
Nebývá zvykem vyhledávat na řád-
cích Písma zábavu, hru a smích. Od
dětství jsme byli vedeni k tomu, aby-
chom brali Písmo vážně. Proto i obsah
Písma jsme brali vážně, v Písmu jsme
vyhledávali vážnost samu, závažnost
života, závažnost rozhodnutí v životě,
jednoho člověka i celého národa, celé-
ho vyvoleného lidu. Ale hra a dobro-
družství nemají zase až tak daleko 
k vážnosti a k závažným věcem v ži-
votě. Toužíme i při všem dobrodruž-
ství nakonec po pokoji. Každou hru je
třeba hrát vážně a podle nějakých pra-
videl, aby nás vůbec bavila. Hra má
tak docela blízko k tomu, čemu se 
v Písmu říká řád a zákony. Dobro-
družství je také zábavné, až když nám
samým v něm o něco jde, až když
nasazujeme svůj život. Tedy není
možné, aby vážnosti a závažným vě-
cem byly hra , zábava a dobrodružství
natolik vzdáleny. Máme sice pocit, že
tam, kde byla nastolena otázka života
a smrti, už nelze mluvit o zábavě, hře
a dobrodružství, neboť bychom tím
otázku života a smrti zlehčovali. Děti
vrůstají do světa dospělých a berou
alespoň ze začátku tak i Bibli, že je to
kniha ze světa dospělých a že ji i ony
mají už v dětství číst, protože se jim to
bude později hodit. Jenže Písmo pro-
mlouvá i k těm dětem v nás, které se
pořád ještě skrývají v nás dospělých.
Jednak v něm nacházíme mnohé
dobrodružné příběhy, které baví děti i
dospělé (např. o Josefovi a jeho bra-
trech – příběh plný zvratů, příběhy o
Davidovi apod., což jsou příběhy, na
které se chytnou už i malé děti). Ale
také se v Písmu vymezuje i zvlášť čest-

né místo hře a hravosti, a tedy i zába-
vě. Vymezuje se zde čestné místo i dět-
skému světu, světu bezstarostného
pokoje, radosti a her. Zkusme spolu
alespoň některé z těch skrytých kout-
ků her a zábavy v Písmu najít. 
Hospodin zaslibuje svému lidu pří-
chod blažené doby a zve konečně na
Sión i nás pohany. Změní úděl svého
lidu, takže zazní děkovná píseň a hla-
sitý smích (Jr 30, 19). Lid se vrátí do
Jeruzaléma a bude v něm bydlet. Pan-
na izraelská se ozdobí bubínky a vyjde
k tanci s těmi, kdo se smějí (Jr 31,4). 
V tom novém Jeruzalémě budou
„…zase posedávat na náměstích starci
a stařeny, každý s holí v ruce pro vyso-
ké stáří a náměstí toho města budou
plná chlapců a děvčat a ti si budou
hrát“ (Za 8,5). Hle, jak k sobě budou
mít v obnoveném Jeruzalémě blízko
důstojnost a hravost. Bude obnoven
rajský soulad a „kojenec si bude hrát
nad děrou zmije, dráčkovi do doupěte
sáhne ručkou batole… místo Jeho od-
počinutí bude slavné". (Iz 11, 8.10b)
Izajáš vidí Boží svět, v němž bude
místo jak pro hru, tak pro napětí.
Zmije zůstane nebezpečnou zmijí, i
dráček (bazilišek) tu a tam vycení zu-
by, i tam to s nimi bude napjaté, ale
vedle nich bude žít a hrát si třeba i
kojenec. Nebezpečí a hra tam budou
vedle sebe, možná proti sobě, ale
pospolu. Napětí tam ze života nevy-
mizí, ale dětem se nakonec nic nesta-
ne. Dospělí se tam budou ze svých
dětí radovat - bude na jejich děti hezká
podívaná! Dospělí budou mít také
konečně čas se na ně dívat. Vždyť sám
Hospodin se díval na svou moudrost,

jak si hraje, když tvořil svět. Moudrost
(rozumnost) sama na to vzpomíná:
„…když kladl moři jeho meze…, aby
vody nevystupovaly z břehů, když
vyměřoval základy země, byla jsem
mu věrně po boku, byla jsem jeho
potěšením den za dnem a radostně si
před ním hrála." A dodává: „a nyní si
hraji na jeho pevné zemi; mé potěšení
je s lidskými syny" (Př 8, 29-31). Vše,
co tu je, země a nebe a vše, co je na
nich, povstalo na základě potěšení a
inspirace Hospodinovy, které se mu
dostalo, když pozoroval, byť jen kout-
kem oka, svou moudrost (rozumnost)
jako dceru, která si hraje. U zrodu
všeho si hrála Hospodinova moud-
rost. A Hospodinova rozumnost je tak
vážná jako dívka, která je zabrána do
hry. Hospodinův svět je pak také plný
hravých tvorů: livjátan dovádí v moři
(Ž 104, 26), dovádí všeliká zvěř polní
na horských pastvinách (Jb 40, 20[15]).
Možná o tom ani tato zvířata nevědí,
ale jsou aktéry jedné velké Hospo-
dinovy hry a s nimi jsou součástí této
hry i jejich životy. „Ten, jenž sedí v ne-
besích, se pak směje“ (Ž 2, 4a) , když
pozoruje dnešní počínání národů a
jejich předáků, jako by sledoval něja-
kou povedenou komedii a báječně se
bavil,…než mu ovšem dojde trpěli-
vost (v.5), nebo snad, než ho přesta-
nou bavit? 
Bylo dobré, že král David uměl hrát
na harfu, a tak hezky, že tím vítězil
nad zoufalou náladou, která se zmoc-
ňovala rozervaného Saula (1S 16,23).
Hra na hudební nástroje patřila neod-
myslitelně k izraelské zbožnosti a ke
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Ten příběh z Geneze 3 o pádu člověka zní jako pohádka, ale zjevuje prav-
du. Nestal se jen jednou. Opakuje se nepřetržitě. Všichni bez výjimky se
v něm můžeme poznat. Adam a Eva nejsou osobní jména. Představují celé
lidstvo, muže a ženy. V celém Starém zákoně se stěží najde ještě jiný pří-
běh, který bychom mohli chápat jako přímé Boží zjevení. Zvláště se 
z něho dovídáme, co je hřích. O něm ještě obšírněji slyšíme z mnoha
oddílů Nového zákona, avšak bez příběhu o pádu člověka v ráji by ztra-
tily na závažnosti. Jen padlý člověk je schopen slyšet a přijmout evange-
lium o svém vykoupení. Ti, kdo nevzali v potaz pád člověka pro jeho my-
tický ráz, octli se se svým poznáním hříchu na písku, chybí jim hloubka
a propastnost, které charakterizují mýtus o pádu: lidé byli navždy vyhná-
ni z ráje. Jejich situace je nenapravitelná a nezvratná. Cesta zpět je jim
uzavřena. Kdo o tom nechtějí slyšet, ocitají se na písku optimismu. Hřích
se jim jeví jako morální nedostatek, který lze při dobré vůli odstranit
nebo který postihuje jen slabší jedince. Tito optimisté pak odmítají evan-
gelium o odpuštění, nestojí o ně, domnívají se, že je nepotřebují.
Je pravda, že ve Starém zákoně není pád člověka už znovu zmíněn a v
Novém zákoně toliko dvakrát. Bible jej však předpokládá. Svědčí o tom
nesčíslné oddíly, které mluví o hříchu jako o zradě a vzpouře proti Bohu,
nikoli jako o morálním nedostatku. Hřích je neštěstí, které žádné slzy
nesmažou a jehož hloubku sám hříšník nedohlédne. Tuto hořkou pravdu
neradi slyšíme. Na pomoc nám přispěchala řecká filosofie, která se od
začátku pokouší konkurovat biblické víře, případně ji podpírat. Svým
vlivem silně poznamenala dějiny křesťanského Západu. Vychází z pře-
svědčení, že zlo (hřích) pramení v lidských pudech. Ty ochromují
duchovní vůli, buď ji brzdí nebo docela potlačují. Zlo má tedy základ 
v dvojí přirozenosti člověka, vložilo se mezi jeho ducha a tělo. Řecká filo-
sofie činí ducha odpovědným za to, že se lépe nebrání tělu a jeho podně-
tům. Je přece povolán k tomu, aby jako vyšší ovládal nižšího. Zlo tu na
světě dosud je, ale jen do času, dokud nebude přemoženo duchem.
Dějiny našeho světa dávno odsoudily tento optimismus přinejmenším
pro slepotu. Biblický mýtus o pádu vidí hřích jako nenapravitelný z lid-
ských sil. Nehledá hřích v tělesnosti

