
HLAHOL BOHU, CELÁ ZEMĚ!
Žalm 66

Hlaholit, případně po kralicku plé-
sat, by se mělo, neboť si to Stvořitel
všehomíra bezesporu zaslouží. 

V případě pochybností nás moudrý
Jób odkazuje k dobytku, ptactvu,
křoviskám a mořským rybám. Ti
všichni dobře vědí, že Boží ruka vše
učinila a ve stejné ruce že je život
všeho, co žije (Jób 12). Možná právě
proto žalmista v prvním verši svého
zpěvu vyzývá zemi, aby s hlahole-
ním začala jako první. Země se
vším, co je na ní, se ještě klanět umí
a žalmy zpívá z plného hrdla. I
když… Není to už, co bývalo.
Vzhledem k tomu, že pozemských
živočišných a rostlinných druhů v
posledních letech kvapem ubývá,
nejspíš za pár desetiletí zbude 
k chválení Hospodina jen tristní ne-
příliš rozmanitý chór. Možná se ale
k hlaholení připojí jedna poměrně
nová rocková kapela, kterou tvoří

příznaky klimatických změn. Nadě-
lá ale dost rámusu a člověku na
jejích koncertech běhá mráz po zá-
dech. Co naplat, hlaholit se musí, a
když už to člověk sám neumí a zemi
a jejím tvorům to nedovolí, musí se
toho chopit někdo jiný. Jenom není
jisté, jestli se tohle plésání dá vůbec
dlouhodobě přežít. Jako už tolikrát
v dějinách našeho světa, zbývá nám
pouze naděje, že při té „chůzi
ohněm a vodou", při tom „tříbení",
které jsme si svou bezohledností
sami připravili, nezůstaneme opuš-
těni. Zbývá naděje, že Bůh, stejně
jako v případě žalmisty, naši modlit-
bu nezamítne a neodepře nám své
milosrdenství.

Petr Červinský
kazatel BJB, Liberec

Evangelický
týdeník
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Poselství k 3. neděli po Velikonocích

O letošních Velikonocích jsem se
znovu zamýšlel nad zvláštní větou v
závěru Lukášova podání o posled-
ním zjevení Páně učedníkům v Je-
ruzalémě (L 24,36-45), kde čteme v
ČEP, že „učedníci nevěřili – pro
samou radost" (v.41). Jde o známé
dramatické líčení situace. Učedníci
se nejdřív „zděsili a byli plni strachu,
poněvadž se domnívali, že vidí ducha"
.Pán jim tedy ukázal své ruce a nohy,
aby je přesvědčil, že je skutečně z
masa a kostí. Oni však ani tomu „pro
samou radost nemohli uvěřit a jen se
divili". Proto je Pán ještě požádal o
jídlo a „pojedl před nimi". A posléze
„jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu",
že se muselo naplnit všechno, co je o
něm psáno v zákoně Mojžíšově, v
Prorocích a Žalmech, aby toho byli
svědky. – Již v Nedělní škole mne
zde překvapovalo - tehdy podle kra-
lického znění - že učedníci „nevěřili
pro radost, ale divili se" (v.41). Což-
pak jim mohla radost bránit ve víře?
Když pak vyšel v r.1951 nový pře-
klad prof F. Žilky, držel se též pů-
vodního řeckého znění: „Když ještě
nevěřili pro samou radost a žasli…"
Nevěřit z důvodu radosti (v původ-
ním textu je „od radosti"), to zní jako
paradox! A přece můžeme mít i pro
toto emotivní pojetí pochopení.
Vždyť tu jde o něco, co je tak krásné
a radostné, až to je k neuvěření! -
Nicméně mne zde zajímalo, zda exi-
stují v tomto paradoxním textu i
nějaké pokusy o přijatelnější znění či
výklad. První jsem našel u J. A. Ben-
gela z konce 18.stol., který zmírnil
slovo „nevěřili", aby připomněl, že
učedníci museli věřit, jinak by se
neradovali; že však nával radosti v
nich ještě přesáhl plnou víru. Mo-
derní německý překlad Die gute
Nachricht se  už snaží o vysvětlení:
„Když to při své radosti a údivu ještě

stále nemohli pochopit…" A podobně i
anglická Good News Bible: „Oni
stále ještě nemohli věřit, byli plni rados-
ti a údivu." O zcela radikální překlad
se pokusil prof. W. Barclay: „Když se
stále domnívali, že je to příliš krásné, aby
to byla pravda, a žasli…" Toto je asi
přiměřený překlad podle smyslu.
Je zajímavé, že Nestle-Alandovo vy-
dání řeckého Nového zákona nám
nabízí při tomto verši tři biblické
odkazy jako náměty pro domýšlení
jeho smyslu. První odkaz je na Gn
45,26 o praotci Jákobovi, který ne-
mohl věřit radostné zprávě svých
synů po návratu z Egypta, že jeho
milovaný syn Josef je živ: „Omdlelo
srdce jeho a nevěřil jim." Druhý odkaz

je na Ž 126,l - o návratu sionských
zajatců z babylonského zajetí, kteří
se „radovali, neboť jim bylo jako ve
snu".  Třetí odkaz na Sk 12,14 se týká
zmatku služky Rodé, která poznala
po hlasu Petra, který se vrátil z věze-
ní a zatloukl na domovní dveře, ale
„pro radost neotevřela dveře, ale běžela
to oznámit dovnitř". - Radost, která na
chvíli přesahá smysly i víru, nemůže
být na škodu, ale naopak víru utvr-
zuje. Je jakoby naplněním slov Páně
učedníkům ještě před Velikonocemi:
„Budete mít zármutek. Uvidím vás však
opět a vaše srdce se zaraduje – a vaši
radost vám nikdo nevezme." (J 16,22)

Jiří Otter

Bezpočet romských organizací a snad stovka jednotlivců podala
trestní oznámení na Jiřího Čunka za jeho výrok o „opálených
lidech, kteří dělají binec a zapalují ohně na náměstích". Jiří
Čunek je kontroverzní politik a jeho výrok byl jistě nevhodný a
nešťastný, nicméně přisuzuje se mu větší význam, než by měl
mít. Popularita Jiřího Čunka po tomto výroku opět stoupla, za-
tímco dříve vzhledem k neustálému tlaku médií klesala.
Romům fandím a přeji jim, aby se k nim naše společnost chova-
la lépe a moudřeji. Trestní oznámení ovšem není správným kro-
kem.
I mnozí křesťané se někdy diví, když tvrdím, že naše společnost
se k Romům chová macešsky. Vždyť je přece živí ze štědrých
sociálních dávek!? A vy byste je, bratře, chtěl mít za sousedy?
Většinou nevědí, že i když se Rom pokouší sehnat práci, je od-
mítnut mnohem častěji než bílý, a pokud práci sežene, je velmi
pravděpodobné, že za tutéž práci dostane o tisíc až dva tisíce
méně, než by na jeho místě dostal bílý. Abych jmenoval alespoň
jeden problém (je jich bezpočet).
Slovo „pokání" je v naší sekulární společnosti prakticky nezná-
mé. Přitom se bez pokání romská otázka nevyřeší, a to ani inte-
grací, ani asimilací. A pokání potřebují činit obě strany. Bílí ze
skrytého rasismu a bohorovnosti, s jakou k romské problemati-
ce přistupují, Romové z bezohlednosti, s níž dokonce i většina
jejich představitelů odmítá uznat, že mezi Romy rozšířený způ-
sob života může bílým skutečně právem vadit. 
V žádném případě by nebylo správné hájit výrok Jiřího Čunka.
Z romské komunity ale bohužel nezazněl jediný hlas do vlast-
ních řad: Není na tom přece jenom něco pravdy? Proč pod „opá-
lenými lidmi" hned všichni chápou nás, a ne třeba Indy či čer-
nochy? Pokud se budou obě strany řídit heslem „nejlepší obra-
na je útok" a podávat na sebe trestní oznámení, můžeme očeká-
vat jen vyhrocení situace, nikoli smysluplné řešení.
Bohužel, řešení závažných společenských problémů se zpravi-
dla neobejde bez pokání a sebezpytování.
I zde může jít církev příkladem. Dokonce zde má nezastupitel-
nou roli. 

