
JEŽÍŠ KRISTUS ZLOMIL MOC SMRTI
A ZJEVIL NEPOMÍJEJÍCÍ ŽIVOT

V EVANGELIU. 
2Tm 1,10

Taková „charakteristika Boha" zau-
jme málokoho. Proto o ní nepíší no-
viny a možná nezaujme ani čtenáře
Evangelického týdeníku, dychtícího
po něčem novém. Evangeliu nesluší
heslovitost. Nemá-li zaujatého vy-
kladače, může být slovo o Boží lásce
vnímáno jen jako prázdný reklamní
slogan. Povrchní informace je jako
kamínek v mozaice obrazu světa, v
níž má Bůh místo jen na okraji, v
oblasti bezbřehého duchovna. Naše

heslo je srozumitelné pouze tam,
kde středem světa není člověk se
svou činorodostí, nýbrž Bůh a jeho
činorodost, od věků zaměřená na
člověka. Celá Bible mluví o Boží lás-
ce v Kristu a zve k ní každého. Proto
zde apoštol oznamuje: Bůh nás spa-
sil bez našich zásluh, podle svého
vlastního úradku a z nepochopitel-
né milosti. Stalo se to v Kristu Ježíši
ještě dříve než svět povstal a bylo to
veřejně vyhlášeno, když se Ježíš  stal
člověkem. Jeho životní příběh od
Betléma přes Galileu po Jeruzalém
je dovršením odvěkého Božího zá-
měru, středem veškerého kosmické-
ho dění. Ježíš Kristus zakládá,
ochraňuje a udržuje život světa.
Neboť v něm je pramen všeho bytí,
on na kříži přemohl smrt a ve vzkří-
šení odhalil život nepomíjející, smrt
přesahující. On sám se stal otevře-
nými dveřmi k tomuto životu. Boží
spása je hotova a nabídnuta všem,
nejprve ovšem nám, kdo jsme byli
povoláni. V čem se liší povolaní od
nepovolaných? Předně v tom, že
uvěřili a pochopili, že jejich křehký
život je skryt v Bohu spolu s Kris-
tem, který přemohl smrt a zjevil ne-
pomíjející život v evangeliu. O to se
opírá naše naděje  pro přítomnost i
budoucnost. Víra v evangelium te-
dy probouzí dychtivost po zprávách

třeba i heslovitého typu. Pro povola-
né je to nepostradatelný denní
chléb. Jak je ale možné probudit
zájem u lidí, kteří si Boží zprávy
necení víc než laciné reklamy? Pře-
čtěte si prosím celou souvislost naší
centrální věty od verše šestého. Tam
apoštol píše: Rozněcuj v sobě oheň
charismat! Přemáhej zbabělost Du-
chem síly, lásky a rozvahy! Nestyď
se vydávat svědectví o svém Pánu!
A Bůh, který tě spasil, ti k tomu dá
sílu. Evangelium bez svědectví círk-
ve a jednotlivých věřících se stává
nepřesvědčivým heslem. Filosof
Nietzsche už v 19. století napsal:
„Museli byste mi zpívat lepší písně,
abych se naučil věřit vašemu Vy-
kupiteli. Pro mě by jeho učedníci
museli vypadat „vykoupeněji"." 
Zdá se, že to platí i v 21. století. Až se
Ježíš Kristus stane zjevně a přesvěd-
čivě centrem  každodenního života
nás věřících a síla víry bude zářit z
dění v církvi,  pak se i ta na první
poslech nezajímavá biblická hesla
stanou senzací, po níž se mnozí bu-
dou horlivě ptát. Duch svatý je osví-
tí a oni pochopí, že Ježíš Kristus, náš
Pán, je nad všechno zboží světa.
Jemu buď sláva s Otcem i Duchem
svatým na věky. Amen

