
První z evangelické tradice je Boží
milost, pouhá milost, sola gratia v
reformačním smyslu, milost, která
často jen jako tenký pramének vniká
do lidského myšlení a cítění a pod-
nítí k odpovídajícím činům. Je to
milost jen v určité míře, žádná bom-
bastická a okázalá podívaná, nýbrž
pramének Boží many pro dnešní
den a tedy na každý den. A tento
pramének stačí, aby zasáhl do lid-
ského nitra a přivedl k pokoře sou-
časného člověka, pokud podléhá
samolibosti, kterou prozrazuje už
svou vizáží, gesty rukama a svou
chůzí. Jimi předvádí své já, své ego,
v němž pěstuje svůj narcismus,
když se zhlíží sám v sobě. A tento
pramének milosti jindy zase po-
zvedne současného člověka, když je
obtížen a naříká nad svými stresy,
pozvedne jej, aby hledal svou iden-
titu ne nápodobou samolibých lidí,
ne náhradou svého pocitu méněcen-
nosti doplňováním z cizích příkla-
dů, nýbrž rozeznáním, že člověk je
významný tím, že chce žít před Boží
tváří, před Božím obličejem. 
Evan-gelická víra je věcná, zajímá ji
obsah víry, to znamená svědectví
Bible, z níž se ráda a trvale učí. Je to
víra, která žije z Božího Slova a 
z výkladů Božího Slova. Ráda se ta-
to víra vzdělává z písemností mno-
hých svědků minulosti a dneška a 
z rozhovorů. Evangelická víra je
také střízlivá a dá si pozor na výbu-
chy nadšení, na rozmanitá rozhorle-
ní a rozvlažení. Dovede se však
zorientovat ve všelijaké spiritualitě
a duchovnosti, ale nedá se zmást

tím, že by svou hřivnu vyměnila za
nějaký duchovní zážitek jen proto,
že je přitažlivý a slibuje neobvyklý
prožitek. Evangelická víra je také
zemitá, protože zná Ježíšův život na
zemi. Tato zemitost je umocňována
četbou starozákonních příběhů mno-
ha lidí o tom, jaký zápas vedli před
Boží tváří až do smrti. O to víc pak
víra hledí ke vzkříšení Kristovu,
které přislibuje usebrání naší po-
zemskosti pro věčnost. I když se tělo
promění v popel třeba rozptýlený
na loučce, byvší zemitý člověk je
přenesen do Božího království v ne-
besích na věky jako celá osobnost.
Tradice evangelické víry vždy upo-
mínala na mravní závaznost evan-
gelia, na jeho morální dosah. Víra se
nesnáší se lží ani s polopravdou,
příčí se jí podvod, nedá se zatáh-
nout do chytráctví a mazanosti, dá
si pozor na pokušení moci a bažení
po funkci. Odmítá manipulace s dru-
hým člověkem a váží si jeho důstoj-
nosti. Velkým problémem součas-
nosti je mezilidská svévole a oslabe-
ná odpovědnost. Evangelium vede
k tomu, že člověk právě nevyužije
situace, nezneužije druhého, nepo-
škodí mladého člověka, neublíží
dítěti. Zarážející je dnešní snadná
tendence k odcizení mezi manžely a
podléhání přitažlivému zamilování
do cizí ženy či cizího muže. Vždyc-
ky je z toho někde velké utrpe-
ní.Víra učí člověka trpělivosti, aby
objevoval nové dimenze porozumě-
ní ve svém manželství a rozeznával
krásu trvalé věrnosti. Že k tomu
patří v manželství hluboký citový

život a erotická přitažlivost a odpo-
vídající intimní život, o tom Bible
vypráví v různých příbězích, i když
si nedělá iluze, co člověk dovede
zkazit a zničit.
Mluvíme-li o evangelické tradici,
musíme mít na mysli také minulost.
Evangelíci vedle ostatních křesťanů
pronesli křesťanství minulými dese-
tiletími komunistické nadvlády. Ko-
munistický režim se svým odporem
k náboženství zmizel, církev zůsta-
la. Mnozí projevili hlubokou věr-
nost evangeliu a nezřekli se víry na-
vzdory pohrůžkám a diskriminaci.
Stejně se však musíme zamýšlet nad
tím, že jako evangelíci jsme mnoho
lidí ničených komunistickým reži-
mem nebrali na vědomí, slyšeli jsme
o křivdách, ale mlčeli jsme k nim.
Kolik bylo v této zemi po roce 1948
popraveno lidí, kteří přece mohli
žít. Byli lidé, kteří se jich zastali, ale
musíme vyznat, že jsme osobně,
jako sbory a jako církev mnoho zlo-
činů a bezpráví nenechali dolehnout
do srdce, nechali je stranou pozor-
nosti anebo se báli se k nim aspoň
vyjádřit. Dnes jdeme ještě dále do
minulosti, do hrůznosti nacistické-
ho vraždění Židů za války a k otáz-
ce, jak se k tomu stavěli tehdy křes-
ťané. Pro křesťana neexistuje žádná
tlustá čára za mi-nulostí a má být
ochoten o všem otevřeně mluvit.
Na Českobratrské církvi evangelic-
ké můžeme leccos kritizovat, někte-
rá nedorozumění a spory, ale máme
umět také vidět a ocenit to, co lze
nazvat slovy tolerance, solidarita a
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Nejprve budiž o něm řečeno, že je biblickému učení naprosto cizí. Patří do
slovníku, který křesťanská církev zdědila po církevním otci Augustinovi.
Dědičný hřích byl v ní bernou mincí po dlouhá staletí. I reformátoři jej přija-
li. A až dosud si snad většina křesťanů myslí, že dědičný hřích správně vyjad-
řuje solidaritu všech ve hříchu. Slovem „dědičný" si spojují dvě stránky bib-
lické řeči o hříchu. Hřích je mocnost, která ovládá člověka a je k vidění na
všech lidech bez výjimky. Odtud není daleko k myšlence, že Bůh nakazil
Adamovým hříchem celé lidstvo. K tomu ještě přispěly dvě skutečnosti: pově-
domost o tom, že hřích a sexualita jsou úzce spojeny a že člověk dědí vlast-
nosti od otce a matky. Tak bylo vytvořeno a v církvi zvítězilo Augustinovo
dogma o dědičném hříchu, které však odporuje biblickému učení o pádu člo-
věka, jakož i křesťanskému poznání hříchu. Augustin opíral své učení o
dědičném hříchu o Ž 51,7 který říká, že „jsem synem matky hříšnice", a o 
Ř 5,12nn, kde Pavel vyslovuje myšlenku jednoty lidstva v hříchu Adamově.
V prvním případě však není řečeno, že by samo početí člověka bylo zatíženo
hříchem a v druhém případě není řečeno, jak se hřích dostal až k nám. My,
hříšníci, se nepodílíme na hříchu Adamově, ale podílíme se na jeho smrti,
protože hřešíme. O dědičném předávání hříchu prostřednictvím početí a
narození tu není řeč. Adamův hřích vešel do světa a my, každý sám za sebe,
přitahujeme na sebe jeho smrt svým vlastním hříchem.
Pozornému čtenáři a posluchači Písma zní dědičný hřích jako cizí, nesourodá
nota v harmonii Písma. Dědičné pojetí činí z hříchu přirozený, biologický jev.
Člověk však není bylina nebo zvíře, je osoba odpovědná Bohu. O jeho selhá-
ní nelze mluvit jako o přirozené únavě, která postihuje materiál, byliny a zví-
řata. Člověk se s nimi v této únavě nesolidarizuje. Stojí před Bohem jako
jeden Adam a je souzen pro svou vinu, která je jeho vlastní. Tajemství člově-
ka, jeho jednoty před Bohem, je tajemství, které nelze rozluštit biologicky,
dědičně. Nejedná se při něm o chromosomy a geny. Biblická řeč zní jinak: Já
stojím před Bohem, který mne činí odpovědným za smrt Kristovu. Jiní lidé na
tom nejsou jinak, ani jejich hřích není nic náhodného nebo přechodného,
čeho se lze při dobré vůli vyvarovat. Jsou odpovědni za smrt Kristovu. Jejich
hřích je s nimi nerozlučně spojen, a přece se nemohou vymouvat na dědičný
hřích. Takovou výmluvou je odedávna sexualita, která bývá spojována s
dědičným hříchem. Je to politováníhodný omyl, jehož se dopustil církevní
otec Augustin, když zaměnil sexualitu s žádostivostí; povýšil panenství a
ponížil sexualitu, která přece je slavnou částí Božího stvořitelského plánu a
on z ní učinil ohnisko infekce hříchu. Tady podlehl řeckému myšlení, které
vidí hřích jako projev tělesnosti, zatímco Bůh jej vidí a soudí jako vzpouru
proti Bohu a pýchu.
Ovšem dědičnost jako taková existuje: od svých rodičů dědíme dobré i zlé
vlastnosti a náklonnosti. Hřích však není vlastnost, je to rozhodnutí jít vlast-
ní cestou bez Otcova dohledu. Dědičným hříchem se toto rozhodnutí zdá jen
proto, že je solidární s celým lidstvem, které společně směřuje pryč od Boha.
Takové směřování nikdo nezdědil. Dědí se dobré i zlé vlastnosti, bezbožnost
a vzdálenost od Boha se nemohou dědit, zvolil jsem si je já sám na svou odpo-
vědnost. 
Reformátoři přijali učení o dědičném hříchu. Svedla je k tomu zřejmá sku-
tečnost, že hřích a člověk patří nerozlučně k sobě. Toto učení se stalo vítaným
pozadím pro jejich zvěstování evangelia: jedině víra v Ježíše Krista vyrve člo-
věka z jeho zajetí hříchem a uvede do
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Nosné prvky evangelické tradice v současnosti