Dan Drápal

Žaloby či pokání

Velikonoční víra mezi bázní a radostí 

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

NAD BIBLÍ

Ku podivu předvedli nám je v nej-
zlovolnější podobě Josefovi bratři.
Starý Jákob si ho ze všech svých
synů nejvíce zamiloval. Udělal mu
pestře tkanou suknici. Když to
bratři viděli, začali ho nenávidět a
nepromluvili na něho pokojného
slova (Gn 37,3.4). Jejich původní
pohanská krev se vzbouřila proti
vyvolení, jež patřilo i jim jako
Abrahamovým potomkům, ale
oni se nedokázali smířit s tím, že
by jejich bratr Josef měl být první
vyvolený mezi sobě rovnými. Jeho
darovaná, pestře tkaná suknice je
dráždila k nenávisti, která vždy
směřuje k smrti. Ten příběh je ži-
vý, opakuje se v širší rodině: židé
byli od křesťanů nenáviděni a pro-
následováni až k smrti. Dějiny mi-
nulého století potvrdily, že židov-
ství obstálo v duchovním soumra-
ku Evropy se ctí a v smrtelném
ohrožení se stalo svědectvím o
bezbranném Bohu, jenž své vyvo-
lené neopouští ani ve smrti. Je to

pro křesťany nezapomenutelná
výzva, aby nesli své vyvolení v
Ježíši Kristu a potlačovali v sobě
pohanství, které tolikrát propuka-
lo v nenávist proti prvním nosite-
lům Božího vyvolení, židům.
Ta nenávist se nejprve projevuje v
podobě odporu vůči Starému zá-
konu, který vypravuje, jak došlo k
vyvolení Abrahama a jeho po-
tomků za zvláštní lid: národy mají
své bohy, židé a křesťané mají jedi-
ného Hospodina, stvořitele nebe i
země, jenž nepatří mezi bohy,
nemá s nimi nic společného, ne-
bydlí na jejich Olympu. Židé
ovšem nejednou dokázali, že bez
pomoci křesťanů unesli své vyvo-
lení a věrnost knize. Už by se však
nemělo opakovat, aby v tom zů-
stali sami! Nebyl by to konec
židovství, ale křesťanství.
Pohanská krev některým křesťa-
nům namlouvá, aby se distanco-
vali od židů a jejich knihy. Říkají:

Pohanství v nás

Budova Evangelikálního teologického semináře Církve bratrské v Praze

Dokončení na str. 4
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CÍRKVE PŘIJALY S NADĚJÍ SLOVA MINISTRA KULTURY O RENTĚ ZA MAJETEK
Praha, 28. března 2007 (čtk). Signál z ministerstva kultury, že by vláda
byla v budoucnu zřejmě ochotna uvažovat o rentě vyplácené církvím za
státem nevrácený majetek, přijali církevní představitelé s nadějí. Dou-
fají, že se bude o tomto tématu dále jednat. Ministr kultury Václav
Jehlička (KDU-ČSL) podle tisku souhlasí s tím, aby se církvím formou
renty vyplatila postupně miliarda korun. Právu řekl, že případná jed-
norázová výplata je nereálná. "Užitečnější se jeví výplata renty v řádu 'x'
let," uvedl a dodal, že o tom bude mluvit s předsedou katolické biskup-
ské konference Janem Graubnerem. Olomoucký arcibiskup Graubner
chápe toto vyjádření jako projev dobré vůle ministra. Jakékoli cifry nic-
méně považuje za předčasné, neboť věc podle něj bude teprve předmě-
tem jednání. ČTK jeho reakci tlumočilo tiskové středisko biskupské
konference. Také Českobratrská církev evangelická vyjádřila potěšení,
že představitelé státu slyší na ideu, aby církve dostaly finanční náhradu
za nevydaný majetek. Církve sdružené v Ekumenické radě církví se již
dříve shodly na návrhu České biskupské konference, preferují dlouho-
dobé finanční vypořádání nároků církví, řekl ČTK patriarcha Církve
československé husitské Tomáš Butta. Jeho církev sama podle něj
upřednostňuje kooperační vztah se státem - příspěvky na činnost, které
by zohledňovaly přínos církve pro širokou veřejnost. "Činnost nábo-
ženských obcí je hrazena z vlastních příspěvků a darů," dodal. (část
článku)

www.cs.christiantoday.com

NEVYJASNĚNÉ VZTAHY SE STÁTEM A KONTROVERZNÍ KAUZY URČUJÍ PREZEN-
TACI CÍRKVÍ V MEDIÍCH
Praha, 29. března 2007 (christnet). S výjimkou katolické církve věnova-
lo zpravodajství celostátních elektronických médií dění v církvích od
počátku roku 2006 do 22. března 2007 marginální pozornost. Počet přís-
pěvků, v nichž byla prezentována Římskokatolická církev, byl téměř 8x
vyšší než druhá instituce v pořadí - Federace židovských obcí, a 10,5x
vyšší než v případě Církve pravoslavné. Media Tenor analyzoval 565
příspěvků o církevních organizacích, které odvysílalo zpravodajství ČT,
TV Nova, TV Prima a ČRo1. Analýza ukázala, že církve na sebe v České
republice nedokáži upoutat dostatečnou mediální pozornost. Tematic-
kou agendu zpravodajství o církvích ve značné míře utváří jejich vzta-
hy a spory se státem, případně kontroverzní dění v rámci jednotlivých
organizací, jimiž na sebe ve sledovaném období obrátila mediální zájem
například Církev československá husitská kvůli kauze pražského bis-
kupa Karla Bicana. 