Jan Hudec, 
farář ČCE v Liptále

Evangelický
týdeník
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Utěšená představa louky s voňa-
vými lučními květy, bzučícími
čmeláky a stále vzácnější schop-
ností vsakovat vodu jistě výrazně
kontrastuje s pomyšlením na neu-
rotizující, sluncem rozpálenou sil-
nici, přeplněnou auty a produkují-
cí hluk a zplodiny z dopravy, bez-
nadějně vylučující možnost udrže-
ní případné srážkové vody v kraji-
ně. O jakou podobnost tedy v nad-
pisu jde? Ukážeme si ji, avšak k
tomu účelu si představu louky
poněkud zúžíme na jeden kon-
krétní, více méně čítankový pří-
klad, který r. 1968 publikoval Ga-
ret Hardin a od té doby byl mno-
hokrát použit v různých etických,
sociologických, psychologických a
ekologických textech. O co v něm
jde? 
Byla jedna obec a u ní pěkná, zdra-
vá obecní louka. V obci žilo deset
rodin, a každá vlastnila jednu
ovci. Ovce se společně pásly na
louce, té i jim se dobře vedlo, až do
doby, kdy – třeba pod vlivem něja-
kého přihlouplého, k rozmnožo-
vání majetku nabádajícího pořadu
v televizi – všechny rodiny napad-
lo, že by louka uživila ještě jednu
či dvě ovce navíc. Každá z nich si
řekla: "Pro mou další ovci by tu

bylo ještě pastvy dost.", A tak si
každá pořídila ještě další ovci. Pro
jedenáct či dvanáct ovcí by louka
ještě bývala stačila, avšak pro dva-
cet už ne. A tak všech těch dvacet
ovcí strádalo a chřadlo, a i louka
přišla o první dva přívlastky, s ni-
miž jsme se s ní v první větě setka-
li. Místo idyly pasoucích se ovcí
došlo ke kolapsu. Všechny ovce
zašly na podvýživu a obec přišla o
kvalitní louku.
Tento převyprávěný příběh je stále

aktuální. Je to tak, na rozdíl od
utěšené obce s loukou a ovečkami
jsou naše města již přeplněna auty.
Jejich obyvatelé, ať už auto mají a
stojí před volbou dopravního pro-
středku pro zamýšlenou cestu, či
je nemají, avšak – třeba když pod
dojmem rafinované reklamy či po
nepříjemných zkušenostech s na-
kupováním v "obchodních zó-
nách" získají pocit, že kdo nemá
auto, není plně člověkem - uvažu-

V létě jsem mohl dvakrát navštívit nedávno vzniklý romský sbor ve
Velké Kraši u Vidnavy. Zájem veřejnosti o romskou problematiku se
zvýšil po loňských událostech na Vsetíně. Řešila se ovšem především
otázka, zda Jiří Čunek je či není rasista; nějaká věcná řešení nikdo
příliš nenabízel, a od té doby zájem jakoby opět utichal. Nu, Velká
Kraš by mohla leckoho inspirovat. Jde o pohraniční oblast okresu
Jeseník; konkrétně ve Velké Kraši je v současné době 22 % nezaměst-
naných. Dílo tam začalo znenáhla zhruba před třemi lety, především
přičiněním Thomase Lilliendahla, amerického křesťana, který si našel
v Čechách manželku. V současné době se účast na bohoslužbách
pohybuje kolem 30 - 50 lidí. Bohoslužby jsou poněkud netradičně tři-
krát týdně – v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. 
Zajímala mě ale více proměna života než statistika účasti na boho-
službách. Potvrdilo se mi, že Romové potřebují pomoc zvenčí.
Thomasi Lilliendahlovi se podařilo u svých přátel v USA sehnat
finance na to, aby si místní Romové mohli opravit a především natřít
svou „kolonku" (takových „kolonek" jsou v naší zemi desítky, ne-li
stovky). Když byla první fáze této obnovy hotova, Romům stouplo
sebevědomí. Kolem jejich příbytků je dnes již možno vidět malé
zahrádky. Srovnání se zahrádkami „bílých" ještě těžko snesou, ale vše
musí nějak začít.
Velkou pomocí je také občanské sdružení „Ester", vedené
Abrahámem Staňkem. Původně sloužilo jako jakýsi „dům na půl
cesty" pro lidi, kteří vyšli z psychiatrické léčebny v nedaleké Bílé
Vodě. Nyní dalo práci již necelé desítce Romů, kteří předtím byli
nezaměstnaní nebo pracovali pouze sezónně. 
Zajímavé bylo sledovat vyučování Thomase Lilliendahla. Na jednu
stranu biblické, na druhou stranu velmi praktické. Thomas vychází z
Písma, ale skončí třeba zdůrazňováním, jak je důležité posílat děti do
školy, nebo že má cenu pracovat, přestože rozdíl mezi výdělkem a
podporou není příliš velký.
Pokaždé jsem odjížděl dojat tím, jak mne Romové přijali („Dobrý
den, Bůh Vám požehnej, bratře!"). Jak relativně málo stačí, aby se lid-
ské osudy proměnily!

