
… byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na
věky věků. Mám klíče od smrti i
hrobu.

Zj 1,18

ŽIV JSEM NA VĚKY
Deportace odsouzených na neo-
bydlený ostrov není v dějinách
justice ničím mimořádným. Jan,
autor Zjevení, byl jedním z mnoha
takto krutě potrestaných. Nebyl

však odsouzen jako zloděj, násil-
ník nebo vrah, nýbrž pro Slovo
Boží a pro svědectví o Ježíši
Kristu. To mu dávalo vnitřní jisto-
tu. Mít dobré svědomí dá sílu
unést i nespravedlnost. A pak i
samota se může stát požehnáním.
Ovšem touha po bratrech a sest-
rách ve sboru i církvi, ta se umlčet
nedá. Sotva mohl Jan tušit, že
právě zde, daleko od Božího lidu,
mu bude jeho Pán tak blízko. Že  s
ním Vzkříšený bude slavit nebes-
kou bohoslužbu. Jaké potěšení
pro všechny osamělé! 
Nejprve slyší „neboj se!", které ho
znovu staví na nohy. Muž, který
se nebál lidí mocných, který odmí-
tl jakýkoliv kompromis ve věcech
víry, padl na zem jako mrtvý, pro-
tože spatřil slávu vzkříšeného Pá-
na. Slávu, přesahující každou lid-
skou představu. „Neboj se,“ zna-
mená: Nepřicházím za tebou jako
spravedlivý soudce, ani jak tresta-

jící Bůh, ale jako bratr a přítel.
„Jsem první i poslední, ten živý,“
pokračuje vzkříšený Pán. Mé krá-
lovství pokoje a lásky trvá navěky.
Byl jsem přítomen při stvořitel-
ském činu a budu i tehdy, až se
celý vesmír zhroutí. Důvěřuj mi.
„Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na
věky věků." Ježíš skutečně umřel.
Lidské ruce ho přibily na kříž.
Nenávist, závist, zrada a zloba lidí
zvítězila. Naposledy vydechl jako
každý z nás lidí. A přece smrt
neslavila vítězství. „Třetího dne
vstal z mrtvých." To je ústřední
část vyznání církve. Třetího dne
byl vrácen životu. Třetího dne
zůstal jen prázdný hrob, a plačící
ženy i vyděšení učedníci byli pře-
moženi radostí.Vstal z mrtvých a
jeho zaslíbení platí: „Poněvadž já
jsem živ, i vy budete živi."(Jan 14,
19) Halelujah!

Pavel Smetana
emeritní senior ČCE

Evangelický
týdeník
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Poselství k velikonoční neděli

(L 16,19-31)
Když vám hned na začátku řeknu:
„Dnes spolu budeme mluvit o
pekle,“ mám okamžitě pocit, že
bych se měl za to omluvit. Kázat o
pekle? Neměli bychom mluvit spíš o
nebi? O pěkných věcech? O lásce? O
naději? O víře? Bohužel, většina lidí
si nedokáže vybavit, že to spolu
úzce souvisí.
Dnešní křesťané se bojí mluvit o
peklu, protože mají strach z posmě-
chu. Bojíme se, že veřejnost si nás
představuje jako úzkoprsé tmáře,
kteří dští na nebohé posluchače z
kazatelny oheň a síru a vyhrožují
pekelnými tresty. Bojíme se ztrapně-

ní – peklo, zní to tak pohádkově
infantilně. Navíc, čerti jsou v Česku
oblíbenější než andělé či dobré víly.
Představujeme si vyhřátý kotel,
dobrácké špindíry proletářského
typu, kteří lidem pomáhají – chodí
světem a zlé Káči je trápí.
Suma sumárum – křesťané mluví o
lásce, lásce, lásce, jako kdyby to byla
černá díra, ve které všichni jednou
skončíme. Připomíná to bodrého
optimistu, který poplácává po rame-
ni umírajícího a šveholí: „Ty se z
toho dostaneš, jsi pašák!" Ne, oprav-
du nemáme sílu říkat nepříjemnou
pravdu.
Přitom cítíme, že je to chyba, když se

lidé ničeho nebojí. Dokážeme říct:
„Nekuř! Dostaneš rakovinu! Nepij!
Dopadneš špatně!" Ale říkat něko-
mu: „Uvěř v Boha, nebo přijdeš do
pekla! Přijmi Ježíše Krista, nebo
nebudeš se mnou po smrti v nebi!",
to se nám prostě příčí. V záležitos-
tech praktického života běžně pou-
žíváme negativní motivaci, v záleži-
tostech víry se jí úzkostlivě vyhýbá-
me.
Přitom Bible mluví o pekle bez skru-
pulí. Ne příliš často, ale nic neskrý-
vá. Nehýří barvitými detaily, ale
pevně drží myšlenku věčného zatra-
cení, odloučení od Boha, věří, že člo-

Afér jsme měli v posledních letech dost a dost; v posledních měsících
a týdnech jakoby však ještě přitvrdilo. Jiří Čunek, bývalý premiér
Tošovský, šéf protidrogové centrály Komorous, policejní ředitel
Husák … dokonce i písničkář Nohavica.
Ano, člověk by si mohl říci: Došlo na Ježíšova slova – není nic skry-
tého, co by nebylo zjeveno… 
Vtírá se ale otázka: Kdo toto všechno řídí? Proč právě tito lidé? Proč
právě teď? Sleduje tím někdo nějaký záměr? Jaký? A je to vůbec prav-
da?
Pak může člověka napadnout jiný biblický text: „Kdo z vás je bez hří-
chu, hoď první kamenem…"
To by byla ale velmi povrchní aplikace biblických textů. Lidé, kteří
jsou „předmětem doličným", mohou být zcela otrlí, mohou ale rovněž
prožívat osobní tragédii. Co na to Bůh? A co na to víra?
Můžeme si být jisti, že Bohu na každém z nich osobně záleží a kaž-
dého z nich miluje. A to jak lidi, kteří skutečně selhali, tak lidi, kteří
byli nespravedlivě nařčeni.
Můžeme si být jisti, že každý lidský soud je jen velmi předběžný.
Jednou Bůh vysloví soud svůj, definitivní. A to je taky jediný, na kte-
rém koneckonců opravdu záleží.
U Boha je možné pokání. Bůh nikdy nesouhlasil s hesly typu „komu-
nista vždycky zůstane komunistou".
U Boha je pokání nezbytné. Bůh je pravda a trvá na tom, abychom žili
v pravdě. Selhání je selháním. Je hříchem. Čím dříve přestane člověk
své hříchy „odvysvětlovat", tím lépe.
Kající člověk si může být jist Božím odpuštěním. Činíme-li pokání,
Bůh nás skutečně od našich hříchů očišťuje. A říká, že na naše hříchy
už nikdy nevzpomene.
Tato cesta je nabídnuta každému z nás. Nikoho na ni nemůžeme
nutit, všechny na ni můžeme pozvat.
Kdo se touto cestou vydá, nějak ztrácí chuť soudit druhé. Má ale chuť
jim nabídnout, že s nimi jejich život promodlí.
Kdo se touto cestou vydá, může vše nazývat pravými jmény.
Zbabělost zbabělostí, podlost podlostí, hrdinství hrdinstvím. Nečiní
tak ale nikdy s pocitem nadřazenosti, ani ve snaze někoho srazit.
Naopak, Bůh nás chce všechny pozvednout.

Dan Drápal

Aféry, soudy a osobnosti

Kázání o pekle
ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

X.
„Byla pak všecka země jazyku

jednoho a řeči jedné. 
A řekli jeden k druhému: 

Nuže, vystavějme sobě město a věž,
jejíž by vrch dosahal až k nebi. 

A tak učiňme sobě jméno. 
I řekl Hospodin: Protož sestupme

tam a změťme jazyk jejich, aby
jeden druhého jazyku nerozuměl."

(lM 11,1-7)
„Proto je nazváno jméno města toho
Bábel“ - Zmatek, Blábolov. Tady to
končí. Tady jsme u cíle cesty, jíž šla
lidská nadutost.
Bylo by ovšem velmi smutné - i pro
naši situaci dnes, kdybychom ne-
znali žádné pokračování. I v tomto
příběhu je však přece naznačeno vý-

chodisko. To, že se Hospodin přece
sklonil k tomu městu, to jistě nako-
nec znamená, že všecko je přece zase
ještě nadějné.
V této souvislosti, v souvislosti stavi-
telství, není nezajímavé, že i Pán
Ježíš Kristus byl tesařem. Také tedy
stavěl a i nás chce učit stavět s lepší-
mi záměry, než jaké měli sineárští
stavitelé. Ti stavěli město a věž, aby
sobě učinili jméno. V kristovském
pohledu je město symbolem nového
společenství. A společenství je tam,
kde si lidé spolu opět rozumí. Vše-
cko se to obnovuje o letnicích, kdy
byli všichni naplněni Duchem sva-
tým. Tenkrát si zas najednou opět
všichni rozuměli (Sk. 2. kap.). Byli 
z toho zděšeni a překvapeni: „Jak je
to možné,“ pravili Partští a Médští 

a Elamitští a kdoví, kteří ještě, „že
všichni bez rozdílu rozumíme tomu,
co slyšíme o velikých skutcích Bo-
žích.“ A žasli, když slyšeli o tom, že
Pán Bůh poslal na svět svého Syna,
který „přijal způsob služebníka a poní-
žil se, poslušný byv až do smrti, a to
smrti kříže. Jeho Bůh povýšil nade vše a
jemu dal jméno nad každé jméno, aby ve
jménu Ježíše klekalo každé koleno: těch,
kteří jsou na nebesích, i těch, kteří jsou
na zemi, i těch, kteří jsou pod zemí. A
každý jazyk aby vyznával, že Ježíš
Kristus je Pán.“ (Fp 2. kap.)Chceme se
učit z tvého příkladu, Pane Ježíši Kriste,
cestě, na níž člověk sám nechce sobě uči-
niti jméno, ale žije a jedná pro druhé a
pro jejich prospěch. Amen

Jan Nohavica
Dokončení seriálu

Na začátku
Deset zastavení nad prvními stránkami Bible

Dokončení z č. 8

Dokončení na str. 2
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2 ET-KJ

Milí čtenáři,
dostává se vám do rukou nové velikonoční dvojčíslo Evangelického týde-
níku. Rádi bychom vám jeho prostřednictvím popřáli požehnané prožití
svátečních dnů. Chtěli jsme k tomu přispět tímto dvojvydáním i my na
stránkách vašich novin. Proto pevně věřím, že si v nich každý najdete ales-
poň díl z té velké naděje křesťanovy víry, z radosti velikonočního jitra. 
Rád bych vás také seznámil se změnami, kterými redakce v posledním ob-
dobí prochází. Po třinácti letech pečlivé a spolehlivé redaktorské práce
končí na postu šéfredaktora br. Zdeněk Škrabal. Patří mu nemalý dík jeho
spolupracovníků i věrných čtenářů. Naše cesty se však úplně nerozejdou, a
tak se již nyní těšíme na další spolupráci. Nově vznikající redaktorský tým
bude jeho dosavadních zkušeností bezesporu i nadále potřebovat. 
Redakce tedy neosiří. Jsem rád, že se na tvůrčí a organizační práci pro ET-
KJ mohu od dubna tohoto roku podílet ještě aktivněji. Chceme v mnohém
navázat na to, co Evangelický týdeník – Kostnické jiskry vždy zdobilo:
tisknout kvalitní biblické studie a písmácké články. Navíc vám kromě ob-
vyklých rubrik chceme napříště přinášet ještě více aktuálních informací
z života církví i četnější komentáře a postřehy k současnému dění v naší
společnosti. 
Na vaše příspěvky se těší a příjemné čtení vám jménem redakce přeje

Ladislav Mečkovský

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ŽEN ORGANIZOVAL POMOC PRO PARAGUAY
(Mainz, 2. 3. 2007 – EPD) Jihoamerická země Paraguay se stala středem
Světového dne modliteb žen. Organizační výbor této tradiční laické eku-
menické akce oznámil, že v Německu se na něm na rozličných místech
sešel 1 milión účastníků. Modlitební akce při příležitosti Světového dne
modliteb žen jsou organizovány ve 170 státech světa. Cílem akce je vyjá-
dření solidarity s lidmi v Paraguaji prostřednictvím modliteb. 40 – 50 %
obyvatel této jihoamerické země žije v podmínkách extrémní chudoby.
Hlavní příčinou chudoby je nespravedlivé rozdělení půdy a přetrvávající
diskriminace původního indiánského obyvatelstva. V době pořádání svě-
tového dne modliteb žen se konají i sbírky na podporu projektů v jednot-
livých zemích. Minulý rok se jen v Německu vybraly téměř 3 milióny eur. 