www.christnet.cz

SRC POBLAHOPŘÁLA SVĚTOVÉ LUTERÁNSKÉ FEDERACI K 60. VÝROČÍ
Ženeva, 28. března 2007 (cest). Světová rada církví (SRC) vyjádřila svou
podporu Luterské světové federaci (LWF) během oslav 60. výročí jejího
založení. "Pevný vztah" mezi LWF a Světovou radou církví lze charak-
terizovat "nejen jako vzájemné přijetí a respekt na cestě k jednotě, ale
také jako společné svědectví členských církví v jejich službě celému lid-
stvu," uvádí poselství, které Světová rada církví předala LWF k jejímu
60. výročí. SRC pogratulovala Luterské světové federaci k 60 letům
růstu ve společenství a svědectví a vzpomenula její "neúnavné úsilí" při
výchově luterské identity, která je ekumenicky otevřená a štědře sdílí
své duchovní dary a možnosti.
Poselství bylo předáno Rev. Dr. Walterem Altmannem, předsedou ústřední-
ho výboru SRC, 24. března během celosvětového koncilu LWF v Lun-
dech ve Švédsku. SRC si přeje usilovat v budoucnosti o ještě bližší vzá-
jemnou spolupráci. "V budoucnu očekáváme užší vzájemnou koopera-
ci zejména při společné odpovědi na měnící se církevní a ekumenické
pozadí naší doby a naléhavé otázky, kterým církve v dnešní době čelí,
včetně globalizace, ekonomické nespravedlnosti, HIV a AIDS, násilí a
porušování lidských práv."

www.cs.christiantoday.com

PŘEDSTAVITELÉ CÍRKVÍ VÍTAJÍ ZÁMĚR VYTVOŘIT SPOLEČNOU VLÁDU
Dublin, 28. března 2007 (čbk). Oznámení o rozhodnutí ustanovit v Se-ver-
ním Irsku společnou vládu, na které se budou podílet zástupci katolic-
ké i protestantské strany, vítají církevní představitelé všech církví.
Církevní představitelé z katolické, presbyteriánské, anglikánské a meto-
distické církve povzbuzují své věřící k dalším modlitbám za svá spole-
čenství. Podle britské sekce katolického mírového hnutí Pax Christi je
společná vláda dluh všem obětem dlouholetého konfliktu. Irská prezi-
dentka Mary McAleese, která se 23.3. setkala s papežem Benediktem
XVI. řekla, že Svatý otec považuje tuto společnou severoirskou vládu za
"silné křesťanské svědectví" všem dalším oblastem, kde probíhají kon-
flikty postavené na náboženských základech.

www.christnet.cz

KŘESŤANŠTÍ VEDOUCÍ V KNESSETU POPROSILI O ODPUŠTĚNÍ ZA STALETÍ
ANTISEMITISMU
Jeruzalém, 29. března 2007 (christnet). Téměř 200 křesťanských předsta-
vitelů reprezentujících stovky tisíc křesťanů mnoha národů zaplnilo
izraelský parlament, aby poprosili o odpuštění za staletí antisemitismu,
podmíněného tradičním křesťanstvím. Informuje o tom server
Jerusalem Newswire. Hosté byli pozváni Výborem pro křesťanské spo-
jence (KCAC), který již třetím rokem v rámci izraelského Knessetu zpro-
středkovává oficiální spolupráci mezi křesťanskými podporovateli
Izraele a židovským státem. Dopis s prosbou za odpuštění uznává zlo
činěné židovskému národu ve jménu křesťanství. 
Delegace křesťanských sionistů z USA, Kanady, Anglie, Asie a Afriky

Věž a boj (a konzerva)Z církví u nás i ve světě

Chce-li někdo stavět věž, má si nej-
prve spočítat, stačí-li mu na ni pro-
středky. Chce-li král táhnout do boje,
ať uváží, zda se může se svými dese-
ti tisíci postavit protivníkovi s dva-
ceti tisíci. Ježíš svým posluchačům
nepředestírá jen velkolepý projekt
Božího království. On jim odhaluje i
zásady důležité pro budování spole-
čenství na této zemi. Co se snaží pro-
filovat pouze duchovně, to se totiž
snadno odpoutá od reality a pak
spláče nad výdělkem. Člověk sice
má pud sebezáchovy, který ho vede
k doktorovi, na sociálku anebo na
Úřad důchodového zabezpečení;
čím méně však postihuje případná
újma jeho tělo, tím je ve "víře" od-
vážnější. Kdo v církvi upozorňuje na
sociologické a ekonomické zákoni-
tosti, ten je snadno obviněn z malo-
věrnosti. Co jiného je však církev než
struktura – tělo. Potřebuje kostely,
modlitebny, fary, zaměstnává faráře,
varhaníky, kostelníky… Křesťan,
který úzkostlivě opečovává své tělo
a k církvi přistupuje, jako by v ní
obecné zákonitosti neplatily, je ve
svých postojích nevěrohodný.
Českobratrská církev evangelická se
snaží uchovat celou strukturu svých
sborů. To je bohulibá myšlenka. Stej-
ně jako postavit věž nebo vzdorovat
protivníkovi. Je však realistická? V
jejích 261 sborech je dnes evidováno
106 951 členů. To je asi o 25 000 víc
než mělo 80 evangelických sborů
vzniklých po vydání tolerančního
patentu. V době, kdy se k Českobra-
trské církvi evangelické hlásilo 400
000 lidí, byla její stávající struktura
funkční. Ta doba je však pryč. Ze-
jména na českém venkově po ní
namnoze zbyly jen kostely, do nichž
chodí v lepším případě hlouček věr-
ných z té nejstarší generace. Vzhle-
dem k tomu, že se Českobratrská
církev evangelická udržuje přede-
vším přirozenou reprodukcí, není
reálné očekávat nějaký zásadní

obrat. Není vyloučený, je však
nepravděpodobný. Hlouček věr-
ných v městském sboru je na tom
sociologicky lépe. Města jsou přiro-
zenými centry a lidé v nich jsou
spíše otevření novým podnětům
nežli obyvatelé venkova. To bylo
známé už apoštolu Pavlovi, který
své působení zaměřil právě na
města.
Církev lze samozřejmě i nadále
uchovávat v její stávající struktuře.
Ale jen jako konzervu, která v chla-
du a temnu čeká, až jí vyprší doba
trvanlivosti. Církev jako živý orga-
nizmus má ovšem mnohem větší
potřeby nežli konzerva. Nejde jen o
krytí nezbytných provozních nákla-
dů a údržbu budov. Zřízením tzv.
Personálního fondu – původně jako
přípravy na samofinancování círk-
ve, nyní jako zdroje na přilepšenou
farářům ke státním platům – se stalo
mnoho sborů neobsaditelných. Ne-
dostatečná výše příjmů způsobuje,
že se tyto sbory k odvodům na uve-
dený účel (nyní 63 000 Kč) nemohou
zavázat, ačkoli zdaleka ne všechny
jsou bez perspektivy. Jednorázová
pomoc z  tzv. Fondu solidarity, o kte-
rou mohou požádat, koncepčně nic
neřeší. Vykročení správným směrem
je zřizování tzv. "podporovaných
míst", která jsou po určitou dobu od
plateb do Personálního fondu osvo-
bozena. Otázkou je, zda jsou tato
místa vybírána skutečně na základě
priorit církve, nebo na základě osob-
ních kontaktů.
Církev má být solidárním společen-
stvím. Její solidarita však musí být
založena na racionálním základě.
Bez něj totiž solidarita nebuduje,
nýbrž destruuje. A to obě strany.
Toho, kdo dává, i toho, kdo bere.
Kdo nabude dojmu, že jeho pomoc
jde do neprůhledných či neperspek-
tivních projektů, ten v ní ochladne.
Kdo si na takovou pomoc zvykne,
ten nejen že si jí přestává vážit, pro-