Dan Drápal

Romský sbor ve Velké KrašiObecní louka a naše silnice 
– podobnost není čistě náhodná

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Jak známo, čeští politici různého
druhu se již delší dobu snaží najít
přijatelný kompromis v otázce
financování církví. Osobně si s tím
hlavu nelámu, je to věc státu.
Všímám si však reakcí křesťanů na
případnou nutnost poskytnutí
hmotného zajištění svým domov-
ským sborům ze své vlastní kapsy.
Zvláště podnětné jsou pro mne
různé teorie v oblasti často nepopu-
lárních desátků. Biblisté vědí, že Pán
desetinu nežádá, ale že sám Abra-
ham, Jákob a další mu ji slibují jako
dobrovolný akt vděčnosti za pože-

hnání. To je živnou půdou pro různé
prosperitáře, kteří vybízejí k dávání
peněz církvi pod příslibem mnoho-
násobné návratnosti z Boží strany.
Tuto verzi bych hned neodsuzoval,
vždyť je pravdivá, jen je třeba si
neplést Hospodina se správcem
investičního fondu. Poklady se nám
přeci hromadí v nebi.
Odpůrci povinného placení desátků
naopak často narážejí na pozdější
závazné starozákonní nařízení. Rádi
tvrdí, že to, co není z víry, není od
Boha. Ostatně mnozí vidí Izrael v

Desátky

Cesta odpovědné spotřeby pomáhá nejchudším zemím - viz str. 2

Dokončení na str. 2

Dokončení na str. 2
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(Vzpomínka na Bohumíra Popeláře)
„Dobře sis vybral to gesto!" – Rovných sto deset let uběhlo loni od naro-
zení Bohumíra Popeláře, kazatele Českobratrské církve evangelické,
překladatele Luthera, autora Slovníčku kralické bibličtiny a zdatného
latiníka (28.10.1896 – 5.11.1983). Svérázná latinská ponaučení, jimiž
častoval kolegy, kteří na sklonku jeho života vlastní profesní dráhu tepr-
ve začínali, jistě dodnes kolují nejenom po valašských farách a sboro-
vých domech. A kdo by mohl zapomenout na jeho korespondenční líst-
ky psané drobným písmem! Úvodem jsem popaměti citoval z kores-
pondenčního lístku, který mi na jaře 1983 zaslal do vojenského útvaru,
aby pochválil způsob, jakým jsem se chystal po dvouleté službě z vojny
odejít. Rozebírané gesto dále charakterizoval jako „gestus manus et cor-
dis" (pohyb ruky i hnutí srdce), čímž dozajista – stejně jako jinými latin-
skými průpovídkami – pořádně zamotal hlavu místnímu orgánu teh-
dejší VKR (vojenské kontrarozvědky).
Vlastní adresáti (začínající, zapálení kazatelé) si většinou s překladem
latinských mouder ctihodného staršího kolegy poradit dokázali. I oni
měli někdy nicméně určitou potíž s náležitou interpretací jejich obsahu.
Podiv mnohých vzbuzovalo zejména přísloví: „Sed ubi sedes, si tibi
commoda sedes." Volně přeloženo znamenalo totiž: „Seď tam, kde sedíš,
pokud se ti sedí pohodlně." Řídit se vlastním pohodlím a vlastním pro-
spěchem? Věru zvláštní rada do další kazatelské dráhy! Tehdejší synod-
ní senior naopak zdůrazňoval: „Nezapomeňme, že jsme milites!" (tj.
milites Christi, vojáci Kristovi) Máme jít tam, kam budeme posláni ...
Až po letech jsem pochopil, že slova „commoda sedes" (pohodlný
posed, vhodné křeslo) je třeba chápat doslovněji. To když se začal popu-
larizovat jeden z nejmladších oborů, totiž ERGONOMIE, nauka o opti-
málním uspořádání pracoviště. K práci kazatele nedílně patří teologie,
v tomto ohledu je činnost duchovního sedavým zaměstnáním. Vhodná
židle má dlouhodobě pro náležitý pracovní výkon kazatele „ergono-
micky" srovnatelný význam jako pro náležitý pracovní výkon u jiných
sedavých zaměstnání. Teolog se při výkonu práce dokáže, když na to
přijde, dlouhodobě obejít bez mobilního telefonu, sotva by se však dlou-
hodobě obešel bez pořádné židle. „Sed ubi sedes, si tibi commoda
sedes." V době, kdy se mobilní operátoři předhánějí v úsilí o co nejširší
a nejúplnější „pokrytí", nemůže Popelářovo heslo než působit obzvlášť
provokativně. Jenom nešť! 

