostuda,
či žádná, kdybys zůstal v klubu Lidové strany?
Vstupoval jsem jako nestraník, u lidovců jsem nebyl a kan-
didovala mne Marvanová a Unie svobody v trojkoalici -
proto jsem později do ní vstoupil a pokoušel se ji otevřít a
integrovat. Přes velké úsilí, které jsem tomu dal, se mi to
nakonec nepodařilo. Jsem stále členem této strany, přestože
nemám koho volit a absolutně nesouhlasím se současným
vedením strany. Za své členství se už i stydím.
* Budeš kandidovat na místo senátora a za koho?
Budu kandidovat v místě svého bydliště na Praze 12,
nevím, zda za Unii a co se bude dít po volbách a s vedením
strany, snažím se o novou politickou formaci.
* Není lepší včas odejít? Nejen z Unie, nýbrž z politiky vůbec?
To vůbec ne.

* * *
Jedna kapitola tvého veřejného působeni končí a ať už se otevře
další či nikoli, přejeme ti výdrž, pevné nervy, ale především jak se
zpívá v jedné tvé písni: blízkost toho, „který přichází zavřenejma
dveřma a povídá všem vevnitř Pokoj vám." Přejem ti kus toho
daru pro tvůj život církevní i soukromý a také tvé trpělivé man-
želce.

Rozhovor připravil Jan Kašper

Věc veřejná i soukromá
Dokončení ze str. 1

Existuje ďábel?

Aktuálně



3ET-KJ

O občanském sdružení Exulant si
mohli čtenáři ET přečíst již krátce po
jeho založení v r. 1995 a také jsou pra-
videlně informováni o jeho akcích. A
tak i tentokrát se chceme podělit o
zážitky z jedné takové akce, konané ve
dnech 16.- 18. června letošního roku,
totiž ze zájezdu do Kostnice.
O. s. Exulant je křesťanské ekumenické
společenství a sdružuje potomky čes-
kých exulantů pro víru a všechny
občany, kteří se zajímají o bolestné
dějiny českých a moravských evange-
líků. Sdružení pořádá ve spolupráci s
dalšími subjekty celosvětová setkání a
konference potomků pobělohorských
exulantů, udržuje styky s potomky
exulantů žijících v různých místech
světa a koná zájezdy do měst, kde exu-
lanti žili nebo žijí, či do míst spojených
s historií pobělohorské emigrace evan-
gelíků. Jedním z cílů sdružení je také
archivní, historická a vydavatelská
činnost. Úzce spolupracuje s ČCE, BJB,
evangelickými reformovanými sbory
v Zelově a s dalšími evangelickými
církvemi a spolky. Exulant zpravidla
dvakrát do roka vydává věstník.
Červnový zájezd o. s. Exulant byl
pořádán k 590. výročí upálení mistra
Jeronýma Pražského a současně byl
připomínkou 590. výročí smrti mistra
Jana Husa, které se vztahuje k loňské-
mu 6. červenci.
Na památku mučednické smrti těchto
významných osobností, položili účast-
níci zájezdu květiny ke společnému
památníku obou velkých mužů, jenž
byl zřízen v místě, kde podle legendy
stály hranice. Po krátkém ztišení a spo-
lečném zpěvu písně „Hranice vzplála
tam na břehu Rýna" následovala pro-
hlídka Husova domu - muzea s insta-
lací, která je dílem českých autorů z ro-
ku 1980. V pěti nevelkých místnostech
jsou umístěny exponáty vztahující se
nejprve k životu mistra Jana Husa a k
jeho působení v Praze, následují po-
drobné informace o kostnickém konci-
lu a o pobytu Jana Husa v Kostnici
(jeho první žalář v dominikánském
klášteře připomínají dveře cely, vězeň-