tože ji pokládá za samozřejmou, ale
snadno si ji začne nárokovat.
Solidární začne nazývat spravedli-
vým a spravedlivé nespravedlivým.
Tento posun se dal zaznamenat
např. na podzimním konventu
Poděbrad-ského seniorátu. Ten při-
jal návrh, aby všechny sbory - bez
ohledu na počet členů - byly na kon-
ventech zastoupeny stejným počtem
delegátů. Zdůvodněno to bylo tím,
aby "malé" sbory nemohly být pře-
hlasovány "velkými". Hned další
návrh téhož navrhovatele odhalil,
proč. Proto, aby se mohl "zavést
nový, spravedlivý systém", v němž
by "velké" sbory odváděly na plat-
bách do ústředí více a "malé" sbory
méně než odvádějí.
Dávat "malému" jen proto, že je ma-
lý, není racionální. Solidarita se musí
dít v rámci jasně daných podmínek.
Nesmí demotivovat dárce, musí
vycházet z priorit církve a vyžado-
vat aktivní spoluúčast toho, kdo o
pomoc žádá. Solidarita je vlastně
sociální politikou církve. Proto ne-
může být sentimentální ani chaotic-
ká. Optimální by bylo vyjít ze stavu,
v němž mají všechny sbory stejná
práva a stejné povinnosti. Ty, které
nejsou schopny svým povinnostem
dostát, by to musely kompenzovat
omezením svých práv. Církev by
současně směrovala z hlediska
svých priorit podpůrné prostředky
do míst slibujících jejich nejvyšší
zhodnocení: do komunikačních cen-
ter, do sborů v hluboké diaspoře a
tam, kde dochází k pozitivnímu
vývoji. To by znamenalo hluboký
zásah do jejího stávajícího modelu.
Ale bez hlubokých zásahů ke změ-
nám nedochází. Bude-li možno dál
profitovat pouze ze své malosti,
místo aby se podepřelo to, co repre-
zentuje "kameny úhelné" a má vůli k
životu, pak Českobratrská církev
evangelická svou věž nedostaví a
svůj boj prohraje.

Emanuel Vejnar

Úvaha o církvi a penězích

„Spolehl na Boha, ať ho vysvobo-
dí, stojí-li o něj. Vždyť řekl: Jsem
Boží Syn!" Těmito slovy uráželi
Ježíše lidé, kteří procházeli pod
křížem. Tato slova jdou až na dřeň,
jako každá skutečná urážka. Staví
před nás hlubokou otázku: K
čemu je nám ukřižovaný, jen jedna
z celé řady obětí nespravedlnosti
tohoto světa? Spolehl na Boha,
dokonce řekl, ‚Jsem Boží Syn‘ - a
jak dopadl. K čemu je nechat se
nespravedlivě odsoudit? Není
lepší odsoudit a potrestat vinné?
Kde-kdo by nakonec byl soudcem;
katem se však chce stát jen málo-
kdo. Soudce byl vždycky vážený,
kat žil na okraji společnosti. Snad
každý nějak cítil, že ukončit život,
byť život zločince, není jen tak. Že
se tak ukončí ne jedna část života,
ale život celý. Celý příběh, ve kte-
rém přece jen byly i záblesky dob-

ra, i důvody, které vedly člověka
na cestu lotra. Neříkám ale nic
nového; že každý zlý člověk měl
své dětství, svůj vývoj a své důvo-
dy, to se právě dnes říká až pře-
spříliš. A tak se nakonec zdá nej-
lepší nebýt ani obětí, ani katem;
snad ani soudcem. Nejlépe je před
tou vší nespravedlností uniknout.
Znovu stojí za povšimnutí, že
když neštěstí postihne mnohé a
jeden z nich vyvázne, cítí se často
vinný. Čím jsem já lepší, že mohu
žít a ti druzí, třeba i mí blízcí,
zahynuli. To je otázka příliš hlubo-
ká na tak krátkou úvahu. Ale
všimněme si, že i my máme často
trochu nedobrý pocit, když vyváz-
neme z nástrah nespravedlivého
světa. Někdy pro to musíme něko-
ho opustit, nechat za sebou, někdy
musíme opustit to nejčistší v nás.
Někdy unikneme, když podplatí-

me, někdy unikneme, když jdeme
dál a nevšímáme si, někdy unikne-
me, když mlčíme a měli bychom
mluvit. Jak tak unikáme, stávají se
i z nás někdy lotři.
Na tom velikonočním kříži visí
ten, který neuniká. Spolehl na Bo-
ha, že o něj stojí, že ho vysvobodí.
Visí tam proto, že spravedlnosti
nejde unikat donekonečna, jednou
za ni musí někdo zaplatit. Visí tam
tedy i kvůli tomu, co jsme nechali
za sebou, když jsme utíkali před
nespravedlností světa. Kvůli těm,
které jsme opustili, kvůli dětské
nevinnosti, které jsme se v drsném
světě vzdali, kvůli zásadám, které
jsme zahodili. Kristus na kříži nám
říká: Já jsem spolehl na Boha a
neutekl jsem. Vzal jsem na sebe
vaši vinu a přijal jsem všechnu ne-
spravedlnost světa. Skrze mne i vy
můžete spolehnout na Boha, že
vás vysvobodí. Už nemusíte utí-
kat, můžete se vrátit ke všemu, co
jste zahodili. Vy slušní i vy opra-
vdoví lotři.
Můžeme spolehnout na Boha –
tedy pokud Ježíše o velikonoční
neděli opravdu vysvobodil, po-
kud jej vzkřísil z mrtvých a jeho
hrob zůstal prázdný. A tomu pev-
ně věřím.