František Schilla

Co jsme dlužni adventistům?
Adventismus sám sebe definuje jako
pokračování reformačního hnutí, o
které v Evropě usilovali Hus, Luther,
Kalvín, po nich pak Wesley, Finney a
další. Každý z nich posunul Kris-
tovu církev o krůček dál v tom
potřebném návratu k biblickému
křesťanství, jež bylo v průběhu stale-
tí zdeformováno k nepoznání, ale
každý z nich pro nás objevil jiný dů-
raz té zasypané biblické pravdy,
nikomu nebylo dáno odkrýt ji celou.
Adventismus pak zdůraznil blízkost
Kristova návratu (adventu), téma
tzv. předadventního soudu, úctu k
Hospodinovu dnu odpočinku a
zodpovědný vztah ke zdraví. 
I když původní očekávání Kristova
návratu v r. 1844, vypočítaného na
základě chybné interpretace časo-
vých údajů v Danielově proroctví, se
nakonec nenaplnilo, bylo by jistě
nesprávné tuto stránku křesťanské
víry, toto vytrvalé očekávání podce-
ňovat, tím méně zavrhovat. Nebu-
deme se jistě pokoušet o nové a nové
výpočty, ale pouhý pasivní postoj k
eschatologii by snadno mohl vést k
přehlédnutí výmluvných znaků „po-
sledních časů", které se domáhají
naší pozornosti. Návrat Židů do Iz-
raele a současné dění na Blízkém
východě k nim nepochybně patří.
Žít si bezstarostně tak, jako by
Kristův druhý příchod byl stále ještě
v nedohlednu, si věrní Kristovi
učedníci nemohli dovolit vůbec ni-

kdy, natož dnes. 
Návrat od konstantinovské neděle k
biblické sobotě, kterou po celé dějiny
zachovávalo židovství včetně Ježíše
a jeho učedníků, a vlastně i prvo-
křesťanská církev až do Konstanti-
nova ediktu z r. 321, se adventistům
v širší křesťanské církvi prosadit
nepodařilo, z důvodů hlavně asi
praktických a technických. Konstan-
tin, původně vyznavač „boha Slun-
ce", nařídil světit „sluneční den"
spíše natruc Židům než na památku
Ježíšova vzkříšení - sám v té době
Kristovým následovníkem nebyl a
pokřtít se dal až na smrtelné posteli.
Teologické důvody pro neděli na-
místo soboty byly vykonstruovány
teprve dodatečně - v Bibli, jediném
autoritativním zdroji reformačního
křesťanského učení, žádnou oporu
nemají. Toto poctivé přiznání jsme
my, nedělní křesťané, dlužni jak so-
bě, tak našim bratřím adventistům.
Můžeme jim být přinejmenším
vděčni, že alespoň v občanském
životě se také díky jejich úsilí prosa-
dila „nepracovní sobota" nejdříve v
USA a postupně i v Evropě, od r.
1966 též u nás. Díky pětidennímu
pracovnímu týdnu se tak už alespoň
židé ani adventisté nemusejí kvůli
svému sabatu dostávat do konfliktu
se zákonem či zaměstnavatelem, jak
se předtím běžně stávalo. Za po-
všimnutí by však stála i souvislost
teologie soboty s teologií stvoření,

