
Abych upravil schůdnější cestu li-
dem, kteří neprošli školami (jen jim
totiž sloužím), kladu napřed tyto dvě
teze o duchovní svobodě a o duchov-
ním služebnictví:
1. Člověk jakožto křesťan je napros-
to svobodný pán všeho a není pod-
dán nikomu.
2. Člověk jakožto křesťan je povin-
nostmi docela spoutaný služebník
všeho a je poddán všem.
Nejprve uvažujme o vnitřním člově-
ku, abychom viděli, jakže vzniká ten
spravedlivý, svobodný a vpravdě
křesťanský, totiž duchovní, nový,
vnitřní člověk...
Ke křesťanskému životu, spravedl-
nosti a svobodě je třeba jedné jediné
věci. Je to svatosvaté slovo Boží,
evangelium Kristovo, podle jeho
vlastních slov z 11. kapitoly Janovy:
„Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve
mne, neumře na věky." Stejně tak 8.
kapitoly: „Jestliže vás Syn vysvobodí,
právě svobodni budete." A u Matou-
še ve 4. kap.: „Ne samým chlebem živ
bude člověk, ale každým slovem,
vycházejícím skrze ústa Boží." Měj-
mež to tedy za jistý a pevný základ:
duše může být beze všech ostatních
věcí, jen ne bez Božího slova, jímž
jedině může být o ni pečováno...
Zeptáš se však: „Které pak je to slovo
a jak je užívat, když přece je Božích
slov tolik?" Odpovídám: Apoštol to
vykládá v 1. kapitole k Římanům, to-
tiž že je to evangelium, které Bůh zje-
vil o svém Synu, jak se vtělil, trpěl,
byl vzkříšen a oslaven Duchem po-
světitelem. Poněvadž náležitě kázat
Krista znamená pást duši, ospravedl-

nit, vysvobodit a spasit ji - jestliže
kázání uvěřila. Vždyť jen víra je spasi-
telné a působivé užívání Božího slova;
Římanům 10: „Vyznáš-li ústy svými
Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li,
že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen
budeš." A zase: „Konec zákona je
Kristus k ospravedlnění všelikému
věřícímu." A Římanům 1: „Spravedli-
vý z víry živ bude." Vždyť Boží slovo
nemůže být přijato a ctěno žádnými
skutky, ale pouhou věrou. Takže je
zřejmé: jako duše potřebuje k životu a
ke spravedlnosti jenom Slovo, tak
bývá ospravedlněna pouze věrou a
žádnými skutky. A tato víra má svůj
zrod i životnost tam, kde se káže, proč
Kristus přišel, co nám přinesl a daro-
val, jak jej máme k svému užitku při-
jmout. Tak se děje tam, kde se správně
učí křesťanské svobodě, kterou z něho
máme, a jak všichni křesťané jsme
králi a kněžími. V něm jsme pány
všeho s důvěrou, že je Bohu milé a pří-
jemné všechno naše počínání před
ním, jak jsem až dosud vyložil.
Čí srdce by se při této zvěsti hluboce
nerozveselilo a neroztoužilo po lásce
ke Kristu, když přijalo tak veliké
potěšení? K takové lásce nemůže
ovšem dospět pod tlakem zákonů
nebo konáním skutků. Kdo by mohl
takovému srdci uškodit a poděsit je?
Vyřítí-li se na ně zlé svědomí nebo
hrůza smrti, je hned hotovo doufat 
v Hospodina a nebojí se, slyšíc tu
zlou novinu, a nepohne se, až i po-
hrdne svými nepřáteli. Vždyť věří, že
spravedlnost Kristova je jeho sprave-
dlností a že jeho hřích už není jeho,
ale Kristův.

Člověk nežije v tomto smrtelném těle
sobě samému, aby na ně své skutky
omezil, ale i všem lidem na světě, ba
vůbec žije jen jiným a nikoli sobě.
Právě proto podrobuje své tělo služ-
bě, aby tím upřímněji a svobodněji
mohl sloužit druhým lidem, jak o
tom mluví Pavel Římanům 14:
„Žádný zajisté není sám sobě živ a
žádný sobě sám neumírá. Nebo buď
že jsme živi, Pánu živi jsme; buď že
mřeme, Pánu mřeme." Proto se ne-
může stát, aby člověk v tomto živo-
tě zahálel a nepracoval vzhledem
k bližním. Musí přece s lidmi mluvit,
jednat a obcovat jako Kristus, podob-
ný jsa lidem učiněn, ve způsobu nale-
zen jako člověk a mezi lidmi obcoval.
Žádného ovšem toho skutku není mu
třeba ke spravedlnosti a ke spasení.
To musí mít na zřeteli při všech svých
skutcích a směřovat jen k tomu, aby
vší svou činností posloužil a prospěl
jiným lidem, takže nic jiného nebude
mít na mysli než potřebu a prospěch
bližního . . .
Jestliže nám nebeský Otec přispěl 
v Kristu z pouhé lásky, jsme i my
povinni z pouhé lásky přispívat
svému bližnímu prací svých údů a
stávat se jeden druhému skoro Kris-
tem, abychom si byli navzájem Kristy
a Kristus týž v nás všech, to je, aby-
chom byli pravými křesťany...
Chtěl bych ti ještě poradit, chceš-li se
modlit, postit, nebo učinit v kostelích,
jak tomu říkají, nějaké nadání: dej
pozor, abys to nedělal s úmyslem zís-
kat pro sebe jakýkoli prospěch ať
časný ať věčný. Ukřivdil bys tak své
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Text: L 3,2-3 (a Žd 4,12)
Je Bible slovo Boží? Tato otázka provází církev již dlouhá léta. V pozadí stojí
„proti sobě" dvojí: na jedné straně tradice, na druhé pak, kupodivu, odpo-
vědná teologická práce. 
Tradice nazývá Písmo „Božím slovem". Původně to bylo označení plné úcty,
nesené vědomím, že není samozřejmé, že Písmo máme a můžeme číst. Podob-
ným směrem míří i krásná židovská tradice číst tenach pouze s pokrytou hla-
vou na znamení úcty a vědomí výjimečnosti každé chvíle, kdy Písmo otvírá-
me. Nakonec i naši předkové, když brali Bibli do rukou, dávali svou lásku a
úctu najevo jejím polibkem, stejně tak, když Písmo odkládali. Posléze se však
z uctivé tradice stalo trochu magické zaklínadlo. Jako by Bible byla prostým
„nalezištěm", zásobárnou Božích slov, jež možno prostě podle potřeby ve skla-
du nalézt, vytáhnout a použít. „V Písmu se říká," zněl vstupní „záruční list" a
následoval verš nebo dva na potvrzení vlastního názoru. Biblické „Boží slovo"
se stalo nejen argumentem, nýbrž i amuletem, škapulířem.
Uvědomujeme si však, co všechno je v Písmu řečeno, když někdo argumen-
tuje „v Písmu je řečeno"? Jak tu zní kolikrát přímé nebo alespoň zdánlivé pro-
tiklady? Jak zaznívají verše, které s celkovým záměrem a směrem biblické
zvěsti stojí v přímém kontrastu jako tmavočervená ploška na celkově světle
modrém obraze? Ne nadarmo říkával jeden profesor teologické fakulty, že 
„z Bible a z Marxe se dá dokázat úplně všechno“.
Ve zdánlivém protikladu k tradici, že Bible je Boží slovo, stojí teologická
práce posledního století. Stále více se hlásí odborníci z tzv. pomocných teolo-
gických disciplín s poznatky odpovědně probádanými, které však někdy tra-
diční úctu k Písmu nemile zasahují. Některé Pavlovy listy nemohl napsat sám
apoštol Pavel, zpráva o stvoření světa vznikla příliš pozdě na to, aby mohla
být opravdovým počátkem, a příliš brzy na to, aby zohlednila poctivá, pokor-
ná i oprávněná a zásadní stanoviska biologů a astrofyziků. Žalmy Davidovy
nepsal většinou druhý izraelský král a Pavlovu epištolu k Židům nepsal
Pavel, není určena Židům a není to epištola... To jsou, jen pro příklad, nej-
známější a hodně staré objevy novověké biblistiky, pak přijde pečlivé studi-
um jazyka, písma, významu slov, rukopisných i překladových variant - a
najednou se zdá, že Písmo ztratilo svůj nedotknutelný charakter, že je nám
příliš materiálem a příliš málo mocí, že je nám příliš „objektem" (našeho
zkoumání, kdy my se ptáme a sami odpovídáme) a příliš málo „subjektem"
(který se nás sám ptá a nám odpovídá).
Výsledkem je rozchod obou „táborů" a jejich stálé vzdalování. Na jedné stra-
ně kráčí ti, jimiž se zvenčí říká „funda-
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Geneze 1-11
Úvodem
První kapitoly Bible patří k nejkrásnějším
biblickým oddílům. Je v nich vyzpívána
radostná víra těch, kteří tisíce let před
námi mohli porozumět svému životu i
všemu kolem sebe tak, že nad sebou i nade
vším viděli Stvořitele, laskavého Pána
Boha, který je původcem, jedinečnou
zárukou a jistotou života. I v rámci celého
Starého zákona, kde nechybí, jak známo,
třeba ani násilí nebo nesmiřitelnost vůči
odlišným nebo povyšování muže nad
ženu, jsou právě tyto první biblické kapi-
toly oddílem veliké harmonie a rovnosti v
pojetí života i vztahů. Ovšem už i první
kapitoly Bible mluví o hranicích lidské
spolehlivosti a dobroty.
Jenže: nejmeme dva a půl tisíce let nás
dnes dělí od napsání prvních kapitol
Geneze (první knihy Mojžíšovy). A píse-
mnému zachycení předcházelo dlouhé
ústní předávání, jehož počátky není
možné u těch rozmanitých příběhů přes-
ně vystopovat. Za tu dobu se věru v na-
šem lidském myšlení, poznání a vyjad-