CÍRKVE V LATINSKÉ AMERICE POKRAČUJÍ V SOCIÁLNÍ ANGAŽOVANOSTI
(Buenos Aires, 5.3. 2007 – ENI) Církve v Latinské Americe zůstávají věrné
tradici své sociální angažovanosti. Závěrečný dokument valného shro-
máždění Latinskoamerické rady církví, které skončilo v minulých dnech
potvrzuje, že i nadále církve budou ve svém prostředí odsuzovat nespra-
vedlnost a porušování lidských práv a že se i budou zasazovat za hospo-
dářskou spravedlnost a ochranu životního prostředí. Valné shromáždění
tohoto regionálního sdružení církví se konalo ve dnech 19. – 25. února v
Buenos Aires a účastnilo se jej 550 delegátů z celého kontinentu. Působení
Latinskoamerické rady církví je úzce spojeno s rozvojem teologie osvobo-
zení, které zdůrazňuje skutečnost, že osvobození z otroctví hříchu, které
lidem získal Ježíš Kristus, se musí projevit i v osvobození od hříchem ovlá-
daných společenských vztahů a v jejich nápravě. 

V HONG KONGU JE PŮST PŘÍLEŽITOSTÍ PRO SOLIDARITU S CHUDÝMI
(Hong Kong, 5. 3. 2007 – ENI) Období půstu je zvláštní příležitostí pro
intenzivní pokání, které provází i odříkání. Křesťanští aktivisté v Hong
Kongu tento důraz půstu aplikují zajímavým způsobem. Vyzývají lidi, aby
aspoň na chvíli dokázali žít jako chudí lidé v jejich okolí a tak  s nimi pro-
jevili svou solidaritu. Iniciativa církve „staň se na týden chudým" je post-
ní kampaní, v níž její organizátoři žádají lidi, aby v době 25. – 31. března
na své živobytí nespotřebovávali víc než 45 amerických dolarů. Budou tak
mít příležitost pochopit, jak žijí mnohé rodiny v jejich městě. Ušetřené pro-
středky mohou věnovat na dobročinné projekty církve. 
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V INDII POKRAČUJÍ PROTESTY PROTI ZÁKAZU ZMĚNY NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ
(Bangalore, Indie, 12.3.07 – ENI) Křesťanské skupiny odsoudily stranu
Indického národního kongresu, která vede indickou koaliční vládu. Dů-
vodem odsouzení je schválení delší dobu připravovaného zákona, který
zakazuje občanům Indie změnit náboženské vyznání. Představitelé křes-
ťanských církví a dalších seskupení poslali protestní list předsedkyni stra-
ny národního kongresu a předsedkyni federální vládní koalice Soně Gan-
dhíové. 
Protesty následovaly poté, co zákonodárné orgány v Indii schválily zákon
o zákazu změny náboženského vyznání v prosinci minulého roku. V
únoru vstoupil zákon v platnost v indickém státě Himachal Pra-desh na
severu Indie. 

CÍRKVE V BRITÁNII SE ZASTÁVAJÍ MIGRUJÍCÍCH DĚLNÍKŮ
(Canterbury, 12. 3.07 – ENI) Británie se lehce může stát morálně nejchudší
zemí Evropy. Důvodem je ignorování sociálních potřeb migrujících dělní-
ků, kteří pracují za velmi nízké mzdy. Podle více odborníků takto britské
hospodářství pomáhá udržet nízkou míru inflace. Vyplývá to ze zprávy,
kterou nedávno zveřejnil institut Von Huegela při Cambridgeské univer-
sitě. „Jestliže migranti, zejména z východní Evropy, tvoří jádro britské eko-
nomiky, tak je na čase, aby se stali i centrem pozornosti nové sociální stra-
tegie naší země," říká spoluautor zprávy Francis Davis, kterou uveřejnili 7.
března.  Zpráva vznikla na podnět křesťanských organizací, které se věnu-
jí problematice migrujících dělníků, a má název „Evropa a chudoba –
postoj křesťanů". 
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Velký pátek je výzvouEditorial

Z církví u nás i ve světě

Už podruhé neprošel poslaneckou
sněmovnou návrh, aby byl Velký
pátek vyhlášen státním svátkem.
Pro naše české poměry je příznač-
né, že poslanec, kterému na tomto
svátku tolik záleží, stále zaměňuje
den Ježíšova ukřižování za den
jeho vzkříšení. Ale budiž. Jako dítě
na náboženství nejspíš nechodil,
takže má polehčující okolnost.
Možná si chce svou zbožnou inici-
ativou prostě jen vykompenzovat
"hříchy mládí".
Vyhlásit Velký pátek státním svát-
kem se ovšem snaží i některé cír-
kevní kruhy. Tento návrh je napří-
klad po léta stálicí mezi usnesení-
mi evangelických synodů. Za tota-
lity se jím dráždila státní správa,
dnes je atraktivní zejména tím, že
ho má realizovat někdo jiný.
Návrh, že mají jít na Velký pátek
všichni evangelíci do kostela, by

určitě takovou podporu nedostal.
Kdo ví, jestli by ho synod z něja-
kých "vážných teologických důvo-
dů" vůbec neodmítl.
Přitom jde právě o identifikaci s
obsahem tohoto dne. Velký pátek
je výzvou k tomu, vyjádřit svůj
postoj a sdělit svému okolí: Vážím
si těch, kteří se obětovali. Ať už na
popravišti, na bojišti, v zápasu se
zločinem, v otrocké práci nebo
prostě tím, že preferovali správné
před výhodným. Jako hroby ne-
známého vojína připomínají padlé
ve válkách, tak Ježíšův velkopá-
teční kříž připomíná všechny, kteří
se obětovali pro druhé.
Viděno z tohoto úhlu, není Velký
pátek typicky náboženským svát-
kem. Do kostela může v tento den
- aniž by si jakkoli zadal – přijít i
bezvěrec. Vyjádřit vděčnost těm, 
z jejichž prolité krve žiji, by mělo

být projevem obecně lidské dušev-
ní hygieny. Kdo tuto vděčnost ne-
pociťuje, je sociálně nedozrálý.
Jeho svět naplňuje jen jeho zbytně-
lé já, kamkoli se podívá, vidí
pouze sám sebe. Život v takovém
světě je umrtvující a chudý.
Jeden jediný, který přijde na Velký
pátek do kostela, znamená pro člo-
věka i pro společnost víc než po-
slaneckou sněmovnou prodlouže-
ný víkend. Vyjádřená vděčnost
nás totiž staví na stranu toho, co
oceňujeme. Každý, kdo z ohledu
na druhého slevuje ze svých náro-
ků, otevírá svým jednáním dveře
životu. Křesťanské zvěstování po-
jmenovává onu novou a nadějnou
perspektivu, kterou před světem
Velký pátek otevírá, slovem "vz-
vzkříšení".

Emanuel Vejnar

věk může také šeredně prohrát
nejen tento život, nýbrž i ten věčný.
Informace, které Bůh o peklu posky-
tuje, nestačí na to, aby člověk mohl
ukazovat prstem a říkat: „Ty, ty, ty a
ty!", ale dostačují k tomu, abych si
řekl: „Pozor, tady se hraje vabank!"
Přičemž neexistuje třetí cesta – lidé
se dělí pouze na ty, kteří mají na čele
znamení Beránkovo, a na ty se zna-
mením šelmy. Přesto nám to asi
bude znít vždycky trochu divně:
„Příteli, byl bych moc rád, kdybys
byl křesťanem, mrzelo by mne totiž,
pokud bys přišel do pekla."
Jaké místo má peklo v křesťanské
víře? Rozhodně menší než před 100,
200, 300 lety nebo v době novozá-
konní. Došlo k tomu vědomě, nebo
jsme je vytěsnili nedopatřením? Je
důležité věřit v peklo? Jak to vlastně
začalo?
Kdysi dávno existovalo v Palestině
jedno nehostinné skalnaté údolí:
údolí synů Hinómových, Benhin-
nom. Od časů Jozuových tvořilo
hranici mezi územím kmene Ben-
jamín a Juda, jihozápadně od Je-
ruzaléma. A právě v tomto údolí
postavil král Šalomoun, když už
musel být notně senilní či úplný
ignorant, svatyni ohyzdné modle

Molekovi (Molochovi). Tomu místu
se pak říkalo Tofet. Zde obětovali
Izraelci své dcery a syny Molekovi.
Stála tam dutá měděná socha s hla-
vou telete či býka s nataženýma
rukama. Uvnitř sochy se udržoval
nepřetržitě oheň. Dítě se položilo
modle na ruce, aby sklouzlo otvo-
rem do jejích rozpálených útrob.
Takto obětovali své vlastní prvoro-
zené děti např. králové Achaz a
Manasse. Teprve bohabojný král
Jóšijáš zbořil tuto svatyni. Do údolí
synů Hinómových pak byly odvá-
děny jeruzalémské splašky. 
Našel jsem si na internetu fotografii
tohoto údolí. Vypadá dnes jako oby-
čejné místo na předměstí velkoměs-
ta – silnice, sloupy a dráty, nízké
domečky, rumiště, skály. Ale staré
Izraelce to místo děsilo. Stalo se
symbolem hříchu a kletby! Údolí
Benhinnom. Později se mu začalo
říkat řecky Gehenna, což znamená v
Novém zákoně peklo. Místo, kde
oheň trápení neuhasíná, kde se roz-
léhá pláč a skřípění zubů.
Vidíte! Vlastně peklo začíná člověči-
nou. Chceme-li si představit opak
Boží přítomnosti, opak ráje, může-
me si vzpomenout na to, co jsme my
sami vybudovali. Peklo nenarýsoval
nějaký theolog, na počátku nebyla

myšlenka na Boží pomstu, nýbrž
zkušenost, co dokážeme my, když
opustíme pravého Boha. Jak příšer-
ná pověra nahrazuje víru! Ano, je-li
nějaké peklo, pak je opravdu úzkým
údolím mezi skálami, kudy tečou
naše vlastní fekálie, a my nemůžeme
utéct. Místem, kde v nekonečné
hlouposti zahazujeme to, co by nám
mělo být nejdražší. Místem, kde
oheň potupy a zmaru neuhasíná;
sobecky žádá nové a nové oběti zot-
ročených ubožáků, kteří se tam ještě
sami ženou s budoucností v náručí,
aby domněle zabezpečili svůj zdar.
To je Gehenna, údolí synů Hinó-
mových, peklo.
Právě tak si můžeme my dnes před-
stavit peklo jako Osvětim či Gulag.
Lidská činnost dodává fantazii
nepřeberný materiál.
I moderní teologie říká totéž: peklo
znamená odloučení od Boha. Jsme v
něm sami se sebou. Napospas sobě.
Bůh tam není.
Ježíš mnohokrát varoval před pek-
lem. Říkal: „Svádí-li tě k hříchu tvá
ruka, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li
do života zmrzačen, než abys šel s
oběma rukama do pekla, do ohně
neuhasitelného." Ještě že to kromě
Origéna nechápe nikdo doslovně, ji-
nak by se farářům říkalo chirurgové
a církvi amputárna. Peklo není pro
boháče a nebe pro Lazary. Ale platí,
že být boháčem a být Lazarem ještě
není poslední realita. Peklo je sprave-
dlnost, která milostivě odkládá Boží
soud až na poslední myslitelný oka-
mžik. Nemáme žít tak, že se celý ži-
vot budeme bát pekla. Máme žít tak,
že budeme poslouchat Mojžíše a
proroky, zajímat se o to, jestli není
někdo, kdo vstal z mrtvých, kdo mů-
že vydat podstatné svědectví o tom,
co je na „druhé straně". Ježíš vyzývá
k moudrému životu: naslouchejte,
dávejte pozor, starejte se, dokud mů-
žete, jestli k vám Bůh nemluví, třeba
skrze své služebníky!
To poslední: Hospodin vynesl nad
Gehennou soud. Jeremiáš zvěstoval
Boží rozsudek nad panstvím hříchu.
To neznamená, že už peklo není
(ačkoli od doby, kdy Ježíš i tam vy-
hlásil své vítězství, jsou o tom někte-
ří přesvědčeni). Znamená to, že ani
lidský hřích nemá poslední slovo.
Člověk nemusí skončit vydán na
pospas sobě samému. Ježíš vstal z
mrtvých, Mojžíš a proroci stále mlu-
ví. Amen.