ské okno a kámen, k němuž byl Hus
údajně připoután). V této části expozi-
ce je připomenut i osud mistra Jero-
nýma.
Vyvrcholením celodenního putování
po Kostnici byla bezesporu bohosluž-
ba v hlavním kostnickém chrámu -
Münsteru. Kostel si účastníci zájezdu
prohlédli individuálně už v průběhu
dne, a tak se mohli plně soustředit na
pobožnost, kterou vedl bratr emeritní
synodní senior ČCE Pavel Smetana.
Byla předem dohodnuta s děkanem
chrámu, který se jí sám zúčastnil a
osobně pozdravil toto uzavřené shro-
máždění. Naprosto ojedinělý zážitek!
Skupina protestantů z Čech a z Mora-
vy - tedy z Husovy vlasti se modlí, za-
mýšlí se nad textem (Ž 13, 7-8) a zpívá
několik písní z českobratrského zpěv-
níku, mezi jiným i Husovu „Jezu Kris-
te, štědrý kněže" právě v místech, kde
byl Mistr Jan Hus prohlášen za kacíře
a odsouzen koncilem k potupné smrti.
Dojmy z Kostnice umocnila večerní
plavba napříč Bodamským jezerem do
místa ubytování - Friedrichshafenu,
odkud na druhý den ráno vyjížděl
plně obsazený autobus do Königs-
feldu ve Schwarzwaldu na bohosluž-
by, ale i na návštěvu v místním sboru
Jednoty bratrské. Königsfeld má v dě-
jinách Jednoty bratrské podobný zvuk
jako Ochranov nebo Zelov. Je centrem
Jednoty bratrské v Německu a vznikl
v roce 1804 jako kolonie ochranovské-
ho bratrského sboru. Königsfeld je
znám především svou misijní činností
po celém světě a důrazem na rozvoj
vzdělání (zinzendorfské školy).
18. června byla právě misijní neděle,
kterou si v Königsfeldu připomínali za
účasti dvou bratří a čtyř sester z Jed-
noty bratrské ze západní provincie
Tanzanie. Za přispění německé Jed-
noty bratrské a díky finanční pomoci
německé vlády byla v Tanzanii před
časem vybudována nemocnice a uni-
verzita.
Bylo to slavnostní setkání tu neděli v
Königsfeldu. Bohoslužby, při nichž
kázáním (L 16,19-31) posloužil místní

farář Christoph Huss (v písemné po-
době bylo kázání k dispozici v češtině
zásluhou königsfeldské farářky Bengi-
ny Carstens, která studovala v Praze).
Bratr farář Jiří Polma, senior ochranov-
ského seniorátu, připomněl verš z He-
sel Jednoty bratrské připadající na tu
neděli (4M 6, 26) a text z Janova evan-
gelia 5,8-9. Zazněly společné zpěvy -
většinou trojjazyčně, německy, svahil-
sky a česky. Návštěva z Tanzanie pak
ještě přednesla několik afrických du-
chovních písní a společenství vyslechlo
pozdravy vedoucího tanzanské skupi-
ny. Promluvil i starosta Königsfeldu.
Když se v Heslech Jednoty bratrské
dozvídáme, kde všude Jednota působí,
zní to exoticky. V Königsfeldu mohli
bratři a sestry z Evropy zažít přítom-
nost afrických bratří a sester z Jednoty
bratrské na vlastní kůži a těšit se z bib-
lické zvěsti a ze zpěvu písní, které afrič-
tí křesťané znali tak jako němečtí, čeští
a moravští účastníci bohoslužeb, a
všichni se mohli těšit ze vzájemného
společenství. Živý kontakt nejlépe pře-
konává veškeré hranice.
Po silných zážitcích z pobytu v Kö-
nigsfeldu, završeného společným obě-
dem na zahradě obklopující komplex
budov včetně kostela, následovala
dlouhá cesta do Čech; někteří účastní-
ci vlastně směřovali až na Moravu, do
Svitav. Tam se možná zrodila myšlen-
ka uspořádat tematický zájezd do
Kostnice, a pokud ne, rozhodně větši-
na příprav zájezdu se konala právě
tam pod vedením již osvědčeného
MUDr. Josefa Čápa. Jemu a jeho po-
mocníkům patří dík nejen za přípravu,
ale také za vynikající organizaci
během zájezdu, o jehož duchovní ná-
plň pečovali oba již zmínění faráři,
Pavel Smetana a Jiří Polma. Až se bude
konat příští zájezd občanského sdru-
žení Exulant (dnes se ještě neví, kdy a
kam to bude) možná pojedete také.
Nabídku volných míst Exulant zveřej-
ňuje mimo jiné právě na stránkách
Evangelického týdeníku. Jste vždycky
srdečně vítáni.