řování velice mnoho změnilo. A z toho
plyne:
1. Že mnohému také právě z těch prvních
kapitol Bible dnes nerozumíme v původ-
ním záměru a smyslu. Základním nepo-
rozuměním prvním biblickým kapitolám
je sklon dělat z nich učebnici přírodovědy,
geologie, dějepisu. Zatímco ony jsou sku-
tečně nejprve chvalozpěvem o tom, že z
Boží ruky vyšlo to, co je, a že Boží záměr
s námi je skutečným smyslem a jistotou
života.
2. Tam, kde si hned dobře nerozumíme,
protože každý myslíme a vyjadřujeme se
jinak, existuje riziko přesvědčení, že právě
to naše myšlení, poznání, vyjadřování je
nejlepší a nejdokonalejší, takže můžeme
druhé, jinak smýšlející a jinak se vyjadřu-
jící, klidně postavit hlavně pod palbu své
kritiky. Tak je tomu často v naší vzájemné
komunikaci dnes. Oč více toto pokušení
hrozí napříč generacemi a napříč různý-
mi vzdálenými pokoleními. Především
minulé století, století velikého rozvoje
poznání, si zakládalo na velikých možnos-
tech vlastního lidského rozumu a na

„vědeckém optimismu".
Skutečně úctyhodně veliký rozmach lid-
ského vědění na všech rovinách života
otevřel člověku nové obzory. Mnoho z do-
savadních náhledů na život bylo doplněno
i opravováno. Ovšem: tak, jak tomu bývá
mezi námi lidmi bez výjimky, že dobré
dokážeme hned a rychle také zatížit lecčím
zlým, tak se ani „vědecký optimismus" té
doby neubránil nebezpečným a naivním
zkratům.
Například ekologická krize dnešní doby,
která vyrůstá z dravosti a bezohlednosti
člověka, má tady svoje velice silné kořeny.
A z hlediska lidského smýšlení, naší život-
ní filozofie, je zkratem a sebeklamem ilu-
zorní představa, že život a jeho velikost
lze uchopit a opravdu beze zbytku zvlád-
nout popisným, vědeckým, racionalistic-
kým způsobem. Až zase myslitelé pozděj-
ší doby museli znovu rozpoznávat a jasně
povědět, že člověk není jen „animal
rationale" - živočich rozumný, nýbrž že
citlivá lidská duše bytostně potřebuje i
krásu, lásku, zábavu, umění...