Mýtus o pádu člověka a lidstva

9/2006

Hravost a zábava v Božím království

II.
„A viděl Bůh vše, což učinil, 

a aj, bylo to velmi dobré.“
(1M 1,31)

To nám pomůže do hloubky porozu-
mět a pak to živé Boží slovo správně
aplikovat i do situace své. 
Poselství první stránky Bible bylo
písemně zachyceno v době babylón-
ského otroctví. Otroctví je útlak. Fy-
zický i duchovní. Neexistovala chrá-
mová bohoslužba. A také podmínky
pro tak vžité a dobře osvědčené ústní
předávání byly mizerné. Proto byli
donuceni v dosud nebývalém rozsa-
hu a systematicky biblické poselství
zapisovat. Tak stavěli především hráz
proti zapomnění. 
Ovšem právě tady, v Babylóně, se mu-
seli Boží vyznavači vyrovnávat také s
duchovním a náboženským vlivem,
který je obklopoval. Proto se ptali čas-
tokrát tváří v tvář babylónskému
kultu a mytologii: „Tak jak vlastně vě-
říme my? Jaký je Bůh, kterého vyzná-

váme?“ Takové otázky se nabízely
zvláště při rozličných babylónských
náboženských svátcích a oslavách. A
tu i nám k lepšímu porozumění po-
může, když si vedle biblické zprávy 
o stvoření postavíme babylónskou
slavnost novoroční.
Bylo to tak. Nový rok začínal tenkrát
v Babylóně na jaře. A novoroční slav-
nosti trvaly celý týden. V přírodě
mělo všecko ožít, znovu se probudit a
proto, podle babylónské mytologie,
bylo nutné vzývat všecka božstva,
aby byl znovu uveden do chodu
koloběh života. A tak se nejprve vzý-
vala země. Moře, jež bývalo sídlem
zlých mocí, se moc nevzývalo, spíše
nesměle udobřovalo. A vzývala se
posvátná zvířata. I stromy byly po-
svátné. A s přibývajícími dny vzývali
čím dál větší božstva: hvězdy, které
určovaly celou pozemskou cestu me-
zopotámského člověka. Ostatně i
dnes jsou v tak velké oblibě horosko-
py. Pak přišlo na řadu i slunce a měsíc
a na samém vrcholu těch svátků, aby-

chom to měli všechno, byl tak zvaný
HIEROS GAMOS, svatý sňatek. To kněž-
ka Mardukova a babylónský král
vystoupili na zikkurat, to je babylón-
ská vysoká stavba, „věž až do nebe“,
jak se o ní kriticky píše v 11. kapitole
1. knihy Mojžíšovy. Na vrcholu té
věže skutečně předvedli - před zraky
bohů - ten svatý sňatek. A bohové pak
po jejich příkladu oplodnili svou plo-
divou silou, deštěm, matku zemi a
byla úroda! Velkolepá mytická před-
stava! A to všechno vidí Hospodinovi
vyznavači v Babylóně! Co na to řek-
nou? Ztotožní se s takovým nábožen-
stvím?
I jim jde jistě o pokojný život, o úrodu
i ochranu před zlem, ale tu babylón-
skou mytologii odmítají. A vyjadřují
to krásně! Nikoli jen negativní pole-
mikou: „To, co vyznáváte, je zavrže-
níhodné!“ Nýbrž tak krásným klad-
ným svědectvím víry o Božím stvoře-
ní . To, co je na biblické zprávě o stvo-
ření především jiného ve srovnání 

Na začátku

Dokončení na str. 3

Socha Jiřího z Poděbrad na náměstí v Poděbradech

Dokončení na str. 2

Deset zastavení nad prvními stránkami Bible

535. výročí úmrtí krále „dvojího lidu“
Jiřího z Poděbrad (* 23. 4. 1420 v Podě-
bradech) si připomeneme 22. března.
Tento obratný diplomat a válečník roku
1448 dobyl Prahu, ovládanou katolický-
mi pány, a uvedl sem kališnického arci-

biskupa Jana Rokycanu. Zvolen králem
byl v březnu 1458. I po roce 1462, kdy
Pius II. zrušil basilejská kompaktáta,
stále hájil přijímání z kalicha, proto byl
roku 1466 prohlášen za kacíře a vyobco-
ván z církve. 