Hana Slavíčková

Exulant na zájezdu v Kostnici

„Tak, Krůtě, teď ti tady vedle nohu pěkně
zrentgenují a pak ti na ni dají sádru,"
rozloučil se se mnou doktor Dobrman a
zas vyrazil se šoférem Soumarem za
jiným naléhavým případem. Když roku
1895 doktor W. C. Röntgen objevil paprs-
ky X, určitě si nepředstavoval, že o sto let
později se budou rentgenové přístroje uží-
vat i kvůli jiným tvorům než jen kvůli
lidem. Netušil, že jeho objev
poslouží k hledání spolknu-
tých připínáků ve psích
žaludcích a k vyšetřová-
ní kočičích plic. Asi by
se srdečně zasmál,
kdyby slyšel, že zkou-
mali na rentgenu no-
hu půlročního Krů-
těte. Naštěstí tohle
vyšetření nebolelo.
Horší to ovšem bylo
na stole v ambulanci a
potom na sádrovně.
„Běhák je v tahu!"
zhodnotil stručně rentge-
nový snímek doktor, který
tu sloužil. Zatímco pan doktor
Dobrman, který za mnou přijel se
sanitkou domů, byl každým coulem spor-
tovec, doktor Chrt na ambulanci byl
úplně jiný. S hlavy mu splývala dlouhá
kštice, kvůli které prý chovaly sestřičky a
pacientky k tomuto afghánskému krasav-
ci hluboký obdiv. Mne ovšem v té chvíli
zajímalo nejvíce, co se dělo s mou nohou.
Přiložili na ni plochou dlahu a omotali ji
dlouhatánským obinadlem, a pak mi ji
ještě opleskali vrstvou sádrové kaše. „Ted

mě zavezou zas domů," myslím si. Ale
kdepak! „Je to komplikované!" prohlásil
dlouhovlasý doktor Chrt. „Kam ho ale
dáme? Není to ani kuře, ani dospělý kur."
To mě hluboce urazilo. Naštěstí vrchní
sestra Kolie s laskavýma očima se za mě
přimluvila: „Myslím, pane doktore, že ho
můžeme umístit do pokoje s dospělými.
Vždyť to už není žádné pískle."

A tak teď ležím na pokoji s dospě-
lými. Z pravé strany vedle

mne leží pan Vepř a nalevo
pan Křeček. U protější

stěny vedle dveří má
sólopostel pan Jezevec.
Ze začátku si mě
nikdo nevšímal. Pak
to však panu Vepři
nedalo a začal se vy-
ptávat: "Ty mladej,
jakpak jsi přišel k to-
mu sochařskému vý-

tvoru na noze?" Na-
konec ze mě vytáhl všec-

ko: kolik je mi měsíců, kde
bydlím a co dělají rodiče. Ti

dva ostatní nemluvili, ale bylo
vidět, že poslouchají, i když se tváři-

li, že ne. Pan Vepř je zřejmě zvyklý hodně
řečnit, a tak to tady snad nebude jako na
vězeňské samotce.

Změna může přijít vmžiku.
Dřív než mrkneš, milý pane,

nečekanou ubytovnou
nemocnice se ti stane.

Daniel Henych
Pokračování
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3. Období 1523 -1620: Rozhovor Čechů
o svobodě víry v evropském kontextu
Vznik luterské reformace v soused-
ním Německu byl u nás sledován
nejen stoupenci mezi kališníky, ale i
Jednotou bratrskou, která měla
zájem, aby Luther uznal bratrské zá-
sady. Luteráni stejně jako už předtím
Jednota bratrská opustili požadavek
apoštolské posloupnosti svěcením
při kněžské službě. I v řadě dalších
principů luterská (později i kalvín-
ská) reformace zdůrazňovala podob-
né zásady, jako vyjádřila česká refor-
mace ve čtyřech artikulech. V sociál-
ně kázeňských požadavcích byl arti-
kulům blízký jen Tomáš Münzer
který působil krátce i v Praze. Tam
došlo kolem r. 1523-4 jednak k radi-
kalizaci (Kálenec), ale pak k vládě
konzervativců (Cahera). Po smrti
krále Ludvíka Jagellonského byl r.
1526 zvolen českým králem Habs-
burk Ferdinand I., když slíbil zacho-
vávat náboženské svobody.
Na Moravě uvolnění ve 30.1etech
přispělo ke vzniku skupiny habro-
vanských, ovlivněných Zwinglim, a
k příchodu novokřtěnců, zejména z
Rakous a Německa. I když Balthasar
Hubmaier byl spolu s manželkou ve
Vídni popraven, na jižní Moravě
zůstaly celé osady tzv. habánů. Ve 40.
letech došlo i ke kontaktu s kalvín-
stvím, které bylo bližší Jednotě bratr-

