
V tomto článku nebude řeč o žádném
obvyklém pomníku. Tímto nadpisem
nazval totiž právě před 70 roky svou
novinovou reportáž z dětského útul-
ku Milíčův dům na Žižkově u býva-
lého Olšanského rybníka tehdejší se-
kretář YMCA a Akademické YMCA
Jaroslav Šimsa (Národní osvobození,
13. roč. z 31.12.1936).
Pod nadpisem uvedená data jsou
úmrtními dny dvou přátel a bratří 
v Kristu. 
První patří Jaroslavu Šimsovi, který
po pětiletém věznění zemřel v kon-
centračním táboře Dachau, druhé
Přemyslu Pittrovi, který po více než
čtvrtstoletí dlouhém působení ve 
3. exilu odešel právě před 30 roky. 
Na oba tak každoročně společně
vzpomínáme v rozpětí druhého
únorového týdne. Jaroslav Šimsa
navštívil Milíčův dům krátce po
dokončení druhé, závěrečné etapy

jeho výstavby. Ve svém článku s vel-
kým zaujetí a nadšením vylíčil, jak
tento „pomník“, sice z betonu, žele-
za, kamene, skla a dřeva, byl vysta-
věn - láskou. Postavila jej doslova
láska k dětem z nejchudší části Žiž-
kova. 
Směle se může dovolávat Milíčova
jména a jeho lásky k opuštěným a
zavrženým a konkurovat svou
praktičností a opravdovostí Milíčo-
vu dílu solidarity s chudými. 
Přemyslu Pittrovi se dokončením
Milíčova domu splnil jeho dávný a
velký sen: vybudovat zařízení, 
v němž by bezprizorné děti z prole-
tářského Žižkova, většinou z neúpl-
ných rodin, mohly účelně využít
volný čas obyčejného školního dne
v široké nabídce kluboven, studo-
ven, knihovny, dílen, zahrady a
sportovišť. A navíc prostou a nevtí-
ravou formou se dozvědět o původ-

ci a prameni zmíněné lásky - Božím
Synu Pánu Ježíši.
Shora připomenutí přátelé a Kris-
tovi učedlníci Jaroslav Šimsa a Pře-
mysl Pitter se ve 30. letech minulého
století viděli při mnoha příležitos-
tech. Předvánoční návštěva Šimso-
va v Pittrově Milíčově domě před 70
roky byla podnětem k informativní
novinové reportáži pro širokou
veřejnost o dokončení celé výstavby.
V jejím závěru Jaroslav Šimsa sezna-
muje čtenáře se slovem povzbuzení,
určeném pro všechny vychovatele.
Četl je v Milíčově domě: „Stavíš-li ze
dřeva, dřevo shnije; ze železa, kov
zrezaví, imramor čas rozhlodá; tvůj
materiál, duše dítěte, je však věčný.“
Celý článek končí větou: „Ti lidé na
Žižkově konkrétně pochopili, jak
máme „navazovat na reformaci" v du-
chu T. G. Masaryka."

Jan Štěpán

Evangelický
týdeník
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O andělích nám Písmo nepodává určité učení. Objevují se totiž na okrajích
biblického svědectví, v apokalyptických a legendárních úryvcích, které pro-
zrazují vliv perského náboženství. Žádné dosavadní biblické zkoumání
nevneslo do této otázky tolik světla, aby se v něm objevily určité rysy andělů.
To není ke škodě, skoro bychom řekli, protože se mezi námi křesťany víra 
v anděly vyskytuje jen výjimečně. Ale nebuďme pyšní na to, že jsme korunou
všeho stvoření a že jsme podobní Bohu. Cožpak Bůh nemohl stvořit čistě
duchovní bytosti, nezávislé na těle? Bůh není vskutku odkázán jen na nás: je
obklopen anděly, silnými bohatýry, kteří mu dobrořečí /Ž 103, 20/, chválu při-
jímá od všech svých andělů /Ž 148,2/. Bohu náleží celá armáda dobrých andě-
lů. Ale toť vše, vyjma Jobova satana, Božího služebníka. Nový zákon pak
vydává mocné svědectví o satanu, té temné mocnosti, nad níž Ježíš Kristus
zvítězil. Jenom toto svědectví tvoří základ, na němž lze postřehnout tu tem-
nou, nadlidskou mocnost v činnosti. Zatímco se s dobrými anděly ve svém
životě zřídka setkáváme, zlí andělé temnosti na nás dotírají, jako by patřili 
k naší víře. Dvě poslední války, nacismus a komunismus, dostatečně pře-
svědčily lidstvo, že víra v temnou nadlidskou mocnost nepatří do temného
středověku, ale je tu s námi. A my jsme ochotnější naslouchat tomu, co nám
Písmo o satanu říká.
Především satan není anti-Bůh. Je mocný, ale není všemohoucí. Pavel ho
nazývá bohem tohoto světa /2K 4,4/, který je však podřízen vůli a moci Boží.
Události Velkého pátku a neděle Vzkříšení jej již zbavily moci /Ko 2,15/.
"Proto se zjevil Syn Boží, aby mařil činy ďáblovy"/lJ 3,8/. "Odzbrojil a veřejně
odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství"/Ko 2,15/. V očích při-
rozeného člověka vypadá satan jako plný života, víra však jej vidí jako sesa-
zeného prince, zbaveného moci. Tak jej viděl Luther: „Kníže světa toho, ač
bouří mnoho, co chce, nespraví, soud Boží ho dáví, slovíčko jej porazí.“ Rádi
bychom věděli, kde se tu vůbec vzal, ale Písmo nám o jeho původu a počátku
nic neříká mimo to, že je vrah a lhář od počátku /J 8,44/. Stejně málo nám
Písmo říká o způsobu bytí satana a ďábelských mocností. Pavel je označuje
různými jmény. Jsou to nebeské trůny, panstva, vlády a mocnosti /Ko 1,16/,
avšak nedovídáme se, jak se mezi sebou rozlišují. Ježíš mluví o 3áblu a jeho
andělích /Mt 25,41/. 0 jeho království ví, že je jednotné a dobře zorganizova-
né. Avšak tyto a podobné zmínky nemohou vytvořit obraz nebo dokonce bib-
lické učení o této temné mocnosti.
Osvícenství 18. století naivně prohlásilo, že ďábel neexistuje. Prý patří do
pohádek. Chápeme ovšem, že temná nadlidská mocnost se osvícenství neho-
dí do jeho optimistického obrazu světa. Tento rozumářský pohled neodpoví-
dá biblickému svědectví, v němž temná mocnost vytváří pozadí poselství o
vykoupení. Neodpovídá ani zkušenosti, kterou s touto ďábelskou mocností
učinili zvláště velicí křesťané. Nás si tolik nevšímá, jsme mu snadnou kořistí.
Osvícenci také tvrdili, že uznáním existence ďábla by se snížila odpovědnost
člověka. Písmo ví o svůdné ďáblově moci, avšak činí člověka plně odpověd-
ným za to, že se dal svést k hříchu. Písmo nevidí hřích v naší tělesnosti, ale ve
vzpouře proti Bohu a v pýše. Proto to nebude nějaký primitiv nebo kriminál-
ník, který přivede hřích na maximum, ale geniální popěrač Boha a Antikrist,
který je s to spáchat satanský hřích, jehož je sám autorem i svůdcem. Člověk
jako bytost s duší a tělem není s to vynalézt takový hřích, přesto hřeší, proto-
že jej svedla svůdná moc satana. Člověk, když se dal svést k hříchu, upadá do
okouzlení, z něhož se sám nemůže osvobodit. Je osobně odpo-vědný, ale není
s to svou odpovědnost uskutečnit.
Pomoc mu přichází zvenku. Ježíš Kristus, Bůh, nás vysvobodil z moci tmy a
přenesl do království svého milovaného Syna /Ko 1,13/. Bible nepochybně
svědčí o existenci ďábelské mocnosti,
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Pražský pomník Milíče z Kroměříže