Před několika dny proběhla médii zpráva o tom, že Pat Robertson
prohlásil Šaronovu mrtvici za Boží soud. Izraelské vládní kruhy
ostře zareagovaly. Výrok Pata Robertsona prý vážně ohrožuje
výstavbu jakéhosi křesťanského megaprojektu v Galileji.
Pro poctivost nutno dodat, že Robertson se později omluvil synu
Ariela Šarona. Poznámku o Božím soudu vyslovil mimochodem
při výkladu Joelova proroctví, a jak to tak bývá, média pominula
kontext a chytla se této jediné věci. Nicméně platí, že myšlenka
byla vyslovena a Pat Robertson rozhodně není sám, kdo si něco
takového myslí. 
Co si o tom máme myslet my? A co si o tom můžeme myslet?
To, co Šaron udělal, konkrétně stažení z Gazy, se mnohým velmi
líbilo a mnohým velmi nelíbilo. Dělící čára rozhodně nevedla mezi
křesťany a nekřesťany, ba nevedla ani mezi liberálními křesťany a
charismatickými křesťany. Mám obavy, že Pat Robertson měl na
věc určitý politický názor (na který má plné právo a lze diskuto-
vat, zda je ten názor správný či nesprávný), nicméně udělal fatál-
ní chybu, když vyhlásil, že jeho názor je názorem Božím.
Ne, nejsem zastáncem substituční teorie. Ano, jsem přesvědčen o
tom, že Palestina patří Izraeli. To však neznamená, že bych kon-
krétní Šaronův krok stažení z Gazy automaticky považoval za
vzpouru proti Bohu. Netuším, jaký měl Ariel Šaron k Bohu vztah
a jak rozuměl své odpovědnosti za svůj stát. To je vskutku mezi
ním a Bohem. Dovedu si představit situaci (netvrdím, že tomu tak
skutečně bylo), že Šaron byl přesvědčen o Božím nároku Izraele na
zemi zaslíbenou, a přesto považoval za správné v určité konkrétní
situaci z Gazy ustoupit. 
Čeho se děsím, je, když křesťané konkrétní historické události

interpretují jako Boží tresty (případně jako Boží potvrzení) a pod-
léhají sebeklamu, protože nedokáží rozlišovat mezi svým politic-
kým názorem a hlasem Božím. Výsledkem je rostoucí nedůvěra k
proroctvím jako takovým.
Mám už ve svém počítači uloženu celou řadu proroctví, počína-
je proroctvím Davida Wilkersona z roku 1973 a konče proroc-
tvím „Příprava nevěsty" z listopadu loňského roku. Většinou se
ta proroctví zčásti naplnila a zčásti nenaplnila. I o tom posled-
ním se dá již s jistotou říci, že tak, jak bylo šířeno, nemohlo být
čistým Božím hlasem. Prorokovala se tam velká katastrofa, která
měla nastat v některém blízkovýchodním státu do konce roku
2005. Sorry, nestalo se. (Nebo možná „Haleluja, nestalo se"?)
Většinou velmi dobře rozumím (a zpravidla plně sdílím), oč
autorům a šiřitelům jde. Vidí různé nepravosti a vědí o svatém
a spravedlivém Bohu. Jsou zneklidněni stavem Evropy, stavem
Ameriky, netečností církve, zejména na Západě, pokrytectvím
politiků, úpadkem morálky apod. Z této zneklidněné mysli se pak
rodí taková „proroctví". Dávám je do uvozovek, protože nad
nimi mám příliš velké rozpaky.
Kdyby někdo dnes prorokoval: „Bůh velice miluje český národ,"
nemohl bych se ozvat proti. Kdyby někdo prorokoval: „Bůh je
nesmírně rozhořčen bezbožností českého národa," také bych se
nemohl ozvat proti. Skutečně si myslím, že platí obě věty. A obě by
mohly být prorockým slovem – záleží na kontextu, na načasování,
na motivu srdce – ale především na Božím pověření. 
Dost se nad těmi údajnými proroctvími trápím. Nedávno mi ostře
přišel na mysl počátek listu Židům: Mnohokrát a mnohými způ-
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Na pohrebe britskej princeznej Diany v r. 1977 čítala jej sestra krátky text
neznámeho autora:
„Čas je príliš pomalý pre tých, ktorí čakajú; příliš rýchly pre tých, ktorí sú
v strachu; príliš dlhý pre tých, ktorí sú v smútku; príliš krátky pre tých,
ktorí sa práve tešia. Ale pre tých, ktorí milujú, je čas večnosť.“
Čas je priateľ, čas je nepriatel'. Čas vytvára pohodu aj tieseň. Nadbytok
času vyvoláva nudu a „zabíjanie" času. Je čas konkrétny - sekundy, hodi-
ny, dni; a je čas, ktorý je už mimo našich predstáv - svetelné roky; a je čas
- večnosť. Naše srdce má svoj časový rytmus, náš život má svoj časový
limit.
Apoštol Pavel v Liste Kolosanom povzbudzuje každého z nás: „...vyku-
pujte čas... " (Ko 4, 5). Anglická Biblia má formuláciu:  „...Make the most
of every oportunity... -...Využite každú príležitost'...“ Príležitost' pre roz-
dávanie lásky, radostnej zvesti evanjelia a nádeje.
Naším každodenným problémom je stratený čas. Hľadanie a nachádzanie
strateného času. Známy britský spisovatel' James Hilton tento problém
hľadania a nachádzania strateného času rieši v svetoznámej románovej
kompozícii s titulom Random harvest. Dosť ťažko interpretovateľný titul.
V českom preklade knihy použili titul Nalezená léta. Kniha bola prelo-
žená do mnohých jazykov a v niekol'kých verziách aj sfilmovaná.
Dejová fabula tejto novely je strata pamäti mladého britského dôstojníka
po explózii granátu vo frontovej línii. Opisuje stratený čas hlavnej posta-
vy a obdobie zúfalej snahy o dorozumenie sa s ostatným svetom. „Žijem,
pracujem, ale som sám. Niekto ma určite mal rád a ja som niekoho milo-
val. Nikto mi však nevie povedať, kto som a odkial' som prišiel." Veľmi
sugestivne je podané postupné tápanie, dotyky a nachádzanie dejových
súvislostí, kontinuity a plnosti prerušeného času života. Rozmýšľanie
nad strateným časom a nájdeným časom.
My ľudia sme takí, že k životu nutne potrebujeme nádej, v niečo dúfať, na
niečo sa tešiť, na niečo sa spoliehať, v niečo veriť. Túžime po láske a náde-
ji. V onkológii vždy proti sebe stoja strach a nádej. Nádej je silný proti-
liek na strach. Nejako dokázat' veriť aj tvárou v tvár beznádeji, aj keď
skoro každý dôkaz svedčí proti nádeji. Vykupovat' čas - rozdávaním
nádeje. Nie vždy uspejeme. Niekedy sme v takej situácii, že by sme sami
potrebovali povzbudenie, niekedy narážame na akúsi nedefinovateľnú
bariéru u pacienta, ktorú nevieme prekonať.
Pred niekoľkými mesiacmi prišla do poradne mladá, dvadsaťšesťročná
pani, ktorej pred krátkym časom operovali zhubný nádor prsníka. Chcela
počuť, čo všetko ju čaká, aká bude ďalšia liečba, možné komplikácie, sprie-
vodné ťažkosti súvisiace s liečbou a hlavne šanca na vyliečenie. Počúvala
moje vysvetľovanie, ale ja som cítil, že sa mi nedarí dostat' sa k nej „bliž-
šie". Stále bola medzi nami akási bariéra. Nebolo to zúfalstvo, ani plač,
ani smútok. Mladá žena registrovala, čo hovorím, ale vedel som, že som
ju v ničom nepresvedčil. Celé týždne ma prenasledoval pocit, že som
vlastne nedokázal povzbudit' a pomôct' jej prekonať kritické obdobie
beznádeje.
Iný mladý muž bol veľmi úspešný manager v zahraničnom obchode. Mal
rakovinu pl'úc, vel'mi pokročilú formu. Nádej na vyliečenie bola veľmi
malá. Poslali ho za mnou jeho priatelia, aby som mu dodal nádeje. Jeho
predstava nádeje bol úplný a absolútny návrat do všetkých predošlých
profesionálnych a životných aktivít. Ale pre neho bola reálna nádej len
pomalý návrat do veľmi redukovaného spôsobu každodenného života.
Moja formulácia nádeje nebola pre neho prijateľná, neuspel som.
Pred niekoľkými mesiacmi som sa ocitol sám ako pacient na chirurgic-
kom oddelení. Po menšom operačnom zákroku som čakal na výsledok
histologického vyšetrenia. Samozrejme, po rokoch strávených v onkoló-
gii naša profesionál-na deformácia je očakávanie najhoršej eventuality.
Čakanie na histologický verdikt je stresujúce. Bol som uzavretý do seba,
nedíval som sa okolo, nič som nevidel. Rádové sestričky na oddelení 
v dobrej snahe poslali za mnou františkánskeho duchovného, ktorý robi-
eval psychologickú pomoc na oddelení. Prišiel za mnou inteligentný
mladý muž a vyzval ma, aby som rozprával. Tak som začal o čakaní na
histologický verdikt, a potom o rokoch strávených na onkológii, o linke
pomoci, o pacientoch, o práci na operačnej sále a v laboratóriách. Rozprá-
val som skoro hodinu. On ma len počúval. Potom som sa ospravedlnil, že
tak veľa rozprávam. Mladý muž vstal, podal mi ruku a veľmi mi poďako-
val za povzbudenie do jeho ďalšej psychosociálnej práce. Ja som mu
poďakoval, že za mnou prišiel. Obidvaja sme precítili vzájomné povzbu-
denie do ďalších dní.
Vykupujte čas - využite príležitost'. Veď mnohí ľudia potrebujú možno
práve vás.
Hazardovanie s časom, nuda a zabíjanie času, nenávratne stratený čas,
honba za tzv. adrenalínovými situáciami - riskovanie života pre reklamu,
popularitu, prchavú slávu. Vo Švajčiarsku sa tohto roku objavili veľké
billbordy -sugestívna fotomontáž - ohromnou rýchlosťou rútiaci sa moto-
cyklista s krásnym textom: „Gib deinen Schutzengel eine Schanz - Daj
šancu svojmu anjelovi strážnemu."
Vo vstupnej hale vojenskej nemocnice v Netley v južnom Anglicku je
pôsobivý veľký obraz. Scenéria lúčenia kráľovských gardistov v nádher-
ných červených uniformách pred odjazdom do vojny. Lúčia sa so svojimi
najbližšími, manželkami, deťmi, rodičmi. Scéna sa odohráva na železnič-
nom nástupišti, v pozadí je vlak pripravený na odchod. Celá atmosféra
obrazu je poznamenaná viktoriánskou romantic-kou sentimentalitou.
Nádhera uniforiem tak trochu glorifikujúca armádu. Na štítku pod obra-
zom je názov - Farewell - Zbohom. Nič viac. Pod týmto štítkom je prilo-
žený text, o ktorom si každý myslí, že detailnejšie popisuje scénu obrazu.
Sú to len stručné čísla:
„Posledné zbohom to bolo pre: 785.000 - v Krymskej vojne (1854-1855)
450.000 - v USA - sever proti juhu (1860-1864), 2,000.000-v 1. svetovej vojne