Pokračování z č. 8

Pokračování na str. 4
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Jde samozřejmě o podobenství „O ztracené ovci", které bývá pokládáno
za jedinečně výstižný příměr zvěsti Kristova evangelia. V Novém zákoně
je dokonce ve dvojím podání - podle Matouše a Lukáše. Povětšině je
máme již od dětství v Nedělní škole spojeno s představou zabloudilé
ovečky, za kterou se vydá dobrý pastýř, a to i za cenu opuštění ostatního
stáda. A zcela správně spojujeme s touto představou samého Pána Ježíše
Krista jako Dobrého pastýře, který hledá hříšníky, aby je zachránil. Je
nám proto velice blízký i text staré pašijové písně B. Lukáše Pražského:
„S pláčem ovci hledaje, jež byla ztracena, - nalezna ji, milostně vzal na svá
ramena -dobrý Pastýř laskavý." (EZ 311,6) Jinak už je tomu, když se znovu
a pozorně začítáme do obojího evangelijního podání v jejich kontexto-
vém zařazení. Pak zde shledáváme značné rozdíly, které nárokují nové
zamýšlení, až i pokus o přesnější výklad jejich smyslu.
Podle Matouše (Mt 18,12-14) navazuje toto podobenství na rozhovor Páně
s učedníky, kteří za ním přišli s otázkou: „Kdo je vlastně největší 
v Království nebeském ? " Ale on před ně staví malé dítě, jako přiměřený
příklad velikosti před Bohem, a připojuje varovná slova: „Mějte se na
pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých, jejichž andělé
v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce“ (v. 10-11). Na to
pak navazuje vlastní podobenství: „Co myslíte ? Má-li někdo sto ovcí a
jedna z nich zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde
hledat tu, která zbloudila ? A podaří-li se mu ji nalézt, amen, pravím vám,
bude se z ní radovat víc než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily.“
(v. 12-13) Také závěrečné ponaučení Páně určeno spasitelským zájmem
byť o jedinou ztracenou bytost: „Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce,
aby nezahynul jediný z těchto maličkých.“ (v. 14.) Matoušovo podání je
tedy zaměřeno na správný vztah učedníků k očekávanému Božímu krá-
lovství: nikoli o jaké místo by v něm měli usilovat, ale jak stát v jeho služ-
bě, a to právě i vůči všem nepatrným a všelijak zbloudilým.
Nicméně zůstává při výkladu tohoto podobenství otázka, která napadne i
žáčka v Nedělní škole: jak může ten pastýř opustit celé stádo kvůli jedi-
né zabloudilé ovci ? Není to nerozum ? Co když se to stádo rozuteče a
dojde ke škodě mnohem větší ? (Zde se však mohly už celé generace
našich kazatelů a učitelů opřít o výklad prof. F. Žilky, že ono stádo mohlo
zůstat v bezpečí, na dobré pastvě, kterou tehdy bylo možno najít i v hor-
ských oblastech. A dětská fantazie si může domyslit i bdělého hlídacího
psa, anebo dalšího pastýře zavolaného na pomoc.) Nakonec však zde asi
můžeme zůstat při obecném pravidle pro výklad biblických podobenství,
že v nich nejde o detailní příměry k lidskému počínání a představám; a že
Ježíšův způsob bývá především soustředěn na hlavní metaforický záměr.
Takto je zde i způsob Matoušova podání jednoznačně zaměřen na mesi-
ášského Ježíše jako výjimečného Pastýře, jehož přístup není vázán na
běžné dobové způsoby. Jde o obrazný příklad pro učedníky o způsobu
nového věku Božího království.
Lukášovo podání (L 15,1-7) je zasazeno do jiné situace i adresného zamě-
ření. Ježíš je vystaven "reptání" farizeů a zákoníků, že „přijímá hříšníky
a jí s nimi“. A on tedy jim, reptajícím kritikům, „pověděl toto podoben-
ství", aby jim vysvětlil své počínání: „Má-li někdo z vás sto ovcí... "atd. 
(V původním řec. textu jde doslova o způsob tehdejšího začátku závažné
diskuse: „Který člověk z vás ?“ (tis anthrópos ex hymón?) Šlo vlastně o
řečnickou otázku, která však předpokládala zápornou odpověď. Takto dal
Lukáš své verzi podobenství ráz ostré polemiky s farizejskými oponenty.
Byli nyní obrazně (dnes můžeme říci: virtuálně) postaveni do situace
vlastníků velkého stáda, kdy z něho ztratí jednu ovci. Co teď? A tak musí
slyšet a uvážit: „Kdo z vás, když se mu ztratí jedna ovce ze sta, nenechá
(ř. doslova: "neopustí") těch devadesát devět na pustém místě a nejde za
tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne ?“ (v.4.) Zde ovšem musela být
situační odpověď farizeů ve smyslu položené otázky negativní. Takto by
si z nich nepočínal nikdo! To by bylo neprozíravé a riskantní. A ani by to
neodpovídalo jejich způsobu jednání! Zároveň však je jim jasně nazna-
čeno, že tento zájem, byť o jednu ztracenou ovci, jim právě dokazuje svým
jednáním ten, proti němuž reptají. On, Ježíš, má spasitelský zájem i o
každou jednotlivou ztracenou ovci ! A On si ovšem může přitom i počínat
jakoby nelogicky a nehospodárně.
Lukášovo podání tedy vyznívá až jako sarkastický příměr Páně, jako
parabolické zrcadlo, v němž mají farizejští reptalové spatřovat své pokři-
vené chování. A zajisté, ještě méně se dalo u farizeů předpokládat ono
radostné počínání po nálezu ztracené ovce, které mělo předznačit onu
„větší radost v nebi nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad
devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“ (v. 7) Zde se
nám vybavuje tematická souvislost s úvodními slovy v podobenství o
farizeu a celníkovi v chrámě: „ O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou
spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství.“ (L 18,9) - Nad to
vše zde ještě některé lukášovské formulace, vztažené na farizeje, evokují
starozákonní prorockou kritiku "špatných pastýřů Izraele", zvl. u
Ezechiele a Jeremiáše. Jde o zdůraznění, že oni vlastníci ovci „ztrácejí"
(tedy zanedbali svou péči ! - podle Matouše ovce sama "zabloudila"), že
stádo "opustí" (až: rozpustí) a "zanechají na pustém místě"( dosl. "na pou-
šti"); a konečně, že tu jde o "spravedlivé, kteří nepotřebují pokání". To
jakoby mělo vracet pozornost farizeů na prorocké „Běda !" - proti pastý-
řům, „kteří místo ovcí pasou sami sebe, kteří zaběhlou nepřivedli nazpět,
po ztracené nepátrali, takže zůstaly rozptýlené a není, kdo by je hledal."
(Ez 34,1-6) A proto praví Hospodin: „Já sám vyhledám své ovce a budu o
ně pečovat.., a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny.“ 
(Ez 34,11-12; pod. Jr 23,1-4 , 50,5). I tento starozákonní kontrastní příměr
můžeme chápat v pozadí Lukášova podání jako doplňující zrcadlo pro
reptající odpůrce Páně, kdy má tím kontrastněji vyniknout jeho přístup

To, že Jakub S. Trojan bere v ET-KJ
2/2006 v ochranu naše poslance a se-
nátory, by snad nebylo ani tak na
závadu, jen kdyby ve svém příspěvku
nepoužíval polopravdy. Pravdou je, že
platy legislativců neplatím já, jako
občan, ale mzdové oddělení příslušné
instituce. Pravdou také je, že státní
rozpočet se neskládá jen z daní.
Státních podniků, které podle pisatele
přispívají do státního rozpočtu svými
daněmi z příjmů, je v našem národním
hospodářství však poměrně málo
(snad jen Česká pošta a České dráhy –
či snad ještě něco, kromě státních podí-
lů v akciovkách?). A pokud mě paměť
neklame, tak se stát (tj. právě oni legis-
lativci) svého majetku zbavuje prode-
jem. Naopak dnes to jsou akciové spo-
lečnosti, které jsou většinou v soukro-
mých rukách, nebo tzv. společnosti 
s ručením omezeným - rovněž v drže-
ní soukromých osob, a pak nemalá
řada drobných podnikatelů, řemeslní-
ků, zemědělců, živnostníků. Z těchto
všech soukromých subjektů plynou
do státního rozpočtu příjmy formou
daní z příjmů. A potom to jsou ovšem
i ony daně z příjmů všech pracujících
bez ohledu na to, zda pracují v těch

několika státních podnicích či akciov-
kách, SROčkách či u drobných podni-
katelů. A s tím, že by od daní byli
osvobozeni důchodci, rovněž nelze
souhlasit. Podniky a podnikatelé mo-
hou odvádět daň jen proto, že se
kupuje jejich zboží a služby. Kdyby
tomu tak nebylo, neměly by z čeho
odvádět daň do státní kasy. Aco takhle
spotřební daň, která se týká také ne-
malého počtu obyvatelstva? Takže,
čím si stát na platy legislativců vydělá-
vá? Avůbec: Kdo, nebo co je to stát? To
je něco imaginárního? Nehledě k to-
mu, že jakoby J. S. Trojan práci ne-
legislativců považoval za nic nebo
alespoň za méněcennou, i když to 
v článku takto přímo uvedeno není.
Nyní z jiného soudku. 
Noticka od Jana Plecháčka v ET-KJ
5/2006 ve sloupečku Aktuálně je zají-
mavá svým sdělením, ale málo pře-
svědčivá. Křesťanské stanovisko i 
k tomuto choulostivému tématu by
mělo vycházet z pozice Písma. Bude-
me-li však tímto způsobem k Písmu
přistupovat, co z něho nakonec
zbude? A není tu potom církev zby-
tečná, když se bude chovat stejně jako
okolní svět a nebudeme stát za zvěstí

Písma? Nemají pravdu potom ti, co
říkají, že je církev přežitkem, nebo že
je jen pro seniory – naše babičky a
dědečky, resp. pro ty, kteří se neumějí
postavit na vlastní nohy a potřebují
nějakou berličku? 
Spolek evangelických kazatelů ČCE
vyjadřuje svou podporu uzákonění
registrovaného partnerství. Jde tedy
dál než synod, který prosí členy círk-
ve, aby přijímali homosexuály jako
své bližní. Dosud jsem neslyšel, že by
se ozývaly hlasy, aby tito občané byli
fyzicky likvidováni. Členové SPEKu
snad ano? 
Jistě by nebylo nezajímavé, kdyby se
v tomto článku objevilo, zda tento
spolek sdružuje všech 246 kazatelů v
činné službě, 42 kazatelů mimo cír-
kevní službu a cca 110 kazatelů v dů-
chodu,  nebo alespoň kolik z nich,
jakož i to, zda tento názor podpořilo
např. 20 z 50 nebo 80 ze 100 členů
spolku. A ještě zajímavější by bylo,
kdyby se v této noticce objevilo, jak
velké procento prostých členů církve
stojí za tímto názorem, neboť církev
netvoří jen církevní hodnostáři a čle-
nové synodu.