ské. V Praze se administrátoři Mys-
topol a Mitmánek snažili o sblížení
utrakvistických směrů. Porážka ně-
meckých reformačních vojsk bojují-
cích s císařem u Mühlberka r. 1547
vedla u nás k omezení práv měst a k
pronásledování Jednoty bratrské
(Augusta a Bílek byli na léta uvězně-
ni, část bratří se vystěhovala do
Polska).
R. 1555 byla v říši přijata zásada „čí
je vláda, toho je i náboženství" , což
znamenalo v Německu sice většinou
svobodu pro reformaci, ale proti
Kutnohorskému náboženskému
smíru z r. 1485 to byl krok zpět. Po
celý středověk uplatňovaná zásada
se tím totiž pouze vztáhla také na
protestantské církve, jejichž konfese
byla potvrzena. Počát-kem druhé
poloviny 16. století začíná také pro-
gramový nástup rekatolizace. R.1556
přišli do Prahy jezuité, r. 1561 byl
obsazen opět arcibiskupský stolec
Antonínem Brusem z Mohelnice.
Ten se snažil, aby papež povolil
večeři Páně pod obojí, ale když po-
volení r. 1564 konečně přišlo, dolní
konsistoř je odmítla jako pozdní.
Arcibiskup vysvětil na kněze i něko-
lik kandidátů podobojí, administrá-
tory však jmenoval král, a byli to lidé
velice blízcí římskokatolické víře.
Šlechta byla většinou ovlivněna
luterstvím. R.1562 dala sama kom-

paktáta vyjmout ze zemských desek
(jako už nedostatečné).
Objevuje se řada českých knih (kro-
niky, Melantrichovy Bible, v Jednotě
zpěvníky i věroučné a kazatelské
spisy). Velkou aktivitu projevují
jezuité (školy aj.) což vede k úsilí o
sblížení reformačních směrů; po
obtížném jednání je během r. 1575
formulována Česká konfese (víra i
organizační zásady). Na Blahosla-
vův překlad Nového zákona naváza-
la v Jednotě mnohaletá skupinová
práce na překladu a vydání Kralické
bible v šesti svazcích (1579-93). Po r.
1572 byl u nás zaveden nový (posu-
nutý) kalendář papeže Řehoře XIII.
Za císaře Rudolfa II. na konci 16. sto-
letí se Praha stává centrem říše, při-
chází sem baroko a vlivní lidé z celé
Evropy. Ve státních úřadech se po-
stupně zvětšuje vliv římskokatolic-
kých pracovníků.
Vnitřních sporů v habsburském
rodu využila česká reformační šlech-
ta a r. 1609 si vynutila Rudolfův Ma-
jestát, který nejen konečně písemně
schválil Českou konfesi a organizaci
církve podobojí (dolní konsistoř,
univerzita, defensoři), ale také navá-
zal na zásady Kutnohorského smíru
a potvrdil je. 
V celé Evropě nebyla však doba ještě
zralá pro plné přijetí prvního doku-
mentu svobody svědomí; naopak se

Tradice české reformace III.
vytvořily dva soupeřící politicko-
konfesionální svazy: Protestantská
unie a Katolická liga. Také v Čechách
docházelo záhy k porušování
Majestátu.
Defensoři usilovali o legální svolání
sněmu, ale místodržící zpravili pa-
novníka, který opět sídlil ve Vídni v
tom smyslu, že v zemi začíná po-
vstání. Proto došlo 23. 5. 1618 k defe-
nestraci pánů Slavaty a Martinice a
rovněž písaře Fabricia z oken Praž-
ského hradu. Události vyústily po
smrti císaře Matyáše v odmítnutí
Ferdinanda Štýrského jako českého
panovníka a r. 1619 v neprozřetelné
volbě reprezentanta protestantské
unie kalvinisty Fridricha Falckého
za českého krále. Ve stejné době byla
vypracována ústava českého stavov-
ského státu. 
Vše vyvrcholilo válečným konflik-
tem, na nějž nebyli představitelé
tohoto státu dostatečně připraveni.
8. listopadu 1620 došlo k bitvě na
Bílé hoře, kterou končí období rela-
tivně svobodného vývoje české re-
formace.