"Telešou" o jedenáct milionů vyvolalo
velkou pozornost. Někteří křesťané
vyvolávali a podepisovali petice, tele-
vize obdržela pokutu, aniž bylo přes-
ně definováno v médiích zač (sprostá
či přisprostlá slova, pohledy, obrazy,
gesta, pípání?). "Projekt" hloub sám o
sobě? Svorně všichni znepokojení
však laskavě přehlédli to nejvážnější,
co se tam vůbec proti dobrým mra-
vům i na hraně zákona událo: sňatek
jednoho z účastníků. Precendens se
navíc týká svateb bez rozdílu. Vždyť i
faráři vstupují do role byť jen subalte-
raího státního úředníka a může se jim
stát, že vážně pochybí. Podle ředitele
jednoho krajského statistického úřa-
du bylo v 90. letech dokonce několik
neplatných církevních sňatků. O ko-
nání samého pana starosty nebude
dozajista nikdo pochybovat.
Před očima veřejnosti, více jak milio-
nem televizních diváků se dopustil
jeden z pražských starostů v uplynu-
lém roce velice nekalého jednání. Vy-
tvořil precedens. Jeho nedobrý pří-
klad zůstává pro mnohé hodným
následování. Faktem je, že ctihodný
státní úředník, starosta pražské měst-
ské čtvrti se tak nechoval pokoutně,
nýbrž v přímém přenosu. Snad by se
dalo zvážit, že by šlo o prohřešek 
z nevědomosti. Potom by ovšem mu-
sel konat v bezbřehé naivitě, nehodné
úřadu, který zastává. Smutnější je
ovšem, že se nad věcí nepozastavil

nikdo z příslušných nadřízených stát-
ních úředníků; laiky omluvme.
V čem dotyčný starosta tak vážně po-
chybil? Znevážil totiž nejen svůj úřad,
nýbrž i uzavření zákonného sňatku,
jehož má být jako státní úředník ga-
rantem. Zkuste jít na kterýkoliv měst-
ský či obecní úřad s žádostí o oka-
mžité konání sňatku. Bez ženicha
nebo bez nevěsty. Doznejte, že ženich
nebo nevěsta o svatbě zatím vůbec
neví. Přiznejte, že bude žádostí o sňa-
tek naprosto překvapen, protože jej
nezamýšlel A sňatek se bude konat na
libovolném místě s vyloučením veřej-
nosti. Místo bude hlídáno bodyguar-
dy a nikdo zvenku nebude na místo
svatby připuštěn. Ani nebude smět o
sňatku nikdo vědět. Včetně ženicha,
internovaného na zvláštním místě
bez možnosti se osobně, telefonicky,
písemně s kýmkoliv spojit. Podobně
hermeticky uzavřené je snad jen
vězení, ale i tam adept na sňatek musí
v přípravě na svatbu sám iniciativně
jednat. Určitě se nestane, že odpověd-
ný státní úředník všeho nechá a pobě-
ží kdy a kam se vám zachce. Stalo se
tak v případě sňatku účastníka soutě-
že soukromé televize. Ten byl přitom
na dlouhou dobu internován na
místě, které nesměl opustit. S nikým
se tam nesměl setkat, ani s nikým
zvenku hovořit. O připravované svat-
bě vůbec nevěděl.
Pokud toto vše pan starosta neznal,

měl si to zjistit. Rozhodně neměl vstu-
povat do parasvěta, který není civilní,
veřejně přístupnou půdou, kde platí
prazvláštní pravidla, na hony vzdále-
ná normálnímu životu. Svatby se již
konaly v lecjakém i obskurním pro-
středí a je žel nejspíš jen na úřední-
cích, zda k tomu svolí. Měli by přitom
posoudit, zda se jedná nejen o důstoj-
né místo, nýbrž i okolnosti přiměřené
danému úřednímu aktu.
Co je na pochybení pana starosty nej-
vážnější? Ponechme stranou zákulis-
ní postup nevěsty a pracovníků do-
tyčné televize. Nevěsta konala v do-
bré víře, Primě šlo o byznys. V dobré
víře nekonal pan starosta, byť o pení-
ze mu doufejme nešlo. Nejhorší je to,
že pan starosta věděl, v jaké je ženich
situaci. A na rozhodnutí, zda se ihned
ožení, bude mít jen dvě tři minuty.
Nikdy předtím jej ani pan starosta,
ani nikdo z jeho úřadu osobně nevi-
děl. Navrch k tomu byl ženich zřetel-
ně zmatený, nejistý, popletený. Zpr-
vu se domníval, že jde o žert. Několi-
krát řekl, že to tak nechtěl, že si svat-
bu tak nepředstavoval, což opakoval
ještě po týdnech. Viníkem zůstává
ovšem výlučně pan starosta. Měl by 
z toho vyvodit důsledky a přinejmen-
ším se v přímém přenosu veřejnosti
omluvit. Jinak o něm bude platit slo-
vo Šalomounovy moudrosti: Ukva-
pený vystavuje na odiv pošetilost.