Vlna výbuchu násilí ve Francii, která se pomalu uklidňuje, jen
potvrdila, co mnozí tušili již dříve: vyspělé země se poznají podle
toho, že nejsou schopny řešit problémy, které k nám, méně vyspě-
lým, zatím ještě nedorazily. To není důvod k velkému optimismu.
Nápadná bezradnost tváří v tvář nepokojům a chaosu je dána tím,
že toto řádění přímo vyrůstá z povahy systému. Termínem „de-
konverze" označuje francouzská sociologie situaci, kdy se určitá
část obyvatelstva stává v rámci systému nadpočetnou a zbyteč-
nou. Kapitalismus dokáže bez svých chudých fungovat mnohem
hladčeji, bezproblémověji a hlavně - ekonomičtěji.
Ti, kdo přežívají na předměstích, nejsou zajímaví ani z hlediska
trhu práce, ani z hlediska své kupní síly. Mnoha různými způso-
by je jim to od nejútlejšího mládí dáváno najevo. Jejich rodiče utek-
li do Evropy před bídou. Oni nemají před svou nadbytečností už
kam utéci. Proto se čeká, že budou vděčně přijímat drobky, které
jim padají ze stolu těch šťastnějších. Je projevem ignorance obvi-
ňovat je, že si svou situaci zavinili sami. Jejich jedinou vinou je, že
se narodili na špatné adrese. Je projevem naivity doporučovat jim,
aby se lépe učili, protože pak to někam dotáhnou. Francouzský
vzdělávací systém chrlí každoročně více absolventů, než kolik je

jich ekonomika schopna přijmout. Velká část absolventů je už tak
překvalifikovaná vzhledem k místům, která jim praxe nabízí. Ti
ostatní nedostanou ani tuto příležitost.
Dekonverze znamená, že společnost velkou část svých členů pro-
stě k ničemu nepotřebuje. V tržním systému je vše nepotřebné
určeno k úpadku a k likvidaci. Je neekonomické investovat do
nepotřebného. A největším hříchem kapitalismu je chovat se nee-
konomicky. Vše ostatní se dá nějak zdůvodnit.
Podstatou systému je maximalizace soukromého zisku za jakouko-
liv cenu. Lidé, kteří tuto prostou pravdu nedokáží domyslet, si sli-
bují řešení v podobě velkých finančních injekcí a drahých ozdrav-
ných akcí. Je iluzorní čekat něco takového v situaci, kdy na pořadu
dne je naopak zeštíhlování sociálního státu a redukce veřejného
sektoru. Velké investice do sociální oblasti by mohly oslabit kon-
kurenceschopnost země. Vyhošťování cizinců a věznění místních
tuto konkurenceschopnost neoslabí.
Logika dekonverze je  zřetelně  osvětlována požáry z hořících aut.
Co čekat od těch, kteří ji ani přesto nejsou schopni zahlédnout?

Jan Keller,
sociolog

Nepokoje a chaos – o dekonverzi

Dokončení na str. 4

(Vzpomínka na 8. 2. 1945 a 15. 2. 1976)

V první letošním čísle ET-KJ kritizo-
val Pavel Mareš zvyk, při němž si
křesťané na přelomu roku rozebírají
lístečky s biblickými verši. Vadí mu
„ cupování"  Bible na veršíčky a
jejich vydávání za aktuální Boží
vzkaz. Podle něj se jedná o „pusté
kejklířství". Nemá tak úplně pravdu.
Žiji v evangelickém sboru, kde se už
po řadu let kartičky s verši rozdílejí
při silvestrovských a novoročních
bohoslužbách. Nikomu nevadí, že
tyto svátky nemají křesťanský
původ. Vždyť ani svatba či pohřeb
nejsou výlučně křesťanské, a přesto
je konáme po křesťansku. Vděčíme
za to moci Ducha svatého, jež nám
umožňuje obyčejné občanské udá-
losti pojmout křesťansky, tj. spojit je

s dobrou zprávou o Boží blízkosti.
Kus téhle zprávy přinášejí i ony
vyňaté biblické verše.
Není nic pustě kejklířského na tom,
když si opatřím jeden biblický verš a
věnuji mu celoroční pozornost. Jistě
- verš vytržený zprostřed příběhu
postrádá smysl. Ovšem dobrá myš-
lenka z úvahové pasáže obstojí i
samostatně. (Jen namátkou: 1 K
10,13; 1 Pt 5,7; Iz 7,9b-zde jen dokon-
ce polovina verše.) Podle mé zkuše-
nosti se na lístcích ocitají právě tyto
výmluvné a inspirující verše. Během
roku se lze verš naučit zpaměti a
snadno tak v různých situacích sle-
dovat, jak se dotýká mého života. S
radostí pak zjišťuji nikoliv, jak šťast-
ně jsem si vloni 31. prosince vybral,

nýbrž jak moudří byli dávní před-
chůdci ve víře a jak se od jejich dob
Boží věrnost nezměnila.
Marešův článek správně zdůrazňu-
je, že hlavní souvislostí každého
verše je celé Písmo. Jenže to obsahu-
je tisíce veršů a bez soustředěnosti
na jednotlivé výpovědi se sotva pro-
koušeme k nějakému povzbuzení a
poučení. Mám pochopení pro sólové
biblické verše. Nezůstávají totiž osa-
mocené, ale získávají novou, další
souvislost v rámci života církve. A to
je dobrá souvislost, neboť křesťanské
společenství je příbytkem svatého
Ducha, který Boží slovo přináší. S bi-
blickými úryvky se setkáváme na
mnoha místech: verše křestní a kon-