Hodnocení třetí etapy:
Hodnocení 16.století během dalších
staletí vyznívá vcelku pozitivně jako
období s rozvojem zahraničních sty-
ků, kultury a vzdělanosti u nás
(knihtisk - Bible kralická), i když jed-

notlivci podle svého zaměření oce-
ňují prvky sobě blízké (římští katolí-
ci práci jezuitů, přičemž kritizují
poněmčování země, protestanti vy-
zdvihují dílo Jednoty bratrské a kri-
tizují španělský vliv v souvislosti se
sňatkovou politikou šlechtických
rodů).

Česká reformace netvořila pochopi-
telně během dvou století jednolitý a
neměnný celek. Už husitství nepřed-
stavovalo jednolitý proud, diferen-
covalo se v celou škálu seskupení:
od směrů blízkých katolickým
reformním snahám, které usilovaly
o setrvání v římské církvi, až po kraj-
ní emancipované reformační skupi-
ny, které odmítaly jakoukoli váza-
nost na centrální instituci. To pokra-
čovalo v dalších obdobích. Zřetelně
se začalo vydělovat několik typů
křesťanských církví z hlediska vzta-
hu ke světské moci a podílu na ní a k
univerzální církevní autoritě.
Zvláštní historická situace vedla v
tehdejší době k ojedinělému ocenění
člověka jako osobnosti a k respektu
vůči jeho svědomí, což se vztahova-
lo i na poddané. V husitských vál-

Pokračování na str. 4
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Jednou z věcí, které se mi moc líbí v
našem dejvickém sboru, je, jak vážně
se to tam bere s kmotrovstvím. Kmot-
ři a kmotry se věrně ke svým kmot-
řencům a kmotřenkám hlásí, pama-
tují na ně s vánočními dárky, "skmot-
řené" rodiny se navštěvují a tráví
spolu část dovolené. Sám jsem měl
také takového svědomitého kmotra.
(Dostal jsem po něm druhé křestní
jméno.) Často nás navštěvoval a jak
jsem rostl, pravidelně mi psal - nejpr-
ve jen česky,  později zařazoval latin-
ské věty a ještě později hebrejské a
řecké citáty z Písma.
Poněvadž kmotříček byl farář, došlo
k tomu, že mě konfirmoval. V hořic-
kém sboru bylo zvykem, že se v míst-
ní tiskárně dával vytisknout velkými
písmeny text konfirmačního kázání a
připevnil se na čelní stěnu modliteb-
ny. Týž text v malém provedení
dostal i každý účastník bohoslužeb,
připíchl si jej na šaty a mohl si ho
odnést domů jako záložku do Bible

nebo jiné knihy. Kmotříček vybral
verš z knihy Daniel: "Daniel uložil v
srdci svém, aby se nepoškvrňoval."
(1,8) Nebylo mi moc příjemné, když
jsem spatřil toto biblické motto nad
kazatelnou. Horší však bylo, když se
kmotříček na začátku slavnostního
kázání obrátil na konfirmandy. Bylo
nás konfirmováno asi patnáct, ale
kmotříček začal oslovením: "Milý
Danieli,..." I po více než šedesáti
letech si vzpomínám, jak jsem se
strašně zastyděl. Sklopil jsem oči k
zemi a po celou dobu kázání jsem se
neodvážil rozhlédnout se kolem
sebe. Ale kmotříček byl nemilosrdný.
Od toho počátečního singuláru (jed-
notného čísla) už neustoupil, takže
celé kázání se neslo na mou hlavu.
Někdy se říká, že konfirmandi nebý-
vají příliš soustředěni na kázání. Ale
ono kmotříčkovo kázání bezpochyby
zaujalo - mne i ostatní. Určitě bylo
pečlivě vypracováno, patřičně nalé-
havé (však jsem si onen text během