Jan Kašper

Vážné pochybení „vyvoleného“ starostyNad Biblí

noblesa v církvi. A to také mezi fará-
ři. Když je někde ordinace nového
kazatele anebo instalace kazatele ve
sboru, sjede se třeba čtyřicet farářů a
přejí tomu jednomu Boží dary a
všechno dobré. Nezávidí si, mají se
rádi, jeden respektuje odlišnost dru-
hého. V církvi jsou rozmanitá obda-
rování a nikdo nesmí seřizovat dru-
hé podle svého vzorce anebo život-
ních zkušeností. Hodně se mluví, ale
odsuzování je přece jen hodně potla-
čováno Jde především o sbory, o
bratry a sestry, o presbytery a pres-
byterky, o solidaritu uvnitř seniorá-
tu, o rozhovory na konventech a
synodech, na konferencích kazatelů.
Při přednostní úctě k pravdě je
možná také solidarita. Solidarita 
v nesení břemen jedněch druhými a
přece také noblesa, to cizí slovo, ale
v církvi jde také o vznešenost a vel-
korysost. 
Nad protestantismem se někdy naří-
ká, že je rozptýlený, že nemá autori-
tativního předáka, že je příliš demo-
kratický, mnohovrstevný a mnoho-
tvárný. Ale to je právě jeho před-
nost. V protestantismu je mnoho
theologů, neměli by ovšem být
pouze průměrní. Měli by být hodně

výrazní. Různost je zakotvena v roz-
manitosti charismat a Božích obda-
rování, v bohatství darů Ducha sva-
tého, ale také v důrazu na samostat-
nost myšlení a nezávislost jednotliv-
ce. Ke katolictví máme vztah respek-
tu a zájmu, spolupráce a ekumenic-
kého sdílení. Na katolictví mnozí
oceňují svrchovanost papeže a vnitř-
ní ukázněnost a podřízenost nižších
hodnostářů vyšším hodnostářům,
ale do evangelictví bychom to zavá-
dět nechtěli. Jistě je krásné, když
senior nebo členové synodní rady
mají autoritu, ale ta je dílem pouze
jejich myšlení, rozhodování a toho,
zda se k ní dopracovali a zda ji ostat-
ní rádi přijímají a uznávají. Je velmi
důležité, že presbyterianismus
vnitřně koresponduje s demokracií.
Rozhlédněme se ale dál. Evropa
byla kdysi, často i vnějškově, křes-
ťanská a z křesťanských kořenů
čerpá i dnes. Ale přece teprve v po-
sledních časech na nás doléhá víc a
víc islám, mohamedánství, musli-
mové. Jistě je třeba odmítat arabský
terorismus stejně jako každý jiný
terorismus, víme o sporech mezi
Araby, ale to neznamená, že bychom
měli propadat nepříznivému vztahu
k Arabům a jejich náboženství vů-

bec. V evangelické tradici jsou před-
poklady pro otevřenost k lidem ne-
známým a cizím, kteří vyznávají jiné
náboženství. Bude potřebí upřesnit
vyjádření, kdo je Bůh Izraele a Ježí-
šův Otec a o kom mluví muslimové,
když vyznávají Alláha. V péči o sta-
ré lidi jsou na tom Arabové mnohdy
lépe než my v evropských zemích.
Možná, že také dovedou víc odmítat
rasismus než my. Svět koránu a islá-
mu je obrovský a Evropané mají hle-
dat k němu rovnoprávnější vztah.
Také si přiznejme, jak málo pozor-
nosti věnujeme chudým lidem v Af-
rice a jinde. Ježíš se chudých za-
stává.
Evangelická tradice se svou věcností
a zemitostí neoslabuje dílo Ducha
svatého. On v sobě skrývá plnost
Kristova díla. Duch svatý nás jistě
tlačí k zemi, mezi lidi, do problémů,
do politiky. Evangelíci ovšem pro-
mýšlejí dílo Ducha svatého v těsném
sepětí s Ježíšovým kázáním a s jeho
dílem a také vědí, že Duch svatý a
přikázání Boží nejsou v protikladu.
Chápou, že posvěcení Duchem má
výrazně mravní ráz. Duch svatý je
zdrojem opravdu niterného, vnitřně
bohatého života člověka a křesťan se
těší na jeho nová obdarování a cha-
rismata, která jsou v souladu s Ježí-
šovým svědectvím. Duch svatý vede
do zítřka, přichází zepředu a otvírá
budoucnost. A především Duch
svatý je zdrojem nevyčerpatelné svo-
body, a proto evangelická tradice by
měla lidi přivádět k nádherné svo-
bodě Božích dětí. A posléze Duch
svatý nás také těší výhledem do bu-
doucnosti, k věčnému životu v ne-
besích, kam nás už mnozí předešli.
Je to přece Duch Utěšitel, jak pově-
děl Ježíš. 

Jan Čapek
Praha Dejvice 8.10.2005 

při výročí 80 let kazatelské stanice 
a 40 let samostatného sboru

Nosné prvky evangelické tradice...

(1914-1918), 4,000.000 - v 2. svetovej vojne (1940-1945).“ Tieto milióny
chlapcov-vojakov vlastne nedostali šancu. Ich čas im bol ukradnutý a
nenávratne stratený. Nikdy nebudeme vedieť, čo všetko sa stratilo; koľko
lásky, dobra, krásy, šťastia. Pomníky a pochybná gloriola hrdinstva nena-
hradí to všetko stratené. Vykupujme čas. Čas je príležitost' pre rozdáva-
nie, a mnohí ľudia potrebujú možno práve vaše pohladenie, vaše láskavé
slovo, váš úsmev, niekoľko minút vášho času.
Zo starého kalendára mám odloženú krátku modlitbu. Rád sa k nej vra-
ciam:
„Pane, Ty, ktorý si mimo času a priestoru, Ty sa usmievaš pri pohl'ade na
nás, ako zápasíme s časom a putujeme sem a tam a často blúdime a hľadá-
me akési „šťastné" miesto. Ty dávaš každému potrebný čas aj miesto, aby
mohol vykonat', čo od neho očakávaš - rozdávat' lásku a nádej. Ale čas sa
nesmie strácať, lebo čas je Tvoj dar. Ale dar pominutel'ný, dar, ktorý sa
nedá uskladniť.“