Jiří Šmída

K pravdám a polopravdámNad Biblí

slavnostem v chrámu. Hravost vyjad-
řuje radost lidskou pod Boží přítom-
ností. Žalmová hudba naplňovala den
sedmý, den odpočinku, oddělený od
ostatních dnů. I zde si jsou odpočinek
(pokoj) a hra velmi blízko. Den odpo-
činku je pak nejvhodnějším dnem pro
veškerou pozemskou zábavu. Člověk
není zaměstnán, má volno. Jeho hra-
vost však není úplně nevázaná, nýbrž
vztahuje se k Hospodinu, v jeho jménu
pak proudí veškerá zábava. On sám k
ní podněcuje. Král David chtěl, aby se
v chrámě Hospodinu zpívalo. (1Pa
16,9). Hudba spojuje člověka s Hos-
podinem, když při ní člověk přemýšlí
o všech Hospodinových divech. (v.9b)
Hudba je projevem vděčnosti pod
Hospodinovou spásou (Iz 38,20). Také
hudbou si člověk Hospodinovu spásu
přisvojuje. David křepčí , točí se a buja-
ře vyskakuje tak, že jím Míkal, jeho
žena, sice pohrdá, je z toho však patr-
né, že musel být do Hospodinovy
slávy úplný blázen, přinejmenším ve
chvíli, kdy doprovázel Boží schránu na
Sión. (2S 6; 1Pa 13,18; 15,29, srv. též 
1S 18,7) . Čteme také, že když hrál
hudebník, byla také ruka Hospodino-
va nad Elíšou (2Kr 3,15). Hudba je snad

nejčastějším druhem hry, o kterém se v
Písmu píše. A našla by se ještě další
biblická místa, odkud se ozývá hudba
a dokonce i smích. 
Jsou pochopitelně také chvíle, kdy
zvláště prorokům právě není do smí-
chu a nechtějí se veselit spolu s ostat-
ními (Jr 15,17). Ani žalmista nevysedá-
vá s posměvači (Ž 1) atd.
Hravá je, jak známo, ovšem po svém,
také Píseň písní. Ani hravost lásky
není biblickému slovu cizí, a to dokon-
ce i taková hravost lásky, která není
užitečná, která není jenom prostřed-
kem k dosažení docela určitého cíle,
proto je snad i zde pro ni nejvýstižněj-
ším slůvkem hravost. Hravost lásky
neznázorňuje ovšem jenom tato kniha,
jako by v tom byla osamocena. I v pra-
oteckých příbězích čteme, že např.
Izák se docela obyčejně laskal se svou
ženou Rebekou (Gn 26,8). Tečka - bez
jakéhokoliv dalšího vysvětlení. Proč
taky? 
Zpěvu, hodům, pití, veselí, hrám lásky
a smíchu se však oddali Izraelci také
ve chvíli, kdy ztratili trpělivost s Moj-
žíšem, který se dlouho nevracel. (Ex
32,1nn). Vše to v tu chvíli bylo dokon-
ce posvěceno obětním obřadem, k ně-
muž si přivstali. Dokonce měli za to,

že obětují Hospodinu, a nejen pouhé-
mu odlitku býčka (srv. také např. Nu
25,1; Sd 16,25). Zde jde ovšem o hrátky,
kterými přítomnost Hospodinovu
naprosto ignorují. Už na Hospodina
nečekají a stejně tak už od něj ani nic
neočekávají, a místo toho si ho zpřed-
mětní, aby s ním mohli manipulovat.
Nejde snad o to, že by byly ty jejich hry
uvolněné, že by se děly ve svobodě,
nýbrž že se dějí bez ohledu na
Hospodina a jeho vůli a jeho obraz čis-
toty, tj bez ohledu na živý vztah k
němu. Hrátky samy o sobě špatné
nebyly. Nekonaly se však v Jeho jméně
a podle jeho pravidel. 
I z Nového zákona se tu a tam ozývá
chvalozpěv a hraje se v něm k oslavě
Božího jména, konají se hostiny a pije
se. V Káni Galilejské (J 2) např. velmi
záleží na tom, aby se co nejrychleji
sehnalo víno, jakmile dojde. Ale jinak
se v Novém zákoně o zábavě a hra-
vosti, té dobré, nic nepíše. (Prosím
pozornějšího čtenáře, aby mě případ-
ně vyvedl z omylu.) Čím to asi bude?
Nový zákon možná není tak zemitý
jako Starý. Nový zákon ovšem zavdá-
vá rozhodujícím způsobem podnět 
k radosti a k hlubokému uklidnění a
připravuje na velkolepou a zábavnou
oslavu v Božím království. A kdo 
v radosti a pokoji žije zde na zemi,
toho také zde baví pracovat pro Krista.
A kdo pracuje pro Krista, ten pak
okusí i něco z veselí, pohody, her a
zábavy v tom Jeho království. 

Adam Balcar

Hravost a zábava v Božím království

Dvojí varianta nejznámějšího
podobenství Páně

Dokončení ze str. 1

slitovné lásky, zaměřené na každou ztracenou ovci.
Dvojí rozličné pojetí a podání tohoto podobenství podle obou evangelis-
tů - patrně i se zřetelem na předpokládané vrstvy čtenářů - však nikterak
neoslabuje, ale naopak zdůrazňuje jeho základní evangelijní zvěst o dob-
rém Pastýři.

Jiří Otter

Jistě znáte tu anekdotu, jak se ptá
žáček při hodině náboženství, jestli
Pán Ježíš uzdravoval také katolíky,
nebo jenom evangelíky. Dostalo se
mu ujištění, že uzdravoval všechny
nemocné a nedělal rozdílu mezi lid-
mi. To je škoda, pravilo to bystré
dítko, kdyby katolíky neuzdravoval,
byli by všichni evangelíci.
Ani si neumíme představit, že by to-
mu mohlo být jinak, že by Pán Ježíš
některého pacienta odmítl. Jestliže se
zprvu zdráhal pomoci syrofenické
ženě (Mt 15, Mk 7), bylo to jen proto,
aby mohl vzápětí pochválit její veli-

kou víru. Ovšem jedna věc je pomoc,
kterou poskytnu bližnímu v nouzi, a
jiná věc je sympatie a náklonnost, kte-
rou mohu a také nemusím cítit k dru-
hým lidem. Pán Ježíš sice pomáhal
všem, ale ne všechny měl ve stejné
oblibě. Rád pobýval v Betanii v domě
svého přítele Lazara a jeho sester
Marie a Marty. Neměl v lásce farizeje
a zákoníky a často se s nimi přel.
Když už jsme u těch katolíků a evan-
gelíků, zajímalo by nás, kdo z nich by
mu byl dnes bližší, s kým by si lépe
rozuměl a kde by se cítil více doma.
Jednou jsem se cestou z evangelické-

ho shromáždění stavil v katolickém
kostele. Bylo to na Nový rok v Podě-
bradech. A měl jsem štěstí, pan farář
zrovna kázal. Dodnes si přesně pa-
matuju, co tehdy řekl. Pravil doslova:
"Vždyť co jiného je smyslem našeho
života, než abychom si dobrými skut-
ky zasloužili nebe.“ I když je tomu už
dobrých čtyřicet let, ta slova mi stále
zní v uších a já si pamatuju i gesta,
kterými je kazatel doprovázel. Lépe a
stručněji to ani nemohl vyjádřit, co
jako katolík považoval za nejdůleži-
tější v životě, a já ani na okamžik