let často opakoval), hlavně však ad-
resné. Má manželka, která seděla
jako holčička tehdy mezi posluchači
(byla konfirmována o dva roky po-
zději), si také dodnes pamatuje, jak jí
bylo proti mysli, že se řeč stále točí
kolem jediného kluka. A tentýž do-
jem měli jistě i mnozí další. Inu, příliš
mnoho pozornosti nemusí působit
vždy sympaticky.
Můj kmotříček měl ještě další kmot-
řence a jistě je měl každodenně při
modlitbě stejně vroucně na mysli
jako mne. Sám jsem se mu jakožto
kmotr zdaleka nemohl rovnat. Pokud
netušíte (vy starší), o koho v této
vzpomínce jde, můžete podniknout
pátrání ve sbornících "Církev v pro-
měnách času" I a II. Je tam seznam
kazatelů ČCE. Napovím pouze, že
letos v Den vzniku samostatného čes-
koslovenského státu uplyne od
kmotříčkova narození už sto deset
let.

Daniel Henych
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24. 9. 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 (kaž-
dou 1. neděli v měsíci ekumenické česko-korej-
ské bohoslužby + VP; 2. až 5. ne 11.30 korejské
bohoslužby, kaz. Lee) - Libeň, U pošty 6: 9.30
Mazur - Martin ve zdi: 19.30 - Modřany, Písková
6: 9.30 Šorm - Nusle, Žateckých 11: 9.30 Škeříko-
vá - Radotín, Na betonce: 9.30 - Salvátor,
Salvátorská 1: 9.30 - Smíchov, Na Doubkové 8:
9.30 Mareš 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 M. T. Zikmund -
Vršovice, Tulská 1: 9.30 Ort - Žižkov I,
Prokopova 4: 9.30 Lange - Žižkov II, Čajkovské-
ho 10: 9.30 Nečas
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.
Nové Město, U sv. Michala, V Jirchářích 15.00
(každou druhou neděli v měsíci bohoslužba 
v polském jazyce): Kozusznik
BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
Vinohrady, Vinohradská 68: 10 Šolc ml. 18 boho-
služby v ruštině - Pankrác, Na Topolce 14: 10
Mečkovský 
OCHRANOVSKÝ SBOR (dříve JB)
Michle, kaple Domova Sue Ryder, bývalý mi-
chelský mlýn, Michelská 1: 9.30 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.) - 
BOHOSLUŽBY V NĚMČINĚ Praha 1, Martin
ve zdi: 10.30

Bohoslužby

Příliš mnoho pozornosti Křesťanský magazín - 14.55
Radosti a strasti života víry. 
Uvádí P. Oppeltová

FARNÍ SBOR ČCE V PRAZE 8 - LIBNI prona-
jme v přízemí sborového domu kancelář
5,2 x 5,6 m s příslušenstvím. Zájemci,
hlaste se na adrese: 
Farní sbor ČCE, U Pošty 6, 180 00 Praha 8
nebo liben@evangnet.cz.

č. 37
PRONAJMU VE SLAVKOVĚ U BRNA šest míst-
ností se vším zařízením, garář, zahrada,
obyvatelná slunná hala. Ihned.
Tel.: 545 230 121

č. 27

Inzerce

Pokládám za správné, abych reago-
val na dvojí upozornění b.Z.Souška k
mému článku „Významný Angličan
v husitských řadách" (uveřejněné v
ET-KJ č. 26) rovněž dvojí připomín-
kou. Předně děkuji, že v mém zastou-
pení správně poukázal na tiskovou
chybu, k níž došlo v citátu o „vítězné
pravdě". Ona trojka žel ve výsledném
tisku vypadla, takže nemohlo být
zřetelné, že jde o apokryfní 3. knihu
Ezdrášovu. Podobně se nedostalo do
navazujících citací z Paynova kázání
důležité vysvětlení, že jde právě o
ono významné kázání před králem
Zikmundem a jeho dvorem v Brati-
slavě z r.1429, v němž se M. Payne
opřel o onen citát - jako z „blahořeče-
ného Ezdráše 3,12.“ - Z. Soušek však
velice oslabuje smysl původního citá-
tu, když Paynovo připomenutí pře-
máhající pravdy klade pouze do kon-
trapunkce s větou, že „nejsilnější jsou