Pokračování na str. 3

Na začátku

Dokončení na str. 2

18. února jsme si připomněli 460. výročí úmrtí Martina Luthera

Dokončení na str. 2

Deset zastavení nad prvními stránkami Bible
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mentalisté" (ti vykládají Bibli doslovně a odmítají jakoukoli poctivou teolo-
gickou práci), na druhé pak ti, jimž se zvenčí říká „liberálové", kteří Písmem
svévolně cloumají, nakládají s ním podle vlastní vůle, dokonce zvůle. Jen pro
přesnost řekněme, že „fundamentalismus" i „liberalismus" jsou nálepky
nevěcné, nesprávné. Na toho, kdo je použil, prozrazují leccos o znalostech a
neznalostech. Někteří dokonce oba tábory dělí i podle toho, píší-li ve slově
„Bible" malé nebo velké „B".
Je tedy Bible Boží slovo nebo ne? Nezajímá nás tato otázka? Pak ji stačí tro-
chu přeformulovat: co je pro nás Bible, co pro nás znamená? To by nás již zají-
mat mělo. Do třetice pak můžeme stejnou otázku položit ještě jinak:
„Setkáváme se nějak se slovem Božím? Jak?"
Reformace dobře položila Písmo jako nejlepší a nepominutelný zdroj pravdy.
Písmácký výhonek reformace, Jednota bratrská, biblické pravidlo dovedl do
života: Bible není pro křesťana jediný zdroj pravdy, ale nelze jej vynechat ani
odsunout na druhé místo. Tak i my, budeme-li hledat odpověď na svou otáz-
ku, začneme v Bibli. Není to argumentace v kruhu? Ptáme se Bible na otázku
týkající se Bible. Ptáme se Božího slova, zda je Božím slovem? Ale koho jiné-
ho se chceme ptát na Boží slovo? Samotného lidského rozumu? Logiky, zku-
šeností? Výpočtu nebo lidské moudrosti? Nebyl by to kruh ještě bludnější?
Podíváme se tedy do Písma, nejprve do Starého zákona. Najdeme tam nej-
častěji formuli „stalo se slovo Hospodinovo". Stalo se! Nikoli jen „Bůh řekl",
nýbrž stalo se jeho slovo! Slovo Boží se „stává".
V onom „se stává" slovese je zachycena všechna dynamika, hybnost Božího
slova. Všechen rozlet, všechno přepadání, útočení, nenadálé objevení i uni-
kání Božího slovo. Slovo Boží je jako motýl, jehož chytáš, lapáš, síťku líčíš, a
stejně ti vždy unikne. Objeví se tady, ty je zaznamenáš, natáhneš ruku, chtěl
bys popadnout, do sklenice uzavřít, na špendlíku vypreparovat, do vitrínky
vystavit... a ono je nepolapitelné, už tu není... a ejhle, máš je za zády nebo na
druhé straně a nevíš, kde se tam vzalo!
Naše otázka, zda Bible je slovo Boží, je odsunuta jako nesmyslná. Slovo Boží
není, aby bylo, nelze o něm říci, že je - nebo není. O Božím slovu nelze hovo-
řit v běžných kategoriích je - není, podobně jako o Bohu samém. Přichází,
objevuje, zasahuje, svítí, „zasvěcuje", ale nikoli „je".
A člověk, u vědomí této nezachytitelnosti Božího slova, skoro s ním přestane
počítat. Když je jako motýl, nelze s ním pracovat. Se slovem lidským naopak
pracovat i počítat lze. A Bible, to jsou slova, hlásky a slabiky, pojmy a vazby,
literární druhy a útvary. Tedy se pracuje s Biblí jako slovem lidským, slovem
svědectví o Bohu, svědectví o životě s ním, o životě s vírou v zádech. Pak se
někdy zapomíná na Boží slovo. Ti v uvozovkách „fundamentalisté" potom
volají na ty v uvozovkách „liberály": zapomínáte, čeho se dotýkáte, to Bůh
sám vás oslovuje, a vy jeho slovo cupujete a pleníte!
Jenže když se Boží slovo stává, není to jen ten vzdušný éterický motýlek. To
je také rána pěstí do stolu! Vzpomeňme, když se v Písmu stalo slovo
Hospodinovo, třeba Jonášovi, nebo Abramovi, Samuelovi, Elijášovi, Davido-
vi, Jeremjášovi, Ezechielovi! To bylo slovo, kdy se opravdu děly věci: měnil se
zásadně život, životní pocit, prožitek, životní styl, hodnoty, někdy i domov a
rodina. To už není motýlek: Slovo Boží v Písmu se stává, a lidem z toho jde
mráz po zádech, vždy bázní, někdy radostí, někdy hrůzou.
Tak je tomu v Písmu, kde jsme - ve shodě s reformací a Jednotou bratrskou -
začali hledat odpověď na otázku, zda a jak je Bible slovo Boží. A vidíme, že
zatímco Boží slovo, které se stává, je unikavé jako motýlek, přichází a zase
odchází, Písmo máme pořád. Písmenka, slova a věty můžeme číst kdykoli,
překládat i vykládat, srovnávat, studovat pilně nebo ledabyle. Ale s tím uni-
kavým Božím slovem nic takového neuděláme! Tak je Bible Boží slovo?
A vidíme, že Bible jako taková, v kůži vázaná, v knihovně stojící i na stole
otevřená Božím slovem být nemůže. Bible se neděje, nestává, leží otevřená či
zavřená. Ale pak se čtenář začte a může se stát, že se ozve zahřmění a na stůl
dopadne rána. Ozve se slovo měnící hodnoty, priority, životní soustředění
nebo životní styl. Nebo se ozve zřetelný, jasný, byť tichý hlas, těšící rozbou-
řené srdce: neboj se! Nebo se zaryje pod kůži, nedá naopak člověku pokoje,
provokuje, připomíná, napomíná, varuje, s rodičovskou láskou i důsledností.
Slovo biblické člověk může studovat, ověřovat a prověřovat, ale tohle, vprav-
dě Boží slovo, může jen přijmout nebo odmítnout. Může o něm přemýšlet,
může se radit s přáteli a bratřími, může pochybovat, ale pak může jen říci ano
nebo ne.
Bible se stala Božím slovem. Boží slovo tak znovu potvrzuje, že se stává. Jako
se stává v Písmu, stává se i Písmo samo Božím slovem.
V Novém zákoně onu formuli „stalo se slovo Boží" najdeme pouze jednou.
Kupodivu u Lukáše, Řeka, který psal pro řecké obecenstvo, když vypráví pří-
běh, jímž Markovo evangelium začíná, o Janu Křtiteli, přicházejícím   z pou-
ště  a  volajícím   k pokání.   Slovo   Boží  stalo  se k prorokovi, ten pak šel,
volal k pokání, a byl za to zabit...
„Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů." Tím zpravidla slovo
Boží začíná, když se stává. Otvírací, iniciační výzva jako by říkala: chceš-li
poznat, co je slovo Boží, chceš-li je opravdu slyšet, není-li to pro tebe jen aka-
demická teoretická otázka, musíš začít pokáním. Zajímá-li tě, zda a jak je
Bible Božím slovem, zajímá-li tě to nikoli jako „problém", nýbrž jako otázka
bytí a nebytí, pak ano, dovíš se, zda a jak je Bible slovem Božím, poznáš, zda
Bůh hovoří nebo ne, přijdeš na to, co je Boží slovo a co ne, ale -
- čiň pokání! Tedy nikoli „snaž se na sebe nahrnout co nejvíc špíny, pokálej
člověka a celé jeho dějiny, sám sebe viz jako poslední odpad", ne, to dělat
nemusíš. Pokání neznamená „zřídit svůj obraz pod obraz", nýbrž vidět sám
sebe v pravém světle a být tomu pravému světlu otevřený.
V té chvíli, kdy budeš otevřený tomu pravému světlu (o němž nemůžeš nic
říci, protože nepochází ze zdroje tobě dostupného), v té chvíli se počíná tvoje
setkání s živým Božím slovem. To je ta vzácná chvíle, zobrazená kdysi polí-
bením Bible nebo pokrytou hlavou, chvíle, kdy „stalo se slovo Hospodinovo".

Pavel Klinecký 

Na různých místech islámského světa
nyní probíhají demonstrace na pro-
test proti karikaturám proroka Moha-
meda. Máme únor a karikatury vyšly
v říjnu.
Jana al-Oukla, muslimka českého
původu, se snaží reakci muslimů
hájit. Mimo jiné klade otázku: „Jak by
se líbilo křesťanovi či židovi, kdyby
verši z jejich svatých knih bylo popsá-
no nahé ženské tělo?" Jako vyznavač
Hospodinův, tedy křesťan, mohu
odpovědět jednoznačně: Nelíbilo.
Nicméně to není vše, co k tomu mohu
říci. Mohu Janu al-Ouklu ujistit, že
takové znevažování hodnot mě sva-
tých se v oné části světa, který musli-
mové mylně považují za křesťanský,
děje dnes a denně. Kolik bylo natoče-
no filmů, znevažujících Ježíše? Kolik
bylo vydáno knih zesměšňujících to,
co je křesťanům svaté? Není to tak
dávno, co u nás vyšel jakýsi nechutný
komiks pro děti, kde se tvrdilo něco 
v tom smyslu, že kadidlo se používa-
lo jako droga. Jana al-Oukla se tedy
mylně domnívá, že znevažování bylo
namířeno speciálně proti islámu. Zá-
pad je zvyklý znevažovat kdejakou
hodnotu.
Otázka je, co s tím. Ani mě nepřekva-
puje, že muslimové protestují. Ne-
vyčítám jim, že je karikatury pohorši-
ly. Co je ale zvláštní, je ona míra pro-
testu. Karikatury vyšly v jednom
dánském časopise, o jehož existenci
naprostá většina obyvatel světa ne-
měla ani tušení. Reakcí má být bojko-
tování zboží celé země? Nebo dokon-
ce celé Evropské unie?
Jana al-Oukla se ve svém článku
dopouští další chyby. Klade otázku:
„Když je (západní svět) pobouřen
zpochybňováním holocaustu, proč
mu na druhé straně nevadí zneuctění
islámu a jeho Proroka?" Milá dámo,
srovnáváte „jabka s hruškama". Při
holocaustu zahynuly miliony lidí, a
íránský prezident, který holocaust
zpochybnil, se tváří, že by mu neva-
dilo, kdyby se to zopakovalo. Když
vyšly prorokovy karikatury, nezahy-
nul nikdo. Ptáte-li se, má-li to být
dvojí metr, pak odpovídám - a v tom
se i jako konzervativní křesťan s libe-
rály shodnu - ano, má. Karikování a
zabíjení není totéž.

Mně vadí, že liberálové neprotestují,
když v Británii uteče dívka z islámské
rodiny, protože nechce být provdána
proti své vůli, její rodina si najme
(nemuslimskou) detektivní agenturu,
aby jim dceru našla, a když agentura
splní svůj úkol, otec či bratři dívku
surově zmlátí nebo dokonce zabijí.
Vadí mi, když jsou v Pákistánu odsu-
zovány k smrti negramotné děti,
které údajně napsaly něco, co hanobí
Mohameda. Vadí mi, když z muslim-
ských zemí musí utíkat konvertité ke
křesťanství, protože jim hrozí jistá
smrt. Shodou okolností jednoho tako-
vého osobně znám. Vadí mi, že u nás
byl islám povolen, protože povinnos-
tí každého muslima je zabít svého
rodinného příslušníka, který islám
opustil.
Nicméně ještě slovo k nám, zatím
nemuslimským Evropanům. Holed-
báme se svou svobodou slova. Svo-
boda slova je dobrá věc, ale poněkud
plytká a jalová, pokud je spjata s lho-
stejností vůči pravdě. Budu svobodu
slova hájit, protože bez ní se pravda
hledá obtížněji. Lhostejnost vůči
pravdě ale může být pro Evropu smr-

telná. Čtenář Bible dobře ví, že když
se Izrael odvrátil od Hospodina,
Hospodin jej vydal všelijakým mod-
lářům. Evropa se odvrátila od Hos-
podina a nic jí není svaté. Možná ji
Hospodin vydá onomu nemilosrdné-
mu náboženství, které sice opakuje,
že Alláh je slitovný, ale nemá slitová-
ní ani s ženami a dětmi.
Evropa se doposud utěšovala nadějí,
že většina muslimů nejsou žádní fun-
damentalisté. Vítězství Hamasu by
mělo mnohým otevřít oči. Teď se
Evropa utěšuje něčím jiným: Hlasy
pro Hamas nebyly hlasy pro teroris-
mus, byl to protest proti Fatáhu. Jana
al-Oukla píše, že muslimský svět už
dávno není dítětem, které lze okla-
mat. Souhlasím s ní. Lidé hlasující pro
Hamas dobře věděli, že hlasují pro
teroristy. Proto usedne v parlamentu
poslankyně Hamasu, která je hrdá na
to, že její synové pobili mnoho izrael-
ských žen a dětí.
Ale Evropa možná oči neotevře. Je
pohodlnější mít je zavřené. Za pár
desetiletí se bude modlit pětkrát
denně. Směrem k Mekce.