eschatologického odpočinutí v Kris-
tu a konečného vykoupení, jak to
naznačovala znamení konaná sa-
motným Ježíšem právě v sobotu. 
Odpovědné zacházení se zdravím
jako se statkem svěřeným od Boha
(vždyť tělo je chrámem ducha!) také
není v křesťanské církvi zdaleka sa-
mozřejmostí. Není-li správné činit si
ze zdraví modlu, je neméně povážli-
vé o své zdraví vůbec nedbat, či je
dokonce vědomě poškozovat kouře-
ním, alkoholem, drogami, soustav-
ným přejídáním a vůbec špatnou ži-
votosprávou. Dnes na to už všeobec-
ně poukazují lékaři věřící i nevěřící,
ještě v minulém století to však byli
hlavně adventisté. Z povolání, které
přijali, vyplývá také jejich význam-
ný podíl na budování a rozvoji
vzdělávacích a zdravotnických zaří-
zení nejen ve Spojených státech, ale
spolu s misií zejména v rozvojových
zemích. Také u nás usilují o nový
přístup hlavně k dětem a mládeži. 
Zdá se tedy, že nastolená témata a
důrazy čekají stále na aktuální pro-
mýšlení. V každém případě by bylo
zá-hodno co nejdříve otevřít na
obou stranách teologický dialog a v
něm postupně překonávat dřívější
postoje, rozdělující křesťany na pra-
vověrné a „sektáře" či na pravověr-
né a odpadlíky. Každý takový počin
by byl zajisté ke cti a chvále Boží. 

Pavel Mareš

jí o možném vstupu do tábora
automobilistů, si říkávají: "Aut je
sice moc, to je pravda, ale to moje
navíc se v tom přece už ztratí." A
tak uvažují další a další obyvatelé
měst... Hardinův čítankový příběh
skončil kolapsem. Jak asi skončí
ten náš skutečný, prožívaný pří-
běh? 
Není to auto, co by dělalo člověka
člověkem (i když si to mnozí v
duchu myslí – dnes auto získává
roli tradičních šatů dělajících člo-
věka). K plnému lidství však roz-
hodně patří rozum, schopnost ra-
cionálně a kriticky myslet. A tato
schopnost vede člověka k vědomí,
že na Zemi není sám, že životy
lidí, zvířat, rostlin a i celá neživá
příroda jsou spolu silně provázá-
ny. Dobro mé a dobro druhých,
dobro mé a dobro celku spolu
kladně korelují. Jenže jak vědomí
této skutečnosti uvést do praxe,
jak umožnit využití Hardinovy
obecní louky a přitom zabránit její
devastaci a celkovému kolapsu
spojenému s jejím užíváním?
Ekonomičtí liberálové a neoliberá-
lové řeknou: "To je přece jednodu-
ché: Louka se zprivatizuje tak, že
se rozdělí mezi jednotlivce, posta-
ví se ploty, a každý může se svým
dílem původně obecní louky
nakládat po svém. Všemocný trh
vše zařídí." Řešení přinejmenším
poněkud nákladné a esteticky
nevyhovující (ploty hyzdí kraji-
nu), avšak řešení to je. Jenže ploty
už nepostavíme pro čistou vodu,
pro čistý vzduch, a nepostavíme je
ani na vozovkách pražských ulic.
Zkrátka, on ten trh zas tak vše-
mocný není.
Stav směřující ke kolapsu se neře-
ší. Říká se sice, že se řeší, jenže jde

o řešení naprosto nedostatečná a
problematická. Tunely, okruhy
atd. svým způsobem pomohou,
avšak přinesou nové problémy.
Aut prostě musí jezdit méně! A
nejen jezdit, ono je žádoucí, aby
aut vůbec bylo méně. I stojící auta
překážejí, ať už stojí na parkoviš-
tích či v garážích; stavbě těch i
oněch bývají obětovány stromy či
trávníky, které mohly příjemně
ovlivňovat mikroklima a působit
na vodní režim. A také mohly
lahodit oku a uklidňovat lidskou
psychiku. Přemnožená auta půso-
bí obráceně, destruktivně. Omeze-
ní automobilizace je věcí našeho
společného přežití. Poslanci a za-
stupitelé dostávají ve volbách
důvěru, aby věci společné, týkající
se celku a potřebující koordinaci,
řešili. Místo toho proklamují libe-
rální a neoliberální dogmata o
neomezeném ekonomickém růstu,
která jsou ve sporu s tím, co o
světě a přírodě víme. Máme jako