ženy." V onom připojeném výňatku z
Molnárovy knihy „Slovem obnove-
ná" jsou ženy zmíněny až uprostřed
široké škály hříšných oponentů Boží
pravdy. Čtenář si to může ověřit v
odstavci dole na 3. str. č. 26 ET-KJ:
„Pravda přemůže všechny krále a
knížata, papeže, legáty, mistry...
vyhladí a přemůže podle blahořeče-
ného Ezdráše (Ezd 3,12), že zahyne
ve své hříšnosti hříšný král, hříšné
víno, hříšné ženy (!) a všichni hříšní
papežové, legáti, synové člověka a
všechna jejich hříšná díla, - ale velká
pravda zákona Páně je pevná, mocná
a bude mocná na věčné časy, žije a
trvá na věky věků." (Takto Payne
promluvil! Však Zikmund nikdy
nezapomněl na tuto jeho odváž-
nou řeč!)
To druhé je, že nemohu souhlasit s
tvrzením, že M. Payne „nakonec Tá-
bory zradil - ačkoli mu dvakrát za-

chránili život". Já jsem ve svém vzpo-
mínkovém článku přestal na střízli-
vém konstatování prof. F. M. Bartoše,
že se M. Petr v nových věroučných
sporech přidal posléze na stranu
umírněného Rokycany - proti radi-
kálním Táborům. A je pro mne otáz-
kou, zda změna názoru na určité věci,
a to za všelijak změněných okolností,
může být označována za zradu,
právě tak jako eticky postulovaný
předpoklad, že je někdo za záchranu
života povinen držet se nadále po-
slušně názorů svých zachránců,i
když už s nimi nemůže souhlasit. -
Ovšem, nejsa historik z povolání, při-
klonil jsem se spíše k laskavě přejné-
mu pojetí prof. F. M. Bartoše, protože
mně šlo především o vděčnou jubilej-
ní vzpomínku na onoho významného
anglického husitu.

Jiří Otter

Pojetí pomocníka - či zrádce?

Oznámení

ČT 1
Cesty víry - 14.35
Děti v pěstounské péči. Připravili:
R. Holčáková a P. Chovanec 
Příběh Olgy Michutové a jejího ob-
čanského sdružení "Rodina svaté
Zdislavy" je živým důkazem, že dá-li
se dohromady úsilí člověka podpo-
rované Boží pomocí, lze uvést do
života i zdánlivě nemožný projekt.
Žena z valašských kotárů se rozhod-
la pomoci opuštěným dětem. Sdru-
žení se podařilo postavit čtyři domy,
ve kterých dnes bydlí pěstounské
rodiny, které přijaly za své opuštěné
děti. Jim se snaží předat nejen lásku a
rodinnou pohodu, ale i víru v Boha. 

Televize

Dne 25. června 2006 ve farním sboru
ČCE ve Frýdku-Místku ukončil svou
aktivní službu br. farář ThDr. Josef
Hromádka. Po patnáctileté obětavé
práci ve frýdeckém sboru odchází
tedy na zasloužený odpočinek. Za
celou dobu práce v naší církvi byl
vždy ochoten na sebe vzít mnohé
nelehké úkoly. Působil ve sborech
Moravskoslezského seniorátu - v
Ostravě, Šternberku, Olomouci a na-
konec ve Frýdku-Místku. Zastával
po několik období funkci seniora a
také stál v čele naší církve jako sy-
nodní senior. Po listopadových udá-
lostech roku 1989 přijal na omeze-
nou dobu práci místopředsedy vlá-
dy. Za všechnu odvedenou práci mu
patří upřímné poděkování.
V závěru měsíce září oslaví br. fa-
rář Hromádka své životní jubi-
leum - sedmdesáté narozeniny. Za
frýdecký sbor mu přejeme mnoho
zdraví a vyprošujeme Boží posilu
a ochranu do dalších let života. 