MUDr. Ján Siracký

Hľadanie strateného času

Dokončení ze str. 1

aneb precedens pro rok 2006



O nejnovějším českém státním svátku
28. září - Dnu české státnosti (na Vác-
lava) - jsme viděli v televizi, jak ve
Staré Boleslavi nesl ve slavnostním
průvodu kardinál Miloslav Vlk lebku
sv. Václava. Nám je cizí uctívání ostat-
ků a relikvií svatých, respektujeme
lidové zvyky bratří katolíků, ovšem
nebyli jsme nadšeni, když v podob-
ném průvodu před rokem kráčel
tehdejší nejvyšší představitel
jedné z nekatolických církví. O
ctění ostatků i s vírou v jejich moc
se dovídáme už z NZ apokryfů a
ve středověku to byl navíc výnos-
ný obchodní artikl. Kolik kubic-
kých metrů dřeva se prodalo 
z „Kristova kříže“, kolik tun kostí,
lebek,oděvů a předmětů patřících ze-
mřelým,uctívaným jako svatí, jsme už
viděli nebo o nich slyšeli.
Je pro nás novinkou z Katolického
týdeníku č. 44, že císař Karel IV. přive-
zl v polovině 14. století z italské Pa-
dovy lebku „evangelisty Lukáše“,
která je uložena v katedrále sv.Víta 
v Praze. Lukáš má být patronem křes-
ťanského výtvarného umění (o které
svým způsobem v protestantismu
stále zápasíme) a hlavně lékařů. Proto
bývá zobrazován nejen se svitkem
evangelia, ale i s brašnou s chirurgic-
kými nástroji. Tato lebka byla letos
zapůjčena do jednoho z pražských
kostelů, kde byla vystavena a 18. října
na Lukáše byla u ní sloužena tichá
mše svatá (o tiché mši jsme po II.vati-
kánském koncilu už neslýchali) pře-
devším pro zdravotníky.
Ve sdělovacích prostředcích proběhla
před několika dny zpráva, že na pout-
ním místě ve Křtinách u Brna bylo
objeveno v roce 2001 pod podlahou
kostela 12 lebek, což by nebyla vůbec
žádná zvláštnost a nestála by ani za
zprávu v tisku a přece jde o unikátní
nález. Na každé lebce je zobrazen vav-
řínový věnec (malovaný směsí dřevě-
ného uhlí a nějakého tuku) zřejmě
jako symbol mučednictví, a přece ví-
tězství. Zde můžeme citovat slova
apoštola Pavla z 2Tm 4,7-8. „Dobrý boj

jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru
zachoval. Nyní je pro mne připraven vav-
řín ( věnec – Petrů) spravedlnosti, který
mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý
soudce…" Na čelech mají lebky zobra-
zené písmeno T (tau) zřejmě dle Ez
9,4: „… Projdi středem města, středem
Jeruzaléma, a označ znamením na čele
muže, kteří vzdychají a sténají nad všemi

ohavnostmi, které se v něm páchají." A
vysvětlivka ČEP říká, že uvedené zna-
mení mělo ve starokenaanském pís-
mu podobu písmene tau.
Po ohlášení zpřístupnění nálezu 
v kryptě křtinského kostela jsme chtě-
li nalezené vidět a cestou na chalupu 
z Brna na Drahanskou vrchovinu jsme
Křtiny navštívili. Obec je vyhledávána
turisty již pro barokní kostel od
Giovanni Santiniho (1677-1723), vý-
značného pražského architekta ital-
ského původu, ovšem původní kostel
byl na stejném místě již před několika
staletími s první zmínkou z roku 1299.
Pro ty, kteří nehorují pro architekturu
a umění, může tuto obec přiblížit nyní
reprizovaný úspěšný televizní seriál
Četnické humoresky. 
Když jsme dorazili do Santiniho kos-
tela, byla tam výprava Angličanů a
Rusů, a tak jsme se k nim přidali.
Provázející místní katolický farář
Tomáš Prnka, který už mnoho let vede
opravy této svatyně, milovník historie
a fanda archeologie, právě podával
zasvěcený výklad. V kryptě jsme vidě-
li již zmíněný unikátní nález několika
pomalovaných lebek a další lidské
pozůstatky, které jsme si mohli i vyfo-
tografovat, žel naše snaha nebyla přes
sklo vitríny příliš úspěšná. Lebky jsou
snad ze l6. nebo 17.století. Zatím není
známo, komu mohly patřit. Pro evan-

gelíky je lákavá domněnka, že lebky
mohly patřit některým vůdcům čes-
kého stavovského povstání (1618-
8.11.1620) setnutých na Staroměst-
ském náměstí v Praze 21. června 1621
katem Mydlářem. Dvanáct hlav po-
pravených bylo vyvěšeno v železných
klecích na Staroměstské mostecké věži
pro výstrahu až do roku 1931. Víc

nevíme. Teď už jen spekulace.
Lebky mohly být po několika
letech po popravě uloženy už i
s popsaným označením, ale
nemáme tušení, proč právě zde
ve Křtinách. Zeptal jsem se: Jak
je možné, že k něčemu podob-
nému mohlo dojít již v době

silně probíhající protireformace za
kardinála Ditrichštejna (1570-1636),
známého tvrdého odpůrce reformace
na Moravě? Ochotná odpověď měla
dvě části. 1. Lebky mohly být uloženy
tajně. 2. Kardinál mohl být snad ně-
kdy tolerantnější, než se všeobecně
domníváme. Zmiňme ještě některá
jména popravených: Jáchym Šlik,
Václav Budovec z Budova, Kryštof
Harant z Polžic a Bezdružic, Diviš
Černín z Chudenic (katolík), lékař Jan
Jesenius (po Husovi další umučený
rektor KU). Všichni byli stavu panské-
ho, rytířského a měšťanského, a to čle-
nové Jednoty bratrské, utrakvisté,
luteráni i reformovaní vedle již zmíně-
ného jediného katolíka. Jejich mateř-
ským jazykem byla čeština nebo něm-
čina.
Nalezené lebky jsou nyní pietně ulo-
ženy, existují domněnky komu patřily,
máme za prokázané, že mučedníkům.
Možná nám historici někdy v budouc-
nu poodhalí víc. Není důvod k uctívá-
ní těchto ostatků, dle katolických kri-
térií nepatří svatým a je dost možné,
že jejich nositelé byli obětí protirefor-
mace. Při putování po Moravě, třeba o
dovolených, si můžete prohlédnout 
v kryptě křtinskou raritu, barokní
chrám a poslechnout novou zvon-
kohru.

Alena a Jiří Novákovi

3ET-KJ

Růženka Slepičková si opakovala stále
dokola: „To je snad zlý sen! To je snad
zlý sen!" Kdo byla Růženka? Byla to
nejstarší příslušnice hejna Leghornek.
Dostala se na tenhle dvůr už jako mladá
rozjívená kuřice. Jakmile však začala
snášet vejce, získala všeobecné uznání.
Vždyť takových snůšek jako měla ona
nedosahovala žádná jiná kole-
gyně. Je pravda, že pro
stálé snášení neměla
ani čas vysedět po-
řádné hejno kuřá-
tek. Ale na to
tady byly přece
jiné a hospody-
ně jí ochotně
promíjela, že
není dobrá kvoč-
na. Těch sto čty-
řicet vajec ročně
přece stálo za to!
Čas hojných snůšek
ovšem už minul. Rů-
ženka zestárla a svůj
primát musela přenechat
mladším. Utěšovala se však tím,
že si teď bude chodit v klidu po dvoře
nebo po humnech, tu a tam si vyhrabe
pro zpestření jídelníčku nějakého červí-
ka a bude se těšit z dávného přátelství s
hospodyní.
Právě v tom se však strašlivě zklamala.
Když naposledy hrabala pod kuchyň-
ským oknem, slyšela hospodyni, jak říká
manželovi: „Včera se Vančurům naro-
dil kluk jako buk. Musím tam doskočit.
Ale nejprve zaříznu Růženku. Je to už
takový vysloužilec a krmím ji jenom 
z milosti. Ale na polévku pro novopeče-
nou maminku bude dobrá." Růženka se
pod oknem zděsila. Slyšela sice o tom, že

se rodičkám vaří vydatná slepičí polév-
ka, aby nabraly rychle zas sílu, ale že by se
to mohlo týkat jí, ji ani ve snu nenapadlo.
Co dělat? „Uteču!" rozhodla se. Ale kam?
Lépe dožít kdekoli, než čekat na nůž.
Růženka vyběhla na silnici. Jen však
došla kousek za vesnici, zaslechla zezadu
skřípění brzd. „Hloupá slepice!" ulevil si
šofér. „Málem jsem tě přejel! Tak uhni!"
zatroubil na Růženku. - „Přece teď neza-
hynu pod koly, když jsem právě unikla
kudle!" pomyslela si vylekaná slípka.
„Kdo uteče, vyhraje!" blesklo jí v hlavě
staré úsloví a vyrazila vpřed po silnici. 
V patách za sebou slyšela ujíždět ten
pekelný stroj, ale rozhodla se, že to ne-
vzdá. Však by se hospodyně určitě divila,
jak stará Růženka dovede upalovat!
„Tak kdy už konečně uhneš?" rozčilo-

val se mezitím šofér. „Přece
tě doopravdy nezajedu!"