Dan Drápal

Znevažování islámuNad Biblí

víře, která jediná ti poskytuje všecko;
proto se musíš o ni samu starat, aby jí
přibývalo cvičením ve skutcích nebo
v utrpení; ale co dáváš, dej svobodně
a zadarmo, aby z tebe a z té tvé dob-
roty jiným přibývalo a měli se dobře.
Tak budeš skutečně dobrý a budeš
pravým křesťanem. Vždyť k čemu ti
budou tvé dobré skutky, kterých je
víc, než je třeba ke zkrocení těla, když
máš už víc než dost svou věrou, v níž
ti Bůh daroval úplně všecko? ...
Tolik o svobodě, která, jak patrno, je
duchovní a pravá, osvobozující naše
srdce ode všech hříchů, zákonů a při-
kázání, jak říká Pavel (1. Timoteovi 1):
„Spravedlivému není uložen zákon" -
která převyšuje každou jinou vnější
svobodu, jako nebe převyšuje zemi.
Dej nám, Kriste, abychom jí rozuměli
i zachovali. Amen.
Nakonec je třeba přidat několik
poznámek pro ty, kterým se nic ne-
řekne tak dobře, aby to z naprostého
nepochopení nepřevrátili - budou-li

ovšem schopni aspoň tomu následují-
címu porozumět.
Křesťan... má mít na mysli dvojí druh
lidí. Buďto se potká s tvrdošíjnými,
zatvrzelými obřadníky, kteří jako
hluší hadové nechtějí slyšet pravdu o
svobodě, ale nepřestávají se chlubit
vnějšími řády, jako by v nich bylo
ospravedlnění, rozkazují a bez víry
naléhají; kdysi takoví byli Židé, kteří
nechtěli porozumět, aby mohli dobře
činit. Takovým se musí odporovat,
dělat jim naschvál, srdnatě je pohor-
šovat, aby svou bezbožnou smyšlen-
kou nesváděli velmi mnoho lidí.
Nebo se naopak naskytnou lidé pro-
stí, neučení, nevědomí a „mdlí u
víře", jak jim říká apoštol, kteří ještě
nemohou pochopit tuto svobodu
víry, i kdyby chtěli. S těmi dlužno jed-
nat šetrně, aby se neurazili a s jejich
mdlobou mít strpení, dokud se plněji
nepoučí. Poněvadž to nedělají a
nesmýšlejí tak ze zatvrzelé zlovůle,
ale z pouhé slabosti víry, je třeba kvůli
nim zachovávat posty i jiné věci, které

pokládají za nutné: je to požadavek
lásky, která nikoho neuráží, ale všem
slouží...
V životě křesťanově se vnější řády
nemají pokládat za nic jiného, než zač
tesaři a řemeslníci vůbec považují
důležitost přípravných prací, nut-
ných ke stavbě a k hlavní práci obec-
ně. Přípravné práce se nedělají proto,
aby samy o sobě něčím byly a zůstaly,
ale proto, že bez nich nelze cokoli
vystavět nebo udělat; když se ovšem
stavba dohotoví, odloží se stranou...
Poněvadž přirozený člověk a tak
zvaný přirozený lidský rozum je při-
rozeně pověrčivý, a kdykoli se mu
předloží nějaké zákony a skutky,
hned je ochoten usoudit, že jimi do-
sáhne spravedlnosti, a poněvadž pra-
xe všech zákonodárců světa jej v tom-
to směru vycvičila a utvrdila, je ne-
možné, aby se vlastní silou vymanil
ze skutkařského otroctví k poznání
svobody víry: proto je potřeba se
modlit, aby Hospodin nás táhl k sobě
a učinil nás „od Boha vyučenými", to
je vůči Bohu chápavými, a aby sám
napsal, podle svého slibu, zákon na
našich srdcích. Jinak je s námi zle.

Martin Luther, 1520

O křesťanské svobodě 

Stalo se slovo Boží 

Dokončení ze str. 1

Dokončení ze str. 1
z pohledu vyznavače Hospodinova

Výroční farářský kurz spojený s obli-
gátní valnou hromadou Spolku evan-
gelických kazatelů se konal ve dnech
23. – 27. ledna 2006 na půdě (ale 
v sále) Evangelické teologické fakulty
v Praze.
Přijeli opět přátelé ze Slovenska a
sestra Provazníková z Ukrajiny. Začal
experimentálně. Bez hlubší přípravy
účastníků a bez písemného varování
cítili mnozí liturgický pořad (podle D
v Evangelickém zpěvníku!) ve stude-
ném (ač prý vytápěném) kostele u
Martina ve zdi jako zaskočení (zá-
skok?).  Kázání farářky Elen Plzákové
bylo pečlivě připravené, tematicky
právě na „odvahu", jak směřoval celý
kurz. Kazatelka je založila na trojím
(!) biblickém čtení o Jeremiášovi, Pav-
lovi a Marii.
Pozoruhodné a spontánně přijaté (a
přijatelné všemi) byly ranní pobož-
nosti farářek Markéty Halamové,
Drahomíry Havlíčkové, Marty Sed-

láčkové a faráře Petra Chlápka. Pří-
jemně působilo, že římskokatoličtí
řečníci zakládali či dokládali své
výklady biblicky! My senioři jsme ale
vzpomínali na někdejší starozákonní
či novozákonní exegeze. Trochu nám
chyběly! Za našich mladých let nejen
býval svět jako květ, ale i biblické dis-
ciplíny bývaly ústrojným základem
kurzů. Podobně tak  nezapomenutel-
né rozpravy se synodní radou! 
Dan Ženatý z Pardubic uvedl živou
debatu pečlivou, důkladně reflekto-
vanou  přednáškou „Odvaha být fa-
rářem". Ludvík Armbruster, děkan
katolické bohoslovecké fakulty, byl
půl století v Japonsku. Jeho téma bylo
„Nestydím se za evangelium" aneb
„Odvaha vyznat Krista a misie". Da-
niel Midriak měl „Odvahu k ohléd-
nutí" a mohli jsme s ním nahlédnout
do bolestných zkušeností posledních
šestnácti a více let ve slovenské luter-