Michal Kitta

Kázání o pekle
Dokončení ze str. 1

KŘESŤANSKÝ EXIT 316 BUDE SNAD POKRAČOVAT V JINÉ PODOBĚ
Praha, 14. března 2007 (čtk). Středeční magazín pro mladé lidi "Exit 316",
který je od loňska součástí křesťanského vysílání České televize, skončí 
43. dílem letos 25. června. 
Záměrem je připravovat příští školní rok podobný magazín s jiným
týmem. Přespříští rok by se pak mohli tvůrci úspěšného pořadu Exit 316
vrátit s novým projektem, řekl novinářům dramaturg brněnského televiz-
ního studia Petr Raus. 
Exit 316 má za cíl věnovat se pocitům mladých a nenásilně přibližovat
dospívajícím hodnoty křesťanství, a to z hlediska problémů praktického
života a pro ně atraktivní formou. Cílovou skupinou jsou diváci od 17 do
25 let. "Křesťanský pohled nabízíme jako téma k diskusi, jako alternativu,
jako možnost," řekl Raus. V pořadu se objevují výpovědi mladých lidí,
kteří podle tvůrců něco zažili, jsou opravdoví a "umí to říci". 
Podle režiséra Luboše Hlavsy stála za vznikem tohoto projektu touha
křesťanů, konkrétně Křesťanské akademie mladých, oslovit širší publikum
než jen věřící, a to způsobem jiným, než bylo dosud v televizi zvykem. 
Exit 316 obdržel za loňský rok cenu jako ekumenický počin roku. Uděluje
ji Ekumenická rada církví. 

PAPEŽ ZNOVU POTVRDIL ZÁKAZ SPOLEČNÉHO PŘIJÍMÁNÍ S NEKATOLÍKY
Řím, 13. 3. 2007 (eni). Papež Benedikt XVI. znovu potvrdil striktní zákaz
vysluhování eucharistie s duchovenstvem nekatolických církví, zatímco
ve stejném čase vyzval kněze, aby obnovili latinu jako hlavní jazyk užíva-
ný v mešní církevní bohoslužbě. 
Ve svém shrnutí znovu vyjadřuje silnou opozici vůči znovuoddávání kato-
líků a také žádá kněze, aby se zdrželi sloužení mší v průběhu svatebních
obřadů a pohřbů, kterých se účastní nepraktikující katolíci.

Ekumenický monitoring – 11/ 2007
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Lékař koncentračního tábora ve Flossen-
bürgu, který jej viděl 9. dubna 1945 v
posledních minutách klečet na popraviš-
ti, zachoval tuto vzpomínku.: „Ráno ono-
ho dne mezi 5. a 6. hodinou byli z cel
vyvedeni vězni, mezi nimi generál Ca-
naris, generál Oster... a říšský soudní ra-
da Sack a byly jim přečteny rozsudky...
Pootevřenými dveřmi jednoho pokoje v
baráku jsem viděl, ještě než odložil vězeň-
ský oděv, klečet pastora Bonhoeffera v ni-
terné modlitbě s jeho Bohem. Způsob
modlitby tohoto nanejvýš sympatického
muže, plný odevzdání a jistoty vyslyšení,
mnou hluboce otřásl. Ještě na popravišti
se krátce pomodlil a statečně a bez chvění
vystoupil po schůdkách k šibenici. Smrt
nastala za několik sekund. Za celou svou
padesátiletou lékařskou praxi jsem nevi-
děl žádného muže umírat tak Bohu ode-
vzdaně."

Dietrich Bonhoeffer
Matouš 5,21-24

Ale já vám pravím. Ježíš tu shrnuje vše, co řekl o zákonu. Po tom, co
jsme vyložili, je sotva možné rozumět zde Ježíšovým slovům v revo-
lučním smyslu anebo předpokládat, že tu po rabínském způsobu vy-
hrocuje názor proti názoru. V navázání na to, co řekl, vyjadřuje nao-
pak Ježíš svou shodu se zákonem mojžíšské smlouvy. Ale právě tím,
že podtrhuje svou pravou jednotu s Božím zákonem, ukazuje, že on,
Syn Boží, je pánem i dárcem zákona. Jen ten, kdo přijímá zákon jako
Kristovo slovo, může jej naplnit. Hříšné nepochopení farizeů se musí
dát na ústup. Pravé poznání zákona je pouze v poznání Krista jako
Pána a uskutečňovatele zákona. Kristus položil svou ruku na zákon,
činí si naň nárok. Splňuje tím jen to, co zákon vpravdě káže. Tím, že
se ztotožnil se zákonem, stalo se falešné pochopení zákona jeho ne-
přítelem. Tím, že vzdal zákonu čest, vydal se do rukou falešným hor-
litelům o zákon.
Zákon, k němuž Ježíš především odkazuje následovníky, zakazuje
jim vraždit a svěřuje jim bratra. Život bratra dal Bůh a chrání jej svou
rukou. Jenom Bůh má moc nad životem a smrtí. V Boží církvi není
místa pro vraha. Propadá soudu, který sám vykonává. Bratr, který je
takto pod ochranou Božího přikázání, není jenom bratrem z církve.
To vyplývá zcela jasně z toho, že se Ježíšův následovník nesmí dát
určovat ve svém jednání svým bližním, nýbrž toliko tím, za nímž
poslušně jde. Ježíšovu následovníku je vražda zakázána pod trestem
Božího soudu. Život bratra je Ježíšovu následovníku hranicí, kterou
nesmí prolomit. Takovým prolomením však už je hněv, tím spíše zlé
slovo, které nám uklouzne („hlupáku", aramejsky „racha"), a ovšem
posléze vědomé potupení druhého („blázne"). Každý hněv útočí proti
životu druhého člověka, nepřeje mu život, ukládá o jeho zničení.
Nemůže ani rozlišovat mezi tak zvaným spravedlivým a nespravedli-
vým hněvem. Učedník vůbec nemá propadnout hněvu, protože se tím
proviňuje jak proti Bohu, tak proti bližnímu. Slovo, které nám snad-
no uklouzlo, kterému nepřikládáme váhu, prozrazuje, že druhého
člověka nectíme, že se nad něho povyšujeme a že tak ceníme svůj
vlastní život výše než život jeho. Takové slovo je ranou proti bratru,
je namířeno do jeho srdce. Má ho zasáhnout, zranit, zničit. Vědomá
urážka však olupuje bližního o čest i před veřejností, chce ho potupit
i před druhými lidmi, v nenávisti chce zničit jeho vnitřní i vnější exi-
stenci. Tím nad ním vynášíme rozsudek. To je vražda. Vrah propadá
soudu.
Kdo se na bratra hněvá, kdo mu spílá, kdo jej veřejně tupí nebo ostou-
zí, ten jako vrah před Bohem neobstojí. Tím, že se oddělil od bratra,
odloučil se i od Boha. Nemá už přístup k Bohu. Jeho oběť, jeho boho-
služba, jeho modlitba se Bohu nemohou líbit. Ježíšův následovník
nemůže odloučit po rabínském způsobu službu Bohu od služby bra-
trovi. Pohrdání bratrem usvědčuje bohoslužbu ze lži a zbavuje ji
všeho Božího zaslíbení. Jednotlivec i sbor, kteří chtějí předstoupit
před Boha se srdcem nenávistným a nesmířeným, zahrávají si nebez-
pečně s modlou. Pokud bratru odpíráme službu a lásku, pokud jej
vydáváme napospas pohrdání, pokud může mít bratr něco proti mně
nebo proti Ježíšovu sboru, potud nemůže být oběť přijata. Mezi mne
a Boha se nestaví teprve můj hněv, nýbrž už holá skutečnost, že bratr,
kterému jsem ublížil, jehož jsem potupil a zneuctil, má něco proti
mně. 
Nechť se tedy sbor Ježíšových učedníků se vší vážností ptá, zda se v
určitém místě a v určité době neprovinil proti bratřím, zda nepropadl
ve snaze zalíbit se světu spolu s ním nenávisti, pohrdání a ostouzení
a nestal se tak vinným bratrovraždou. 
Nechť se tedy dnes Ježíšova církev ptá, zda v okamžiku, kdy vstupu-
je před Boha s modlitbou a bohoslužbou, nevstupují mezi ni a Boha
mnohé hlasy, které na ni žalují a znemožňují její modlitbu. 
Nechť se Ježíšův sbor ptá, zda těm, kdo byli světem poníženi a uraže-
ni, ukázal aspoň něco z Ježíšovy lásky, která chce život zachovat, nést
a bránit. Jinak mu nebude nic platná sebeřádnější bohoslužba, sebez-
božnější modlitba a sebestatečnější vyznávání, naopak bude svědčit
proti němu, že přestal následovat Ježíše. 
Bůh se nedá oddělit od našeho bratra. Nechce být uctíván tam, kde je
bratr zneuctíván. On je Otec. Ano, je Otcem Ježíše Krista, který se stal
bratrem nás všech. To je nejhlubší důvod toho, proč Bůh nepřipustí,
aby byl nadále oddělován od bratra. Jeho vlastní Syn byl zneuctěn a
potupen pro Otcovu čest. Ale Otec nepřipouští, aby byl odtržen od
svého Syna, a nepřipustí ani, aby byl odtržen od těch, jimž se stal jeho
Syn rovný, pro něž jeho Syn nesl potupu. 
Protože se Boží syn stal člověkem, nelze oddělit službu Bohu od
služby bratru. Říká-li kdo: Miluji Boha, ale nenávidí svého bratra,
je lhář.
Tomu, kdo usiluje na cestě následování Ježíše o pravou bohoslužbu,
zbývá jen jediná cesta, cesta smíru s bratrem. Kdo přistupuje k slovu
a k večeři Páně se srdcem nesmířeným, přijímá vlastní odsouzení. Je
před Boží tváří vrahem. Proto platí: Jdi se napřed smířit se svým bra-
trem. Potom jdi a obětuj svůj dar.
Je to těžká cesta, kterou Ježíš svému učedníku určuje. Je spojena s
mnohým pokořením sebe a s potupou. Ale je to cesta, která vede k
němu, k Ukřižovanému bratru, a proto je to cesta milosti. 
V Ježíši Kristu splynula v jedno služba nejmenšímu z bratří se služ-
bou Bohu. Šel a smířil se s bratrem a přinesl potom Otci jedinou pra-
vou oběť, sebe sama.