Losování biblických veršů - ano i ne

Dokončení na str. 2

Milíčův dům v Praze na Žižkově slouží dnes jako mateřská škola
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Za studií na fakultě jsme měli kolegu, který se občas ptal: „Jak se má tvá
duše, bratře?“ Kolega byl milý, nicméně měl při otázce oči mírně v sloup a
tvářil se tak upjatě zbožně, že kolegové odpovídali naopak velmi nezbožně.
Zkrátka studenti... Zmíněný kolega dnes již nežije, a přes tu trochu střele-
nou otázku na něho vzpomínáme s láskou.
Jiný kolega byl v té době začtený do psychologie, do knížek o chování a pro-
žívání, sebevidění. Ten se často ptal nás, svých kolegů: „Jsi šťastný?" Na
vážně položenou otázku jsme docela pracně hledali vážnou odpověď.
Kolega se později stal dobrým farářem a ještě později velmi dobrým psy-
chologem.
A ještě můžeme vzpomenout na rabína Karola Sidona, kterému před lety 
v televizním medailonu položili na závěr otázku: „Pane rabíne, jste šťast-
ný?“ Rabín, zahalený do oblaků kouře, jak je jeho zvykem, jakoby chvíli
nechápal, na co se ptají. Pak se probral ze zamyšlení a řekl: „Víte, já si už
dávno nemyslím, že jsem tady od toho, abych byl šťastný. V životě jde o
něco docela jiného. Ale chcete-li (jako by tedy na chvilku přijal lidový smysl
této otázky), pak ano, jsem, jsem šťastný.“
Křesťan, evangelík, dbalý reformačního principu „návratu k Písmu svaté-
mu“, bude správně přemýšlet, jak je tomu v Bibli. Jak tam je řešena otázka
štěstí? Byli izraelští praotci šťastní? Co proroci, a co učedníci, první křesťa-
né? Brzy zjistí, že v Písmu se s pojmem „štěstí“ nepracuje. Je řeč o radosti,
také o milosti Boží, dokonce o blahoslavenosti, ale pojem „štěstí“ je v Bibli
velmi zřídka. Kupř. Český ekumenický překlad má to slovo v Novém záko-
ně pouze jednou, a pronáší je apoštol Pavel před králem Agrippou ve chví-
li krajně napjaté - hájí se proti obviněním ze zločinů (Sk 26,2).
Současného člověka otázka po štěstí zajímá. Ptát se „jsi šťastný“ patří mezi
otázky obvyklé nejen v komunikaci, ale především v sebe-komunikaci, 
v přemýšlení o sobě samém. Pak i ono „jak se má tvá duše“, jak se ptal ze-
mřelý kolega, je vážnou výzvou k odpovědi, byť zní trochu jako z jiného
světa. Nakonec, nepřicházíme i na bohoslužby také pro to, abychom nalez-
li kus štěstí?
Samozřejmě v pozadí stojí otázka další: co je štěstí? V mnohých se teď ozve
slavná filmová odpověď Jaroslava Marvana, někdo si možná vzpomene i na
F. M. Dostojevského, který kdesi píše „štěstí nespočívá ve štěstí, nýbrž 
v jeho dosahování". Ani jedna z odpovědí ale nestačí. Buď jde o humor nebo
je to odpověď vyhýbavá. My pak, hledajíce, co je štěstí, budeme mluvit o
zdraví a klidu, o rodině, o poměrech ve společnosti, o penězích, o vzpomín-
kách na minulé i o výhledech kupředu, o smyslu života a jeho naplnění.
Určitě v tom všem budeme mít kus pravdy. A přece nemůžeme jednoduše a
jednoznačně stanovit, co je štěstí. Známe přece i šťastné nemocné a chudé,
šťastné i za války, dokonce i ve vězení... Co je štěstí?
Rádi však o štěstí přemýšlíme. Z dětství pamatujeme pohádky o Štěstěně,
která přichází a pomáhá od bídy, nachází zlato a krásné nevěsty. I v dospě-
losti nám přicházejí na mysl tužby, sny za bílého dne - o štěstí. I slovo samo
vyvolává příjemné pocity: „štěstí“ zní měkce, posta-rají se o to sykavky a
dlouhé samohlásky, „štěstí“. Oč zvukomalebněji to zní než třebas německé
„Glück“! Krásněji než čeština už může znít jen italština: „felicita“.
Najednou do přemýšlení o štěstí zazní jako rána do stolu biblické slovo.
„Vraťte se k tomu, od něhož jste odpadli, synové Izraele.“ Důraz je na onom
„odpadli", už slovo samo zní tvrdě, proti měkkému „štěstí“. Ano, starozá-
konní písemnictví je zemité, jako vyřezané z dubového kmene nebo rovnou
z kamene vytesané. Novozákonní text, v němž Ježíš hovoří se svými souse-
dy a posluch-či, je také velmi tvrdý, „nejste z Boha, chcete mě zabít“ a
dokonce „váš otec je ďábel“. Posloucháme to hluboce zaraženi, protože jsme
zvyklí vztahovat biblické slovo přímo na sebe a slovo Ježíšovo zvlášť. Tady
ještě víc, vždyť Ježíš mluví s těmi, kteří mu uvěřili (J 8,31), to jsme také my,
ne? Můžeme zapomenout, že jsou jmenováni jako „Židé“, všímat si zde
právě židovství by bylo projevem drobného skrytého antisemitismu.
Vraťte se k tomu, od něhož jste odpadli, synové Izraele! Má tato výpověď-
něco společného s naší otázkou po štěstí? Ani novozákonní doplnění z Je-
žíšových úst o štěstí nemluví, jen o otroctví hříchu a o Božím otcovství. Je tu
nějaké společné východisko? Oč šlo proroku Izaiášovi a později novozá-
konnímu Ježíšovi?
Troufám si tvrdit, že Izaiášovi nešlo především o zápas židovství proti
Egyptu, i když je o tom celá kapitola. Dovolím si tvrdit, že ani v Ježíšovu
slovu nejde o protiklad křesťanství a židovství, Ježíš sám je Žid a nikoli
křesťan; křesťanství vznikne později. Ježíšovo poselství také nemělo za cíl
dát vzniknout novému světovému náboženství. Prorok i sám Syn člověka
mají na mysli něco jiného. Troufám si říci, že oba mají na mysli - štěstí lidí.
Izaiáš i Ježíš vedou člověka ke štěstí, ukazují cestu k němu, nabízejí je jako
možnost - a to možnost jedinou.
Pak se budeme ptát, co je štěstí podle Izaiáše a Ježíše? Uvidíme kupodivu u
obou velmi podobné, téměř stejné: naplnění zákona, Desatera, láska k Bohu
i bližnímu - dvojpřikázání lásky, život ve vděčnosti, pokoře, pravdivosti. Ve
vděčnosti za vše, co jsi dostal i co jsi mohl, v pokoře vůči životu, jeho záko-
nitostem i jeho tajemství, v pravdivosti vůči sobě, druhým i vůči životu jako
takovému.
To že je štěstí? Pozor, tohle všechno znělo jako napomenutí, morální příkaz:
k vděčnosti, pokoře, pravdivosti, zachování Dekalogu i dvojpřikázání lásky.
Bylo by to velmi nevěrohodné zúžení, nazvat štěstím plnění norem, nebo
naopak morální imperativy vydávat za štěstí. Může tu být souvislost, ale jen
velmi volná.
Slyšme znovu to Izaiášovo slovo: „Vraťte se k tomu, od něhož jste odpadli,
synové Izraele.“ Zní to jako přísný výkřik rozzlobeného proroka, ale může-
me tu také slyšet radu, nabídku i inspiraci. Slyšíme-li tu hněv, pak se nediv-
me, že i prorokovi jednou došla trpělivost, když to lidé kolem pořád nechá-
pou a nechápou, rok za rokem, desítky let.
Ježíš podobně: stojí proti němu jeho bratři, ze stejného národa a stejné
„církve", hovoří stejným jazykem a mají zázemí stejných dějinných zkuše-

Velvyslanec Spojených států W.J. Ca-
baniss ve svém článku v MFD 16.1.
psal o tom, že v jeho vlasti již dvacet
let slaví narozeniny Martina Luthera
Kinga. Z jeho odkazu podtrhl boj za
rovná práva v rasově rozdělené zemi.
Pro nás nepředstavitelné zákonem
dané ponížení černých Američanů
bylo v roce 1964 zrušeno a jejich kaž-
dodenní ponižování postupně od-
bouráváno. To byl obsah jeho sdělení,
v němž se vyhnul mnohému, co mů-
že být nepohodlné v „Odkazu M.L.
Kinga“ nejen dnešním vládnoucím
elitám. Snad mohl Cabaniss jen do-
dat, že King byl bojovníkem za mír a
mohlo se to tisknout u nás i před dva-
ceti lety.
Nač potom pan velvyslanec zapo-
mněl? Především nedostatečně vy-
světlil zdroje, z nichž M.L.King čerpal
a bral inspiraci. Jeho objasnění je až
zavádějící. Je to škoda zvlášť u nás,
kde návštěva Kingova otce, baptistic-
kého kazatele, byla v médiích ČSSR
sotva zmíněna. Působí to podobně,