Báječný kurz

Dokončení na str. 4



Ve své autobiografii Franklin vzpomíná i
na americké Moravské bratry:
Indiáni vypálili Gnadenhutten, vesni-
ci obydlenou Moravskými bratry, a
obyvatele porubali... Shromáždil jsem
své setniny v Betlehemě, hlavním
městě toho lidu. Byl jsem překvapen,
v jak výborné pohotovosti k obraně
jsem je našel. Když Gnadenhutten byl
zbořen, počali se báti nebezpečí.
Přední stavení byla opevněna plotem
z kůlů. A měli nakoupenou spoustu
zbraní a střeliva z New Yorku, ba měli
nachystány malé dlaždičky v oknech
svých vysokých kamenných domů
pro ženy, aby měli čím házet na hlavy
Indiánům, kteří by se snažili pronik-
nout do domu. Ozbrojení Bratří drželi
také stráž a střídali se na stráži tak pra-
videlně jako v nějakém městě s posád-
kou.Když jsem hovořil s biskupem
Spangenbergem, zmínil jsem se mu,
že jsem byl překvapen tím, co jsem
viděl, neboť jsem věděl, že obdrželi od
vlády výsadu, aby nemuseli konat
vojenskou povinnost v osadách, a
domníval jsem se, že by jim svědomí
nedovolovalo nositi zbraně. Ale zdra-
vý rozum a přítomné nebezpečí býva-

jí často silnější než svérázné myš-
lenky.
Když jsem byl v Betlehemě, trochu
jsem zkoumal životní styl Morav-
ských bratří. Někteří z nich mě prová-
zeli a byli ke mně velmi přívětiví.
Viděl jsem, že všichni pracují pro spo-
lečnou zásobárnu, jedli u společného
stolu a spali ve společných noclehár-
nách pohromadě ve značném počtu.
V noclehárnách nahoře pod stro-pem
jsem viděl průduchy jako střílny ve
stejných vzdálenostech a dohadoval
jsem se, že jsou tam moudře ponechá-
ny kvůli lepšímu, větrání. - Šel jsem
do jejich kostela a tam slyšel dobrou
hudbu. Varhany byly doprovázeny
houslemi, hobojem, flétnami, klarine-
ty atd. Konstantoval jsem, že kázání u
nich nebývají pro celé shromáždění
najednou - k mužům, ženám a dětem
-, jak je u nás zvykem, nýbrž jednou se
shromáždí muži, podruhé ženy,
potom mladíci, děvčata a malé děti,
každý věk a rod pro sebe. Kázání,
které jsem já poslouchal, bylo k dě-
tem... Promluva, jak bylo patrno, byla
tak snadná, aby ji děti pochopily, a
byla podávána způsobem zábavným

a domáckým, téměř jako by je celova-
la, aby byly hodné. Chovaly se velmi
hezky, ale vypadaly bledě a nezdravě.
Z toho jsem usuzoval, že jsou drženy
příliš uvnitř nebo mají nedostatek
tělesného pohybu.
Vyptával jsem se na manželství Mo-
ravských bratří, je-li pravda, že se uza-
vírají losem. Bylo mi řečeno, že se
losuje jen ve zvláštních případech.
Obyčejně, když by se mladík rád
ženil, řekne starším mužům a ti se po-
radí se staršími paními, které vycho-
vávají mladá děvčata. Poněvadž prý
tito starší dobře znají povahy a sklony
svých chovanců, nejlépe posoudí,
které sňatky by byly vhodné, a obyčej-
ně se vychází z jejich úsudku. Stane-li
se však, že dvě tři děvčata jsou stejně
vhodná pro téhož mladého muže,
sáhne se k losům. Já jsem namítl, že
nedějí-li se sňatky ze vzájemné dobré
vůle obou stran, některé z nich jsou
třebas velmi nešťastné. "Ale nešťastné
jsou třeba i tehdy," namítnul můj prů-
vodce, "berou-li se snoubenci sami od
sebe." A to jsem opravdu nemohl
popřít.

Daniel Henych
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Mezek Evžen odmalička pohrdal svými
příbuznými. Strýc valach byl pro něho
starý hlupák, poněvadž neuměl nic jiné-
ho než tahat vůz nebo pluh. Strýček hře-
bec byl sice elegán, ale celý rok se štval
po cvičišti, po parkuru, jako by běhání a
skákání bylo to nejdůležitější na světě.
Bratránek poník se svýma
krátkýma nohama byl
podle Evžena směš-
ný zakrslík. Ale
největší pifku
měl Evžen na
sestřenici mu-
lu. Tahle sest-
řenka jako by
chtěla být vzo-
rem všech ctnos-
tí. Nikdy neod-
mlouvala, o nic ne-
škemrala, poslušně snědla
vždycky všecko, co jí dali, a kvůli
pěkné známce ve škole by udělala
nevímco. To sám Evžen byl úplně jiný.
Do učení ani do jiné práce se mu nechtě-
lo. A když si postavil hlavu, nikdo s ním
nic nesvedl.
Evženův otec kůň se rozhodl, že to se
synkem zkusí nejprve po dobrém. A tak
kteréhosi dne mu začal vyprávět: "Měl
bys, Evžene, vědět, že po meči jsi měl
samé přičinlivé předky. Tvůj prapradě-
deček pracoval tvrdě v dolech, kde tahal
těžké vozíky s rudou. Tvůj pradědeček
sloužil u formanské firmy a později byl
zaměstnán u pošty. Dědeček byl vybrán
k jedné z prvních tramvají a já svážím
klády z těch míst v lese, kam se nedosta-
ne traktor. A s maminčinými předky to
bylo právě tak. Už v biblických dobách
nosili osli lidem břemena a na jedné
oslici dokonce přijel do Jeruzaléma sám
Ježíš z Nazareta. Tak se snaž, abys naší
rodině nedělal ostudu!"
Ale kdepak! Evženovi vůbec na pověsti
rodiny nezáleželo. Když ho pán, u něhož
s rodiči bydlel, chtěl učit chodit s ohláv-
kou, Evžen se začal vzpírat, cukat a

vyhazovat. Ani později neměl chuť se
změnit a něco pořádného dělat. A tak ho
majitel nechával ve stáji nebo v úzké
ohrádce na dvoře, kde se Evžen málem
nemohl ani hýbat. "Ty mezku jeden!"
domlouval mu pán. "Vždyť jsi sám
proti sobě!" Ale kdepak by Evžen dal na
domluvy!
Jednou však Evžen uviděl ze své ohrád-
ky něco opravdu pozoruhodného. Kolem
šla skupina lidí, která měla uprostřed tři
menší koníky. Na hřbetě dvou z nich
ležely děti, které ze stran drželi jejich
opatrovníci, a na třetím seděla nemotor-
ná holčička, kterou tam také jeden 
z dospělých podpíral. Jak bylo vidět, děti
by samy neudržely rovnováhu, ale pře-
sto se jim jízda asi líbila, poněvadž se

spokojeně usmívaly. "Co to
má být za maškarádu?

Když se neudrží v
sedle, proč na

koně lezou?"
podivoval se
Evžen. Když
však večer pán
odvedl Evžena

do stáje, otec
kůň mu všecko

vysvětlil: "Víš,
Evžene, těm dětem

něco schází. Jsou nemoc-
né. možná, že nedovedou ani cho-

dit. Jsou však šťastné, když mohou sedět
na opravdovém živém koni a vézt se. A
od těch koní je to zas moc hezké, že jdou
pěkně opatrně, nevyhazují a snaží se
těm nemocným dětem udělat radost."
Tohle nešlo Evženovi z hlavy. Když
příště zas uviděl jet kolem koně s nemoc-
nými dětmi, natáhl krk přes ohradu a
hlasitě zaržál. "Snad bys nechtěl tohle
dělat? " podivil se Evženův pán, který
stál u výběhu. "Opravdu bys vozil
děti?" opakoval, když viděl, jak mu
Evžen horlivě přikyvuje. - A věřte nebo
nevěřte, za několik týdnů tvrdohlavý,
umíněný mezek Evžen poprvé také vezl
jednoho z těch malých invalidů. "Tak se
zdá, že se ten náš paličák konečně
našel," oznámil s potěšením otec kůň
mamince oslici.

Není správné nad kýmkoli
beznadějně lámat hůl.

Nakonec se může změnit
i ten mezek nebo vůl.

Daniel Henych
Pokračování příště

Umíněný mezek
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Moravští bratři očima B. Franklina

Na počátku stvořil Bůh nebe i
zemi...