Katolíci versus evangelíci

Dokončení na str. 4



V ET z 15. února se Adam Balcar roz-
sáhle a kriticky vyjadřuje ke studii o
problému homosexuality, kterou si
vyžádal synod ČCE a na svém loň-
ském zasedání ji přijal jako podklad
pro další rozhovor v církvi. Jako je-
den z autorů biblické části této studie
chci na kritická slova bratra Balcara
reagovat. Domnívám se, že množství
otázek, které bratr Balcar nad doku-
mentem klade, lze shrnout do dvou
okruhů. Oba jsou závažné.
1. Předně otázka autority Písma.
Bratr Balcar má dojem, že studie ne-
bere Bibli dostatečně vážně, že příliš
ustupuje „normě naší doby či jaké-
musi více či méně pravděpodobné-
mu závěru věd…“ Ptá se, proč se
tedy vůbec od Písma začíná, když
jsou jeho napohled jednoznačné vý-
roky vzápětí relativizovány. „Jak
dlouho ještě budeme v církvi číst Pís-
mo jakožto normu platnou i pro nás?“
Nuže, také oba autoři biblické části
studie jsou přesvědčeni, že církev má
a potřebuje číst Písmo jako normu, a
v tomto smyslu také rozuměli práci,
k níž byli synodem vyzváni: snažili
se poctivě najít a zformulovat, co 
k aktuální otázce lze z Bible vyčíst.
Aby však nešlo jen o plané opaková-
ní jakéhosi hesla, je nutno povědět, co
to znamená, číst Písmo jako normu –
to jsme se ve studii pokusili vyložit.
Vím, že se to zajisté dá povědět i
jinak, ale nějak obšírněji než jen pou-
hým heslem to říci musíme. 
A jakmile to uděláme, asi vždycky
dospějeme k potřebě určitého výkla-
du, k němuž patří jistá míra rozlišo-
vání. Jinak řečeno: ani ti, kdo se snaží
co nejpřísněji a nejdoslovněji posluš-
ně přijímat, co je v Bibli psáno, nečiní
to zcela důsledně. I kdybychom zúži-
li veškerou poslušnost autority Písma
na prosté zachovávání příkazů Záko-
na – což je pro evangelického křesťa-
na zúžení nepřípustné – neobešli
bychom se nakonec bez potřeby roz-
hodování. O tom, k jakým absurdi-
tám by nerozlišující dodržování
všech biblických příkazů a zákazů
vedlo, bylo už napsáno mnoho a
každý čtenář si to může vyzkoušet
pečlivým čtením v knihách Mojžíšo-
vých, nebo i třeba závěrů tzv. „Apo-
štolského koncilu", jak jej popisuje 15.
kapitola knihy Skutků, pokynů apoš-
tola Pavla o místě žen ve shromáždě-
ní (1K 14) a podobně. Je-li však nutno
rozlišovat, je záhodno vydat počet 
z toho, podle čeho se v tomto rozlišo-
vání řídíme. Jsem přesvědčen, že zde
si nevystačíme s nějakou zdánlivě
jednoduchou šablonou, jako např. 
s tím, že kultické příkazy již pro křes-
ťany nejsou závazné, zatímco etické
ano, jak se to někdy tvrdí – jak rozli-
šit, co je kultické a co etické? Za spo-
lehlivější a samotné biblické tradici
přiměřenější, ačkoli někdy obtížnější
způsob považuji snahu zjišťovat
záměr, intenci biblických "zákonů".
Ptát se, k čemu – nebo také: proti
čemu – směřují. O to jsme se také 
v biblické studii o homosexualitě sna-
žili. K takovému způsobu uvažování
ovšem patří také to, že bereme vážně
soudobý stav vědění, které spoluu-
tváří náš svět, a všímáme si toho, 
v čem se tento náš svět liší od světa, v
němž byly fomulovány příkazy a zá-
kazy biblického "zákona". 
2. Tím se dostáváme k druhému oh-
nisku sporu. Tím je rozlišení mezi
sexuální orientací a sexuálním cho-
váním, které zavedla moderní medi-
cína a které, pokud vím, patří k tomu,

co je v medicíně obecně přijímáno,
bez ohledu na dosud nejisté podrob-
nosti představy o tom, jak se sexuální
orientace utváří. Toto rozlišení je
podle mého názoru velmi důležité
nejen obecně pro rozhovor o otáz-
kách spojených s homosexualitou,
nýbrž i pro výklad příslušných biblic-
kých textů. 
Bratr Balcar nám vytýká, že ve studii
"nijak neprokazujeme", že biblické
výpovědi se vztahují výlučně k (ho-
mosexuálnímu) chování, a ptá se, zda
"má vůbec smysl obojí od sebe oddě-
lovat". Žádného prokazování tu však
není třeba. Toto rozlišení – což nezna-
mená "oddělování", pozor na slova! –
je skutečně poznatkem moderní
medicíny a ve starověku se o něm nic
nevědělo. Jednoduše řečeno, tiše se
předpokládalo, že všichni lidé jsou
orientováni heterosexuálně, takže ho-
mosexuální chování bylo automatic-
ky považováno za záměrné převráce-
ní obvyklého, ať už to bylo hodnoce-
no jako zavrženíhodná zvrácenost,
nebo naopak fascinující vybočení ze
zaběhaného pořádku.
Takové chápání je zřejmé ještě u Pav-
la, který v Ř 1,26–27 mluví o tom, že
„ženy zaměnily přirozený styk za ne-
přirozený“ a „muži zanechali přiro-
zeného styku s ženami…“ Nemusí-
me vylučovat, že v mnoha případech
byl tento pohled i z dnešního hledis-
ka přiléhavý, že tehdy – jako dnes –
mohlo být homosexuální chování
důsledkem záměrného popření "při-
rozené" sexuální orientace. Biblické
napomínání proti svévoli v sexualitě
– formulované ostatně i proti jiným
druhům svévole – platí nepochybně i
dnes. Tedy konkrétně: pokud by ně-
kdo pro "normalitu" homosexuality
chtěl argumentovat tím, že se svým
tělem (a s tělem každého, kdo mu je
dobrovolně poskytne) si každý může
dělat, co chce, na Bibli se v takové
argumentaci rozhodně odvolávat ne-
může.
Jenže – a to je třeba vzít vážně – bib-
lické (ani jiné starověké či středově-
ké) texty vůbec neuvažují o možnos-
ti, že by se někdo homosexuálně cho-
val kvůli své vrozené dispozici (ori-
entaci). Dnes však o takové možnosti

spolehlivě víme. Je takové chování
ještě možno považovat za svévoli?
To, co bratr Balcar píše o 18. kapitole
Leviticu, je proto podle mne nutno
vidět přesně obráceně. Výkladový
"klíč" naší studie by podle bratra
Balcara vedl k tomu, že bychom dnes
museli také všechny ostatní sexuální
praktiky, které jsou v této kapitole
odmítány – např. incest nebo styk se
zvířaty - považovat za přípustné. Jak
jsem vysvětlil na začátku, naším "klí-
čem" však není to, co nám bratr Bal-
car podsouvá, totiž tvrzení, že Bible
pro nás není závazná, protože je z jiné
doby. Když se pokusíme porozumět
tomu, proti čemu biblický "zákon"
skutečně míří – a to je náš "klíč", zjis-
tíme celkem snadno, že je to sexuální
nevázanost, svévole – a je celkem
vedlejší, do jaké míry v ní máme
předpokládat i náboženské prvky,
neboť, jak správně bratr Balcar připo-
míná, náboženství se od "běžného"
života asi nikdy nedá oddělit. Je-li
tomu však takto, pak toho, kdo se
homosexuálně chová nikoli ze své-
volného potlačení či převrácení své
sexuální orientace, nýbrž ze své vro-
zené dispozice, zřejmě není možno
řadit mezi ty, proti nimž se Lv 18
obrací. K incestu či obcování se zvířa-
ty ani podle moderní medicíny vro-
zená dispozice nevede. Jen na okraj: i
v těch případech, které by asi do
záběru Lv 18 spadaly, je namnoze náš
přístup jiný. Leckterá sexuální vyši-
nutí, která nejsou ani dnes tolerová-
na, se dnešní medicína podle svého
vědění snaží léčit, zatímco starozá-
konní zákazy znaly jen tresty (vyob-
cování podle Lv 18,29, resp. prokletí
podle Dt 27,20nn).
Na konec bych rád zdůraznil, že naše
studie se nepokouší určit nějaký "jed-
noznačný směr řešení dané proble-
matiky", jak tvrdí bratr Balcar. Snaží
se jen – jak doufám, dostatečně po-
drobnou a zřetelnou – exegetickou
argumentací ukázat, co je a co není
možno na základě Bible k "dané pro-
blematice" povědět. Tím jsou vyme-
zeny jisté hranice, mezi nimiž je však
ještě značný prostor, který vyžaduje
naše rozhodnutí.