jako bychom mluvili o Komenském
coby "učiteli národů" a neuvedli, že
byl posledním biskupem Jednoty bra-
trské, teologem a radikálním křes-
ťanem. 
O Kingovi Cabaniss jen poví, že "čer-
pal z mnoha zdrojů", např. od Ma-
hátmy Gándhího, řeckého filosofa So-
krata nebo britského spisovatele ame-
rického původu T.S. Eliota. 
Ani slovo o zdrojích křesťanských!
Přitom Martin Luther vyrůstal v rodi-
ně kazatele, sám později studoval teo-
logii a kazatelem se také stal. Nic
proti nositeli Nobelovy ceny americ-
kého původu T. S. Eliotovi; tím spíše
je třeba jmenovat L. N. Tolstého. Je to
jeho východisko v konfliktu s mocen-
skou a státní zvůlí, v němž byl před-
chůdcem obou i náš Chelčický. 
Vedle Kinga to v minulém století do-
kázal Gándhí, o němž je známo, že jej
praktikující křesťané odpuzovali, ale
Ježíšovy etiky lásky k bližnímu si
vážil. Vězení nebylo možno plnit do-
nekonečna a protestujícím nemělo jít

o to nepřátele porazit, nýbrž je získat
a odzbrojit kristovskou schopností
neoplácet ránu ranou. Kupodivu to
tehdy, zatím asi naposled, fungovalo.
Zamlčena zůstala i skutečnost, že vět-
šinová společnost i většina politic-
kých elit šla ostře proti Kingovi,
zvlášť když vycítila výrazný sociální
akcent a odstup vůči držitelům moci.
Také pokračovala válka ve Vietnamu,
k níž se King stavěl kriticky. 
Zde přecházíme k tomu, co měl spo-
lečného se Sokratem. Radikalitu i
smysl pro sebezapření v demokracii,
jdoucí v křesťanském pojetí cestou
kříže a sebeoběti. 
V americké společnosti k úspěchu
tehdejšího hnutí přispěla i vstřícnost
Johna F. Kennedyho. Za jeden provaz
zde táhli protestant a katolík. Nejen
Martin Luther King dal svůj mladý
život krvavou daní. Oba bratři Ken-
nedyové jej v mocenském soukolí
generačně provázeli mučednickou
smrtí.

Jan Kašper

Nač pan velvyslanec zapomnělNad Biblí

firmační, nápisy na zdech kostelů a
modliteben, verš na příslušný rok,
Hesla Jednoty bratrské (zčásti losova-
né!), jednotlivé verše bývají součástí
liturgie, základem kázání nebo námě-
tem uměleckých děl. Nejedná se o
svévolné použití. Souvislostí verše je
sice celá Bible, ale Boží slovo z ní pro-
niká ven. Souvislostí Hospodinova
slova je celý život. A nesejde příliš na
tom, dostává-li se do něj po verších,
po kapitolách nebo po knihách.
Hlavně aby živě promlouvalo.
Rozdělení Bible na verše samo o sobě
není špatné, naopak je užitečné. Ani
setkávání s vybranými verši není
špatné. Pustým kejklířstvím je teprve,

když chci Boha ovládnout a z náhod-
ného losu dělám Boží ortel pro sebe
na příští rok. Když si myslím, že na
začátku roku mi Pán Bůh půjde ob-
zvlášť na ruku, nebo v tomto případě
spíše „pod ruku“, a poskytne mi v ně-
kolika slovech jednoduchý návod, jak
úspěšně proplout nejbližšími 365 dny.
Nebo když si myslím, že se jedním
veršem roční dávka Božího slova vy-
čerpala a já už z Bible nic dalšího ne-
potřebuji. Nic mi však nebrání, abych
vytažený verš pojal jako zvláštní pří-
ležitost k proniknutí do bohatství
Božího slova. Také rád přijmu službu
od lidí, kteří pro nás veršové lístky
připravují pečlivě a leckdy i výtvarně
zdařile.

Novoroční veršíky ano či ne? Bratr
Mareš pojal svou odmítavou kritiku
příliš zeširoka. Navzdory jeho očeká-
vání mu nevytýkám, že zlehčuje
„zbožný" zvyk. On zlehčuje zdravý
rozum a soudnou víru těch, kdo si
verše na lístcích berou s vědomím, že
si Boha neochočili. Vzdělaný křesťan
neztotožňuje náhodu s Boží vůlí. Ví,
že se Boží poselství nesmrskává do
jednoho verše a že Bible obsahuje
spoustu jiných aktuálních úseků,
které stojí za pozornost. 
Bude-li mi dopřáno, směle si i letos na
Silvestra vytáhnu „svůj" verš a zalo-
žím si jej do Bible. Občas se k němu
budu vracet a budu přemýšlet, jak se
prolíná s jinými verši, které jsem
právě četl, nebo jak se prolíná s mým
životem. A věřím, že se Pán Bůh
chopí slova.

(nk)

Losování biblických veršů...

Rozhledy

ností i stejné kultury. A přitom jako by je dělila zeď: Ježíšovi bratři Židé,
bratři farizeové a zákoníci nechápou, co je život, co je pravý život, pravé
náboženství a ... pravé štěstí.
Izaiáš i Ježíš volají ke štěstí a svolávají štěstí na hlavy svých bratří a sester.
Dělají to jiným jazykem v jiném myšlenkovém světě, než v jakém se pohy-
bujeme my. Pro ně je zcela samozřejmé hovořit o člověku tváří v tvář Bohu
a o Bohu, který navštěvuje člověka a zavazuje ho smlouvou. Nám ovšem
takový myšlenkový prostor samozřejmý není, ani těm z nás, kteří se veřej-
ně přihlašují ke křesťanství. Boha a Boží přicházení vnímáme jako jisté
tajemství, které nás naplňuje zvláštní nejistotou i zvláštní jistotou, a obojí
přijímáme s důvěrou. Ale ani v našem „normálním“ světě není místo, kam
by se jednoduše vešel Bůh, však také říkáme spolu s významnými boho-
slovci, „Bůh je jinak“.
Pak i pro nás, křesťany znalé Bible, není snadné slyšet ono „vraťte se k tomu,
od něhož jste odpadli, synové Izraele". Přece my křesťané jsme neodpadli,
snad jen často více či méně podklesáváme a vikláme se, ale neodpadli jsme!
A kdo se ke křesťanství nehlásí, tuto větu neuslyší, Písmo nečte, do kostela
nechodí, a i kdyby uslyšel, není pro něho; je svobodný člověk, jaképak
odpadnutí? Neobviňujme ho!
Ale můžeme Izaiášovo i Ježíšovo slovo slyšet jako pozvání ke štěstí. Jako
návrh, inspiraci, prosbu i pomoc. Izaiáš nabízí návrat namísto obvyklého
zběsilého úprku kupředu. Nejen bezhlavě vpřed, k rozvoji, intenzifikaci a
extenzifikaci, globalizaci i specializaci, ale prostě zpět, k základům života.
„Vraťte se“ je pozvání: jak víš, že štěstí je vedle tebe, že tak bezhlavě uhá-
níš? Jak víš, že štěstí neleží za tebou, že se ženeš pořád jen vpřed? Co hle-
dáš? Neleží štěstí jinde, v tom, že tvůj život je pevně navázán na svůj smysl,
na svou darovanost a jedinečnost a na svého Dárce? Neleží štěstí v nalezení
toho, co jsme ztratili, protože jsme odpadli? I my, křesťané, samozřejmě, na
stejné lodi se svými bratry a sestrami v lidském údělu, i když chodíme do
kostela a jsme pokřtěni!
Ježíšovo pozvání v celém zmíněném oddílu ústí do jednoho: zůstat v jeho
slovu. „V Ježíšovu slovu zůstat“ - zase další biblický poetismus, ale je to
velmi jednoznačné slovo: on svědčí o Bohu mezi lidmi, o milujícím navzdo-
ry lidskému hříchu. Je-li nám tento myšlenkový prostor vzdálený, zkusme
to říci jinak: Ježíš zve k takovému životu, jehož základem je láska přijíma-
ná i darovaná, schopná oběti i vděčná. Láska jako životní princip, láska neo-
pičí, láska možná i bojovná, určitě trpělivá, silná, statečná, nikoli měkká,
nýbrž jako ze žuly nebo alespoň z dubového kmene. To je dar, to jsme dosta-
li k životu. A toto objevit je „štěstí“ podle Izaiáše a podle Ježíše.
Ale takové štěstí není snadno objevit a prožívat. Nu, snad máme ještě ně-
jaký čas.