Dietrich Bonhoeffer
Následování. 

Kalich 1992
zkráceno

Dokončení z č. 8
Otázka práva a bezpečnosti, vnitřní i
vnější, je jen jednou z mnoha staros-
tí dnešních vlád a parlamentů. Vět-
šinu agendy (a rozpočtu) stát dnes
soustřeďuje na řešení důležitých
sociálních otázek, na podporu stra-
tegie podniků, řízení ekonomie –
zkrátka zařizování chodu společ-
nosti. U samotného práva a bezpeč-
nosti je nakonec také důležitější
efektivita, dopad na celek společnos-
ti, než spravedlnost pro jednotlivého
člověka.
A do třetice duchovní jako terapeut,
lékař. O podobnosti rolí dnešního
lékaře s klasickým středověkým du-
chovním by se dalo mluvit dlouho.
Kdosi se již v týdeníku Respekt po-
zastavoval nad samotnou iniciací,
„svěcením lékařů". Tak je i budoucí
zubař  nucen učit se názvy všech
svalů a kostí, a to v latině – bývalé
řeči duchovních. Lékař je prvním
stavem, požívá ve společnosti nej-
větší úcty a jeho autorita je nezpo-
chybnitelná. Jako dříve duchovní
přisliboval a vládl nad životem věč-
ným (se vší problematičností), dnes
lékař zaslibuje a vládne nad životem
časným. Neposlušnost lékaře je hří-
chem, který vede k smrti. Je nutno
dodat, že vinu nelze přikládat léka-
řům, kteří jsou často ke svým mož-
nostem a vědomostem kritičtí a tato
role jim není pohodlná. Tuto roli jim
přisoudila společnost. Není divu, že
některým z nich naopak vyhovuje.
Mluvil jsem o návratu k antice – i
zde chtěl „prostý člověk" chléb a hry,
césar (konzul) byl ten, kdo toto vše
dokázal zařídit. Duši „uzdravoval"
zážitek mystérií.

Církev jako terapeutická skupina
I my křesťané máme sklon chápat

„obyčejného" člověka především
skrze jeho nároky: Člověk má nárok
na kvalitní život, na seberealizaci,
má nárok být za všech okolností při-
jímán. Zbožnost musí vyjít vstříc
jeho vkusu, od zbožnosti očekává
především zážitek. Jak často z na-
šich úst zaznívá „to mi hodně dává,
dalo". Věřící je především uživatel
církevních, potažmo Božích služeb. 
I manažer je tu: Ve sboru, ve staršov-
stvu, v církvi, požívá největší úcty
ten, kdo dokáže něco zařídit. Nej-
větší všeobecné úcty požívají vše-
možní odborníci.
Za nejzávažnější však považuji jed-
nostranně terapeutickou orientaci
církve. Často je slyšet: Křesťané ne-
jsou v ničem lepší než ostatní lidé.
Čím dál oblíbenější je nauka o spáse
všech. Jsem ochoten přijmout, že
jsme stejně zasažení hříchem jako
druzí lidé – to však neznamená se s
tím smířit. Pokud však spása nezpo-
chybnitelně patří všem, co je potom
církev? Odpovídám: Terapeutická
skupina. Církev je stále méně rodi-
nou (tím nemyslím pokrevní příbu-
zenství) a stále více je zařízením pro
veřejnost – a chápe se to dokonce
jako klad. Úkol faráře už se nevidí
především v tom, že před oči věří-
cích staví pravdu Písma. Je spíše
průvodcem k sebepoznání. Klíčem k
pastorační službě je znát konkrétní
důvěrná tajemství lidí, jakýsi choro-
bopis, anamnézu. Jako problematic-
ký se jeví ten věřící, který není ocho-
ten rozebírat s farářem své problémy
a dělit se o své důvěrnosti. 
Problém člověka však není v jeho
konkrétních tajemstvích. Leží mimo
něj – mezi ním a bližními, mezi ním
a Bohem. Nachází se ve světle, jaké
na něj vrhá Zákon a Evangelium,
Slovo Boží, platné pro lidi bez rozdí-

lu věku, pohlaví atd. Pro člověka je
mnohdy příjemnější, když může
svůj problém řešit na obecné rovině
– na rovině chápání Písma. Pak se
totiž nepodrobuje slovu člověka –
faráře, ale slovu Božímu.
Terapeutický je i styl naší komunika-
ce. Vytrácí se přímost, úzkostně se
obáváme, aby se někdo neurazil pří-
liš přímými slovy. Když s někým
nesouhlasíme, místo sporu, pokud je
nutný, s ním jednáme (anebo o něm,
za jeho zády) jako s nemocným,
který má pro svou zkušenost právo
na jiný názor. Tím ovšem rozhovor,
společenství, končí.
Kristus je nakonec především léčitel.
Tedy, Ježíš skutečně uzdravoval a
uzdravuje, i my jsme povoláni být
někdy lékaři bližních. Ale Kristus
nebyl nadšen z toho, že je chápán
jako lékař. Kristus je dobrým léka-
řem, takže opravdu uzdravuje.
Nečiní z nás věčné pacienty terapeu-
tických skupin, jak je známe z ame-
rických komedií. Lékaře nepotřebují
zdraví, ale nemocní. Kristus by
neměl přestat být také Prorokem –
staví nám před oči Pravdu, padni
komu padni. Je také králem – patří
mu naše poslušnost, ať se nám chce
nebo nechce. Je Knězem – jeho úko-
lem je oslava Boha, oslava Boha
kvůli Bohu samému, jen kvůli samé
Boží slávě.
A zde vidím počátek narovnání
vztahů k Bohu, k bližnímu i ke spo-
lečnosti – přijmout Krista ve všech
jeho biblických důstojnostech, ve
všech jeho pravomocích – jako
Proroka, Krále i Kněze. V tradici již
máme jistý vzor, jak by měla fungo-
vat společnost s takovým vědomím.
Ale jako při každém uchopení staré-
ho, budoucnost je otevřená.

Tomáš Pavelka

Bratr

Tři stavy dříve a dnes

5. 2. 1906 - 9.4. 1945 - Místo úmrtí: Flossenbürg

Jedna z posledních podobizen

Koncentrační tábor Flossebürg

Cela D. Bonhoeffera

Pracovna Dietricha Bonhoeffera
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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 nebo
M. Rejchrt (každou 1. neděli v měsíci ekumenic-
ké česko-korejské bohoslužby + VP; 2. až 5. ne
11.30 korejské bohoslužby, kaz. Lee) - Libeň, U
pošty 6: 9.30 Mazur - Martin ve zdi: 19.30 -
Modřany, Písková 6: 9.30 Šorm - Nusle, Žatec-
kých 11: 9.30 Škeříková - Radotín, Na betonce:
9.30 - Salvátor, Salvátorská 1: 9.30 - Smíchov, Na
Doubkové 8: 9.30 Mareš VP - Spořilov,
Donovalská 1862: 9.30 Bísek - Strašnice, Kralická
4: 9 Klinecký - Střešovice, n. Před bateriemi 22:
9.30 Pavel Pokorný - Uhříněves, Husovo n. 378:
9 - Vinohrady, Korunní 60: 9.30 M. T. Zikmund -
Vršovice, Tulská 1: 9.30 Ort - Žižkov I,
Prokopova 4: 9.30 Lange - Žižkov II, Čajkovské-
ho 10: 9.30 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.
Nové Město, U sv. Michala, V Jirchářích 15.00
(každou druhou neděli v měsíci bohoslužba 
v polském jazyce): Kozusznik
BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
Vinohrady, Vinohradská 68: 10 Šolc ml., 18
bohoslužby v ruštině - Pankrác, Na Topolce 14:
10 J. Gondáš 
OCHRANOVSKÝ SBOR (dříve JB)
Michle, kaple Domova Sue Ryder, bývalý mi-
chelský mlýn, Michelská 1: 9.30 
CÍRKEV BRATRSKÁ
Nové Město, Soukenická 15: 10 P. Grulich - Žiž-
kov, Koněvova 24: 9.45 Kaleta - Vinohrady, Řím-
ská 43: 9.30 Mošner - Smíchov, Vrázova 4: 9.30 B.
Matulik - Mezinárodní sbor, Peroutkova 57:
10.30 John Waldrop - Horní Počernice, Ve žlíbku
168: 9 a 19 Kloubek - Dejvice, Hotel Krystal, J.
Martího 2: 10 Heczko - Praha 4 - Jižní Město,
Dubnová 806: 17 Filip - Praha 4 - Šeberov, V La-
dech 10.00 D. Javornický - Praha 9 - Černý Most,
Stoliňská 2417/41b, - 17.30 hod. T. Grulich -
Zbraslav, Praha 5, Zákl. škola Nad Parkem: 9.30
Hart - Praha 13 - Stodůlky, Gymnázium J. Hey-
rovského, Mezi Školami 29: 10.00 M. Šrámek
EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
Nové Město, Ječná 19:  9:30 Procházková, VP-
Vršovice, 28. pluku 15: 9:30 a 18 VP Botoš -
Strašnice, Vilová 26: 10 Kuchyňka - Horní Počer-
nice, Křovinovo n. 12: 9:30 P. Hradský 
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. (sobota)
Vinohrady, Londýnská 30: 9 a 14 Cepl - Dejvice,
Zikmunda Wintra 15: 9.30 Čík - Smíchov, Pe-
routkova 57: 9 a 14 Žalud - Spořilov, Žilinská 4:
9 a 14 Cepl - Strašnice, Vilová 26: 9 a 14 Hrdinka
- Krč, kaple v Thomayerově nemocnici: 9 a 17
Beneš 
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Praha 10 - Vršovice, budova ECM, 28. pluku 15:
14.30 
STAROKATOLICKÁ CÍRKEV
Rotunda sv. Kříže, ul. Karoliny Světlé: út 18 (s
kytarou pro mládež), ne 17 (Hejbal, Růžička,
Husák) - Kaple sv. Máří z Magdaly, u Čechova
mostu: ne 10 (Holeton, Růžička) - Kaple sv. Ro-
diny (pod Nuselskými schody): čt 18 (Tvrdek)
PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV
Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze
2, Resslova 9: so 17, ne 9 - Šuvarský - Chrám
Zesnutí Přesvaté Bohorodice, Praha 3, Olšanské
hřbitovy: ne 10 igumen Silvestr - Modlitebna sv.
Nikolaje, Praha 6, Rooseveltova 29: ne 10 -
Koudela - Chrám Zvěstování Přesvaté Bohoro-
dice, Praha 2, Na Slupi: ne 10 - Dandar, Stojka
SHROMÁŽDĚNÍ ARMÁDY SPÁSY
Praha 5 - Smíchov, Lidická 18: 10.15 - Praha 3,
Biskupcova 36: 10.00 
BOHOSLUŽBY V ANGLIČTINĚ - Praha 5 -
Smíchov, Peroutkova 57: 10.30 (mezinár. sbor)   -
Kliment, Klimentská 1:  11 VP (anglikánské) -
Vinohrady, Vinohradská 68: 11 (bapt.) - 
BOHOSLUŽBY V NĚMČINĚ Praha 1, Martin
ve zdi: 10.30

Bohoslužby

Setkávání s prof. Milanem Opočenským NOEMI
www.noemka.com

Seznamka pro věřící všech věkových 
skupin (st. 18 let)

Podrobné informace vám zašleme poštou
nebo e-mailem. 

Adresa: Noemi, Na Mušce 1124, 
534 01 Holice. 