Jan Roskovec
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Před lety jsme měli liliputího kohoutka.
Neměřil víc než dva decimetry, ale pyšně
vodil hejno velikých slepic a kokrhal osto-
šest. Většina kohoutů je mnohem větší.
Viděli jste však kohouta, který by byl
vysoký jako dvouleté dítě? 
U nás asi ne, ale takoví
kohouti se pěstují už
celá tisíciletí v ně-
kterých asijských
zemích. Bývají
krásně zbarve-
ní, na hlavě
mají mohut-
né hřebínky a
pod krátkými,
silnými zobá-
ky masité lalo-
ky. Stejně jako
naši kohouti mají
také na běhácích ost-
ruhy. 
0 našich kohoutech je známo,
že se dovedou pěkně rozčílit, a říká se, že
dva kohouti na jednom smetišti se nesne-
sou. Co je to ale proti těm původně asij-
ským kohoutům! 0 těch se už od pradáv-
na vědělo, že se dovedou poprat dokonce
tak, že jeden druhého zabije. 
A je trochu divné, že tyhle krvavé zápasy
našly oblibu u lidí. Rozčepýřené kohoutí
bojovníky najdeme dokonce i na prasta-
rých pečetidlech. Ale tak to bohužel s ná-
mi lidmi už je, že se nám někdy zalíbí i
krutost. Jako se chodili lidé dívat do arén
na krvavé zápasy gladiátorů, tak si oblí-
bili i krvavé potyčky psů a kohoutů.
Krvavé kohoutí bitky byly dokonce tak
oblíbené, že se rozšířily do mnoha evrop-
ských a amerických zemí.
Byl žil kohoutek, který se jmenoval Kleo-
fáš. Jeho majitel ho sice pojmenoval po
jednom z učedníků, kteří kdysi putovali
do Emaus, ale snažil se ho vychovávat pro
kohoutí zápasy. Už odmalička ho krmil
masem, aby měl sílu, ale také ho všelijak
dráždil, aby v něm probudil nesnášenli-
vost a popudlivost. Moc mu záleželo na

tom, aby byl Kleofáš ze všech kohoutů
nejútočnější a nejrychlejší. 
Vždyť tamější lidé uzavírali na své oblí-
bené kohoutí zápasníky sázky - jako se
uzavírají dnes třebas na koně. Majitel
mohl tedy na Kleofášovi pěkně vydělat, a
proto ho tvrdě trénoval každý den.
Kleofáš však měl už od kuřecích měsíců
velkou lásku. Jmenovala se Kokuška. A
když se Kokuška dozvěděla, že se z Kleo-
fáše má stát krvavý borec, prohlásila:
"Jestli opravdu budeš, Kleofášku, zraňo-
vat, týrat a zabíjet druhé, nechci tě ani
vidět!“ 
To si Kleofáš pamatoval i tehdy, když ho
začal pán připravovat na první veliké

utkání.
V onen den se u Kleo-

fášova majitele shro-
máždila celá ves-

nice. 
Když pán při-
nesl klec s ko-
houtkem a
sňal mu 
z očí pásku,
stál už upro-
střed ringu

p ř i p r a v e n ý
soupeř. 

Všichni napjatě
čekali, co se bude dít,

ale Kleofáš se k zápasu
vůbec neměl. 

"Tak do toho!" povzbuzoval ho pán, ale
Kleofáš nic. "Co jsi nám to přinesl?"
začali se posmívat sousedi Kleofášovu tre-
nérovi. "Vždyť to není kohout, ale slepi-
ce!" - "Pusť se do něho!" rozčíleně do-
mlouval pán kohoutovi, ale zas nic.
Kokuščina slova uvízla kohoutkovi hlubo-
ko v paměti.
To bylo ostudy! Pán chtěl nejprve hned
na místě Kleofáše podříznout, ale poně-
vadž si přece jen kohouta oblíbil, nakonec
prohlásil: "Nu, co se dá dělat. Žádný pře-
borník z tebe nebude. Budeš vodit slepi-
ce." A to Kleofáš dělal ochotně a dobře.
Všade je pozorně vodil a střežil je před
dravci z oblak. A vedle něho oddaně cupi-
tala Kokuška.

Tvrdost není žádná přednost,
mnohem víc je dobrota. 

Někdy ti však touha uspět
hlavu řádně pomotá.

Daniel Henych
Pokračování příště

Bojovný kohout
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člověka, ale v tom, že se celý obrátil k Bohu zády. Tak prorok Jeremiáš bez
ustání obžalovává Boží lid, že opustil Boha a dal se do služby jiným
bohům. V Novém zákoně Ježíš vypravuje o mladším synu, že opustil
otce, aby žil podle své vůle.
O Božím lidu, Izraeli, a o Ježíši se čte a káže v kostele. Z toho může vznik-
nout mylný dojem, že slova izraelských proroků a Žida Ježíše mají
význam a platnost jen pro židy a pro církev. Apoštol Pavel vyvrací tento
dojem. Aniž výslovně zmiňuje biblický mýtus o pádu člověka, vykládá
jej jako odloučení všech lidí od Boha, jako svatokrádež: "Poznali Boha,
ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční" (Ř 1,21). V tomtéž
listě (8,7) Pavel uzavírá, že "opatrnost těla je nepřítelkyně Bohu". Tělo je
v tomto kralickém překladu totéž co "život z vlastních sil" v ekumenic-
kém překladu, který nechce vinit jen tělo, jak to činí řecká filosofie,ale
celého člověka ze vzpoury proti Bohu. Pro hříšníka to znamená, že má
hledat smíření s Bohem, které mu Bůh nabízí ve svém Synu, Ježíši Kristu.
Návrat k Bohu překoná odcizenost, kterou si člověk způsobil svým hří-
chem. Problémem člověka, řečeno lapidárně, není hřích, ale Bůh, ne
morálka, ale víra.
Řecká a všechny filosofie chápou hřích jako morální čin, jímž člověk
hanobí sám sebe nebo jím škodí druhému, není však namířen proti Bohu.
Naproti tomu mýtus o pádu člověka a všechny oddíly, týkající se hříchu,
se vztahují k Bohu. Hřích není jen přestoupením zákona. Tak to vyznává
žalmista Bohu: "Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve
tvých očích" (Ž 51,6). Hřích začínající neposlušností rodí nedůvěru vůči
Bohu. Zjevuje také nejhlubší příčinu rozbitého vztahu k Bohu: člověk
vystoupil ze společenství s Bohem, protože chce být jako Bůh, chce mu
být roven, svoboden od závislosti na něm. Byl stvořen svobodný a podob-

ný Bohu, ale nyní chce být takovým bez závislosti na Bohu. Smyslovost
(smyslnost) není tedy nejhlubší příčina hříchu, ta obvykle slouží jen jako
návnada, která je vidět. To, co není na hříchu vidět, je jeho základní
duchovní vzdor, jímž se hříšník protiví Bohu: svou svobodu pochopil
jako nezávislost na Bohu. V Ježíšově podobenství marnotratný syn žádá
po otci "díl majetku, který na něj připadá". Nevysloveně je tím řečeno, že
mu připadá svoboda, kterou on teď chce proměnit v naprostou nezávis-
lost. Otec mu nezabrání v jeho úmyslu, nezbaví ho svobody, dá mu, co mu
patří. Tak ho činí plně odpovědným za to, co bude činit. Synův hřích je 
v podobenství popsán: "Rozmařilým životem svůj majetek rozházel."
Teprve když hynul hladem, pochopil hloubku svého hříchu: chtěl být
sám svůj, odmítl závislost na otci a sebe povýšil na Boha. Bible viní z hří-
chu celého člověka. Hřích je osobní rozhodnutí, které určuje celou jeho
existenci. Vytváří nový způsob života, osvobozuje člověka z Božích
rukou, a to totálně. My, hříšníci, máme s hříchem tu zkušenost, že nejpr-
ve se nám zdá, že jsme zhřešili jen částí své osoby. Rádi dáváme za prav-
du těm, kdo učí, že hřích se netýká celého člověka, ale jen jeho nižší části,
těla, jeho zlých náklonností. Teprve pod vlivem Ježíšových kázání pozná-
váme, že hřích si namluvil celou naši osobnost a zmocnil se jí. Ovládl
naše srdce. Odtud jako z generálního štábu vychází zlá vůle, které se chá-
pou naše jednotlivé části, jednou je to spíše tělo, podruhé duše, které
posluhují hříchu. Avšak celek je víc než jednotlivé části. Člověk ve své
totalitě vstupuje do vzpoury proti Bohu. Proto byl celý vyhnán z ráje.
Mýtus o pádu člověka končí sdělením: "Východně od zahrady v Edenu
usadil Bůh cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu
ke stromu života" (Gn 3,24). Otevřel ji nový cherub bez meče, Ježíš
Kristus, který položil život, aby hříšníkům daroval odpuštění hříchu. To
je poslední slovo, které Bible pro nás má.
Díky Bohu!