Tomáš Pavelka

Spolehl na Boha

spolu s Izraelci uctila povstáním národní hymnu Naděje - Hatikva.
Předseda KCAC rabín Benny Elon zdůraznil, že myšlenka naděje
pochází ze známého textu knihy proroka Ezechiele o vizi údolí suchých
kostí. Organizátor shromáždění pastor David Dekker uvedl, že křesťa-
né byli velmi poctěni, že je KCAC přijal jako delegaci v Jeruzalémě.
Podle ředitele KCAC Josha Reinsteina středeční událost byla první v
sérii dalších v Knessetu při příležitosti návratu Jeruzaléma do židov-
ských rukou. 
Akce budou kulminovat v červnu při oficiálním výročí. Pouze Chrá-
mová hora, nejposvátnější místo židovské domoviny, zůstává fakticky
pod islámskou kontrolou, uvádí slovenský deník SME.
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Když jsme byli malí, tak jsme s bra-
trem chodili hrozně rádi k Přího-
dovům, k strýci a tetě. Co všechno
jsme tam  mohli dělat! Měli jsme
tam schovanou i velkou svíčku a
sirky, když jsme slíbili, že nic neza-
pálíme na hůře. A strýček choval
bource morušového! A měl celou
zahradu plnou moruší! Když jsme
pak jako už školáci četli Ranso-
movy Trosečníky z Vlaštovky, tak
námi – dodatečně – otřáslo sdělení,
že teta, jako sestra dědečka, je naše
prateta!
A u nich mi na hlavu skočil zlý,
vzteklý kohout a kloval mě do hla-
vy. Zachránila mě teta Růžena,
podobně jako když mě strýčkovy
rozzuřené včely před bouřkou pře-
padly, tak mi přehodila vlastní
zástěru přes hlavu. Kohouta strhla
a zahnala. Na ni si netroufl, také se
ho nebála!
Na kohouta jsem si vzpomněla – i
na to, jak mnou otřáslo, když mě
tetička při další návštěvě ujistila, že
kohouta zabili, upekli a na důkaz
mi dala studené upečené křídlo, i
na to, jak jsem se cítila vinna jeho
smrtí – když jsem si v nové knížce
Dagmar Urbánkové „Fjertoch si
vyšiju" přečetla kapitolku „Veliko-
noce".
„Jdu po dvoře a jsem poloviční než
teď. Jsem malé děcko a bezstarostně
si jdu, škubu fialky a naráz mně na

hlavě přistane kohout. Já se úlekem
rozběhnu, křičím, vyvracím hlavu
do stran, abych kohouta setřásla,
ale on se drží pevně, nepohne se, a
já běhám jako šílenec, ruce mám
roztažené a bojím se jimi sáhnout
nahoru – popadnout to zvíře a švih-
nout jím do trávy. Nejde to udělat,
mám strach, že by mně ruce doklo-
val. Křičím a cítím, jak mi zpod
vlasů vytéká krev, pláču a přiběhne
tatínek, praští kohouta tyčí, on
omráčený padá a bere s sebou chu-
chvalce mých vlasů. Chvíli leží, pak
se zvedne, zapotácí se jako opilec a
hrdě odejde.
A já se pak sebe leknu v zrcadle,
tvář mám dočmáranou krví. Je prá-
vě Zelený čtvrtek a Ježíš z Nazareta
už ví, že takhle mu budou zítra
zpod trnové koruny vytékat čůrky
teplé lidské krve. Zachvěje se.
Ví to už teď, stejně jako věděl, že
Petr, dříve než kohout zakokrhá,
třikrát ho zapře.
Je mi líto Petra.
Je mi líto kohouta.
Tatínek ho druhý den zabil – na
Velký pátek.
Copak někdo mohl vědět, když
jsme ho kupovali, že bude zlý?"
Takových obrázků je v knížce přes
padesát. A jsou tam i obrázky kres-
lené, umělecký směr to je naivis-
mus dadaistický – tak kreslil můj
bratr! Já jsem kreslila realisticky!

Doslov napsal Ivan Vyskočil. „Jo, to
se to někomu vzpomíná a vypráví a
vymýšlí, když je přímo odněkud!
Když je někdo z dědiny. Ještě z dě-
diny. Když má takhle co dědit a
když – ještě k tomu všemu! – se
jmenuje Veselá."
A pan Vyskočil doporučuje ty kapi-
tolky číst nahlas. Jsou tam i kratič-
ké, jako třeba Čaj:
„Marie zalévá vřelou vodou pytlíky
v konvici. – Jeden pytlík je nějak
divně fialový. Marie ho podebere
vidličkou - a hleďme, tisícovka! – To
babička vždycky věděla, co čeho
vložit peníze."
Na farářském kurzu nám Dagmar
Urbánková své vzpomínky a vy-
právěnky předčítala. A tak vznikla
idea vydat je tiskem. Vydalo je
EMAN v Benešově. Než jsem si to v
té nejnovější knížce přečetla, mysle-
la jsem, že ten Eman je nějaký hroz-
ně hodný pán. A ono je to Evan-
gelické Manufakturní Alternativní
Nakladatelství nebo prý Evange-
lické Malé Ale Naše. Doporučená
cena je 162 Kč. Je tam i spousta
autorčiných kreseb, má 96 stran,
sličnou červenou vazbu a bleděze-
lený přebal.
A co je to ten fjertoch? Nu, kupte si
knížku a dovíte se. Kapitolka o něm
je psaná v dobře odposlouchaném
nářečí!

Rozina Sebrancová

A co je to ten fjertoch?Recenze

Býk Taurus byl skutečná
hvězda, obdivovaný milá-
ček všech, kdo přicházeli
na koridu čili býčí zápasy.
Když se rozkročil upro-
střed: arény, ozýval se
potlesk ze všech stran.
Plamenné oči a mohutné
svaly naznačovaly, že tu
stojí zápasník, kterého je
třeba brát co nejvážněji. A
což když výhružně zafrkal
a rozběhl se s:. dopředu
napřaženými rohy. Něko-
likrát byl sice zasažen ko-
pím, ale vždycky vycházel ze zápasů jako vítěz. A těch vítězství bylo
nepočítaně.
Pak se ale stalo něco úplně nečekaného: Taurus, i když byl na vrcholu
sil a úspěchů, přestal zápasit. Bylo to asi takové, jako když se olym-
pijský vítěz rozhodne skončit se sportovní kariérou a věnovat se něče-
mu jinému. To jiné může ovšem být velice různé.
Některý šampión si postaví hotel a stane se hoteliérem, jiný si začne
krátit čas golfem a cestováním na jachtě, třetí si umíní pomáhat opuš-
těným ďětem.
Pro co se však rozhodl mnohonásobný vítěz koridy Taurus? Asi by vás
to velice překvapilo. Odhodlal se bojovat proti tomu, co sám tak dlou-
ho dělal - proti zabíjení zvířat v arénách. Sám to poznal zblízka a leda-
cos se dozvěděl i odjinud. Je to zvláštní! Lidé obdivují některá zvířata,
ale pak je sami nutí nemilosrdně zápasit a zbytečně umírat. 
Dělali to staří Římané, když přiváželi z Afriky nádherné lvy i jiné
šelmy a vypouštěli je v kamenných circích proti sobě nebo proti ozbro-
jeným zápasníkům. 
Podobné to bylo i při štvanicích na jeleny, kdy šlechtická smetánka
střílela tato ušlechtilá zvířata ne z hladu, ale pro zábavu. Býk Taurus
věděl též o psích a kohoutích kláních, která končí smrtí jednoho ze zá-
pasníků. A proto se rozhodl nasadit všechny síly, aby si lidé dali říct a
s těmihle divadly přestali. Musíme však po pravdě připustit, že tyhle
jeho snahy skončily nezdarem. Vždycky znovu se totiž najdou lidé,
kteří mají potěšení z krvavých představení, i když by asi neradi prolé-
vali vlastní krev.
Po tomto neúspěchu začal Taurus zápasit na zcela jiném poli: svým
slavným jménem se odhodlal zaštítit boj o lepší postavení indických
krav. O indických kravách i školáci vědí, že je nikdo nesmí zabíjet,
poněvadž jsou posvátné. Krávy se mohou procházet, kde chtějí, a spát,
kde se jim zamane. Jenže ve skutečnosti jsou to veliké ubožačky. Ve
městech se pletou do cesty autům, na venkově je lidé odhánějí od svých
příbytků kamením, aby je nemusili krmit. A tak se krávy živí odpadky,
jsou na kost vyhublé a umírají vysílením a stářím, místo co by je někdo
vlídně poplácal po boku. To se Taurovi vůbec nelíbilo a poněvadž pod
jeho svalnatou hrudí tlouklo soucitné srdce, nikdy neváhal hlasitě se
ozvat na obranu ubohých indických vychrtlic nebo alespoň podepsat
petici za zlepšení jejich života. Podle všeho ani tento druhý Taurův
zápas neskončil vítězstvím - prozatím. Ale kdyby se každý hned zalekl
překážek a vzdal to, co pokládá za správné, kam bychom se poděli?