křesťané dost síly vzepřít se lži?
Aut přibývá nebezpečněji než Har-
dinových ovcí. Žijeme v koneč-
ném, omezeném světě, a tak budo-
vání nových komunikací sice
může být někde dílčí pomocí,
avšak není obecným řešením. Je
třeba hledat prostředky motivující
lidi k podstatnému omezení uží-
vání aut. Ekonomické nástroje,
včetně zatraktivnění hromadné
dopravy, jsou beze sporu užitečné.
Nicméně nejdůležitější je změna v
lidském uvažování a s ní souvise-
jící i změna jednání. To je však no-
vozákonní pokání – metanoia. 
A tak i do situace, kdy hrozí hardi-
novský kolaps na silnicích a uli-
cích, zní evangelijní výzva k pro-
měně, k následování Krista, jehož
hodnotový systém je úplně jiný
než je ten, který nám vštěpují libe-
rální a neoliberální ekonomové.
Věřme Kristu a angažujme se pro
jeho hodnoty.

Jiří Nečas

Z církví u nás i ve světě

Obecní louka a naše silnice 
– podobnost není čistě náhodná

době soudců jako teokratický stát,
který prostě v té době vypsal daně.
Tuto myšlenku někdy podpírají
úvahou o roli chrámu jakožto sociál-
ní a správní instituce. I zde si mys-
lím, že není třeba polemizovat za
předpokladu, že dotyční neplatiči
jsou ochotnými dárci v rámci pravi-
delných chrámových sbírek. V opač-
ném případě bych to chápal jen
tehdy, chce-li být ta či ona církev
programově chudá.
V praxi se však setkáváme s oběma
extrémy. Některé sbory by nejraději
viděly výplatní pásky svých členů,
aby jim neunikla ani korunka. Jiné
jsou natolik liberální, že se často mu-
sí spokojit s drobnými mincemi v
kostelní kasičce. Zdánlivě má výho-
du první skupina. Ovšem ta má
podstatně méně členů než druhá.
Takže, co s tím?
Abych pravdu řekl, nevím. Osobně

jsem sice stoupencem desátků, ale
svým způsobem chápu, že při sou-
časných vysokých daňových a po-
vinně pojistných sazbách v České
republice někteří jedinci odmítají
další, v tomto případě církevní
daň. Sbory by se však mohly pou-
čit z jiných oborů, které také zápasí
s nedostatkem peněz. Kdysi mi
jedna charitativní organizace po-
slala k podpisu dohodu, abych si
určil, kolik můžu pravidelně mě-
síčně přispívat na určitý účel.
Tehdy jsem se zavázal posílat jen
relativně malou částku. Jenže za ta
léta se to nasčítá a člověk se pak
diví, jak moc už vlastně dal. Snad
by se církve mohly vydat i touto
cestou. A pokud ve sboru převáží
ti, co nechtějí dávat vůbec nic kro-
mě almužny v podobě pár kováků,
tak mu nezbývá nic jiného než
zánik.

Ivo Kraus

Dokončení ze str. 1

Desátky

Dokončení ze str. 1

Jednou z cest k odpovědné spotře-
bě je nákup Fair Trade výrobků.
Fair Trade (spravedlivý obchod) je
způsob výroby, dovozu a prodeje
výrobků a komodit z ekonomicky
málo rozvinutých zemí, který
respektuje základní konvence Me-
zinárodní organizace práce (ILO),
prosazuje hledisko trvalé udržitel-
nosti a spravedlivě dělí zisk mezi
zaměstnance, výrobce, dovozce a
prodejce. Aby bylo možno výro-
bek prodávat v síti Fair Trade
obchůdků nebo s certifikátem Fair
Trade, nesmí se na jeho výrobě
podílet děti a výrobce musí zajistit
bezpečné pracovní podmínky,

rovné zacházení se zaměstnanci a
spravedlivé mzdy.
Participujícím rodinám či komuni-
tám dává možnost solidního výděl-
ku na základě jejich vlastních schop-
ností a umožňuje jim tak zlepšovat
životní podmínky vlastními silami.
Fair Trade není charita!
Spotřebitelům dává jistotu nákupu
výrobků, při jejichž výrobě není
devastována příroda a nejsou po-
rušována lidská práva. Lidé z bo-
hatších zemí tak mají možnost podí-
let se tou nejjednodušší cestou na
rozvoji nejchudších částí planety. 