Pavel Klinecký

Co je štěstí? Iz 31,6

Dokončení ze str. 1

THAJSKO
30 km dlouhý pobřežní pás mezi
Thaimyang a Takuapa zpustošila 
v prosinci 2004 vlna tsunami. Zde
leží i vesnici Kao Lac, o které se teh-
dy hodně všude mluvilo a psalo.
Stovky dobrovolníků spolu s armá-
dou a domorodci tam pomáhaly při
znovuvybudování této vesnice. Mno-
zí z dobrovolníků, kteří tam investo-
vali svůj čas a peníze, jsou křesťané.
Jejich žité křesťanství bylo mnohým
lidem podnětem, aby uvažovali o Je-
žíši, který tak motivuje lidské životy.
Na celém tomto pobřeží vzniklo od
té doby více než 20 nových sborů,
většinou domácích skupin s domo-
rodými vedoucími, které se vzorně
starají o potřeby postižených. Jeden
pastor se vyslovil, že ještě nikdy 
v žádné oblasti Thajska se tak usilov-
ně křesťané neangažovali. Je jasné, že
mnozí lidé se obracejí na křesťany a
navštěvují jejich společenství kvůli
materiální pomoci. Ale jsou plní také
zásadních otázek o životě a smrti.
Téměř všem katastrofa vyrvala ně-
koho blízkého. Jedna 271etá žena,
která ztratila manžela a dvě děti,
vyprávěla, jaké potěšení našla 
v epištole k Římanům. Právě v tom-
to sboru se dalo pokřtít minulý mě-
síc 19 lidí.

Přeložila Ludmila Hallerová



Proslulý lékař Markrabství moravské-
ho a nekatolický křesťan dr. Tomáš
Jordán prožil svých sedmnáct nej-
plodnějších let v Brně, které se stalo
jeho skutečným domovem.Všimněme
si alespoň stručně jej samého, jeho
rodiny a jeho vědecké práce. Nevyne-
cháme ani odborné a bratrské kontak-
ty v historickém kontextu.
Narodil se v roce 1539 v Sedmihrad-
sku (v Transylvánii) v dnešním se-
verozápadním Rumunsku v Kluži
(Klausenburku). Tento kraj byl od
druhé poloviny 12. století kolonizo-
ván Němci; Jordán právě z takové ro-
diny pocházel. Také později do Sed-
mihradska stejně jako na Moravu emi-
grovali stoupenci reformace, zvláště
novokřtěnci. Na uvedené území dora-
zila a rozšířila se reformace poměrně
brzy, zvláště když si uvědomíme, že
Martin Luther (1483-1546) zveřejnil
svých 95 článků 31. 10. 1517. Na mla-
dého Tomáše měl velký vliv sedmi-
hradský reformátor, městský farář 
v Kluži, učitel a tiskař Kašpar Helth,
proto už v šestnácti letech odešel stu-
dovat do ciziny. Nejprve kam jinam,
než do Wittenbergu, a to filozofii a
zřejmě i teologii; následovala nekato-
lická univerzita v Basileji, pak stu-
dium lékařství v Paříži. Celkem se do
promoce v Římě vzdělával na osmi
vysokých školách. Ve stejném roce,
tedy 1565 odešel do Vídně, kde jako
lékař měl styky nejen s lékařskou
fakultou, ale hlavně zde navázal kon-
takty s řadou příznivců, kteří jej ovliv-
nili na celý život. Všimněme si ales-
poň některých.
V první řadě o dvacet let starší Jan
Crato (Johan Kraft, 1519 - 1585). Pů-
vodně studoval teologii a pak lékař-
ství ve Wittenbergu, což nebylo tehdy
ojedinělé, jak uvidíme níže. Crato žil
šest roků v bezprostřední blízkosti ně-
meckého reformátora a jeho zápisky
byly později sestaveny jako Luthe-
rovy řeči stolovní. Působil mimo jiné
jako osobní lékař císařů, a to od roku
1560 Ferdinanda I. a po roce 1564
Maxmiliána II. Byl to on, kdo měl
náklonnost k představitelům Jednoty
bratrské ; to vidíme už i na tom, že se
v roce 1561 podílel na překladu Bra-
trské konfese do němčiny. Ve Vídni
seznámil Jordána s biskupem Jednoty
Janem Blahoslavem (1523 - 1571) a

dalšími bratry. Cratovi zabírala stále
více času péče o císaře, a tak lékařská
starost nejen o Blahoslava přecházela
postupně na Tomáše Jordána. Evan-
gelík Crato působil několik roků také
v Praze, ale musel ji opustit vzhledem
k protireformačním snahám tehdejší-
ho císaře, ořestože tento v roce 1609
byl přinucen okolnostmi vydat Rudol-
fův majestát. Lékař Crato odešel do
rodné Vratislavi, kde zemřel v roce
1585. Viděli jsme titulní listy bratr-

ských kancionálů, třeba Šamotulské-
ho (1561), kde je zobrazen muž 
s brýlemi, to byla tehdy vzácnost.
Oním mužem je bezesporu Jan Bla-
hoslav a brýle nemohly být od nikoho
jiného než od lékařů Crata nebo poz-
ději Jordána.
Lékař Tomáš Jordán byl ještě ve Vídni
jmenován Maxmiliánem II. polním
lékařem, a tak byl na bojišti a pak do-
stal nabídku na místo moravského
zemského lékaře v Brně, kam odešel
rád už pro styky s blízkou Jednotou
bratrskou v roce 1569. Známe také
dům, jenž v Brně vlastnil a kde bydlel;
stojí dodnes na Orlí ulici č.16. Byl to
renesanční dům, později barokně pře-
stavěný a v 19. století zvýšený o jedno
poschodí.
Jan nejstarší ze Žerotína, na Náměšti a
v Rosicích, člen Jednoty bratrské,
požádal, rok po tom, co se Jordán usa-
dil v Brně, aby jej doprovázel jako
lékař do Karlových Varů, kam se jel
léčit. Na cestě do Varů měli delší
zastávku v Praze. Tam právě zasedal
sněm za účasti císaře, proto byl v Pra-
ze i Jordánův starší druh Crato. Ten
nechal k poctě přítele dokonce razit
pamětní minci. Sám Jordán si v Praze
pochvaloval styky s odbornými kru-
hy, které mu v Brně chyběly. Násle-
doval pobyt v Karlových Varech, tam
se Jan z Žerotína léčil v koupelích a
jeho lékař zkoumal léčivé vody. Určitě
z přičinění Crata se 31letý Jordán stal
šlechticem.
Napsal mimo odborné knihy spis o
Brně, které si zamiloval. Na základě
přečtení uvedeného díla chtěl jeho
další přítel Ondřej Dudič (1533 - 1589)
přesídlit do tohoto města. Řekněme si
jen několik slov o tomto zajímavém
člověku, pocházejícím od Budína (Bu-
dapešti). V roce 1561 byl vysvěcen na
katolického kněze a rok na to se stal
biskupem. Na protireformačním kon-
cilu v Tridentu (1545 -1563) prosazo-
val pro laiky přijímání z kalicha a zru-
šení kněžského celibátu. To rozlítilo
tehdejšího papeže Pia IV. tak, že požá-
dal císaře o Dudičovo odvolání. Byl
pak císařovým vyslancem na polském
dvoře, tam si namluvil dvorní dámu
kalvínské šlechty a o po ovdovění s ní
se oženil ještě jednou. Nevěnoval se
ovšem již kněžství, ale lékařství. Do
Brna se nakonec nemohl přestěhovat,