Tel/sms: 00420777222877, 
e-mail: info@noemka.com

PRONAJMU BYT 2+1 v Praze ženám.
Tel.: 777 551 118 

č. 14
CCA 3000 KS BŘIDLICOVÝCH STŘEŠ-
NÍCH TAŠEK, rozměr 150x150 mm,
vhodné pro historické stavby nebo
restaurování. Nabídky zasílejte na
e-mail cesky-brod@evangnet.cz.
Další info na tel.: - +420728301761.

Inzerce
„Skutečný život je setkáním." – Čes-
kojazyčné publikace (tištěné i elek-
tronické) připisují tuto větu (v poně-
kud upravené podobě) většinou
Martinu Buberovi; anglickojazyčné
ji porůznu spojují s několika význač-
nými anglosaskými mysliteli. 

Základy etiky
Ti, kdo studovali ve druhé polovině
sedmdesátých let dvacátého století
na tehdejší Komenského evangelic-
ké bohoslovecké fakultě (KEBF) v
Praze, bývali citovanou větou oslo-
veni (a zhusta zasaženi) přímo v
anglickém znění. Spolu s komentá-
řem amerického teologa Reinholda
Niebuhra tvořila totiž v originále
jeden z leitmotivů přednášek profe-
sora Milana Opočenského v před-
mětu s názvem „teologické a filozo-
fické základy etiky". Při vzpomínce
na profesora Opočenského, který
zemřel letos koncem ledna, si větši-
na tehdejších studentů fakulty nepo-
chybně vybaví alespoň anglické
slovo MEETING, a to – na rozdíl od
řady svých generačních druhů –
nikoli v souvislosti s otravným schů-
zováním, ale v souvislosti s osvěži-
vým SETKÁNÍM / SETKÁVÁNÍM.
Anglická sentence o skutečném ži-
votě jakožto setkání byla zcela z jiné-
ho soudku než to, co tenkrát řado-
vým našincem cloumalo! Mezi mla-
díčky sotva ochmýřenými jsem roz-
hodně nebyl sám, komu původně
učarovala úplně jiná anglická větič-
ka, totiž věta, kterou jednomu ze
sovětských šachových velmistrů
vmetl do tváře patnáctiletý Bobby
Fisher: „AND NOW, I ‘LL CRUSH
YOU. (A NYNÍ VÁS ROZDRTÍM.)"
Vzhledem k věku (i dalším fakto-
rům) jsme instinktivně tíhli přede-
vším ke konfrontaci.
Výrok zmíněný úvodem se ovšem
vymykal rovněž letitým mechanis-
mům přežívání, jež se za dlouhé
generace staly pro obyvatele české
kotliny bezmála druhou přirozenos-
tí. K životu za normalizace patřila ve
zvýšené míře opatrnost co do sociál-
ních kontaktů. Vždyť z toho či ono-
ho setkání se mohl vyklubat (řečeno
jazykem dnešní mládeže) „pěknej
vopruz". Možné negativní důsledky
vyhraněného, za normalizace non-
konformního důrazu na otevřenost
a na životní setkávání odmítal profe-
sor Opočenský přeceňovat, nezaml-
čoval je však. Obojí činil s humorem
pro něj typickým. Rozesmál nás
třeba upozorněním: „Nejsem moc
rád, když se veřejně mluví o té
BUŇCE. A už vůbec ne o OPO-
BUŇCE!" 

Opobuňka
Ano, povinným kompendiem v ofi-
ciálních přednáškách a seminářích
se v druhé polovině sedmdesátých
let na KEBF kontakt mezi studenty a
profesory zdaleka nevyčerpával. S
profesorem Opočenským jsme se
navíc jednou měsíčně setkávali v je-
ho košířském bytě. Těžko říci, který
z účastníků onoho bytového semi-
náře s pojmenováním „opobuňka"
přišel. (Snad Michal Hána? Nebo
Honza Nohavica?) Kromě debat
nad studijními tématy tvořilo příle-
žitostně hlavní náplň setkání s tím či
oním dobrodružně připutovavším
„turistou" z ciziny. (Režim v norma-
lizačním Československu se vyzna-
čoval nedůsledností v udělování víz.
Ti samí lidé, kterým byl odepřen
vstup do země jakožto „farářům",
„duchovním", „pastorům", mohli
jindy pobýt coby „pedagogové",

„profesoři", „učitelé" apod.) 
Někdy se zase mimo plánovaný po-
řad jaksi vlastní vahou vnutila aktu-
ální událost, kterou domácí média
ignorovala (např. v březnu 1978,
kdy zemřel Vítězslav Gardavský),
nebo obzvlášť výrazná příhoda ze
života. Jedna příhoda za všechny:
Ostrakizací a různými ústrky uon-
daný Milan Machovec při setkání s
profesorem Opočenským bral jako
senzační vzpruhu fakt, že tento při
jeho spatření nepřechází na druhou
stranu ulice, na protilehlý chodník,
ale naopak se k němu hlásí a baví se
s ním. (Tam, kde většina jiných auto-
maticky zavětřila „vopruz" a Ma-
chovcovi se menším nebo větším
obloukem vyhnula, vydával se pro-
fesor Opočenský stále znovu vstříc
setkání.)
Stranou naší pozornosti nezůstal
pochopitelně ani tehdejší německo-
jazyčný knižní hit, totiž obšírná
životopisná práce Eberharda Busche
Karl Barths Lebenslauf (Životopis
Karla Bartha), poprvé vydaná v roce
1975 v Curychu (a potom stále zno-
vu přetiskovaná, naposledy v roce
2005 tamtéž). Kdo z evangelických
teologů chtěl být ve druhé polovině
sedmdesátých let dvacátého století
„in", musel tento teologický bestsel-
ler znát! Mnohé pasáže z něj zazní-
valy ještě po letech na tzv. pastorál-
ních konferencích (měsíčních pra-
covních sejitích českobratrských
duchovních) od seniorátu ústeckého
až po seniorát moravskoslezský.
Nikde jsem však už znovu neslyšel
to, co vyzdvihl v opobuňce profesor
Opočenský: Za Barthovou monu-
mentální, vícesvazkovou Dogma-
tikou (která tvoří dodnes jedno ze
stěžejních děl stejnojmenného obo-
ru, nazývaného též systematická

teologie) stála také (anonymní a ne-
doceněná) práce dvou žen – neje-
nom Barthovy manželky, ale rovněž
jeho asistentky (ta Barthovi kromě
jiného obětovala vposledu i vlastní
zdraví).

Partnerství muže a ženy
Sotvaco tak potěšilo mladické ucho
jako zmínka o tom, že vedle Paula
Tillicha v oblasti sexuální etiky se-
lhal i další ze dvou nejvýznamněj-
ších protestantských teologů dvacá-
tého století! Zde se nicméně dostá-
váme k otázce zásadnější, totiž k
otázce samotného pojímání „farář-
ského manželství".
„Farářské manželství nemá být
jakýmsi vylepšením celibátu ani
náhražkou celibátu, ale především
pravým opakem celibátu, tj. manžel-
stvím." Nyní cituji sám sebe, opaku-
ji to, co jsem napsal v sérii článků o
dvojkonfesijních manželstvích, která
vyšla v letech 1990 až 1991 v evan-
gelickém týdeníku Kostnické jiskry
(jehož dnešní název zní „Evange-
lický týdeník – Kostnické jiskry";
dále jen ET-KJ). Svérázná „nauka" o
tom, že pro protestantského kazatele
má být manželství dokonalejší for-
mou celibátu (kromě běžné posluhy
obohacenou např. o servis sexuální),
nebyla v prostředí Českobratrské
církve evangelické nikdy výslovně
zformulována (natož systematizo-
vána), přesto jsem si ji svého času
„nevycucal z prstu" jako odrazový
můstek ke zvýšení argumentační
efektnosti. Visela takříkajíc ve vzdu-
chu, byla samozřejmě předpokládá-
na. (Jedno usnesení synodu z roku
1985 ukazuje tímto směrem, je však
třeba číst mezi řádky.) 

František Schilla
Dokončení příště

VŠICHNI JSME LIDI
Setkání všech, kterým vadí anti-
semitismus
Česká pobočka Mezinárodního
křesťanského velvyslanectví Jeru-
zalém (ICEJ) pořádá v neděli 15.
dubna 2007 od 14 hodin v pražské
Valdštejnské zahradě pod záštitou
předsedy Senátu PČR MUDr. Pře-
mysla Sobotky další ročník veřejné-
ho shromáždění proti antisemitis-
mu pod názvem „Všichni jsme
lidi".
Shromáždění osloví předseda Se-
nátu Přemysl Sobotka a velvysla-
nec státu Izrael v ČR pan Arie
Arazi. Tajemník Federace židov-
ských obcí v ČR Tomáš Kraus se-
známí přítomné se zprávou o pro-
jevech antisemitismu v ČR za po-
slední rok. Hlavní zahraniční host,
tajemník Evropské koalice pro
Izrael z Bruselu pan Tomas San-
dell, představí celoevropskou
vzdělávací iniciativu „Poučme se z
historie", jejímž cílem je reagovat
na snahy o popírání holocaustu a
současně upozornit na hrozivý
nárůst antisemitismu v dnešní do-
bě. Se svými osobními vzpomínka-
mi na šoa se podělí světoznámá
cembalistka prof. Zuzana Růžič-
ková. Hudebně doprovází skupina
Ester a kantor Michal Foršt.

Pozvánky

V podobenství o ráji dostal člověk
mimo jiné za úkol pojmenovat
všechny tvory. (Gn 2,19n). V umě-
ní třídit živočichy a rostliny a po-
jmenovat je dosáhl zvláštního
mistrovství Švéd Carl von Linné –
Linnaeus. Narodil se před třemi
sty lety (24. 5. 1707) v rodině evan-
gelického faráře v Röshultu. (Jeho
původní příjmení bylo Ingemar-
sson). V deseti letech ho rodiče
poslali na latinskou školu, kde ale
neprospíval. Měl však – podobně
jako třebas dánský pohádkář An-
dersen – štěstí na lidi. Jeden z pro-
fesorů rozpoznal chlapcovo nad-
šení pro kytičky (zdědil je po otci)
a vydržoval ho po celou dobu stře-
doškolských studií. Podobného
podporovatele našel Linné i při
studiu medicíny a botaniky na
univerzitě. V Uppsale poslouchal
jednoho z největších přírodovědců
oné doby Olofa Celsia. Doktorát
získal v Holandsku. Působil jako
lékař pohlavních a „prsních" cho-
rob, podnikl studijní cestu do
Laponska. Jako lodní lékař a bota-
nik projevil podobný vynikající
pozorovací talent jako mladý Dar-
win při cestě na lodi „Beagle".
Nedlouho po sňatku s lékařskou
dcerkou Sárou Maraeovou se stal
profesorem na uppsalské univer-
zitě (určitý čas i rektorem). V nece-
lých třiceti letech vydal stěžejní
dílo „Systema naturae", jež pak
stále rozšiřoval. Mezitím napsal i
řadu dalších odborných knih,
např. „Species plantarum", jež je
východiskem moderního botanic-

kého názvosloví. Linné věřil, že
příroda vzešla z Božích rukou, ale
jeho racionalistický duch ho nutil,
aby ji přehledně uspořádal. Na-
místo dřívějších často velmi kom-
plikovaných vědeckých označení
nastolil důslednou binominální
nomenklaturu, v níž jsou dvěma
latinskými slovy označeny rod a
druh tvorů a rostlin (v češtině tře-
bas hraboš polní). Pro nás je důle-
žité, že v jeho systému je i člověk,
ovšem přiřazený, jako Homo sapi-
ens, k nejpokročilejším savcům.
(Podle současného zpřesnění je
jediným nynějším představitelem
nejužší čeledi Hominidae.) Linné
měl velikou výhodu, že jeho doba
ctila vědce. On sám byl v 54 letech
povýšen do šlechtického stavu a
měl čest vítat latinskou řečí krále.
Jeho portrét, připomínající Bacho-
vu podobiznu v paruce, se časem
ocitl v Londýně a dalších světo-
vých městech, kde vznikly Lin-
néovy společnosti. On sám vytvo-
řil soukromou botanickou zahra-
du při dvorci v Hammarby. Žel ve
vyšším věku ho trápila dna a pak
byl raněn mrtvicí, takže několik let
kulhal a vázla mu řeč. Před smrtí
(10. 1. 1778) se prý dal vyvézt do
zahrady, aby se potěšil svými ky-
tičkami. Na Linnéově erbu stálo:
„Faman extendere factis" (Proslu-
lost šířit skutky). Není však jisto,
na čí slávu Linné myslel. Na svou,
či na Boží? Linné věřil, že Vše-
mohoucí vytvořil určitý počet
rostlin, které však podléhají změ-
nám, tedy vývoji. Jeho knihy byly

proto dočasně prohlášeny za ka-
cířské, na to se však brzy pozapo-
mnělo. Linné je dodnes řazen mezi
vynikající věřící vědce, jak byl tře-
bas jen o málo mladší Rus Lomo-
nosov. 