V modlitbě se obracíme
na tebe, náš Spasiteli.
Sobectví ti bylo cizí,

na mysli jsi měl svět celý.
Pomoz nám, ať dokážeme

od sebe se odvraceti,
otevírat srdce bližním,

žíti jako Boží děti!
Amen.

Daniel Henych

2. Býk (21. 4. - 20. 5.)

(dokončení)
Jestliže Daněk na jedné straně
ostře kritizuje povrchní uctívání
české reformační minulosti, na
druhé straně usiluje o čerpání z
vlastního teologického odkazu
reformační teologie. V kázání z 23.
prosince 1917 se ostře vymezuje
vůči katolickému učení o „pokla-
du dobrých skutků", podle něhož
zásluhy Ježíše Krista a zásluhy
svatých představují nezměrný
poklad milosti, ze kterého církev
udílí ospravedlnění formou od-
pustků. Sám důrazně trvá na re-
formační myšlence ospravedlnění
z pouhé Boží milosti. V dalších
kázáních opakovaně cituje základ-
ní teologické výpovědi Heidel-
berského katechismu, jehož studiu
věnoval pozornost po celý svůj ži-
vot.

Události konce války a vzniku sa-
mostatného československého stá-
tu vyvolávaly v českém národě
vlny euforie a vlasteneckého nad-
šení. Libštátská kázání však uka-
zují, že Daněk si i v emočně vypja-
té době zachovává realistický nad-
hled. V kázání dva týdny po vzni-
ku Československa se jeho pozor-
nost obrací ke svízelné sociální
situaci ve válkou rozvrácené zemi.
Ve světle biblických textů (L 10,7 a
Dt 24,18.14n. 19–22) na jedné stra-
ně kritizuje krácení mezd a nedo-
statky ve státním i obecním sociál-
ním zabezpečení. Na druhé straně
však vyslovuje obavy z nepokojů,
jaké přinesl bolševický převrat v
Rusku. 
Obzvláště kriticky se Daněk staví
vůči adorování těch, kteří v pod-
statě jen splnili svou národní

povinnost. Odmítá nejen zásluž-
nictví před Bohem, nýbrž i před
lidmi. Někdy působí jeho slova až
provokativně. Den po příjezdu
čerstvě zvoleného a bouřlivě osla-
vovaného prezidenta T. G. Masa-
ryka do Československa káže pro-
ti vytváření kultů osobnosti: „Po-
zor tedy, když oslavy takového
Wilsona nebo Masaryka začínají
lidem plésti hlavu! Těch obrazů
jest už skoro mnoho, když jsou za
každou druhou výkladní skříní!
To hraničí už pomalu s nevku-
sem… Hlídka školáků u obrazu
Masarykova, aby každý smekl –
ukazuje tu v zárodku něco, co pách-
ne podezřele modlářstvím!" Podle
Daňka je na místě strhávat modly,
ale ne stavět na jejich místě hned
nové. 
Jaký byl Daněk kazatel? Zjevně
nehýřil optimismem. Jeho hlas
zněl naopak nezvykle ostře a kri-
ticky. Není divu, že byl již v prv-
ním roce I. světové války obviněn,
že mluví „jako nějaký renegát",
jako odrodilec a zrádce. Ovšem
znepokojení, které přinášel, neby-
lo neopodstatněné. Slavomil Da-
něk jako kazatel rozhodně nepatřil
k těm, kdo říkají: „Pokoj, pokoj!"
tam, kde ve skutečnosti žádný
pokoj není. On jen velmi otevřeně
ukazoval, jak se věci skutečně
mají: „Hluch a něm jako pohanské
modly zůstane každý bůh, k ně-
muž spíná člověk ruce, zavřeno
každé nebe, jež si vykouzlí lidská
touha. To je živý Bůh, k němuž
přichází člověk jako zbloudilý syn
s vyznáním: zhřešil jsem. Tu tepr-
ve začíná být člověk člověkem,
život životem."
(Upravený výňatek z příspěvku před-
neseného na sympoziu „Slavomil C.
Daněk (1885–1946) v kontextu české-
ho protestantismu a starozákonního
bádání", které se konalo dne 5.12.2006
na UK ETF.)

Tabita Landová

Slavomír C. Daněk

A N D Ě L E M N E B O S O U D C E M?
(Lukáš 22, 43)

Příprava na smrt nebyla ani pro Ježíše Krista něčím lehkým. Sám
mluví o své zkormoucené duši (Jan 12, 27), ba dokonce o duši
smutné až k smrti (Mat. 26, 38). Smrt i pro něho znamenala boj, při
kterém z něho stékal krvavý pot (Luk. 22, 44). Anděla s nebe bylo
zapotřebí, aby posiloval samotného Ježíše Krista, Syna Božího. -
Anděl - posel, jako ty, když sedíš u lůžka umírajícího. Nic se nepo-
horšuj, když vidíš úzkostí a strachem rozšířené oči.
Nesuď člověka a zejména nesuď jeho víru podle toho, jak své umí-
rání nese. Nikdo z nás neví, do jaké úzkosti nás zažene naše tělo ve
chvíli umírání. Dej si proto pozor. Soudem nad umírajícím bys sou-
dil zároveň Pána Ježíše Krista. Ty, ať jsi kdokoli,, nemáš být soud-
cem, nýbrž andělem, který umírajícího posiluje. Právě toho nej-
skleslejšího a nejvíce zmítaného máš posilovat a ne se od něho ve
svém srdci odvracet jako od člověka, který ztratil víru.

-ša-
Kostn ické  j i skry  1957 ,  č .  5 ,  s t r .  3

Kostnické jiskry tiskly
před 50 lety
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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

Den Země VYSOKÉ TATRY
- UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ.

Telefon: +421/52/7754 855,
+421/905/346 354. 