protože jako odpadlý kněz by spadal
pod jurisdikci (soudní pravomoc) olo-
mouckého biskupa, a proto se necítil
bezpečný.
Tomáš Jordán psal o své význačné lé-
kařské činnosti odborné knihy. První
byla O uherském a brněnském moru
(v Brně zemřelo 3000 lidí, kde měl
Jordán na jeho potření značné záslu-
hy). Několikasvazkovou Knihu o hoji-
telných vodách vydal česky a pak část
latinsky, po důkladném zkoumání

vod na mnoha místech, kde jsou
dodnes třeba malé lázně. Např.:
Petrov, Hluk, Velké Losiny, Slatiňany,
Buchlovice (Smraďavka), Trenčanské
Teplice… Další kniha byla o brněnské
nákaze příjicí (syfilidou) v letech 1577
- 8 na jejímž odstranění se zemský
lékař podílel. Zjistilo se ohnisko 
v Adamových lázních u jednoho la-
zebníka, kde po přikládání skleně-
ných baněk na tělo se objevily po čase
vředy. Dochoval se i způsob léčení
této pohlavní choroby, a to barbaroso-
vými pilulkami složenými ze rtuti,
terpentýnu a mouky.
Pokud jde o samotného Tomáše Jor-
dána a jeho rodinu, víme, že vyrostl
jako luterán. Známe i jeho pozdější
styky s Jednotou bratrskou; zda se stal
členem Jednoty, nevíme. Obojí je
možné. V Brně byl na jedné ze dvou
farností (u sv.Jakuba) až do roku 1584
luterský farář. Jednota zde měla jen
jednotlivce, ale v okolí byly četné
sbory včetně Ivančic s Blahoslavem.
Proslulý brněnský lékař Tomáš Jordán
zemřel 6. února 1586 ve 47 letech. Měl
být pohřben jako šlechtic, ale i nekato-
lík v blízkém kostele sv.Jana u minori-
tů. V té době to byl gotický kostel,
později přestavěn na barokní a Mo-
řicem Grimmem byla přistavěna lore-
ta. Oproti tehdejším zvyklostem se
pohřeb konal až sedmý den, zřejmě
pro povolení pohřbu evangelíka nebo
českého bratra v kryptě katolického
kostela. Jordán po sobě zanechal pět
nedospělých dětí a to tři chlapce (Kar-
la Ludvíka, Fridricha a Václava Pro-
kopa) a dvě dcery. Pozůstalé děti do-
staly poručníky z rodu Žerotínů.
Manželka Zuzana se po osmi měsících
provdala opět za lékaře a oba přežili
Jordána jen o devět a deset let. Rodina
se později pokatoličtila a syn Václav
Prokop se stal dokonce katolickým
knězem.
Navštívili jsme s manželkou minorit-
ský kostel včetně faráře, abychom se
dověděli o místě pohřbení lékaře To-
máše Jordána, ale pozapomenutí i
jména při 420. výročí úmrtí je doko-
nalé. 
Překvapuje nás, co všechno dokázali
na konci středověku nebo začátku no-
vověku naši předkové. Je dobře si to
uvědomit a tak i korigovat naše někdy
přehnané sebevědomí.

Jiří Novák
Použitá literatura:
Rudolf Říčan: Dějiny Jednoty bratrské,
Kalich 1957
Jiří Bílek: Brněnské kostely, 1985
Kol.: Dějiny města Brna I.díl, Blok 1968 
Karel Kučera: Památky Brna, 1989, 1991
Kol.: Reformační sborník 1937
Kol.: Časopis Matice moravské 1936 (G.
Gellner: Tomáš Jordán)
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Je tu jeden dobrý návod:
Rovným dílem dělte se
o radosti, o starosti,
jež vám život přinese!
Na co sami nestačíte,
předkládejte v pokoře
s důvěrou a pevnou vírou
Tomu, kdo je nahoře!

Refrén: 
Manželství - to vůbec není...

3.

Nechtěj druhou stranu tesat
ke své vlastní podobě!
Přeješ-li si něco změnit,
pracuj radši na sobě!
Partnera moc nekritizuj,
sebe vem si na mušku!
Cítíš-li, že hrozí výbuch, 
rychle odstraň rozbušku!

Refrén:
Manželství - to vůbec není...
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Když přisel Drobeček na svět, všichni si
myslili, že se nedožije dospělosti. Vždyť
při narození vážil jen asi čtyřicet kilo-
gramů, zatímco někteří sloní cvalíci
měli víc než třikrát tolik. Proto mu také
sloní matka Elefas dala to
směšné jméno Drobe-
ček. Drobeček se však
kupodivu měl k světu,
stále loudil maminku o
mlíčko a vůbec dával
najevo, že se mu na
světě líbí. Jakmile to
pak bylo možné, ma-
minka ho začala přikr-
movat tím nejlepším,
co sehnala - chutnými
výhonky, banány a
cukrovou třtinou. Ne-
trvalo dlouho a Dro-
beček se naučil vydat-
ně užívat i vlastního
chobotu tam, kde jde o
jídlo.
Chobot je úžasná vy-
moženost. Je skoro jako
šikovná ruka, jenže ro-
ste tam, kde lidé mají
nos - totiž mezi očima.
Chobotem si mohl Drobeček utrhnout
chutné listí ze stromu a zastrčit si je do
pusy. Chobotem si mohl nasát vodu 
z tůně, aby zahnal žízeň nebo aby si
pokropil záda, když bylo vedro. Cho-
botem však mohl také hlasitě zatroubit
na kamarády, když si chtěl hrát. I mladí
sloni si totiž rádi hrají a dělají si klu-
kovské party.
Ala všechno má svůj konec a také
Drobečkovi jednoho dne skončila doba
bezstarostných radovánek. Objevil se sně-
dý muž, kterému říkali mahut a který
začal mladé slony učit práci. Jestli si
myslíte, že to bylo jen nějaké pletí trávy

nebo rovnání banánů, tak to jste vedle.
Mladí sloni se učili zvedat těžké klády a
přenášet je z místa na místo. I tomu se
cvičí většina indických slonů. To se však
Drobečkoví moc nelíbilo. Vzpomínal na
to, co mu vyprávěla matka Elefas - totiž,
jak se kdysi jejich příbuzní z Afriky pod
velením slavného kartaginského voje-
vůdce Hannibala zúčastnili tažení na
Řím. Pane, to bylo něco! A tady v Indii
se musí Drobeček dřít jako otrok. Dro-
bečka práce otravovala a podle toho se
taky choval. Odmítal se řídit učitelový-
mi pokyny a nakonec mahuta tak dopá-
lil, že ho musel potrestat bodcem na
pohánění slonů.

To však mahut neměl dělat.
Sloni, jak je známo, ma-
jí úžasnou paměť a také
Drobeček nikdy neza-
pomněl, že ho mahut
tak tvrdě potrestal. "To
ti tedy nedaruju," říkal
si a umínil si: "Však já
se ti jednou pomstím."
A to také udělal. 
Mahut nebyl žádný
chudák. Dost si drezu-
rou slonů vydělával a
na pozemku po otci si
postavil nízký, ale roz-
lehlý dům. Když však
jednou s celou rodinou
ulehl, ozvalo se náhle
dunivé dupání a stěny
domku se začaly řítit
jako při zemětřesení.
To Drobeček se rozhodl
ukázat, že nezapomněl

na tvrdý trest, který mu
mahut uštědřil. Ne, Drobeček nedovedl
zapomenout nebo odpustit. Štěstí, že se
mahutovi a jeho rodině podařilo utéct a
vyváznout se zdravou kůží.
Ale co bylo s Drobečkem dál? Možná, že
se časem umoudřil a že se osvědčil jako
rozumný pracovitý slon. Možná však
také, že se z něho stal mrzoutský mstivý
vztekloun Kdoví!