Josef Veselý

Mýtus o pádu člověka...
Dokončení ze str. 1



Nestává se v České republice často,
aby se vydavateli teologických knih
podařilo vydat dvě knihy v jednom
kalendářním roce. Navíc knihy dávno
rozebrané a marně žádané a k tomu
od autora, který za svého života byl a
ve svém díle je špičkovým českým
evangelickým teologem  – prof. dr. J.
L. Hromádky.
Tím editorem, podobně jako v přípa-
dě Hromádkova „Masaryka" v 1. po-
loletí 2005, je Milan Opočenský a
vlastním vydavatelem je dnes už re-
nomované nakladatelství Luboše
Marka v Brně. 
Hromádkova kniha (celým názvem
„Don Quijote české filosofie Emanuel
Rádl 1873 – 1942“) má zvláštní histo-
rii. Její autor prožíval nacistickou oku-
paci ve Spojených státech a zde dostal
v roce 1942 zprávu o úmrtí svého
dlouholetého staršího přítele. To byl
silný podnět k tomu, že ve velice krát-
ké době  napsal a v tiskárně Newyor-
ských listů knižně vydal  své jedineč-
né svědectví o Emanuelovi Rádlovi.
Hromádka knihu po válce a svém ná-
vratu do Československa částečně
doplnil a opravil a v roce 1946 připra-
vil k novému vydání. To bylo právě
před 60 roky.
Také třetí vydání je doplněno. Ten-
tokrát ovšem ne původním auto-
rem, ale jeho dvěma žáky a pozděj-
šími kolegy. Delší studie Jana Miliče
Lochmana, zřejmě jedna z jeho po-
sledních prací vůbec, je zařazena
jako předmluva. Studie Milana Opo-

čenského uzavírá knihu jako její
doslov. 
V osmi kapitolách  knihy: „V soumra-
ku včerejška – Filosof mezi válkou a
revolucí – Filosofie programem pro
reformu světa – Rádlův spor s libera-
lismem -  Rádl mezi Čechy a Němci –
V čem je smysl československých
dějin? – Lidská duše a sociální řád –
Věřící filosof a poslední soud" J. L.
Hromádka jednoznačně přesvědčuje,
že se mu podařilo vykreslit hloubku a
šíři Rádlovy osobnosti. Sám pak po
několika úvodních stránkách hodnotí
E. Rádla jako jednoho z největších filo-
sofů  dvacetiletí první republiky. Píše
o něm, že v této době přesahoval
hloubkou svého pohledu, pronikavos-
tí svého myšlení  a životností svého
zájmu všechny ostatní české filosofy.
A na jiném místě, že „Rádl žil myšlen-
kami velkých myslitelů světových, ale
pokoušel se vystihnout nejtěžší sou-
stavy filosofické jako odpověď na naše
všední otázky...“ Rádl podle něho
vyšel z Masaryka, žil z Masaryka, a
přece šel přes Masaryka dále do bouř-
livých výšin poválečné doby.         
Ostatně Hromádka právem v knize  o
Rádlovi bezpočtukrát připomíná   Ma-
saryka. Oba dva totiž - Rádl i Hro-
mádka - na něj navazují, s otevřenou
kritičností s ním hovoří a tak myšlen-
kově vyrůstají a zrají. Tato spřízněnost
s Masarykem nesporně přispěla 
k tomu, že „v novodobém českém
vědeckém životě nebylo snad přátel-
ství tak bezvýhradného a spolupráce

tak solidární, jako byl svazek mezi E.
Rádlem a J. L. Hromádkou" 
(J. M. Lochman v předmluvě).
Neodpustím si, abych nedoporučil
čtenářům našeho týdeníku Hromád-
kova „Emanuela Rádla" parafrází jeho
vět ze závěru knihy: „Čtěte ho, a nějak
zapomenete, že čtete Hromádkova
„Rádla", a zdá se vám, že k vám mluví
někdo, kdo nahlédl do událostí našich
posledních let. Všechny těžké otázky
dnešní jsou u něho vysloveny s nalé-
havostí, které se nemůžete vyhnout."

Jan Štěpán
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Inzerce

19. 3. 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

Bohoslužby

tví a záznamy vyprávění o odbojá-
řích z okruhu Ymky a Akademické
Ymky. Brněnská Vesna nyní předsta-
ví autorku v rámci cyklu o osobnos-
tech města Brna 22. 3. 2006 v 16 h 
v zahradním sále Vesny, Údolní 10,
Brno. Knihu představí sama autorka,
pořad hudebně doprovodí nadějný
houslista Tomáš Vtípil. (jš)

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST MEMENTO
LIDICE vyhlašuje 2. kolo výběrového říze-
ní na obsazení funkce ředitele Memento
Lidice o. p. s. na zkrácený úvazek. 
Jedná se o řízení DPS pro 11 seniorů v Li-
dicích. Na vyžádání budou zaslány
podrobné požadavky a podmínky, pří-
padně umožněna návštěva zařízení. 
Písemné nabídky se strukturovaným ži-
votopisem a s tel. kontaktem zasílejte do
31. 3. 2006 na adresu: 
Memento Lidice o.p.s. 
J. Stříbrného 162, 273 54 Lidice
tel.: 608 860 515, 
e-mail: memento.lidice@cbox.cz

č. 9
NAKLADATELSTVÍ EMAN právě vydává:
Kol., ČESKÝ ATHEISMUS - PŘÍČINY, KLADY,
ZÁPORY (Sborník SPEKu 11)
Sborník textů o „ne/náboženském“ stavu
české společnosti, jak k němu došlo a co
tento kontext znamená pro církev. 
Obsahuje přednášky Jana Čapka (Víra,
atheismus a absurdita), Prokopa Remeše
(Víra, atheismus - vliv na duševní zdra-
ví), Jana Šimsy (Dialog s marxisty - nadě-
je či slepá ulička?), Tomáše Halíka (Ne-
víra jako součást víry), Oty Halamy (Ko-
řeny českého atheismu), Jana Sokola
(Dětinské představy o náboženství) a
Zdeňka Nešpora (Sociální dopady athe-
ismu na společnost).
88 stran, 79 Kč, „K“ 55 Kč
Objednejte u EMANA
Husova 656, 256 01 Benešov
tel.: 317 722 215, http://eman.evangnet.cz

Hromádkův „Emanuel Rádl“ po 60 letech

nepochybuju, že podle toho také žil. 
Ovšem já jako evangelík jsem k tomu
kázání nemohl říci své amen, protože
zrovna v této věci se s katolíky roz-
cházíme. Od doby reformace my
evangelíci tvrdíme, že nikoli naše
skutky, nýbrž naše víra se líbí Pánu
Bohu. Spoléháme na Boží milost, a ne
na vlastní zásluhy. K tomu nás přive-
dl reformátor Martin Luther. On byl
původně katolík, augustiniánský
mnich, upřímně hledající člověk. Dě-
lal mnoho dobrých skutků, jak bylo
tehdy zvykem, a nastřádal hromadu
zásluh, aby obstál před Boží sprave-
dlností. Jenže si pořád nebyl jist, jestli
už má těch zásluh dost, a hrozně se
tím trápil a měl z toho stres, i když
tenkrát se tomu ještě tak neříkalo. A
právě tehdy, ve chvíli těžkého vnitřní-
ho duchovního zápasu a boje, dospěl
k osvobozujícímu poznání, že "spra-
vedlivý z víry živ bude" (Ř 1,17), a ne
ze svých zásluh. Jinými slovy, víra
nás činí spravedlivými před Bohem,
nikoli naše skutky. Tak i my evangelí-
ci, dědicové reformačního odkazu,
věříme spolu s Lutherem, že osprave-
dlněni jsouce z víry, pokoj máme od
dobrých skutků, které už nás netrápí.
Dobrými skutky se nezabýváme a o
zásluhy se nestaráme. Tím ušetříme
spoustu času i peněz. Proti katolíkům
jsme v nesporné výhodě. Slyšel jsem,
jak jedni mladí manželé, praktikující
katolíci, zpytují každý večer společně
své svědomí, zvažují, co dobrého
udělali za ten den a jestli toho bylo
málo nebo dost - zatímco my evange-
líci se můžeme dívat na televizi,
pochopitelně jen na hodnotné pořady.
Až potud bychom mohli být jako
evangelíci spokojeni.
Je tu však jeden problém, na který
dosud nikdo neupozornil, aspoň ne
na stránkách Kostnických jisker. Pán
Ježíš totiž nikdy nemluvil o osprave-
dlnění z víry, ba naopak často zdůraz-