Z křesťanské revue 2/2007
(tt)

Cesta odpovědné spotřeby

Mobil ne, židli ano!

DÁNŠTÍ PASTOŘI ODCHÁZEJÍ ZE SLUŽBY KVŮLI STRESU
(Ženeva, červenec 07 – LWI) Unie Dánských pastorů, která má v současnos-
ti 2000 členů, má obavy ze snižování svého počtu. Ročně okolo 30 farářů a
farářek opustí své zaměstnání, mnozí z nich z důvodu stresu. Předsedkyně
Unie Sabine Bech-Hansen vyjářla zlamání z nedostatku seriózního zájmu
situaci řešit. A to i navzdory tomu, že už před 5 roky církevní správa odha-
lila, že 1 z pěti farářů trpí následkem stresu. Zodpovědný ministr Bertel
Haarder ustanovil před třemi roky komisi, aby tento problém prozkouma-
la. Od té doby se však velmi málo změnilo. Profesorka Finn Gyntelberg z
Kliniky pro nemoci z povolání v Kodani na adresu problému řekla: „Potkali
jsme veliké množství pastorů z celé země, kteří trpí vážnými problémy. A
jejich počet se určitě nebude snižovat." Reverendka Bech-Hansen tvrdí, že
doporučení ustanovené komise byla často blokována na nejvyšší úrovni. „V
této chvíli církev není velmi dobrým pracovním prostředím", vyjádřila se
pro dánské noviny „Křesťanský deník". „Nikdy před tím jsem neslyšela své
kolegy, aby si tak stěžovali. Pokud nedojde okamžitě k nápravě, bude velmi
těžké udržet si pastory, které máme. Aještě o mnoho těžší bude získat nové."
Asi 87 % dánského obyvatelstva patří do Evangelické luterské církve v
Dánsku. Církev má 4,5 miliónů členů a je členskou církví Světového
Luterského svazu od roku 1947.

Ekuména vo svete 35/2007
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V letním dvojčísle 20 - 21 se v člán-
ku „Zelenomodrý svět" Jan Kašper
podělil o své zážitky z projekce
dokumentárního filmu Martina
Durkina „Velký podvod s globál-
ním oteplováním". Promítání orga-
nizovalo Centrum pro ekonomiku
a politiku (CEP) úzce spojené s pre-
zidentem Václavem Klausem. Při-
pomněl i film „Nepříjemná prav-
da", s nímž je spojován bývalý ame-
rický viceprezident Al Gore. Pří-
stup obou politiků k problematice
diskutovaného globálního oteplo-
vání i obou dokumentárních filmů
hodnotí jako „působivou reklamní
kampaň".
Následující dvojčíslo přineslo reak-
ci nazvanou „Černobílý svět?" od
Jaroslava Krause. Autor nikoho
nenechá na pochybách, že je na
straně Al Gora.
Mne jeho odpověď zaujala přede-
vším proto, že jsem právě četl
knihu Juliana L. Simona „Největší
bohatství". Ten se ve své knize pro

změnu vypořádává s prominentní-
mi environmentalisty a sílící kam-
paní ekologického hnutí. Slova, kte-
rými hodnotí Jaroslav Kraus Goro-
vu knihu, velice dobře pasují na
práci Simonovu, v níž „...se vědec-
kých poznatků drží, takže vůbec o
žádnou reklamní kampaň nejde.
Nadto se důsledně vyrovnává s
námitkami druhé strany..."
Co nás překvapí hned na začátku
knihy, je informace, že diskuse o
tom, zda člověk svojí činností při-
spívá k horšímu nebo lepšímu
světu, v němž může nebo nemůže
dlouhodobě přežít, začala již před
více než 200 lety prací Thomase
Malthuse „Pojednání o principech
populace". Na 580 stranách dále
autor vede polemiku s konvenční-
mi představami o vyčerpávání
surovin, nedostatku energetických
a potravinových zdrojů, úbytku
půdy a lesů, znečištění přírodního
prostředí a zmenšování biodiverzi-
ty, hrozbě populačního růstu a pře-