Vděčný má být člověk Bohu, 
slouží-li mu dobře paměť. 
Neskladuj v ní ale křivdy! 
Tohle smetí z mysli vymeť!

Daniel Henych
Pokračování příště

Sloní paměťZ galerie slavných
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Tomáš Jordán (1539 – 1586)

Poznámka: Písnička rozhodně není určena pro chrámový zpěv!

Jan Blahoslav s brýlemi

Dům Tomáše Jordána v Brně



„Bůh vám domlouvá našimi ústy; 
na místě Kristově vás prosíme: 

dejte se smířit s Bohem!“
(2K 5,20)

V kralickém překladu čteme na tomto
místě jednoduchý imperativ: „Smiřte
se s Bohem!“ (Náš nový EP tentokrát
vystihuje lépe apoštolův záměr, když
překládá řecký pasivní tvar KATAL-
LAGÉTE pomocným slůvkem dejte
se smířit.) Když Pavel diktoval svůj
dopis do korintského sboru, myslel to
zde ovšem zcela jinak, než jako obvy-
klou výzvu ke smíření mezi dvěma
rozvaděnými stranami. Myslel to 
v hluboké pokoře a v bázni Boží. -
Vzpomeňme, že když dojde ke sporu
mezi lidmi, mezi přáteli nebo manželi
či příbuznými, a když jim jejich blízcí
domlouvají, aby se usmířili, jde obvy-
kle o případy rovnocenných partnerů.
A pak záleží jen na jejich oboustranné
dobré vůli a ochotě, má-li dojít k smíř-
livému vyrovnání. Zde však Pavel
mluví o smíření s Bohem, se samým
Stvořitelem a svrchovaným Pánem! Je
možno lidem pomýšlet na něco tako-
vého? A je vůbec možné mít i s Pánem
Bohem nějaký spor, který by měl být
usmiřován ? Však proto i sám Pavel,
než dospěl k této své zvláštní výzvě,
musel na to své adresáty vnitřně při-
pravit.
Souvislost s předchozím oddílem
nám vysvětluje, že Pavlovi právě šlo o
objasnění víry v Ježíše Krista ve smys-
lu „nového stvoření", kdy, „co je staré,
pominulo, a hle, je tu (všecko) nové"
(2K 5,17). A vysvětluje to tak, že oním
„starým" jest lidské hříšné odvrácení
od Boha do nepřátelské pozice. Avšak
Bůh, jako Bůh lásky a slitování, je
ochoten odpustit. Nabízí znepřátele-
nému člověku smíření v oběti svého
Syna, a tím otvírá možnost ke smíření.
V Pavlově podání to zní jako radostný
hymnus: „Neboť Bůh v Kristu usmířil
svět se sebou; nepočítá jim jejich pro-
vinění, "(v. 19a. - ' Sloveso KATALAS-
SEIN v pův. textu znamená usmiřovat
ve smyslu odpouštět.) Pavel zároveň
zdůrazňuje, že usmiřující iniciativa je
na Boží straně. Boží odpuštění v Kris-
tu předchází lidskému chápání i roz-
hodování. (Kraličtí vykladači zde
upřesňují i širší smysl slov „usmířil
svět": t. „své vyvolené, po všem světě
rozprostřené.")
Ale Pavel hned zároveň připomíná i

své zvláštní pověření. Lidé potřebují o
této Boží nabídce smíření vědět, a
proto Bůh „ nám - svým apoštolům -
uložil zvěstovat toto smíření. " (v. 19b.
- V pův. textu je doslova: „vložil v nás
to slovo (TON LOGON) smíření." Tak
i kralický překlad: „složil v nás to
slovo smíření", - doprovozený výkla-
dovou poznámkou: „t. evangelium,
skrze něž se mír mezi Bohem a lidmi
stalý zvěstuje".) - Po tomto svém
vysvětlení může Pavel přijít i se svou
aktuální výzvou: „Jsme tedy posly
Kristovými, Bůh vám domlouvá naši-
mi ústy; na místě Kristově vás prosí-
me: dejte se smířit s Bohem!" (v.20)
Zde nabízí původní text významný
podnět. Doslovný překlad oné vysvět-
lující věty by měl znít: „Jako by Bůh
vybízel (ř.PARAKALEIN) skrze nás,

prosíme v zastoupení Krista." Před-
ložka HYPER zde opětovně navazuje
na slovesný tvar PRESBEUOMEN -
jsme posly - z předchozí věty, takže
toto spojení navozuje až i představu
pověřence - v římské říši legáta - který
byl v tehdejším světě vysílán do pro-
vincií, aby tam zastupoval samého
císaře.
Kristovi apoštolové jsou zde tedy cha-
rakterizováni jako zplnomocnění Bo-
ží vyslanci, kteří mají oznamovat
světu nabídku Božího smíření: „Dejte
se smířit!“ To není povel; oni v tom
nemohou nikomu poroučet, mohou
pouze prosit - na základě Kristova
pověření. Apoštolské  „Dejte se smířit
s Bohem!“ znamená zprostředkování
milostivé nabídky pro přijetí daru
smíření a obnovu života - jako „nové-
ho stvoření“.

Jiří Otter
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Oznámení

12. 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

Pozvánky

Televize
Bohoslužby

ČT1 - 12. února
Cesty víry - 14.25
Slované v Německu  
Lužičtí Srbové - budoucnost malého
národa. Režie J. Marek 
Lužičtí Srbové: malý zapomenutý slo-
vanský národ žijící v Německu nedale-
ko našich hranic. Nikdy neměl svůj stát
a přesto uhájil svoji identitu. Víra a
vlastní jazyk, dva pilíře, na kterých stojí
existence národa. Obstojí i ve 21. století?  

Křesťanský magazín - 14.45
Radosti a strasti života víry. Uvádí P.
Oppeltová 

Bližší informace a program zájezdu
získáte na adrese:
Ludmila Hallerová
Ve Vilách 7
140 00 Praha 4 - Michle
tel. 241 414 120
nebo mailem:
hallerova@volny.cz

Sonda do apoštolského poradenství
MISIJNÍ ODBOR KOSTNICKÉ JEDNOTY

zve 
na zájezdy lásky a solidarity do Izraele
na jaře (7. - 14. dubna) a na podzim 
26. října - 5. listopadu).
Na podzim kromě památných míst v
Izraeli od severu po Eilat navštívíme
Jordánsko (Jareš, hora Nebo, Aman,
skalní město Petra). 