Daniel Henych
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Milý Jidáši,
protože nevím, jaká je Tvá kontaktní adresa na
zemi, posílám tento dopis prostřednictvím tisku.
Už dlouho se zabývám Tebou, Tvým původem,
Tvými cíli, činy a opomenutími. Kde ses vlastně
narodil? Jak, kdy a kde ses poprvé potkal s rabbim
Ježíšem? Jak jsi byl povolán k učednictví? Co se
mezi Tebou a velkým rabbim odehrálo? - Otázky a
zase otázky, které pro nás Židy, Tvé bratry, v prů-
běhu staletí nabývaly na důležitosti a měly dale-
kosáhlé následky. Co všechno se o Tobě říkalo!
„Velezrádce", který svého Pána prodal za „jidáš-
skou mzdu", „lupič", „zloděj" a sebevrah, jak Tě
spousta církví označuje až do dnešního dne. Po
Tvé smrti totiž někteří z vašich lidí zapsali své
vzpomínky na léta putování s rabbim. Tyto knihy
se nazývají „Evangelia" a v nich jsi líčen velice
nepříznivě.
Já tomu však nemohu věřit. Hanobící pero, kterým
jsi popisován, je až příliš ostré, když se jedná o
pranýřování těch, kdo se prohřešují proti všem
normám - což platí žel i v našich dnech. Už v době
evangelistů platilo, že lze obtížněji vykreslit dobré
než zlé, „syny světla" s větší námahou než „ děti
noci". Andělé ctnosti a hrdinové, jako například
milovaný učedník Jan, jsou vykresleni nevýrazně.
Lidé s dvojí tváří, jako nerozhodný Pilát a kolísa-
vý Petr, už získávají zřetelný profil. Nejmocněji
však působí padouchové, Salome a Ty, milý Jidáši;
berou na sebe pohoršení a vyvolávají dramatické
napětí. Vždyť víš: žádné dobré drama se neobejde
bez pořádného padoucha! Tento sklon k senzaci, ke
zveličování neblahých skutečností a lechtání
hrůzy, vedl dokonce k dnešnímu sloganu: „Only
bad news is real news" - „Jenom špatné zprávy
jsou skutečné zprávy ". Tak zůstane Tvůj neblaze
proslulý „zločin" stálým předmětem zájmu milió-
nů samospravedlivých, kteří mají vždy pravdu a
všechno vědí lépe - stejně jako je Ježíšovo ukřižo-
vání často vystaveno nebezpečí, že ve víře prosté-
ho lidu zastíní jeho vzkříšení.
Navzdory všem církevním prohlášením vždy
budeš, milý Jidáši, v povědomí křesťanů ne nějaký
Žid, nýbrž typický, takříkajíc čistokrevný Žid:
zrádce par excellence, prototyp zla, výlupek pod-
losti, člověk, který je za peníze schopen všeho, o
němž lidé tvrdí, že by byl schopen z hamižnosti
prodat i vlastní matku. Dokázal sis vůbec předsta-
vit tak působivý příběh? Vždyť už u papeže
Gelasia I. čteme v roce 495, že „Jidáš, ďáblův tova-
ryš, zanechal své proklaté jméno celému judejské-
mu národu". Kdyby ses byl jmenoval Šimon,
David nebo Jakub - kdo ví? Možná by si leckterý
samozvaný mstitel Ježíšovy smrti na kříži
nezchlazoval v průběhu let svou troufalost právě
na Židech. Když uvážíme, že Tvůj kolega a spolu-
apoštol Petr vašeho rabbiho ne méně než třikrát
veřejně zapřel, jak se lze dočíst v Novém zákoně, a
přece se později mohl stát prvním papežem, pak to
vede k zamyšlení a do srdce se vkrádá smutek. 
Zkrátka, od Tebe, Jidáši, pochází předsudek. To
dokazují nejen četné malby, sochy a obrazy v kos-
telech, které Tě portrétují s nosem jako skoba a se
špičatým židovským kloboukem, nýbrž i dnešní
slovní spojení: jidášský polibek, pravý Jidáš,
Jidášův bratr, jidášská mzda, jidášovská povaha,
jak lakonicky dokládají četné slovníky a sbírky pří-
sloví. Neonacista Manfred Röder dokonce nazval
Dietricha Bonhoeffera během soudního procesu v
roce 1978 „jidášem, který zradil svou vlast".
Skutková podstata je nasnadě. Po osmnáct století
označovala církev „Židy" za „nevěřící", protože
zůstali věrni své víře; za „hamižníky", protože Ty,
Jidáši, jsi údajně dostal „třicet stříbrných" za
vydání Ježíše; za „zrádce", protože Ty jsi údajně
zradil svého Pána. Je na čase začít tyto skutečnos-
ti podrobně zkoumat, aby vyšlo najevo, kolik prav-
dy je na těch vražedných, avšak nedokázaných
obžalobách.
Jako první svědek obhajoby přijde ke slovu „polí-
bení" v zahradě Getsemane. Kdybys byl skutečně
prohnaným zrádcem, kterého z Tebe udělali cír-
kevní otcové, byl bys dovedl vojáky k Ježíši, poky-
nul jim „ Ten to je!" a rychle se vytratil. Nic tako-
vého v Evangeliu není! Místo pokynutí a útěku -
objetí. Místo diskrétního znamení - políbení.
Nebyl to projev lásky od muže, který zapírá sám

sebe, aby vykonal těžký úkol, který mu svěřil jeho
rabbi? Ale k tomu se ještě vrátím. A potom to z
Tebe náhle vytryskne. Nejsi schopen už déle odklá-
dat a vrhneš se na Ježíše: „Rabbi, učinil jsem, co
jsi žádal!" Obejmeš ho a políbíš - a Ježíš rozumí.
„Příteli" (Mt 26,50), tak Tě osloví, a poté úpěnli-
vě naléhá jako u vašeho posledního hodu o svát-
cích Pascha: „Vykonej to teď. Je čas" (Mt 26,50).
Políbení, přátelské gesto, náznak důvěrného roz-
hovoru - výmluvná znamení, že Ježíš a Ty patříte
k sobě jako bratři.
Jako druhý svědek obhajoby nechť dopomůže prav-
dě na světlo tak zvaná „Jidášova mzda". Ty jsi
„musel" dostat přesně „třicet stříbrných", proto-
že kniha Exodus (21,32) mluví o „ třiceti šekelech
stříbra" jako náhradě za otroka - tedy nejnižší
kupní ceně za muže, kterou později vztáhne prorok
Zacharjáš výsměšně na sebe: „Řekl jsem jim: ,...
vyplaťte mi mzdu...' Tu mi odvážili jako mzdu tři-
cet šekelů stříbra. Nato mi Hospodin řekl: ,Hoď to
tavičovi...' I vzal jsem těch třicet šekelů stříbra a
hodil jsem je v Hospodinově domě tavičovi" (Za
11,12-13). Zde tedy je původ třiceti stříbrných,
které jsi podle Matouše (26,14n) dostal od vele-
kněží jako kupní cenu za Ježíše. „ Oni mu určili
třicet stříbrných" - tak to stojí u proroka i u evan-
gelisty, kteří spolu nemají naprosto nic společné-
ho! To vše bylo spojeno, protože v širokých křes-
ťanských kruzích převládá názor, že hebrejská
Bible, nazvaná Starý zákon, je vlastně jenom
předchůdkyní Nového zákona, v němž se „vše
naplnilo". Právě z tohoto důvodu jsi musel svou
„Jidášovu mzdu" hodit stejně jako Zacharjáš do
„Hospodinova domu", to znamená do chrámu
(Mt 27,5).
Mimochodem, jak oba víme a jak vědí všichni his-
torikové, za Ježíšových časů se sice používaly
denáry, dvojasy, miny, selasy, šekely a drachmy,
ale žádná mince nebo měna, která by byla známa
jako „stříbrný". Ty byly staženy z oběhu asi tři sta
let předtím. Stejným anachronismem je „odváže-
ní" stříbrných, což sice bylo běžné za časů
Zacharjáše, v době Ježíšově však bylo dávno
nahrazeno raženými stříbrnými mincemi. Moc
mě zajímalo, zda jsi skutečně byl „pokladníkem"
(J 13,29) Ježíše a apoštolů. Pokud ano, kdo Tě
ustanovil? Nebo jsi byl zvolen? Měl jsi předchozí
zkušenosti s peněžnictvím? A je pravda, že mezi
vašimi mecenáši bylo mnoho žen ?
Dnes nás vede k zamyšlení to, že každý ze čtyř
evangelistů sepsal vlastní zprávu o Jidášovi, které
si namnoze odporují. Rozpory začínají už tam,
kdy ses prý nabídl velekněžím jako zrádce. „Co mi
dáte?" ptáš se podle Matouše (Mt 25,15) typic-
kým způsobem židovských handlím, načež se
dohodnete na „ třiceti stříbrných ". Lukáš se snaží
objasnit Tvou motivaci, přičemž si to však velice
zjednodušuje: „Tu vstoupil satan do Jidáše...
Odešel, aby se domluvil s velekněžími" (L 22,3).
Tím je Tvá démonizace dovršena: stojíš mimo lid-
skou společnost a stáváš se přisluhovačem pekla.
O Tvém poměru s ďáblem čteme také u Jana:
„Tehdy vstoupil do něho satan" (J 13,27). Tato
výpověď skvěle doplňuje předchozí zprávu z téhož
evangelia, kde Ježíš říká: „Jeden z vás je ďábel" (J