ňoval potřebu dobrých skutků. Jen
jedinkrát o někom řekl, že byl ospra-
vedlněn, nikoli však z víry, nýbrž pro
svou pokoru, a to byl ten celník ze
známého podobenství o farizeu a cel-
níkovi z L 18,9-14. Opětovně připomí-
nal, že je třeba konat dobro, a to i 
v sobotu (Mt 12,9-14). Také tomu říkal
"nesení dobrého ovoce", což je spoleh-
livý klíč k určování dobrého či špat-
ného stromu. Sám dobře činil všech-
něm, často až do úplného vyčerpání.
Tak i my křesťané uprostřed tohoto
světa, jehož skutky jsou zlé, máme
následovat Kristova příkladu a řídit
se jeho příkazem: „Tak svěť světlo
vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše
dobré a slaví Otce vašeho, který je 
v nebesích.“ (Mt 5,16)

* * *
Možná cítíte spolu se mnou, že tento
důraz, který kladl náš Mistr a Pán na
dobré skutky, nesouhlasí tak úplně s
naším evangelickým pravověřím, ne-
ní-li s ním dokonce v rozporu. Jak je to
možné? Podle mého prostého laického
rozumu se nabízí dvojí vysvětlení:
1. Dovedeme si představit, že Panna
Maria, Matka Boží, vychovávala své-
ho Syna katolicky. A je známo a víme z
vlastní zkušenosti, že v čem byl kdo
vychován, v tom se cítí doma. Tak se
Pán Ježíš cítil být katolíkem a pochopi-
telně měl katolický názor na dobré
skutky. Tomu by nasvědčovala i okol-
nost, že jmenoval apoštola Petra, řím-
ského biskupa, svým prvním náměst-
kem.
2. Je však také možné a více se podo-
bá pravdě, že ono opravdu záleží na
našich skutcích, a to v míře daleko
větší, než si my evangelíci myslíme.
Při vší vděčnosti za reformaci, která-
vysvobodila církev ze zajetí přebujelé
středověké záslužnické zbožnosti,
přestože až dosud fandíme Martinu
Lutherovi a jeho odvážné víře, si při-
znejme, že jeho problém už naším
problémem není. Nebo snad víte o

někom, kdo se dnes ptá: Jak jsem
spravedlivý před Bohem? Já to roz-
hodně nejsem. Nevím, jestli to, jak
jsem se v životě zachoval vůči někte-
rým lidem, mrhal časem a zakopával
hřivny, může být nějakým způsobem
odpuštěno, ale ospravedlnit se to ne-
dá v žádném případě.
My dnes máme jiný problém, který 
v Lutherově době ještě neznali. My se
ptáme, jak ospravedlnit svou víru
před lidmi, kteří ji s námi nesdílejí,
přede všemi,  jimž je naše víra záha-
dou, přežitkem, zbytečností nebo
bláznovstvím. Naše doba nedá na
žádnou víru a nikdo není ospravedl-
něn tím, že v něco nebo v někoho
věří. Lidé dnes uvažují zcela praktic-
ky a jediné, co je dokáže přesvědčit,
jsou skutky a činy. Chceme-li dnes
ospravedlnit naši křesťanskou víru
před světem, který nevěří, pak naše
poctivá, obětavá práce a čestné jedná-
ní jsou jediným způsobem, jak to
dokázat.

* * *
Když tedy shrneme, co jsme až dosud
řekli k našemu tématu, vidíme, že
není zas tak velký rozdíl mezi evan-
gelíky a katolíky a že my obojí jdeme
různými cestami k témuž cíli. I kato-
lík dnes dobře ví, že potřebuje Boží
milost k tomu, aby mohl konat skut-
ky opravdu dobré (říká tomu milost
posvěcující), a že se neobejde bez Boží
pomoci, má-li v tom úsilí vytrvat a
vidět smysl života (za přispění milos-
ti pomáhající). "Všichni se musíme
ukázat před soudným stolcem Kris-
tovým, aby každý dostal odplatu za
to, co činil ve svém životě, ať dobré či
zlé." (2K 5,10) Bůh nikomu nestraní, a
tak ani Pán Ježíš nenadržuje katolí-
kům ani evangelíkům. Modlil se za
to, aby všichni byli jedno (J 17,21). A
proto "upřímně se majíce v lásce, rosť-
me v toho všelijak, kterýž jest hlava,
totiž v Krista". (Ef 4,15)

V. Hajský

s babylónskou mytologií, je vědomí
a vyznání: měsíc a hvězdy, země a
moře, zvířata i posvátné háje - to
nejsou žádná božstva. Ostatně opět i
v dnešní době - ve jménu jistě svr-
chovaně naléhavého ekologického
úsilí o ochranu země - se někdy zas
stvoření zbožšťuje. Právem se nám
křesťanům vytýká, že jsme zapo-
mněli na odpovědnost za stvoření.
Ovšem na druhou stranu i novodobé
zbožšťování stvoření je extrém: To,
co je božské, nepotřebuje naši lid-
skou péči a opatrování. Stvoření si
však žádá a právě dnes svrchovaně
potřebuje vděčné a odpovědné přijí-
mání. Pádným zdůvodněním pro to
je také vyznání, že všecko na zemi i 
v kosmu vyšlo z Boží ruky. Ale podle
Bible tu nemá jít o zbožšťování ani
božskou úctu. A proto, když Babyló-
ňané vzývali zemi, Boží lid odpově-
děl: „Zemi se klanět nebudem, pro-
tože i zem je Božím stvořením. Žád-
ným božstvem.“ A když se Babyló-
ňané třásli před mořem, Boží lid
směl vyznat v radostné, svobodné
víře: „Proč bychom se třásli před
mořskými mocnostmi zla? Vždyť
našemu Bohu stačil obyčejný, sypký,
nejtvárnější písek, aby z něho posta-
vil moři hráz, kterou nepřejde.“ Tak
krásně to vyjádřil, také v době baby-
lónského exilu, prorok Jeremiáš.

Jan Nohavica
Pokračování příště

Katolíci versus evangelíci
Dokončení ze str. 2

19. března ČT1
Cesty víry  - 14.15 h
V pražských Cestách víry můžete sledo-
vat dramatický životní příběh zahradní-
ho architekta Milana Havlína, který pro-
měnil Montreal a jeho okolí v kvetoucí
zahradu. V mládí se spolu s kamarády,
mezi kterými byla i jeho budoucí žena,
zúčastnil na Vysočině odboje proti ko-
munistům. Díky zradě byla odbojová
skupina odhalena a její členové odsou-
zeni. M. Havlín k trestu smrti. Přežít mu
pomohla víra v Boha.  

Křesťanský magazín - 14.35 h
V Křesťanském magazínu z Prahy pro-
bereme biblický skandál vymrskání pe-
nězoměnců z chrámu. Má co říci ke
znovu otevřenému problému nábožen-
ského násilí? To ohmatají pánové Vacek
a Vávra. Vypravíme se za poklady stře-
dověkého výtvarného umění a nahléd-
neme do dobrodružného a barvitého
světa náboženství u nás i ve světě.
Připravili: M. Otřísal, J. Čumpelík, D.
Brůhová, režie J. Brichcín

Televize

Na začátku
Pokračování ze str. 1

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELIC-
KÁ - BETLÉMSKÁ KAPLE NA ŽIŽKOVĚ:
Srdečně zveme na přednášku ThDr.
Jiřího Mrázka: Syn Davidův v Ma-
toušově evangeliu. Koná se ve čtvr-
tek 23. března v 18 h ve vytopené
kruchtě Betlémské kaple (Proko-
pova 4/216, 130 00 Praha 3).
Jak se k nám dostanete:
tram 5, 9, 26 (Lipanská)
autobus 136 (Rokycanova)
autobusy 207 a 133 (Tachovská)
Více na: www.volny.cz/cce.zizkov

* * *
VESNA UVÁDÍ KNIHU
V říjnu uváděla nejprve brněnská a
pak pražská YMCA knihu Mileny
Šimsové „V šat bílý odění“, svědec-

Pozvánky