která se vzpírá člověku v jeho duši,
kde působí bezprostředně. Třebaže
se projevuje, neprozrazuje se. Proto o
satanovi tak málo víme ze své zkuše-
nosti. On sám se vzpírá každé defini-
ci. Žije a pracuje v temnotě. 
Převléká se i v anděla světla, aby ne-
byl poznán /2K 11,14/. Nemá u lidí
rád myšlení. Nenávidí slovo, kterým
se projevuje osobnost. Vyhovuje mu
člověk, který se uzavřel sám do sebe.
Toto biblické svědectví se potkává s
křesťanskou zkušeností: málokdy se
setkáváme s dobrými anděly, naopak
mnozí můžeme dosvědčit, že jsme na
kůži poznali skutečnost satana jako
nadlidské mocnosti, která svou tváří
neodrazuje, nýbrž přitahuje. Ďábel
nemá rád nic ošklivého, je estét.
Středověk, třeba Luther o tom věděl
mnohem víc než my dnes.
Ježíš Kristus ďábla přemohl. To je o
ďáblu to nejdůležitější Vzývání, vy-
slovení Ježíšova jména stačí, aby se
kouzlo dábelské moci rozbilo: ďábel

je volán před soudnou stolici Boží.
Boží lid vytahuje svůj meč z pochvy a
vyvolává ďábla z jeho úkrytu. Své
pozice neopustí ďábelská mocnost
bez boje. Připomeňme si Ježíšova
slova: "Nepřišel jsem uvést pokoj, ale
meč" /Mt 10,34/. Apoštol Pavel pak
nám připomene:"Nevedeme svůj boj
proti lidským nepřátelům, ale proti
mocnostem, silám a všemu, co ovládá
tento věk tmy, proti nadzemským
duchům zla" /Ef 6,12/. Do tohoto pro-
středí vstupuje evangelium. Je iluze
myslet si, že je lidé beze všeho při-
jmou. Naopak je pravda, že ohlašová-
ní vítězného Krista rozděluje lidi.
Čím naléhavěji zazní evangelium,
tím urputněji se ohlásí odpor tem-
ných mocností. Proto jsou to zvláště
křesťané, kdo na sobě pociťují jejich
moc. Světský člověk o nich moc neví,
protože se s nimi přátelí a sedá s nimi
u jednoho stolu. Protože satan je
nadlidská mocnost, musel se Ježíš
stát bojovníkem a jeho vzkříšení ví-
tězstvím. Protože dílo Kristovo -smí-

ření Boha s člověkem - je největší
převrat v dějinách lidstva, vystoupil
proti němu satan se vší svou mocí,
tváří v tvář. Tady si však vylámal
všechny zuby, sklidil porážku. Upadl
do léčky, kterou mu Bůh nastražil.
Kristův kříž vypadá jako satanovo
vítězství, ale je to porážka. Bůh ho ra-
nil slepotou, že svou nenávist, jíž
není žádný člověk schopen, obrátil
proti Bohu a jeho Synu. Nechť nás
nemýlí, že satan nechce uznat svou
porážku a zbaven moci chlubí se tu a
tam svými ubohými vítězstvími nad
námi.
Jsou tři kategorie andělů. Tu první -
andělíčků strážníčků -vymyslela lid-
ská bájeschopnost. S druhou a třetí se
setkáváme v Bibli. Je nespočet do-
brých andělů, slouží Bohu a jsou mu
k dispozici dnem i nocí. Jejich uctívá-
ní je nám však zakázáno /Zj 19,10/.
Nejzávažnější andělskou kategorii je
satan, nad nímž zvítězil Ježíš Kristus.
Jeho vítězství je to výsostné tajem-
ství, jež je hodno naší největší pozor-
nosti. I andělé je touží poznat /1P
1,12/.

Josef Veselý

O andělích a satanu
Dokončení ze str. 1

Dejte se smířit s Bohem

V průběhu roku 2005 mohly být Církví bratrskou založeny tři nové sbory
a službou pověřena jejich staršovstva. Při zahajovacích shromážděních
promluvili zástupci ekumeny a státní správy. Jeden z těchto sborů vznikl
z rostoucí kazatelské stanice ostravského sboru ve Frýdku-Místku a začal
svou samostatnou práci pod vedením kazatele Jaroslava Preislera. Druhý
nový sbor byl založen oddělením části sborového společenství v Praze 6 -
Dejvicích a byl ustaven v obvodu velkého satelitního sídliště Prahy 13. Za
kazatele zde byl instalován Marek Šrámek. Třetí sbor byl založen ze sta-
nice v Neratovicích, která dosud patřila pod správu sboru v Praze 1. Pod
vedením vikáře Karla Fábera začalo toto dynamické společenství novou
kapitolu své služby. Nově ustavené sbory se zaměřují na službu dětem,
mladým lidem, rodinám i jednotlivcům a snaží se svou prací přispět ke
zmírnění mravní devastace naší společnosti. Vzhledem k pronajímání
prostor pro bohoslužby a další aktivity během týdne se jedná o finančně
náročné projekty, jejichž výdaje jsou hrazeny velkou obětavostí členů.
Do kazatelské služby v Církvi bratrské nastoupilo v roce 2005 osm
nových vikářů. Na podzim pro ně byla zahájena série vikariátních cviče-
ní, při kterých jsou probírány praktické otázky zvěstování, pastorace,
řízení sborové práce, administrativní úkoly, modely misijní služby, evan-
gelizace a rozvíjení praktické diakonie církve.

Rada Církve bratrské

V západoafrické Nigérii zachvátila policii vlna duchovního probuzení. Policie
platila za nejvíc zkorumpovanou skupinu obyvatel v nejvíc zkorumpované
zemi světa. Podplácení a nezákonné zabíjení byly na denním pořádku. Nyní
činí pokání tisíce strážců zákona a poddávají své životy vládě Pána Ježíše
Krista. Ekumenická zpravodajská služba ENI sděluje, že posilu a obecenství
nacházejí v Křesťanském svazu policistů Nigerie. V největším městě nejlidna-
tější země Afriky, Lagosu, byla 11. listopadu 2005 zasvěcena policejní kaple,
kde se třikrát týdně konají modlitební shromáždění. Předseda Svazu a gene-
rální inspektor policie Adedoye Adedayo řekl, že upřímné vyznávání dřívější-
ho špatného jednání a obrácení ke křesťanství je znamením, že policie se nově
formuje k tomu, aby občanům opravdu sloužila. 

Přeložila Ludmila Hallerová

Rozhledy

Tisková zpráva Rady CB

EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘESŤAN-
SKÉ AKADEMIE zve na úterý 14. úno-
ra 2006 do přízemí kláštera Emauzy
(Praha 2, Vyšehradská 49) na bese-
du s MUDr. Lukášem Dostalem
"Očkování jako ekologický pro-
blém". Začátek je v 17.30 hodin,
předpokládaný konec do 19.15 h.

(jNe)
* * *

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB je celosvěto-
vé hnutí křesťanských žen mnoha
tradic, kultur, národností a ras, které
vyznávají svou víru v Pána Ježíše
Krista a každoročně se v první břez-
nový pátek na mnoha místech světa
scházejí ke společným modlitbám.
Program připravuje každým rokem
skupina žen z jiné země. Do shro-
máždění jsou zváni všichni – muži,
ženy i děti. Světový den modliteb byl
ustaven na mezinárodní konferenci 
v Jeruzalémě v roce 1927 a bylo urče-
no datum na první pátek v březnu.
Tuto zprávu donesly do tehdejšího
Československa sestry metodistky.
První desetiletí se účastnily shro-
máždění hlavně členky protestant-
ských církví. V roce 1969 se Světová
unie organizací katolických žen
rozhodla se připojit. V roce 1994 byl
ustaven český výbor. Letošní pro-
gram připravily ženy z Jihoafrické
republiky. Celopražské shromáždě-
ní se koná v pátek 3. března v mod-
litebně Církve bratrské, Římská 43,
Praha 2.

Jana Kubaňová

Spolek evangelických kazatelů ČCE pod-
poruje usnesení synodu své církve: Sy-
nod prosí členy církve, aby s porozumě-
ním přijímali spoluobčany s homosexu-
ální orientací jako své bližní (usnesení č.
25 1. zasedání 30. synodu, rok 2000).
Vyjadřujeme svou podporu rozhodnutí
Parlamentu ČR o uzákonění registrova-
ného partnerství. Toto usnesení je dokla-
dem, že stanovisko křesťanů k otázce ho-
mosexuality a také k zákonu o registrova-
ném partnerství není jednotně odmítavé,
jak se to z některých vyjádření v mediální
diskusi k tomuto zákonu jeví. Spolek evan-
gelických kazatelů je profesní sdružení
kazatelů Českobratrské církve evangelické.
Za Spolek evangelických kazatelů

Jan Plecháček, předseda

Aktuálně