6,70). Evangelista to čtenářům vysvětluje: „Mínil
Jidáše. Ten ho totiž měl zradit" (J 6,71). Jak ovšem
může ďábel vstoupit do satana, to zůstává záha-
dou. Stejně nejasné je, jak „zloděj, který měl na
starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dáva-
lo" (J 12,6), mohl až do posledního dne vykonávat
důvěrnou službu (J 13,29n). Pro tak neslýchané
obvinění z krádeže, které Jan proti Tobě vznesl,
bychom čekali pádné důkazy, zejména když tentýž
evangelista často uvádí mnoho detailů a celé roz-
hovory v epické šíři.
Zajímavá je skutečnost, že klíčové slovo „zrada",
které je každému křesťanu důvěrně známé, se jako
takové v celém Evangeliu nevyskytuje. V řeckém
textu se jedná o „paradidonai", což doslova zna-
mená „odevzdat" nebo „vydat" - přesně totéž
slovo, které později používá Pavel, aby popsal
Ježíšovu obětní smrt jako „sebevydání" (Ga 2,20).
V podstatě tak děláš, milý Jidáši, pouze to, co Bůh
sám v Novém zákoně dělá s Ježíšem: „Bůh neu-
šetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky
jej vydal" (Ř 8,32). Od této věty se stává celá paši-
jová událost řetězem sedmera vydávání: Na
Ježíšův příkaz Ty vydáváš Ježíše veleradě, která ho
vydává Pilátovi; ten ho vydává dál Herodovi,
který ho dává zpět, načež ho Pilát vydává legioná-
řům, kteří ho přibijí na kříž, a nakonec odevzdává
Ježíš svou duši Stvořiteli. Všechny tyto události si
každý může snadno ověřit v Novém zákoně, aniž
by přitom našel jediné slůvko o „zradě", která Ti
je přisuzována.
Tento sled pašijových událostí není z hlediska
evangelistů žádným neštěstím nebo překvapením,
nýbrž spíše plánovaným děním: „Bůh tímto způ-
sobem vyplnil, co předem ohlásil ústy všech pro-
roků, že jeho Mesiáš bude trpět" (Sk 3,18). Od
počátku byl Ježíš určen k tomu, aby zemřel jako
beránek Boží, který nese hřích světa" (J 1.29n).
Kdyby byl pokojně zemřel jako osmdesátiletý
moudrý tesař v kruhu své rodiny v Nazaretě - kde
by pak byla církev, naděje na vzkříšení, odpuštění
hříchů, očekávání parúsie a mnoho dalšího krás-
ného a dobrého? .
Když jsi tedy byl, milý Jidáši, tak nepostradatelný
pro spásu křesťanstva, pročpak jsi podnes démoni-
zován? Heinrich Böll jednou řekl: „Čteme-li o
Jidášově případu, musíme zároveň myslet i na
Petrův případ trojího zapření Pána a postavit oba
životy proti sobě. Musíme mít rovněž na zřeteli,
ze Petr, ač jednoznačně Žid jako všichni učedníci
a apoštolové, nikdy nebyl interpretován a předsta-
vován jako ,typicky židovský’. Židem jako tako-
vým, nejenom Židem, však zůstává Jidáš." Mnozí
se proto ptají, zda tento „padouch Jidáš“ není
ničím jiným než tendenční karikaturou evangelis-
tů, kteří ho potřebují jako protihráče k Ježíši, aby o
to jasněji a nežidovštěji dali vyniknout světlu
Nazaretského na hříšně černém pozadí Jidáše.
Milý Jidáši, mám za to, že jsi byl vřelý a slušný a
že Ti padoušství přibásnili. Přesvědčuje mě o tom
nikdo menší než Pavel, nejstarší korunní svědek v
Novém zákoně, který neví nic o nějakém „zrádci"
mezi Dvanácti! Jeho zpráva o vzkříšení, podle níž
se zjevil Ježíš o Velikonoční neděli napřed Kéfovi,
„potom Dvanácti", nikterak Tvou přítomnost

mezi nimi nezpochybňuje (1 K 15,5). Zpochyb-
ňuje všechny tři rozporuplné zprávy o Tvé sebe-
vraždě, kterou jsi údajně spáchal ještě před ukři-
žováním (Mt 27,5). To platí jak o Tvém oběšení
(Mt 27,3-10) a Tvém roztržení (Sk 1,15-20), tak o
Tvém fantazií opředeném hnilobném rozkladu, o
kterém mluvil biskup Papias z Hieropole kolem r.
130. Protože náhradní volba apoštola Matěje jako
dvanáctého apoštola -údajně za Tebe - proběhla až
čtyřicet dní po oné první Velikonoční neděli (Sk
1,21-26), bylo by se muselo říci u vzkříšení: Zjevil
se „potom Jedenácti". Je myslitelné, že by Pavel
nevěděl ani o „zradě", ani o Tvé předčasné smrti?
Protože čteme i v Petrově (mimokanonickém!)
evangeliu, že Ježíše po jeho ukřižování oplakávalo
„jeho dvanáct učedníků", máme dva důležité
svědky, abys mohl být zproštěn obžaloby.
Ještě závažnější však je prostá rozumová úvaha:
Co jsi vlastně měl vyzradit? Ježíš se celé dny zdr-
žoval na veřejnosti v Jeruzalémě, obklopen svými
učedníky a četnými přívrženci. Byl nejen známou
postavou ve městě, nýbrž také učíval na chrámo-
vém nádvoří před tisíci Židy. Ježíš sám to jedno-
značně potvrzuje: „Denně jsem sedával v chrámě
a učil" (Mt 26,55). Sotva tedy bylo zapotřebí taj-
ného agenta, aby ho identifikoval. Za takových
okolností nebylo při nejlepší vůli nic - naprosto
nic! - co bys byl mohl „zradit" úřadům.
Protože Jan napsal své evangelium, jak známo,
teprve kolem roku 100 po Kr., má i řada známých
křesťanských teologů za to, že využil Tvou posta-
vu, aby jejím prostřednictvím očernil celé židov-
stvo, a tak snáze oddělil církev od židovstva.
Jeruzalém byl mezitím dávno zbořen a církev byla
na cestě stát se církví z pohanů. Rudolf Bultmann
řekl, že je přesvědčen, že celý jidášský komplex má
„ legendické zabarvení", takže je nemožné rozlišit
pravdu od smyšlenky. Jak jsem už řekl, nikdy jsem
nezpochybňoval Tvou historičnost, která však
byla zatemněna hrubými pomluvami.
Základní otázka, která trápí mne i jiné, zůstává:
Co Tě přimělo k tomu, abys tehdy svého oblíbené-
ho rabbiho vydal? Různí teologové nám nabízejí
řadu různých obvinění: nechal ses vést pýchou a
ctižádostí; prý sis myslel, že všechno víš lépe, a byl
jsi přesvědčen, že si vynutíš rychlejší příchod
nebeského království, nebo že Tě připravila o ro-
zum žárlivost na Jana, „milovaného učedníka";
chtěl jsi prověřit Ježíše a jeho poslání, zda byl sku-
tečně Mesiášem či nikoli. Tyto a mnohé další
výklady mi nejsou jasné. Zdá se mi, že klíčem k
Tvému jednání je Tvé příjmení. Iškariot - toto
jméno je uvedeno v šesti různých variantách,
které dávají tušit, že v evangeliích došlo k redakč-
ním úpravám.
Má nám být zatajeno hrozné tajemství, že totiž za
jménem Iškariot vězí latinské slovo sicarius, v
římské době označení strany zélótů? Že jsi patřil,
milý Jidáši, k izraelským bojovníkům za svobodu,
nám překvapivě potvrzuje starolatinský překlad
evangelií, Vetus Latina, který Tě představuje jako
„Jidáše zélótu". Nemýlím se, když se domnívám,
že mezi apoštoly byli ještě další „zélóti"? Jako
například Šimon, který nebyl „Kananejský",
nýbrž „kanáana", tzn. horlivec? Také Petrovo pří-
jmení Bar-Jona ukazuje tímto směrem. Rovněž
dva synové Zebedeovi, kteří jsou označeni jako
„synové hromu" (Mk 3,17), nepůsobí dojmem, že
by byli pacifisté. Dnes už jenom tušíme, jak velice
vás, Židy, Římané utlačovali. Pracovali jste jako
pět stejně smýšlejících druhů ruku v ruce? Cenil
si Tě Ježíš natolik, že Tě pověřil nejtěžším úkolem
- abys ho vydal úřadům? Nebo Ti došla spásná
trpělivost a Ty jsi ho chtěl donutit k spásnému jed-
nání?
Nemýlím se, když se domnívám, že jste v předve-
čer Ježíšova zatčení slavili hod Pascha všichni spo-
lečně? Nedovedeš si představit, kolik obrazů zde
vystavují ve všech galeriích, kde jste - nelekni se,
prosím! - vyobrazeni jako jedlíci šunky a selského
chleba - a to ve svátek Pascha! Tak vás i v umění
odcizili vašim židovským kořenům! Ostatně, na
žádném z těch obrazů se nevyskytuje ani jedna
žena nebo dítě. Jistě jste přece v horní místnosti 
(L 22,15) slavili - jako my všichni podnes - tuto
rodinnou slavnost v kruhu všech příbuzných a
blízkých. Kde byla Marie Magdalská, obě Marie,
Petrova žena a tchyně, Zebedeova žena a všichni
ostatní? Evropští malíři je všechny bez výjimky

Velikonoce 2007 

Ivan Jilemnický, Vzkříšení, Modlitebna Českobratrské církve evangelické Most
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vyhostili do kuchyně. Oslava musela být vskutku
veselá, neboť mi je nápadné, že si později v
Getsemanské zahradě někteří z vás několikrát
zdřímli, jak nám vypráví evangelium. Nemohu si
zde odpustit poznámku, že se nám každým rokem
stává v pašijní noci, po požití předepsaných čtyř
pohárů vína, totéž. Že by výtku „ to jste nemohli
jedinou hodinu bdít se mnou?" (Mt 26,40) vloži-
li Ježíšovi do úst až později ?
Avšak zpět k oné noci. Jak víme, Ježíš svou cestu
na kříž vysloveně předpověděl (Mk 10,33n) a zdů-
raznil: „Nikdo mi život nebere, ale já jej dávám
sám od sebe" (J 10,18). Dokážeš si vzpomenout,
Jidáši, kdy dospěl k přesvědčení, že musí zemřít
zástupně za jiné, aby pro ně získal smíření -zcela
ve smyslu trpícího Božího služebníka v 53. kapito-

le proroka Izajáše? Oznámil Ti, že se jeho mesiáš-
ství zjeví teprve jeho smrtelným utrpením? Je to
skvělý důvod, proč jsi, sice zdráhavě, avšak nako-
nec svolně dopomohl svému milovanému rabbi-
mu, na základě jeho vlastního přání, k utrpení?
Dodatečně jsme se o tomto spasitelném dění
dozvěděli, že krutý Pilát (L 13,1) se v tomto pří-
běhu z dějin spásy beztak chtěl zbavit rabbiho jako
mesiášského buřiče lidu. Proto poslali Římané
plukovníka (chiliarchos) s celou kohortou šesti set
mužů (J 18,12), aby ho zatkli. A je pravda, že jsi
rabbiho po jeho tragické smrti na kříži následoval
ve smrti?
Můj milý, nepochopený Jidáši! Téměř po dvě tisí-
ciletí jsi byl neprávem zneuznáván, zatracován a
démonizován. Doby se však začínají poznenáhlu

měnit, jak sis možná všiml i z nebe, kde jistě pře-
býváš, nikoli dole, kam Tě mnozí křesťané umis-
ťují. Místo sváru a rozkolu začínají církve s námi
vést dialog. Postupně berou na vědomí, že Ježíš,
všichni apoštolové a celý první sbor byli Židé.
Tak mohl protestantský teolog Karl Barth napsat:
„Je tedy pravda, že i Jidáš vytrpěl smrt zástupně
za ostatní... Že Ježíš ve skutečnosti nešel na smrt,
která byla nutná pro hřích všech apoštolů, sám.
Jidáš šel s ním" (Kirchliche Dogmatik II, 2, str.
532). 
Dokonce i kardinál Etchegaray Ti nedávno napsal
přátelský dopis, v němž zdůrazňuje, že Ježíš,
„který ještě na kříži svolával odpuštění svého Otce
na všechny lidi... i pro Tebe získal odpuštění". A
svůj dopis končí slovy: „Adié, Bohu poručeno,