E-mail: valekmil@seznam.cz 
č. 15

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

č. 14
JSEM ABSOLVENTKA KATOLICKÉ UNI-
VERZITY, kombinace Slovenský
jazyk-Náboženská výchova pro
základní a střední školy. Dva roky
praxe-SOU strojírenské, Kysucké
Nové Město, Sdružená střední
škola-Banová. Hledám si práci i ja-
ko vychovatelka na základní a
střední škole a v jiném výchovném
zařízení i jako pedagog v centru
volného času a v jiné pedagogické
a sociální činnosti s dětmi a mlá-
deží, případně i v jiných formách
služeb církve, kde mohu být uži-
tečná. 
Možná i díky Vám najdu své po-
volání v životě a v církvi. 
Děkuji za odpovědi. Telefon-
00421415983621, 00421902810311,
jozefrug@stonline.sk

Č. 20
LÉKÁRNÍK - NASTÁVAJÍCÍ DŮCHODCE
HLEDÁ KOLEGU (KOLEGYNI) do malé
lékárny u Českých Budějovic.
Nejsem řetězec. 
Zn. cz444003@tiscali.cz 

č. 10
KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ ZLÍN
hledá plnočasového pracovníka
pro práci mezi studenty Univerzi-
ty Tomáše Bati ve Zlíně. Hlavní
náplní práce bude vedení student-
ského křesťanského klubu, koor-
dinace přednáškové činnosti a pa-
storace vysokoškolských studen-
tů. Nabízíme zajímavou a dobře
odměňovanou práci, byt zajištěn. 
Motivační dopis a strukturovaný
životopis zašlete na e-mail: 
info@kszlin.cz

Č. 19

Inzerce
"Na počátku stvořil Bůh nebe a
zemi." Těmito slovy začíná Písmo
svaté. Jistě, v představách jejich
pisatele země nebyla totožná se
zemí našich představ a našeho chá-
pání, nicméně už tato první věta v
Písmu nás vede k uvažování o
Zemi, jedné z planet sluneční sou-
stavy, nicméně pro nás planety sku-
tečně mimořádné. Vždyť ona je
místem, kde se odehrává život nás
lidí – té části Božího stvořitelského
díla, na níž Stvořiteli natolik záleží,
že kvůli jejímu hříchu obětoval
svého Syna Ježíše Krista. Známý 16.
verš 3. kapitoly Janova evangelia
připomíná, že Kristova oběť se týká
celého světa: "Tak Bůh miloval svět,
že Syna svého jednorozeného dal,
aby kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný." Stvořiteli na
světě, na Zemi navzdory lidskému
hříchu záleží. Záleží na Zemi také
nám lidem, kteří jsme na ní exi-
stenčně závislí? Mělo by, avšak
praxe potvrzuje, že skutečnost je
jiná. Se Zemí, tedy se svým časným
domovem nezacházíme dobře.
Potvrdila to i nedávná pařížská
konference o klimatické změně a
jejích příčinách.
Jak k této situaci přistupujeme my,
křesťané? Boží dílo je nesmírně
cenné jako takové; v první biblické
kapitole několikrát čteme, že co
Bůh stvořil, je dobré, a jako celek
velmi dobré. A tak chceme a máme

si uvědomovat hodnotu celého
Božího díla nejen kvůli tomu, že
jsme na něm závislí, nýbrž – a pře-
devším – proto, že má hodnotu
samo o sobě, jako dílo Božích
rukou, které je předmětem Boží
radosti. Tu vyjadřuje i sedmý den
stvoření - den Božího odpočinutí
(Gn 2,1-3). Angažovat se pro ně
patří k plnosti lidství. Milovat
Hospodina i myslí a silou (Mk
12,30) znamená také dělat něco ve
prospěch jeho díla, tedy i ve pro-
spěch planety Země, její atmosféry,
jejího pevného povrchu, řek, jezer,
moří i oceánu, jejího rostlinstva a i
živočišstva, usilovat o obnovení
oné úžasné život podporující rov-
nováhy, kterou jsme my lidé zřejmě
v posledním půlstoletí bezohledně
narušili. Opravdový křesťanský
život má probíhat v harmonii s
celým stvořením. 
Den Země, který se od roku 1970
slavívá 22. dubna, je výzvou k za-
myšlení nad naším chováním vůči
Zemi a k jeho nápravě. Připomínají
si jej věřící i nevěřící. Je vyjádřením
angažovaného zájmu o Boží stvoři-
telské dílo – byť nevěřící tuto sku-
tečnost vyjadřují jinými slovy. Nám
křesťanům připomíná, že víra bez
skutků je mrtvá, a práce pro stvoře-
ní je činností, do níž lze víru výraz-
ně promítnout. Mnozí lidé, kteří
Krista (zatím) nepoznali, mohou ve
vztahu k Zemi být nám křesťanům

vzorem. A společná angažovanost
na tomto poli je i vzácnou příleži-
tostí k setkáváním, která někomu
mohou přinést příležitost uslyšet
Kristovo pozvání; pro někdo zas při
nich může poznat, jak lásku k Bohu
a ke Kristu výrazněji promítnout do
životní praxe. 
Mezi křesťany se lze setkat s nedů-
věrou či dokonce strachem, aby sla-
vení Dne Země neznamenalo pří-
klon k nějaké novodobé formě
pohanství. Možná k těmto obavám
může vést jméno Gaia, pod nímž se
na Zemi jako na úžasný, jemný a
složitý, nesmírně "sofistikovaný"
systém dívá britský vědec James
Lovelock. Jenže tímto poetickým
označením, zavádějícím do řecké
mytologie, ocenil a zvýraznil racio-
nální vědeckou, systémově teoretic-
kou práci svého přítele známý ang-
lický spisovatel William Golding.
Slavení Dne Země tak nemá s
pohanstvím nic společného. Je cen-
nou příležitostí připomenout si
dosud poměrně opomíjenou část
biblického poselství o velikosti a
hloubce Božího díla, o tom, že Bůh
miloval a miluje opravdu celý svět s
velikým bohatstvím vztahů a
vazeb, které v něm mezi jeho sou-
částmi existují, že spasení se týká
celého stvoření. A přitom si v poko-
ře uvědomit, že jednou z těch sou-
částí jsme i my lidé. 

Jiří Nečas

Studentský kostel Nejsvětějšího
Salvátora a Ekologická sekce České
křesťanské akademie zvou k eku-
menické bohoslužbě s kázáním
Mgr. Milana Horáka, konané při
příležitosti Dne Země v úterý 24.
dubna 2007 v kostele Nejsvětějšího
Salvátora (Praha 1 - Staré Město, u
Karlova mostu). Začátek je v 19 h.
Po bohoslužbě následuje v sakristii
cca od 20 h diskuse na téma  "Světlo
a tma". Úvodní slovo RNDr. Zdi-
slav Šíma, CSc.