(1.M 1,1)
Tímto vyznáním víry Bible začíná. A
celé další vyprávění, jímž první
kapitola Bible pokračuje, není popis-
ným traktátem, nýbrž daleko spíše.
básní nebo chvalozpěvem. Chvalo-
zpěv - to je snad nejpřiměřenější
výrazový prostředek víry. A ten se
řídí svými zvláštními pravidly a
zásadami.
V takovém vědeckém pojednání
například musí být všecko logické a
racionálně přesné a podložené. Tam
musí všecko přesně popisně odpoví-
dat. Báseň nebo chvalozpěv má jiná
pravidla. A obojí nelze směšovat.
Takovým směšováním bychom došli
k nehorázným zkratům a počínali
bychom si nevěcně a nerozumně.
Vezměme si příklad: Bezručova
báseň „Sto roků v šachtě žil..." Kdy-
bychom nad touto básní pověděli:
„Ten Bezruč to napsal špatně, proto-
že havíř rozhodně nemohl vydržet 
v šachtě sto roků. V těch podmín-
kách moh' vydržet sotva pětatřicet,“
pak by taková výtka byla racionalis-
ticky pádná, ale v podstatě přece ne-
věcná.
Anebo jiný příklad: hoch, který vy-
znává lásku své dívence., Také se
vyjadřuje naprosto nevědecky. Bylo
by komické vyznávat lásku vědecky
nebo popisně. To by se muselo mlu-
vit o zvláštních pochodech v mozku
a v celém mladém mužském orga-
nismu. Místo toho chlapec řekne:
„Ty moje beruško" nebo „květinko
sladká". Ale ona - přísně vzato - vů-
bec není beruška s krovkami a hla-
vohrudí ani květinka sladká... Pro
jeho srdce však přece je! Nelze tedy
snadno míchat metody a kritéria,
která zkoumají a vyjadřují skuteč-
nost s popisnou přesností, se způso-
bem básnického, symbolického vy-
jadřování, které je ovšem také hlu-
boce pravdivé a tu nejbytostnější
pravdu o životě a o jeho smyslu vy-
jadřují nejpřesvědčivěji.
Mám za to tedy, že první kapitoly
Bible nejsou především popisem,
nýbrž chvalozpěvem víry. A to zna-
mená, že když se tu například mluví

o sedmi dnech stvoření světa, bylo
by celkem hrubě nevěcné soustřeďo-
vat se zrovna na těch sedm dní.
Zmíníme se o tom ještě blíže o něko-
lik stránek dál. Tady jde opravdu o
něco jiného: o krásné drama, v němž
je zachyceno mnohem víc než popis
počátečního světového dění. Jde tu o
radost Stvořitele, který tvoří nebe a
zemi, rostliny a živočichy a nakonec
nás, lidi. A když se pak mluví o
Adamovi, zas nejde v prvé řadě o to,
že Adam je náš nejpůvodnější pra-
otec, který žil před mnoha tisíci léty,
ale že Adam je člověk. Adam jsem já.
Každý z nás. Adam - se svou miche-
langelovskou vznešeností i tragikou
je postava velice dnešní.
Ale teď už konečně také k tomu prv-
nímu biblickému verši: Na počátku
stvořil Bůh nebe i zemi. V tomto
vyznání víry je veliká radost a život-
ní jistota. Tato prostá a slavnostní
věta na samém začátku je východis-
kem velice krásné a kladné životní
filozofie. Jestliže stvořil Bůh nebe a
zemi na počátku, pak všecko začíná
dobře! Pak to má všecko skvělé
východisko a spolehlivého ručitele,
jestliže Pán Bůh je u zrodu, na počát-
ku všeho pozemského. Pak to má
všecko opravdový smysl.
Pozornost zaslouží i to slůvko „stvo-
řil". To je na stránkách Bible vyhra-
zeno právě Božímu dílu. Jen Bůh je
Stvořitel. Člověk také dělá rozmani-
té věci. Ale vždycky jen z toho, co už
tady je: vyrábí, těží, obdělává, pro-
dukuje,... případně znetvořuje. Ale
jen Bůh je Stvořitelem v plném slova
smyslu. Tvoří z ničeho, creatio ex
nihilo. Vše z jeho ruky vychází. A to
je opět pro biblickou víru skvělým
ujištěním: všecko je až dosud v Boží
ruce dobře skryto. Někteří filozofo-
vé věřili v boha, který je sice prvním
hybatelem, ale pak prý už se o svět
nestará. Pak už se ten svět dál hýbe
sám. Biblické poselství nám dovolu-
je věřit, že všecko, co vyšlo z Boží
ruky, je až dosud v Boží režii. Ten,
který je Pánem a dárcem života na
začátku, zůstává nezměněn až na
věky. Ten který poprvé promluvil
při stvoření světa, má také slovo
poslední. Pán Bůh je tím, kdo všecko
tvoří. Dává a opatruje život. A třeba
i z prachu k životu znovu povolává.

Takové dobré životní východisko a
takovou dobrou perspektivu má
biblická víra.
Pane, chceme se modlit za celé stvoření,
za vesmír i zemi, za hory i údolí, lesy i
řeky, moře i vzduch. Za všecko živé.
Vyznání, že všecko vyšlo z tvojí stvoři-
telské ruky, je i pro nás nejpřesvědčivěj-
ším argumentem, abychom ke všemu
přistupovali s vděčností, radostí a
úctou, odpovědně a šetrně. Vyznáváme,
že jsme znetvořovateli tvého díla, ačkoli
máme být korunou tvého stvoření, a že
jsme ze světa, v němž se má tak dařit
životu, udělali smetiště. Prosíme za lidi,
zvířata, stromy, kytky, jež velice trpí ve
znečištěné přírodě, v prostředí zamoře-
ném zplodinami nebo radioaktivitou.
Děkujeme za ty, kteří se na svém místě
snaží o zlepšení: uklízejí lesy, sázejí
stromky, třídí odpad, snaží se zachránit
to, co je na vyhynutí. Provázej i dále
věrně, Pane, to, co jsi stvořil, to, co od
začátku miluješ.
Výklady jsou věnovány „Mé milé
smečce mládežnické“.

Jan Nohavica, 1996
Vydal sbor ČCE v Olomouci

Deset zastavení nad prvními stránkami Bible
Pokračování ze str. 1

Úkoly Kostnické jednoty
Jaká je má vize Kostnické jednoty? Jaké jsou její úkoly? Především je to
neustálé posilování jednoty a svědectví reformačních církví, interpretace
a reinterpretace reformačních tradic - zejména českých reformačních tra-
dic.Co je specifikum české reformační tradice a v čem můžeme obohatit
tradice světové reformace? Klademe si tuto otázku nově vzhledem k výro-
čí Jednoty bratrské (l457-2007) a  výročí Lutherovy reformace (1517-2017).
Dále je to boj za pokoj a mír ve světě, studium a odkaz tzv. historických
mírových církví /anabaptisté, mennonité, kvékři/, které důsledně vystupo-
valy proti válce. Kostnická jednota bojuje za ekonomickou a sociální
spravedlnost, lidská práva a ekologickou odpovědnost. Zasazuje se o plně
inkluzivní společenství mužů a žen v církvi i ve společnosti. K naplnění
těchto úkolů vede dialog s jinými křesťanskými církvemi a jinými nábo-
ženstvími. Toto vše bych očekával od takového seskupení, jakým je
Ekumenická rada církví. Když ERC tyto úkoly neplní, přecházejí na
Kostnickou jednotu.
Chci se zmínit ještě o jedné věci. Ježíš nás všechny mobilizuje svou mod-
litbou (J 17), v níž mj. říká: aby všichni jedno byli - ut omnes unum sint. 
V tomto směru u nás bylo v minulosti něco vykonáno. Spojením reformo-
vaných a luterských sborů vznikla zde sjednocená evangelická církev.
Právem jsme na tento počin hrdi. Jestliže však chceme být dnes poslušni
slov Ježíšových, je třeba, abychom udělali další krok na cestě směrem 
k jednotě. Čas nazrál, abychom zahájili jednání s dalšími reformačními
církvemi, které by vedlo k vytvoření Spojené evangelické církve. Tento
nápad se může zdát uspěchaný. Je otázka, zda by bylo dobré, aby relativ-
ně velká církev začala s tímto jednáním. Nic však nemůže přehlušit pro-
stou Ježíšovu výzvu, aby všichni jedno byli. Ježíš Kristus je naše jednota.
V něm jsme již nyní jednotni, ale je třeba, abychom této jednotě dali vidi-
telný výraz. Kristus nás volá, abychom Bohu sloužili jedním ramenem.
Jde o to české reformační tradice nejen studovat, ale v duchu našich otců a
matek udělat něco konkrétního. Naším cílem není nic menšího než Spojená
evangelická církev. 