Staršovstvo farního sboru ČCE 
ve Frýdku-Místku

Poděkování

K dvojímu obrazu M. P. Payna v ET-KJ

kách nebyla žádná ze stran dostateč-
ně silná, aby porazila své soupeře. K
zachování existence bylo nutné, aby
obě strany našly nějaký způsob vzá-
jemného spolužití. Zde pramenila
postupně se vyvíjející vědomá tole-
rance, která byla v tehdejší Evropě
zcela převratná. První náznaky se
projevily už před koncem husit-
ských válek, kdy se r. 1430 vyzývá k
přátelské schůzce, během které by
obě strany měly „zápasit mezi sebou
ne chytrostí ani násilím, ale jedině
Slovem Božím". Pokračováním je
dohoda pro jednání na koncilu v
Basileji (tzv. Soudce chebský 1432), z
něhož vzešla ... aspoň kompaktáta
(1436).
Toto hledání způsobu vzájemného
spolužití vyvrcholilo přes období
„království dvojího lidu" do „Kutno-
horského smíru" 1485, kde se obě
strany dohodly na vzájemném re-
spektu, „aby strana strany nehanila
ani utiskala, buďto světských nebo
duchovních, než obojí aby k sobě
lásky zachovaly."
Celý tento vývoj byl zákonně koru-
nován Rudolfovým Majestátem r.
1609. Všechny tyto tendence před-
stavují zřejmé pozitivní duchovní

tradice pro vývoj v dalších staletích.
Je ovšem třeba být si vědom nebez-
pečí náboženské lhostejnosti, anar-
chie a nerozumného odmítání veške-

ré autority a nerespektování pravi-
dla: „svoboda jednotlivce končí tam,
kde začíná svoboda druhého".

Pokračování

Tradice české reformace III.
Pokračování ze str. 3

Filipíny každého na první pohled
okouzlí nádherou své tropické pří-
rody. Rozkládají se na více než 7000
ostrovech a patří k nejkrásnějším
ostrovním státům světa. Většina
místních obyvatel však žije na hrani-
ci chudoby. Lidé často hledají obži-
vu ve velkých městech, ale nakonec
končí ve slumech na jejich okrajích.
Přes všechny překážky je víra Fili-
pínců velmi živá a radostná. Křes-
ťanství zde zapustilo hluboké koře-
ny. Hlásí se k němu téměř 90 pro-
cent obyvatel a jen pět procent oby-
vatel tvoří muslimové. To je v této
převážně muslimské části světa
neobvyklé. Ne všichni místní křesťa-
né ale mají přístup k Bibli. Filipínská
společnost věnuje hodně úsilí šíření
Bible mezi nejchudšími lidmi ve slu-
mech, mezi obyvateli odloučených
částí země a mezi příslušníky národ-
nostních menšin.
„To, co vám dáváme dnes, vás bude

provázet po celý život,“ řekl staros-
ta města Mirkina lidem z předměstí
Sitio Camacho, když jim předával
výtisky knihy Ilaw sa Tahanan -
rodinné Bible v jazyce tagalog. Té-
měř dva tisíce rodin tady začíná žít s
novou nadějí poté, co se sem za po-
moci vlády přestěhovaly z nejchud-
ších slumů Manily. Ilaw sa Tahanan
se dá přeložit jako Světlo domova.
Tato kniha by skutečně měla příbyt-
ky prozářit a sehrát klíčovou roli v no-
vém životě přesídlených rodin.
Na celých Filipínách se vždy začát-
kem roku koná Týden Bible, kdy za
spolupráce katolické a evangelické
církve probíhá mnoho akcí pro ve-
řejnost. Prezidentka Gloria Macapa-
galová-Arroyová podpořila uplynu-
lý Týden Bible zvláštním poselst-
vím: „Bible je nejkrásněji napsaná
kniha na celém světě. Boží láska žije
v jejích stránkách. Nechť je Boží
slovo naším útočištěm.“

Bible pro Filipíny

Dne 1. srpna jsme vzpomněli nedo-
žitých 86. narozenin naší milé tety
Růženky Janečkové z Holína. 
Vděčně vzpomíná neteř Miluše
Chvojková s dcerami Stáňou a
Věrou a jejich rodiny.

Nevidomí a zrakově postižení Fili-
pínci doposud nemají příležitost
poznat Písmo svaté. Na ně pamatu-
je místní biblická společnost svým
projektem na vydání digitálních
zvukových Biblí v jazycích tagalog
a cebuano. Dostanou je zdarma
nevidomí faráři, duchovní a další
lidé, kteří zprostředkovávají Boží
slovo ostatním.
Bez naší pomoci by nebylo možné
projekty vydání Biblí uskutečnit. Dě-
kujeme proto všem, kdo na ně pro-
střednictvím České biblické společ-
nosti přispějí a usnadní lidem na
Filipínách cestu k radostné zvěsti.

Česká biblická společnost