Ale Růženka měla
svůj rozum. Chvil-

kami sice jako by
chtěla odbočit do
příkopu, ale po-
něvadž se jí
zdálo, že auto
také změnilo
směr, rychle zas
p o k r a č o v a l a  

v běhu po stře-
du silnice. A tak

proběhla s autem 
v patách nejprve No-

vou Lhotu, pak Horní
Ves, potom Kostelec a

Černou Vodu. Řidič se už dáv-
no přestal vztekat a hubovat. Však už to
je z téhle vesnické silnice jen kousek na
dálnici, utěšoval se. Tam už nebude pro-
blém slepici předjet. Ale až na dálnici již
Růženka nedoběhla. Těsně před křižo-
vatkou ji opustily síly a uštvaně padla
na bok. „Stejně jsem ale všem ukázala,
že jsem nebyla obyčejná slepice" pomys-
lela si, než se jí oči potáhly mžurkou.

Někdo o svých vzácných stránkách
neustále chlubně kdádá.

Přitom ho však všichni kolem
pokládají za hlupáka.

Daniel Henych
Pokračování příště

Hloupá slepiceLebky českých pánů ?
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Jsou modlitby a modlitby. Modlitby
tiché a modlitby hlasité. S těmi hla-
sitými se setkáváme častěji ve shro-
máždění - s modlitbami volně vlast-
ními slovy kazatele formulovanými
i s těmi, které jsou předem písemně
připraveny a ve shromáždění pak
přečteny. S nahlas proslovenými
modlitbami se setkáváme i doma.
Pronášíme je před jídlem i v díkú-
činění po něm, při ranních či večer-
ních rodinných bohoslužbách i při
slavnostních příležitostech - např.
na setkání celé rodiny při oslavě
narozenin.
Jsou však i modlitby tiché — modlit-
by v skrytu. Modlitby ve chvílích,
kdy jsme sami, když na nás doléhají
starosti a kdy stojíme před problé-
my, s nimiž si nevíme rady. Mod-
litby v těžkých chvílích života. Za
takových okolností se též modlíme,
ale obvykle ne moc nahlas. Snad je
to tím, že tíha situace na nás doléhá
a energie nám již moc nezbývá.
Snad je to proto, že takováto modlit-
ba je jen „šeptáním" - tichým rozho-
vorem s přítelem z nejdůvěrnějších.
Těžkých chvílí v životě je až až.
Utíkáme se v nich do ústraní - „do
pokojíku srdce svého“, jak by řekli
naši otcové, a modlitba se tiše rozví-
jí. Kolikrát hledáme vhodná slova a
moc se nám to nedaří. Kolikrát se

takovéto modlitby stávají jen ti-
chým sebeodevzdáním druhé straně
v naprosté důvěře, že ten, kdo nás
má rád, pochopí oč nám jde a poro-
zumí i našemu všelijak nedokonalé-
mu slovnímu vyjadřování.
Do této naší situace nám v současné
době přichází pomoc ve formě drob-
né knížečky bratra faráře dr. Luďka
Rejchrta nazvané "Modlitby šep-
tem" s podtitulem "Člověk mluví 
s Bohem". Vydalo ji nakladatelství
Kalich v Praze v r. 2005. Autor sám
napsal jen čtyřstránkový úvod, ale
vybral a citáty z Písma doplnil celou
řadu krátkých modliteb velkého
množství autorů. Na jedné straně
zde nacházíme modlitby z doby
prvotní církve a modlitby církev-
ních otců, na druhé straně pak mod-
litby našich současníků nebo sko-
ro-současníků.
Hned v úvodu píše Luděk Rejchrt,
že „modlitba je svrchovatě osobní a
intimní dění“. To může probíhat i
šeptem, ba dokonce i jen "řečí duše".
Takovéto řeči je zde bohatě uprostra-
něno. Nejde o knihu modliteb "Na
každý den v roce". Nejde o soubor
tematických modliteb ani o návod 
k modlitebnímu životu křesťana.
Jde o pozvání do nejintimnějšího
modlitebního společenství, kde vše
probíhá skutečně jen "šeptem".

Autor sám upozorňuje, že nejde o
knihu "jen na jedno použití". Je
možné, že nebudu sám, kdo si ji
položil na noční stolek v ložnici, kde
tak často dochází k takovýmto du-
chovním rozhovorům duše v tísni.
Na jednu zvláštnost této knížečky

Tiché modlitby

Kdyby se konala anketa o největšího a
nejpopulárnějšího Američana všech dob,
asi by se mezi jinými jmény objevilo i
jméno Benjamin Franklin. A kdyby se
při soutěži rozlišovaly různé obory, pak
by mohl být tento muž uveden hned v
několika. Mnoho amerických měst nese
jeho jméno, i když v některých případech
jméno obce může souviset se starším
obecným významem slova franklin, což
je „statkář".
Benjamin Franklin se narodil 17. ledna
1706. Jeho zbožní, ale nezámožní rodiče
Joziáš a Abia Franklinovi vychovali cel-
kem třináct dětí, z nichž Benjamin byl
nejmladší. Vzdělání získal jako autodi-
dakt (samouk). V sedmnácti letech ode-
šel do světa a protloukal se různým způ-
sobem. Ačkoli se projevil později jako
velmi praktický muž, táhlo ho to k lite-
rární činnosti. Byl podnikavý, a tak
založil tiskárnu a začal vydávat vlastní
noviny. Zvolil si pseudonym Richard
Saunders a řadu let vydával oblíbený

almanach „Chudý Richard aneb Cesta k
blahobytu".
Tiskařská a žurnalistická práce souvise-
la úzce s jeho zájmem o veřejné dění. 
V Severní Americe tehdy probíhaly neu-
stálé boje mezi Anglií a Francií o nad-
vládu v těchto zámořských končinách.
Americké kolonie, jak je známo, byly
zakládány lidmi, kteří prchali před
náboženskou nesvobodou, a proto měly
silně křesťanský charakter. Duchovní
svoboda v Novém světě dovolovala, aby
tam žili vedle sebe protestanti, katolíci i
různé sekty. Tradiční zbožnost se proje-
vovala i při vzniku vysokých škol
(Harward, Princeton, Yale aj.), které
měly převážně církevní chrakter a vy-
chovávaly duchovenský dorost. Ve
Franklinově době se však začal v Ame-
rice prosazovat duchovně netradiční
pohled na společnost, jenž mimo jiné
zpochybnil starou úctu k evropských
panovníkům „z Boží milosti" a vybízel
Američany k nezávislosti. Franklin,

který byl už v mladých letech přijat do
nově vzniklé lóže Svobodných zednářů,
patřil k iniciátorům pokusu o politické a
vojenské sjednocení kolonií r. 1754 v Al-
bany. Tento pokus sice nevyšel, ale volá-
ní po svobodě už neumlklo a bylo koru-
nováno „Deklarací nezávislosti USA" r.
1776. Nadpis „Článků konfederace o
věčné unii" z dalšího roku nám sice při-
pomíná víru komunistů ve věčnou plat-
nost nových lidských řádů, nicméně
jistě šlo o něco převratného. Franklin se
zasloužil mnoha způsoby o rozkvět
nového hlavního města Unie Philadel-
phie a reprezentoval vlast r. 1783 při
podpisu versailleské smlouvy („paříž-
ského míru") mezi USA a Velkou
Británií. Ve Francii pak působil delší
dobu jako americký velvyslanec. Jeho
radost z politické svobody byla ovšem
pokažena tím, že jeho syn byl prohlášen
za vlastizrádce.
Souběžně s působením v politice se

bych přece jen rád upozornil. Je jím
dvojí druh písma. Autor tak chce i
viditelně upozornit na to, že modlit-
ba je rozhovor. A ten se odehrává
mezi dvěma stranami. Na jedné stra-
ně je člověk - a tomu je věnován text
psaný „klasickým" kamenným pís-

mem. Druhá strana nezůstává skry-
ta. Ve formě biblických veršů, které
se vztahují k tématu modlitby,
čteme její vyjádření - odpověď. Díky
za tuto knížečku - za podanou ruku
lidem v tísni.