Milan Opočenský

Aktuálně
Prezident vrátil zákon
Zákon o registrovaném partnerství
bude muset parlament znovu projed-
nat. Prezident republiky Václav Klaus
předlohu vetoval. Důvody sdělil 16.
2. 2006. Uvedl mj.: „Není to zákon le-
dajaký. Týká se klíčových mezilid-
ských vztahů... I kdybych jako prezi-
dent neměl v této věci jednoznačný a
vyhraněný názor, trval bych na tom,
že takto zásadní zásah do právní
úpravy mezilidských a dokonce part-
nerských a intimních vztahů lidí musí
podpořit většina poslanců, čili že zá-
kon musí dostat alespoň většinu 101
hlasů. To nelze – z mého popudu –
zařídit jinak než vrácením tohoto zá-
kona parlamentu... Ohrazuji se vůči
jakýmkoliv spekulacím, že nepodpo-
ruji či bagatelizuji význam odstraňo-
vání diskriminace spojené se sexuální
orientací lidí. Toto je politováníhodné
nepochopení... i obsahu samotného
zákona, který není liberalizační nor-
mou, ale bezprecedentním rozšířením
státní regulace mezilidských vztahů.“ 



Také v roce 2006 pořádá Českobratr-
ská církev evangelická v Horském
domově v Herlíkovicích setkání star-
ší a střední generace: první od pátku
28. dubna do pondělí 1. května bude
zaměřeno hlavně na generaci starší a
pokročilou. Druhé setkání od čtvrtka
14. do neděle 17. září počítá hlavně s
generací střední. I když bude pro-
gram obou setkání zaměřen rozdílně,
není stanovena žádná věková hrani-
ce, obě setkání jsou zásadně otevřena
všem.
Setkání jsou určena těm, kteří rádi
poznávají druhé lidi a jejich prostřed-

nictvím i sebe sama. Setkání si kla-
dou za cíl podporovat vznik spole-
čenství. 
Nezaměřují se na výběr životního
partnera už proto, že na ně obvykle
přijíždějí především ženy. Důraz kla-
deme na setkávání ve skupině, kde se
scházíme po celou dobu. Mluvíme
spolu o tématech životního poslání,
soužití generací, komunikace mezi
mužem a ženou, jak je zachycuje
Bible a jak s nimi zacházejí duševěd-
ní obory. 
Odpoledne jdeme na výlet, večer
bývá spíše oddychový (zpěv, tanec,

hry - podle návrhů účastníků i pořa-
datelů). Setkání pořádá ČCE, jsou
však otevřena i lidem z jiných církví
nebo mimo církev. 
Setkání připravuje a vede pětičlenný
tým (faráři Bohumil Baštecký a Jan
Trusina, socioložky Hana Janečková
a Jindřiška Seethalerová a psycholož-
ka Bohumila Baštecká). 
Zájemci se mohou hlásit u Jana
Trusiny (674 01 Třebíč, Palackého 33,
tel.: 568 821 401), který podá bližší
informace.

Jan Trusina
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Oznámení

26. 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 - 26. února
Cesty víry - 14.10 h      
Bangladéšská ohlédnutí  
Jak bengálské děti využívají pomoc čes-
kých adoptivních rodičů. 
Režie M. Růžička 
Po sedmi letech nezištné pomoci českých a
moravských křesťanů se mladým Bangla-
déšanům otevírají světlejší obzory života.
Už více jak 650 bengálských dětí se díky
této pomoci stává gramotnými a 17 z nich
dostalo šanci k dalšímu studiu. Sledujeme
jejich vývoj i reakci jejich "adoptivních ro-
dičů na dálku". 

Křesťanský magazín - 14.30 h
Radosti a strasti života víry
V úvodu magazínu navštívíme brněnský
kostel a konvent minoritů, který je nejen
sídlem jedné z nejstarších františkán-
ských komunit na našem území, ale rov-
něž centrem živé městské farnosti. Dále
představíme Teologický seminář Církve
adventistů sedmého dne v Sázavě a na
závěr zavítáme do podhůří Tyrolských
Alp, kde se nachází středisko pro aktivity
české mládeže. Pořadem provází Petra
Oppeltová.

Za 50 let společného života Jarmily
a Jaromíra Strádalových jsme děko-
vali při bohoslužbách v v kostele u
Martina ve zdi v Praze v sobotu 
21. ledna 2006. Vděčně jsme vzpo-
mněli oddávajícího br. profesora
ThDr. Jana Milíče Lochmana i řady
dalších vzácných lidí, kteří k životu
a službě manželů Strádalových pat-
řili a patří (-te). 
Přejeme vše dobré = z Boží ruky do
dalších let života Strádalovým i všem
vám slovy písně 484: „Buď žehnán sva-
zek ten, jenž v Kristu víže nás ..."

(jas)

ské církvi.
Šťastný byl nápad pozvat vzdělaného
publicistu dr. Jiřího Pehe na večer
odboru pro veřejné záležitosti. Večer
vedl profesor Trojan. Pehe měl dů-
kladnou politologii se spravedlivou
nadstranickostí: „Reflexe české poli-
tické scény". Po politologii následova-
la smršť dotazů a námětů, na které
host živě a upřímně odpovídal. Ke
konci se dostalo kurzu první pochva-
ly! Po reflexi zkušeností z jiných spo-
lečenství řečník pozitivně (!) zhodno-
til zájem posluchačů a kultivovanost
diskuse.
Postrádali jsme nemocného Alfreda
Kocába, který slíbil výhled do Božího
království, ale aspoň jsem mu napsa-
li. Jeho římskokatolický protějšek ve
svém „Snění o církvi", totiž proslulý
Jan Konzal,  byl až pietisticky mírný,
úsměvný a hlavně pobožný. A zamě-
řený na nejnutnější nápravné trendy
v celé církvi Kristově. „Odvaha 
k práci na malém sboru" Davida
Nečila vyvolala svou prostokřesťan-
skou a sebekritickou pravdomluv-
ností velkou rozpravu.
Málo jsme byli připraveni na rozho-
vor o finanční odluce církve od státu
a o perzonálním fondu. Profesionálně
jej řídil Tomáš Hančil a v řádném a
čistém stavu se dostavili Joel Ruml,
Jakub Trojan a kurátor z Budějovic
Jan Matějka. A k perzonálnímu fondu
Jan Dus z Poličky, Štěpán Janča a Jiří
Hůlka. Pro malou přípravu a mizivou
znalost věcných problémů spojených
s přípravou a přijetím církevních
zákonů (a sporu o „církevní nezis-
kovky") zůstala diskuse na povrchu
problematiky, tak důležité pro „rytě-
řování Kristovy církve" v dnešním
světě liberalizace, kapitalizace, další
fázi sekularizace a nechuti vlivných
kruhů k církevnímu angažmá v soci-
ální péči, zdravotnictví, pedagogice a
kultuře. Ale: „Nepohrdejte dnem
malých začátků!"