(jne)
* * *

Ve Spojených státech amerických
vyšla před časem kniha ThDr.
Johna Howarda Yodera, která vzbu-
dila velkou pozornost. Nazval ji
„Ježíšova politika“.
U nás ji do češtiny přeložil dr. Petr
Macek, vědecký pracovník Evan-
gelické teologické fakulty UK, který
nás v sobotu 19. května seznámí s
jejím obsahem. Shromáždění, ve kte-
rém promluví, se bude konat od 14.30
h ve sborovém domě ČCE na nám. B.
Hrozného v Lysé nad Labem.

Kostnická jednota
místní odbor Lysá nad Labem

Pozvánky„Vystačíme si s Novým zákonem!"
Stalo se to před 60 lety, že farář
kázal na text starozákonního pro-
roka Izajáše. Kurátor sboru napo-
menul otcovsky mladého kazatele:
„Bratříčku, z toho nekaž, to je ži-
dovský!" Zapomněl snad, že Ježíš
vzal právě tu knihu do rukou a
kázal z ní v nazaretské synagoze
evangelium, radostnou zvěst? 
(L 4,17.18) Je možné, aby zapo-
mněl, že Ježíšovi apoštolové opíra-
li svou zvěst evangelia výhradně o

slova Starého zákona? Spíše než
zapomnění je v tom pohanský
předsudek a skrytá nenávist vůči
vyvolenému židovskému lidu a
jejich Knize. Tu nenávist se pokou-
šejí léčit filosofové a religionisté
všeho druhu, nemohou však za-
stoupit křesťany, kteří jsou k tomu
první zavázáni společným bratr-
stvím.
Svěřím se vám se svým nápadem,
jenž by snad trochu pomohl léčit
pohanství v nás – náš antisemitis-
mus. Při četbě Nového zákona v

řeckém originále jsem si konečně!
uvědomil, jak dobré by bylo, aby
se český překlad přizpůsobil řec-
kému textu, který předložil Eber-
hard Nestle tak, že v něm starozá-
konní citáty vytiskl tučně, aby
trkly čtenáře. Spočítal jsem, že na-
příklad nejstarší evangelium, Mar-
kovo, obsahující 15 kapitol, má v
13 kapitolách starozákonní citáty,
v počtu od 1 do 7. Ukazují zpět k
Zákonu a celému starozákonnímu
svědectví, ke Knize Starého záko-
na. Křesťanství nemůže bez ní exi-
stovat.

Josef Veselý

Pohanství v nás
Dokončení ze str. 1

Milé děti,
V tomto roce chystáme na podzim dvě výstavky vašich kre-
seb a třeba i dalších výtvarných prací. Tentokrát jsme pro ně
vymysleli název „Světlo a tma". Na vaše obrázky a obrazy se
těšíme; než se do jejich kreslení dáte, přečtěte si, co vám k to-
mu na úvod napsala Katka Jančaříková. A obrázky můžete
vy, případně vaši učitelé, vedoucí kroužků, kamarádi, faráři
atd. dovézt nebo poslat v obálce označené „Dny vděčnosti"
do poloviny června na adresu 

Ekumenická rada církví, Donská 5, 101 00  Praha 10

Světlo, tma, Vánoce i svítání 
Zažili jste někdy, že vám nečekaně v noci vypnuli elek-
třinu? Když byla Katka malá, stávalo se to dost často.
Katčina maminka měla pro tyto případy na poličce pet-
rolejku po babičce a sirky. Když světlo zhaslo, dokáza-
la se i poslepu, jen pomocí hmatu, došmátrat k poličce
a rozsvítit. Při světle petrolejky si pak doma mohli po-
vídat nebo dokonce i číst.
Dnes k výpadkům elektřiny dochází výjimečně. Zvykli
jsem si na to, že po setmění stačí jen zmáčknout vypí-
nač a máme světlo. Napadlo vás někdy, že dříve to tak
nebylo? Babičky a dědečkové vašich rodičů se ještě na-
rodili do domovů bez elektřiny. Teprve za jejich života
a dospívání se do domácností zaváděl elektrický proud.
Jaké to asi bylo?
V dětství jsem si to mohla vyzkoušet alespoň o prázdni-
nách. Babiččina chatička stojí v lesích na Šumavě a elek-
třina tam nebyla a není zavedena. S postupným stmívá-
ním se musely ukončit všechny práce, museli jsme odlo-
žit knížky a pěkně zalézt do postýlek. Babička mi usíná-
ní krátila povídáním pohádek a také zpěvem svých oblí-

bených písniček. Jen někdy jsme při svitu propanbuta-
nové svítilny hrávali prší nebo mariáš.
A Vánoce – svátky světla začínaly až po Mikuláši a na
stromečku u nás doma svítily opravdové svíčky. 
Někdy, když jdu večer po setmění městem domů, zdá se
mi, že si světla málo vážíme, že toho kolem mne svítí
prostě moc. Avánoční výzdobu instalují v obchodech už
koncem září. Však si astronomové stěžují, že kvůli umě-
lému osvětlení nemohou pozorovat hvězdy. 
Ale člověk není nejmocnější. Jak omezené jsou lidské
schopnosti, jak omezené jsou možnosti umělého světla,
si snad všichni uvědomíme, hned jak se Slunce vykulí 
z červánků – když svítí Slunce, světlo baterky, petrolejky
ani zářivky skoro nevnímáme. 
Fascinuje mne, že prorok Izaiáš napsal: 
"I zahanbí se měsíc
A zastydí se slunce,
Když kralovati bude Hospodin."    
Existuje snad silnější světlo, než je světlo Slunce?

VÁLKA VE VRCHNÍM IZRAELSKÉM RABINÁTU
Izraelský vrchní rabinát v Jeruzalémě rozhodl na svém
setkání 20. února, že ustanoví zvláštní výbor pro „Válku
proti misii v celé zemi“. iniciátor je rabín Beer šev Jehuda
Deri. Chce se na setkání se členy Knesetu (parlamentu)
zasadit o to, aby se změnil a zostřil zákon o misijních
aktivitách. Na setkání vrchního rabinátu prohlásil rabín
Deri, že aktivity sekty „mesiášských Židů“ zejména v
Beer Ševě, ale i v celé zemi znamenají „duchovní nebez-
pečí, které nás dnes ohrožuje více než kdykoli dříve“.
AMZI 2.3.2007 přel.: Ludmila Hallerová

Vážená redakce,
dovoluji si vám zaslat svůj názor na
článek "O manželství, pokání a
milosti" z Kostnických jisker 7/2007.
Autor článku správně zjišťuje, že po-
žehnané soužití dvou osob může
vzniknout pouze mezi mužem a
ženou, ale domnívám se, že nespráv-
ně prezentuje rozdíl mezi nemanžel-
ským a předmanželským sexem. 
Nelze přece tvrdit, že soulož před
svatbou je legitimní, pokud si ti dva
slíbí, že se jednou vezmou. Jsem pře-
svědčen, že sex patří až do manželství
a že veškeré milostné praktiky mimo
tento svátostný svazek patří do kate-
gorie hříchů těla.

Ing. Ivo Kraus

Polemika

Dny vděčnosti za stvoření