Jaro Křivohlavý

Muž mnoha profesí
(před 300 lety se narodil Benjamin Franklin)

Dokončení na str. 4



Ve středu 4. ledna 2006 byl povolán
ke svému Pánu emeritní senior praž-
ského seniorátu a farář smíchovské-
ho sboru ČCE Bohumil Betka. Zesnul
tiše ve věku nedožitých 92 let.
Rodina a obyvatelé krabčického
Domova odpočinku ve stáří se s ním
rozloučili ve středu 11. ledna v budo-
vě Diakonie v Krabčicích a v taměj-
ším evangelickém kostele.
Bohumil Betka po maturitě na reál-
ném gymnáziu v Truhlářské ulici, kde
působili význační profesoři, jako např.
akademik Bohuslav Havránek, akade-
mik Mukařovský aj., odešel studovat
theologii na tehdejší Husovu českoslo-
venskou fakultu bohosloveckou. I tam
se setkával se zvučnými jmény: J. L.
Hromádka, noblesní František Žilka,
Slavomil Daněk, František Bednář a
tehdy mladý J. B. Souček. Zásluhou
profesorů Žilky a Bednáře mohl jít
studovat do ciziny. Nejprve do Štras-
burku v Alsasku a potom do Glas-
gowa ve Skotsku. Ve Štrasburku měl
možnost poznat „doktora pralesa"
Alberta Schweitzera v době, kdy po
příjezdu do Evropy přednášel a kon-
certoval na varhany. Zůstala mu na něj
v paměti vzpomínka, když po jedné
přednášce odstrčil všechny notábly,
kteří tam stáli, běžel za studenty a až
do půlnoci s nimi chodil po Štrasbur-
ku, vyptával se jednotlivých studentů,
odkud přicházejí a jak to vypadá v je-
jich zemi.
Po dokončení theologického studia
začínal jako vikář v Praze u Klimenta
v době, kdy tam byl farářem dr. Josef
Křenek. Odtud přešel do Libkovic
pod Řípem, do velkého vesnického
sboru. Libkovice hluboce pozname-
naly Bohumilův život. Jednak tím, že
mu tam zemřel čtyřletý syn Pavel, a

potom událostí v době války. V Lib-
kovicích se skrýval ruský zajatec, a
když se na to přišlo, pokusil se o
útěk. Byl ale chycen a při výslechu
prozradil, v kterých rodinách byl při-
jat. Důsledkem toho bylo, že 20. 3.
1944 bylo zatčeno padesát lidí z obce
a odvezeno do koncentračního tábo-
ra, odkud se někteří už nevrátili.
Sedm lidí, z nichž jeden byl význač-
ným členem staršovstva, bylo popra-
veno v „sekyrárně" na Pankráci.
Po službě v Libkovicích odešel Bo-
humil Betka na Českomoravskou
vysočinu, do Sněžného na Moravě.
Opět veliký venkovský sbor, v němž
se bohoslužby konaly vedle sídla
sboru ještě na dalších pěti místech.
Byla to doba změn na venkově, lidem
byl vnucován nový způsob hospoda-
ření, docházelo k násilné kolektiviza-
ci a to všechno se odráželo i v životě
sboru. Uprostřed sborové práce byl
ve 38 letech povolán na vojnu k PTP,
bez zřetele k tomu, že byl otec rodiny
se dvěma malými dětmi.
V říjnu 1957 přišel na Smíchov po
odchodu vikářky Evy Romany Šaše-
cí; nejprve jako vikář a po roce jako
druhý farář sboru. Farářem zde byl
Jan Smetánka, hluboce vzdělaný a
jemný člověk. Sbor byl ale rozdělený.
Došlo k rozkolu, obě strany se stavě-
ly proti sobě, konaly se různé podpi-
sové akce, které by ve sboru být
neměly, a sbor tím značně utrpěl. Jan
Smetánka, vystaven náporům ze
dvou stran, to těžce nesl. Bohumil
Betka byl dokonce jednou z těch
stran varován ještě dříve, než se defi-
nitivně rozhodl přijmout kandidatu-
ru, aby sem nechodil, že mu to nebu-
de požehnáno. Přesto se rozhodl na
Smíchov jít, protože byl přesvědčen,

že nezáleží jen na vůli člověka, ale
především na vůli Boží. Pro Jana
Smetánku byl jeho příchod velkou
pomocí a paní Smetánková mu po
smrti manžela řekla, že tato doba
byla pro Jana Smetánku potěšením.
Nebyla to snadná doba a Bohumil
Betka musel vynaložit mnoho úsilí
na to, aby si sbor uvědomil, že je círk-
ví Kristovou, sborem ČCE a že má
být společenstvím víry, naděje a
lásky. Přetrvávaly tu tendence spíše
spolkařské a nebylo tu vždy dostateč-
né vědomí o tom, co je církev, tělo
Kristovo a dům Páně. Docházelo také
ke křivdám, které zůstávaly dlouho 
v srdcích, a teď šlo o to, jak je překo-
nat a odstranit. Bohumil Betka musel
vynaložit velké úsilí, než mnozí po-
chopili, že má-li být sbor zdráv, musí
každý tyto věci v sobě překonat a
nezdůrazňovat je, protože když se
rána drásá, nezacelí se.
Po smrti Smetánkově stál Bohumilu
Betkovi po boku jako druhý farář
Josef Svoboda. Nebyl však docela
zdráv a práce ve sboru, kterou chtěl
konat z celého svého srdce a se vším
nasazením, ho vyčerpávala. Zemřel
předčasně ve věku 47 let.
V roce 1969 byl Bohumil Betka zvolen
seniorem pražského seniorátu a tuto
službu konal do února 1978, kdy mu
byl odebrán státní souhlas k výkonu
seniorské funkce za to, že na seniorát-
ním dnu mládeže vystoupil písničkář
Vlastimil Třešňák. Do důchodu odešel
v dubnu 1979. Zůstal věrným členem
smíchovského sboru, a pokud mu 
v tom zdravotní problémy nebránily,
byl spolu se svou ženou Věrou pravi-
delným účastníkem bohoslužeb.

Jaroslav Voříšek 
(zkráceno)
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Oznámení

5. 2. 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 M.
Rejchrt - 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 Jonczy - 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

Franklin prosazoval jako výrazný vě-
dec, zejména ve výzkumech elektřiny.
Jako náš Diviš nebo Rus Lomonosov se
mimo jiné zabýval problémem blesko-
svodu. Jednotky elektrického náboje
byly dosti dlouho označovány jako
frankliny. Existuje také černý krystalic-
ký minerál, pojmenovaný na počest
amerického přirodovědce franklinit.
Franklinovi už nebylo dopřáno, aby
dokončil „Vlastní životopis", ale rozpě-
tí jeho aktivit bylo tak široké, že nelze
jen tak lehce na něho zapomenout.
Přes všechny viditelné úspěchy si však
Franklin zachoval vnitřní pokoru před
Bohem a i ve svém utrpení před smrtí
viděl Boží výchovný prostředek. Když
přemýšlel o tom, co by mohlo být na-
psáno na jeho hrobě, přirovnal sám sebe
ke knize, jejíž starý obsah božský Autor
vytrhne a nahradí něčím novým a lep-
ším. Zemřel 17. dubna 1790.

Daniel Henych

Televize
Bohoslužby

ČT1 - 5. února
Cesty víry - 14.05
Může Bůh smazat hříchy, které v ruských
gulazích napáchali Stalinovi posluhova-
či? V dokumentu režiséra Petra Lokaje se
setkáte s misionářkou ze Slezska. Svůj
život zasvětila práci pro ty, jejichž osud
poznamenaly Stalinovy gulagy. Mohou
modlitby k Bohu smazat staré hříchy?