Konečně jsme viděli a slyšeli na vlast-
ní uši (a na vlastní oči) Petra Koláře 
z Tovaryšstva Ježíšova. Měl téma
odvahy k rozhodnutí aneb „Bláznov-
ství pro Krista". V diskusi se ukázalo,
v jakém smyslu patří k církevní práci
a křesťanově angažovanosti vůbec
jistý rys dobrodružnosti, spíše než
typ pouhé odvahy a statečnosti (tj. ne-
jednat pod diktátem strachu!). Právě
při jeho přednášce a následující roz-
pravě, právě tak jako už při vystou-
pení druhých katolických řečníků,
jsme si uvědomili, jak je zpozdilé roz-
lišování na katolíky a evangelíky, ač
snad ve srovnání s ekumenickým se-
minářem v Jirchářích v šedesátých a
počátkem sedmdesátých let už dnes
nejde jen o intelektuální špičky, ale i o
dělníky polem pracující.
Velké rozvlažení i pro hosty kurzu
přineslo téma „Odvaha k manželství
a rodičovství". Přednášel i ve světě
známý psychoterapeut dr. Ivo Plaňa-
va z Brna (Frankl ve svých pracích do
osmdesátých let citoval z českých
autorů výhradně jen Plaňavu a jím
zmíněného psychiatra Stanislava Kra-
tochvíla). Zvláště v odpovědech se
projevila jeho mnohaletá práce v dět-
ských domovech, pomocných rodi-
nách a ovšem manželských porad-
nách jako hluboká teorie podložená
praxí. Přednáší na Masarykově uni-
verzitě v Brně. Posluchači starších
ročníků si pochvalovali i zopakování
toho, co už dříve četli nebo slyšeli od
dr. Plaňavy (a jemu podobných, jako
od Zdeňka Matějčka či Pavla Říčana).
Byli pak spíše připraveni přijmout
něco nového. Některé náměty se jistě
objeví v diskusích na pastorálkách či
v evangelickém tisku.
Závěrečný program byl nečekaně
bohatě navštíven. „Odvahu v mé-
diích" měl profesionál Michael Otří-
sal. Trochu námi otřásl sestřihem
náboženských vysílání různých svě-
tových stanic, jazyků a stylů- Docela
jiné je naše náboženské vysílání 
v televizi! (Lepší a střízlivější.) Vě-
noval se zásadní problematice, jak je
možno (a nutno?) „zvěstovat" spíše

vizuálně než auditivně evangelium.
Bouřlivá diskuse bude jistě pokračo-
vat v evangelickém tisku. Nechyběla
– kupodivu – ani chvála na Otřísalo-
vu práci v České televizi..
Ve čtvrtek večer měla autorské čtení
jemných, přírodně-lyrických básní 
v próze Dagmar Urbánková. Neza-
svěcené překvapil Michal Kitta, že 
s kytarou v ruce doprovodil čtené
texty vlastními písněmi, snad ještě
jemnějšími  a bezbrannějšími, než
jsou texty čtené sestrou Urbánkovou.
Prý je Kitta i na „cédéčku"!
Last but not least  musím zmínit val-
nou hromadu SpEKu. Velká síla „sta-
rého" výboru odstoupila či ukončila
svou aktivní činnost. Nový předseda
je: farář Jan Plecháček. A do výboru
zvoleni: Abigail Hudcová, Pavel Ka-
lus a Vašek Hurt. Mají vysoko posta-
venou laťku, a to právě i tímto posled-
ním výkřikem „starého" (ač věkem
mladého) výboru, totiž promyšlenos-
tí a připraveností kurzu. Závažná dis-
kuse proběhla nejen o liturgickém
charakteru úvodních služeb Božích,
ale i o křesťanském vztahu k homo-
sexualitě. Bylo přijato kratičké pro-
hlášení. Přihlásili jsme se k usnesení
synodu Českobratrské církve evange-
lické z roku 2000. Což v dané situaci
není málo! Vedle výslovné podpory
nového zákona o partnerství lidí stej-
ného pohlaví.
Kurz se vyznačoval přátelskou až
něžnou atmosférou. I při rozdílných
náhledech a pokusech byly rozpravy
– snad jen s výjimkou hovoru o litur-
gickém experimentu – vedeny v přá-
telském či bratrsko-sesterském du-
chu. Právě tento „duch" přispěl k ne-
spornému „úspěchu" kurzu, přihléd-
neme-li i k bezchybné organizaci uby-
tování a stravování. (A velká pražská
voda, která eliminovala temperaturu
pátečního oběda, nepadá na vrub
SpEKu! To je přece „vis maior"!) Od-
stupující předseda Mirek Pfann také
náležitě s kyticí v ruce poděkoval ses-
tře Daniele Douckové, která se oběta-
vě o vše postarala!

Jan Šimsa

Báječný kurz
Dokončení ze str. 2

Pozvání do Herlíkovic

LUTHEROVA SPOLEČNOST
při příležitosti připomínky
460. výročí úmrtí Martina Luthera
zve na níže uvedené akce:
* Michael J. Albrecht, farář luterské-
ho sboru Saint James v Saint Paul
(Minnesota, USA) prosloví před-
nášku „Jsme žebráci" - reflexe živo-
ta a díla Martina Luthera
I. část – úterý 21. února v 18 h
II. část – čtvrtek 23. února v 18 h
Velká posluchárna Evangelické teo-
logické fakulty UK, Černá ul. 9, Pra-
ha 1 – Nové Město
* Beseda s Michaelem J. Albrechtem
nejen o Martinu Lutherovi, ale i
luterství jako takovém - 
neděle 26. února v 19 h
Lutherova síň při Chrámu sv. Mi-
chala V Jirchářích v Praze na
Novém Městě (vchod brankou na-
pravo od kostela)
Z angličtiny bude na všech akcích
překládat James A. Krikava, luter-
ský farář dříve působící v ČR a nyní
opět v USA.

www.luther.cz
* * *

BENEFIČNÍ KONCERT KOMORNÍHO
SOUBORU PŘÍČNÝCH FLÉTEN SYRINX
se koná v neděli 26. února v 17 h ve
sboru ČCE Praha - Dejvice, Dr.
Zikmunda Wintra 15.
Program:
G. P. da Palestina, J. S. Bach, G. F. Te-
leman, W. A. Mozart, J. Rae, P. Jean-
jean, A. Vivaldi. J. A. Charpentier
Komorní soubor příčných fléten SY-
RINX - Flétny: Jana Bílková, Jitka
Holubová, Debora Hudcová, Sandra
Malá, Marie Špalová - Umělecká
vedoucí, dramaturgie a průvodní
slovo: MgA. M. Bílková Tůmová
Výtěžek koncertu bude věnován na
stavební úpravy při budování chrá-
něného bydlení ve středisku Diako-
nie ve Stodůlkách. (Dárci mohou
dostat potvrzení o daru.)

Když takovou víru někomu přisoudíme, nebývá to
kompliment. Jednoduchá víra je zpravidla šetrným
synonymem pro víru naivní a hloupou. Prestižní je -
alespoň v evangelických kruzích - mít víru kompliko-
vanou a složitou. Takovou, v níž se musí stále něco
řešit, plnou napětí, otázek a pochybností. Takovou,
kterou musí člověk držet při životě celoživotním
vzděláváním a stálou aplikací výsledků nejnovějšího
teologického bádání. S ohledem na roli kvalifikované-
ho pracovníka v oboru by samozřejmě tyto polohy
neměly být neznámé farářům. Pokud jde o víru, která
je staví do vztahu k Bohu, pak však i pro ně platí, že
jednoduchá víra je nejlepší.
Proč? Protože je to její biblická podoba! Ať se jedná o
Noema, o Abrahama anebo o Ježíšovy učedníky, pova-
ha jejich víry je vždycky dětsky jednoduchá: Bůh je
osloví a oni mu dají za pravdu! Víra není ve své exi-
stenciální podobě žádná věda. Víra je docela obyčejná
poslušnost. Nedostatek či absence víry je nedostatek

či absence poslušnosti. Noemovi současníci nezahy-
nuli ve vodách potopy proto, že neznali tehdy nejno-
vější technologie stavby lodí, ale proto, že ve svých
životech nedali Pánu Bohu za pravdu. Dali přednost
"své pravdě". Tomu, co každému z nich vyhovovalo
jako jednotlivci, co je však současně všechny ničilo
jako lidské společenství.
Co garantuje, aby se dobře biblická, jednoduchá víra
nestala vírou naivní a hloupou? To, že se bude tato
víra vztahovat ke skutečnému Bohu, nikoli k modle!
Jak je od sebe odlišit? Vědět, že Bůh je ve svém díle
konstruktivní, modla destruktivní; vědět, že Bůh
tvoří, modla boří; vědět, že s Bohem se pojí smysl, s
modlou absurdita. Všechny ty rozdíly přitom vyplý-
vají z toho, že Bůh miluje nás, zatímco modla miluje
jen sama sebe. Je ambiciosní, chce se zviditelnit a pro-
sadit. Máme-li před sebou skutečného Boha, je i ta
nejjednodušší víra nosná a spásná. Máme-li před
sebou modlu, je i ta nejkomplikovanější a odborně
nejlépe zajištěná víra naivní a hloupá.

Emanuel Vejnar

Jednoduchá víra

Příští číslo vyjde
až po technické

pauze 
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