Jidáši!" (Wie der Esel von Jerusalem, Mnichov
1985, str. 20).
Bude-li toto odbourávání křesťanských předsudků
a obrazů nepřítele pokračovat, měla by Tvá reha-
bilitace být pouze otázkou času. Do té doby však je
třeba ještě udělat mnoho, než se Tvůj příběh sebe-
oběti roznese od Fríských ostrovů až do horního
Bavorska. 
Máme velkou naději, že nový duch porozumění
najde odezvu také na všech kazatelnách a ve všech
hodinách náboženství!
S pozdravem šalóm, 

Tvůj Pinchas (Lapides)
Přeložil V. D. Schneeberger

Kdo jsi Jidáši? Návrat domů. Praha

Mluvíme-li o „výsostném právu na smrt
jedince", je to taky trochu z nouze ctnost,
protože vyhnout se jí (žel?) nelze. Mezi
těmi, kteří se pouští do polemiky kolem ože-
havého problému, patří také redaktor
Reflexu Jiří X. Doležal. Ve své polemice dost
zbytečně vyostřuje zavilý útok na křesťany,
církve, křesťanství. Činí tak šmahem a nedě-
lá si starosti s argumenty. Uvede jediný,
svůj. Církev přijde o ovečky, z nichž má uži-
tek. Nechce se věřit, že tak obeznalý autor
na nic jiného nepřijde a papouškuje tezi o
zahrabání sebevrahů u zdi.
Předně téma sebevraždy je v křesťanství
dodnes velice živě probíráno. Dokonce řím-
skokatolický pohled v určitých případech
situaci sebevrahů chápe, ba připouští: např.
na základě Ježíšova vyjádření, že „nadto
nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí
život za přítele". Tak obětoval svůj život v
koncentráku např. Maria Kolbe namísto
otce rodiny. Také zajatci páchají sebevraždy,
aby neprozradili druhé. Podobně je vnímá-
na složitost situace psychicky nemocných a
kanonické právo pohřeb sebevrahů připou-
ští.
V protestantismu je zřejmě širší pole, pojí-
mající zoufalství, věc svědomí, hanby,
depresi, ztrátu perspektivy, náhlý akt v
mezní situaci jako problém, nad nímž těžko
vyřknout ortel. Otevřenou zůstává i otázka
protestu, jakou byla smrt Jana Palacha.
Bezesporu hluboce zasáhla jednu generaci.
On sám byl evangelík a pohřbíval jej jeho
farář Jakub S. Trojan. Na hrob sebevrahů
smíme nejspíš položit květ, možná i jako
smutný podnět pro nás, nakolik jsme dru-
hým povzbuzením, aby byli fascinováni
životem.

Jan Kašper

Pohnutý osud měla udánlivá sebevražedky-
ně Marie Alexandrine Freiin von Vetsera
(1871-1889). Poté, co záhadně zemřela v
Mayerlingu, byla tajně příbuznými převeze-
na na hřbitov v Heiligenkreuz a za pohnu-
tých okolností nestandardně, provizorně
pohřbena u kostelní zdi. Později se jí dostalo
řádné hrobky, pořízené její matkou, a hřbitov
se stal jakýmsi poutním místem, s nímž měla
úřední místa značné potíže. Mělo také být
zamlčeno, že se nejen stala souputnicí korun-
ního prince Rudolfa i ve smrti, nýbrž že nej-
spíše byla jím zastřelena, než si také on sám
vzal život. Hrob baronesy poutá pozornost
dodnes, žel i neblahou, když byl rozkryt a
poničen ruskými vojáky. Později konečně v
roce 1959 byly ostatky zemřelé opět řádně
uloženy v hrobce. Za podivných okolností
byly nelegálně, tajně, kosterní zbytky - ostat-
ky vyňaty v roce 1992, v témž roce zajištěny
policií a posléze za pozornosti médií se ověři-
lo, že hrob byl skutečně prázdný. Konečně
další, již oficiální zkoumání kosterních pozů-
statků prokázalo, že Mary Vetsera zemřela
průstřelem lebky. Až od té doby je dokázáno,
že korunní princ Rudolf zastřelil svou milen-
ku armádním revolverem jako předehru
vlastní sebevraždy. Do té doby byla přiživo-
vána hypotéza, že mladá žena si připravila
smrt sama. Zatím poslední pohřeb baronky
Mary Vetserové se konal 28. října 1993. Není
jasné, proč se to i tehdy dálo v časných ran-
ních hodinách s vyloučením veřejnosti, avšak
s požehnáním kněze, opata Gerharda
Hradila. Na hrobě Marie Alexandrine Freiin
von Vetsera můžeme číst biblický epitaf „Jako
květ vzejde a zvadne, prchá jako stín a neob-
stojí" Job 14,2. A můžeme také položit květinu
na její hrob.

Jan Kašper 

Smrt fascinuje Baronesa, která si nevzala život

(2007, režie Mel Gibson)
Jako u Umučení Krista, i u nového Gibsonova filmu zní ver-
dikt většiny recenzí stejně: "Příliš násilné." Tento snímek sku-
tečně v divákovi navozuje dojem krvavých orgií. Snad kdyby
se režisér řídil zásadou "méně je někdy více", soustředilo by se
více pozornosti na jeho hluboké umělecké a duchovní posel-
ství. Ale spíše ne. Zdá se, že je pro většinu recenzentů poho-
dlnější soustředit se na formu, než se vypořádat s nepříjem-
ným soudem nad kainovskou přirozeností člověka, s pravdi-
vým obrazem světa bez Krista. Vždyť násilí a sexualita bez
obalu je již po několik desetiletí běžným výrazovým pro-
středkem mnoha filmů kulturní obcí přijímaných, téměř "ka-
nonických". (Jmenujme např. Saló, 120 dnů Sodomy, Fargo,
Koridu lásky.) Přitom nad mnohými snímky, které jsou v
zobrazování násilí stejně bezprostřední, si lze klást otázku,
jestli u nich právě kochání se násilím není jediným smyslem.
Možná je však naše civilizace svým pohodlím tak otupělá, že
prostě takový jazyk potřebuje, aby ji sdělení vůbec nějak oslo-
vilo. Křesťan cítí oprávněně ostych při sledování doslovného
lidského utrpení. Čestně na ně může hledět jen s vědomím:
Na místě trpícího bych mohl být já. Gibsonův snímek tomuto
postoji vychází vstříc. Film vyvolal dohady nad autorovým
duševním zdravím. Sdílím je i já. A přece si říkám: U Gibsona
se až zvrhlá záliba v násilí snoubí se soucitem a tak je promě-
ňována k něčemu vyššímu.

Umučení Krista bylo vlastně Křížovou cestou převedenou na
plátno. Apokalypto je pak svou osnovou jakousi křížovou ces-
tou bez Ježíše. Na začátku snímku se seznámíme s kmenem
pralesních Indiánů. Gibsonovi se podařilo vystihnout podsta-
tu kmenového života. Něco z tohoto typu pospolitosti nám
není cizí — podobná je naše zkušenost z dětské party, ze
základní školy, z vojny, možná z něj něco zůstalo i ve venkov-
ském životě. Nečekejme však nějaké "nevinné děti přírody".
Už na začátku prohlédá Gibson náš hýčkaný mýtus o "nevin-
ném dětství lidstva". Naši hrdinové nejsou dobří. Je v nich
dost zlomyslnosti a šikanérství. I při tom a navzdory tomu je
pojí velmi intimní blízkost. Jako prolog dalšího děje vypráví
stařec u ohně báji o stvoření člověka. Zde i dále Gibson mistr-
ně využívá nečekaných styčných bodů středoamerické myt-
hologie a Písma svatého. Vesnice je záhy přepadena "civilizo-
vanějšími" Mayi. (Podobně jako v knize Dědicové. Motivů
známých z díla W. Goldinga se ve filmu objeví více).
A tehdy začíná řetěz ukrutností, který končí až se závěrečný-
mi titulky. Naši hrdinové jsou vedeni do zajetí. Týraná těla
zajatců jsou plátnem, na která Gibson v náznacích maluje
pašijové symboly. Ozývají se modlitby o pomoc k přírodním
božstvům, kterým jako by chyběl jen krok k volání ke skuteč-
nému Zachránci. Prales se změní v město a my rozeznáváme
známe obrazy prvních kapitol Geneze. Je před námi Veliký
Babylon s chamtivostí, neřestí a krutostí. K zástupu zajatců

křičí toto město o pomoc podobně jako četní ubozí k průvodu
Kristově v evangeliích. Zde ovšem marně. Nade vším ční věž:
Krutá bestie neomezené moci a manipulace s davem. Průvod
zajatců je jakási zvrhlá Kalvárie, mayský zikkurat je falešná
Golgota. Neobětuje se zde král nebes dobrovolně pro druhé;
ale králové světa obětují  druhé svým cílům. V pyramidě a
davu pod ním jako by probleskl Stalin, Hitler a tak mnozí jim
podobní. Kde není toho, kdo by se za druhé obětoval, zbývá
jen útěk.
V průběhu děje zaznívá proroctví o Černém Jaguáru (mimo-
chodem, černý leopard je jeden z četných středověkých sym-
bolů Krista), který ukončí vládu svévole, pod jehož pohledem
zmizí země i nebe. Štvanici na člověka pak náhle utnou špa-
nělské lodě na obzoru. (Podobně jako v Pánu much.) V ten
moment žena hlavního hrdiny, ukrytá v jeskyni, porodí.
Jakoby velmi naturalistický obraz slov Apoštola: Celé tvor-
stvo sténá k porodu. Máme chvíli dojem, že film je obhajobou
španělské kolonizace. Slova hlavního hrdiny nás však pře-
svědčí o opaku. To ještě není ten nový život, snad jen počátek
konce.
"Za všechno může odcizenost člověka přírodě, kulturní neto-
lerance. To se musí změnit. A když o tom mluvíme, jsme z
obliga." Tak zní odpověď sekulárního světa na zlo. Apoca-
lypto jde dál, za tyto laciné řeči. Obrací totiž tázání po půvo-
du zla od ideologie k samotné hříšné podstatě člověka. Proto
snad ani nemohlo být sekulární kulturní veřejností přijato
kladně. O to víc by nemělo uniknout žádnému křesťanu, který
ovšem dokáže snést jeho velmi hrubý a krutý jazyk.

Tomáš Pavelka

O předivné tiché moci

Dietrich Bonhoeffer

Ta divná dobrá moc svou sílu dá mi 
a věrně povede můj každý krok. 

Jí obklopen i dnes chci býti s vámi 
a s vámi prožít tento nový rok.

Mé staré srdce ještě prudce buší 
a těžce nese zlobu těchto chvil; 
ach, Pane, podej vyplašené duši 

svou spásu, již jsi pro ni připravil.

Máš-li však pro nás hořký kalich strastí, 
jež trpce přetékají přes kraje, 

my přijmeme jej, nechceme se třásti, 
vždyť s námi vždy Tvá dobrá ruka je.

A kdybys dopřál, Bože milostivý, 
na světě radost v jasu slunečním, 

pak prožitého dobře pamětlivi 
svůj život celý dáme k službám Tvým.

Své tiché světlo, jež se jasně skvěje, 
nech teple prozařovat naši noc 
a dej, ať smíme spatřit obličeje 

svých milých, které provází Tvá moc.

Když po vichřici soumrak plyne tiše, 
rád chorálu bych lidstva naslouchal
a za zdmi slyšel nést se výš a výše 

Tvých věrných dětí vděčnou píseň chval.

Moc předivná nás tiše obestírá,
a proto čekám příští uklidněn. 

Bůh je dnes s námi, svědčí naše víra,
a bude s námi každý nový den.

Napsáno ve vězení SS v Berlíně
Přeložili Dagmar Pokorná a Petr Pokorný

Apocalypto - nový film Mela Gibsona