Křesťanský magazín - 14.25
Dnes navštívíte jednoho z nejstarších
kněží na Ostravsku, devadesátiletého
Miloslause Klisze, jemuž papež Jan Pavel
II. propůjčil titul prelát. Seznámíte se s do-
brovolníky z frýdecko-místeckého centra
ADRA, kteří mj. dělají společníky klien-
tům tamějšího domova důchodců, a bu-
dete mít možnost si "prolistovat" křesťan-
ský časopis IN!, který má být alternativou
časopisům Dívka, Bravo atp. Nebudou
chybět ani zprávičky z křesťanského svě-
ta, soutěž a videoklip.
Uvádí Aleš Juchelka

soby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků, v tomto posledním čase
k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a
skrze něhož stvořil i věky. Zdá se mi, že údajná proroctví, která
mám na mysli, jsou jakýmisi pokusy o imitaci Jeremjáše, Micheáše
a jiných starozákonních proroků. Rozumějte mi dobře: netvrdím,
že v době Nové smlouvy Bůh neposílá proroky, kteří přinášejí kon-
krétní slova o budoucnosti. Koneckonců máme zmínku o Agabovi
ve Skutcích. Přesto mi z oněch proroctví o „soudech" a „katastro-
fách" nějak nevoní Ježíš. 
Kdykoli se stane někde nějaká katastrofa, najdou se někteří křesťa-
né, kteří zvednou prst a řeknou: „To byl Boží soud." Nicméně sku-
tečné velké katastrofy nikdo nepředpovídal – nebo snad ano?
Předpověděl někdo tsunami z prosince 2004 nebo nedávné ze-
mětřesení v Kašmíru? Předpověděl někdo katastrofu v New
Orleansu? Předpověděl někdo záplavy v Čechách roku 2002?
Ano, po skončení vždy čtu zprávy o nějakých křesťanech, kteří
měli něco zjeveno, ale moc tomu nerozuměli, a teď si drbou
hlavu. V poslední době ve mně tyto zprávy vyvolávají spíše
cynismus. Věřím tomu, že pokud Bůh chce ke svému lidu nebo
ke světu prorocky promluvit, je schopen to učinit mnohem jed-
noznačněji. Mám za to, že bychom se měli mnohem více zaměst-
návat otázkou, k čemu máme během katastrof jako křesťané sku-
tečný mandát. 
Jak během katastrofy promluví Bůh ve svém Synu, kterého usta-
novil dědicem všeho? 
Chce po nás Bůh, abychom to věděli předem? Možná to po nás
nechce. Možná po nás chce něco jiného. Plakat s plačícími… Jak
nám to jde? Nebo jim to musíme hned vysvětlovat? Myslím, že
Bohu jde více o to, zda máme citlivé srdce, schopné porozumět
bolesti druhého, než zda máme informace z Božího jízdního řádu.
Každý z postižených může být katastrofou zastižen v jiném bodě
svého putování k Bohu … nebo od Boha. Zajímá nás, co Bůh dělá
v jeho životě? 
Ano, jsem přesvědčen, že Bůh jedná i s národy. Co chtěl Bůh říci
skrze povodně v roce 2002? Různí lidé si mohli odnést ponaučení
z různých věcí. 
Já si všiml například tří, které považuji za důležité: Do záplav
mnozí skálopevně věřili, že metro je postaveno tak, aby bylo úto-
čištěm v dobách války i přírodních katastrof. Ukázalo se však, že
metro by bylo pastí, v níž by desetitisíce lidí zahynuly. To, co bylo
chloubou minulého režimu, se ukázalo jako naprosto nefunkční.
Chceš-li, může tato lekce k tobě promluvit i osobně: Nespoléháš ve

svém životě na něco, co je ve skutečnosti oporou jen zdánlivou?
Další skutečnost, která ke mně promluvila, byla, že voda kulmino-
vala asi deset centimetrů pod bodem, kdy by nastala katastrofa
nesrovnatelně větších rozměrů. Byla to náhoda? Byla to Boží
milost? Nechci to nikomu vnucovat, ale já si myslím, že to bylo to
druhé. 
A konečně do třetice: Zasažen byl Karlín, a to nečekaně tvrdě,
ačkoli se s obavami očekávala katastrofa na Starém Městě. Ne-
odpovídá to naší zkušenosti, že útok mnohdy přijde z míst, kde
jsme ho nečekali? Nevede nás to k tomu, abychom hledali jiné
opory, než jen ty, které jsme si sami spočítali a zbudovali?
Jistě, těch poučení by mohlo být mnohem víc. A ke každému může
promluvit poučení jiné. Některé by možná mohlo promluvit k celé-
mu národu. Budeme mít Ducha Kristova, aby z našich interpre-
tací takových událostí Kristus opravdu voněl? Nebo dáme před-
nost znít jako proroci zkázy, z nichž voní spíše jejich osobní sym-
patie či antipatie? 

Dan Drápal 

DUCHOVNÍ LITERATURA PRO VĚZNĚ - do-
plněk k oznámení v č. 2/2006
Vězňům by pomohly i knihy a časopi-
sy v anglickém a ruském (ukrajin-
ském) jazyce, popř. i v jiných jazycích.

Daniel Pfann, vězeňský kaplan
PÚ 614/07, VV Ruzyně

161 02 PRAHA 6
tel./zázn.: 220184399 

Pat Robertson...

B. Betka byl povolán ke svému Pánu
BETLÉMSKÁ KAPLE NA ŽIŽKOVĚ ČCE
srdečně zve na přednášky: 
ThDr. Jaroslav Hrdlička: František M.
Bartoš - sobota 11. února v 16 hodin
ThDr. Jakub Trojan: My a globalizace
- čtvrtek 23. února v 18 hodin
Všechny přednášky se konají v Betlém-
ské kapli, Prokopova 4, Praha 3 
tel.: 222 78 06 73 / 603 18 87 53 

stavu, který se Bohu líbí. Mimo tuto víru neexi-
stuje možnost, jak by se osvobodil. Je do svého
hříchu uzavřen a je s ním jedno. Hřích není tedy
něco na člověku, ale je to člověk sám, celý ve
svém odporu vůči Bohu. Nesměšujme hřích 
s neřestí! Existují přece hříchy, které pocházejí
od ctnostného hříšníka, jsou také jiné, které
náleží neřestnému hříšníkovi. Neřest a ctnost
patří k vlastnostem. Hřích je jiného rodu. Týká
se vztahu k Bohu. Reprezentuje tento vztah ne-
gativně i pozitivně, jako nevěru a jako víru.
Zamysleme se ještě nad stavem hříšníka. Je to
savec. Za to se nemusí stydět. Za co se musí sty-
dět, je, že je hříšník. Bůh jej stvořil jako savce,
ale nestvořil jej jako hříšníka. Stvořil jej k něče-
mu. Tuto úlohu být jeho obrazem však člověk
odmítl. Provinil se. Kde začíná hřích, začíná i
vina. Paradox (protismyslnost) hříchu spočívá 
v tom,  že člověk je tu pro něco, a proto je vinen.
Nemůže však na tom nic změnit. Hřích učinil
člověka vlastním zajatcem. Hříchu neuteče. Stal
se jeho otrokem, jho hříchu nemůže zlomit.
Zavřel za sebou dveře, ale už je nemůže otevřít.
Hřích je odpovědný čin, jenž ukončuje naši

svobodu, sice ne všechnu, ale právě tu svobodu
nebýt hříšníkem a být člověkem, v němž Bůh
nalézá zalíbení. Když se stal hříšníkem, přestal
komunikovat s Bohem. Protože si nemůže hřích
odpustit, nemůže ani tu komunikaci znovu
nastolit. Napříště ho od Boha odděluje propast,
kterou sám nedokáže překlenout. Přede dveřmi
ráje stojí cherub s plamenným mečem. Svůj
vztah k Bohu může člověk ukončit, ale nemůže
jej znovu nastolit. Je to jeho chyba. Už nežije 
v lásce Boží, už není svoboden, neboť svoboda
je totožná s životem v Boží lásce. Nemůže udě-
lat skok zpátky do minulosti, do stavu, kdy byl
takový, jak jej Bůh stvořil. Takový návrat není 
v lidských možnostech a silách. Tu chybu, totiž
hřích, jímž se člověk postavil proti Bohu, nemů-
že odpustit nikdo jiný než Bůh sám, a to novým
skutkem, podobným stvoření, skutkem vykou-
pení v Ježíši Kristu.
V této radostné zprávě není místa pro neosobní,
nezaviněnou dědičnost. 
Hříšník vyznává svůj hřích jako vlastní selhání
a přijímá odpuštění od Krista Pána. 
Nepřestal být hříšníkem, ale už může i nehřešit.
Na restituci, uvedení do původního stavu, tepr-
ve čeká.

Josef Veselý

O dědičném hříchu
Dokončení ze str. 1

Dokončení ze str. 1

Dokončení ze str. 3

Muž mnoha...