lidnění a mnoha dalších tématech.
Svá tvrzení opírá o ohromný sou-
bor empirických dat, analýzy a eko-
nomické teorie. Zdroje jsou podle
něho neomezené, protože jsou pro-
duktem nejen samotné přírody, ale
především lidské práce, vynaléza-
vosti a myšlení. Simon netvrdí, že
problémy s životním prostředím
neexistují a ani je nezlehčuje, říká
ale, že lidé „...tvůrčím způsobem
nalézají řešení lidských problémů,
jež jsou nakonec lepší než původní
stav..." Jak je uvedeno na přebalu
knihy, „Největším bohatstvím,
které máme a o něž se musíme - jak
nás přesvědčila a stále přesvědčuje
pra-xe totalitních režimů - kvůli
politice obávat, jsou lidé a jejich
svoboda.“
Knihu „Největší bohatství" Juliana
L. Simona vydalo Centrum pro stu-
dium demokracie a kultury (CDK)
v roce 2006.

Petr Kopecký

Bohatý svět

Emmanuel Lewinas uvádí kapito-
lu „Bez identity" („Etika a neko-
nečno" s.98) citátem z Babylon-
ského Talmudu: „Neodpovídám-li
za sebe, kdo za mne odpovídá?
Odpovídám-li ale jen za sebe –
jsem to ještě já?"
Je povzbudivé, když evangelické-
mu kazateli není lhostejná misijní
nedbalost tradičního českého
evangelictví. („Sundat kbelec své
víry" - Emanuel Vejnar ET-KJ
19/07) Diagnóza sedí. Avšak pře-
destřená anamnéza, tedy výklad
předchorobí progresivních úbytí
evangelické identity, příliš nepře-
svědčuje. Nejen že připomíná kla-
sické výmluvy Izraele (Jr 31,2; Ez
18,3), ale genetický výzkum DNA
potvrdil nemožnost dědit vlast-

nosti získané za života jedince ať
už vlivem prostředí, nebo v dů-
sledku užívání či neužívání orgá-
nů, jak se kdysi domníval J. B.
Lamarek (1744-1829). Na ty před
námi se tedy nevymluvíme.
Druhá změna, kterou snad má na
mysli bratr Vejnar, vzniká elimina-
cí (vyhynutím) obrovské většiny, z
níž přežijí toliko jedinci s nahodi-
lou, na vnějších vlivech nezávislou
individuální výbavou, která se
pak dědí. Milióny let probíhající
takový výběr jedinců s nahodilou
dědičnou změnou a jejich izolace
způsobená odlišnými podmínka-
mi, pak vytváří náhodnou dědič-
nou darwinovskou variaci (1809-
1882), jak lze ostatně číst v každé
modernější encyklopedii.

Nás samozřejmě zajímá ona „na-
hodilost" jako inkognito Boží – ať
už milosti (např. formování lidu
Staré a Nové smlouvy) nebo ( v
našem případě) Božího dopuštění,
chceme-li už mocí mermo užít
tuto biologickou metaforu k omlu-
vě „misijní sterility" a jen za sebe
odpovídající neplodnosti. Ptáme
se, zda tu ještě jsme od toho, aby-
chom „kázali evangelium všemu
stvoření" (Mk 16,15) a pak křtili a
učili netoliko vědět, ale „zachová-
vat..." (Mt 28,20), svědčíce pro
Ježíše Krista v moci Ducha „až do
posledních končin země" (Sk 1,8),
anebo jsme toho všeho okolnostmi
zbaveni: „Víra schovaná pod kbel-
cem umožňovala (sice) přežít čes-
kým evangelíkům", ale v dědičné
variaci pod poklopem asi sotva
živým křesťanům. (Zj 3,1).
Sundat nebo nesundat? Odkrýt
nebo neodkrýt prach zažloutlých
kartoték a přičmoudlou stopu
někdejší záře? Svíce pod kbelcem
zákonitě hasne (Mt 5,15). A pod
postelí? (Mk 4,21; L 8,16; 11,33).
Dávno spolu s bláhovým spáčem
shořela i víra na prach a popel tak
nedůstojný ve srovnání s tím sme-
teným do Rýna v Kostnici 1415
(když už článek o kbelci, umožňu-
jícím v nepřízni času přežívat, se
ocitl ve vzpomínkovém čísle na M.
Jana Husa). Je-li přijal smrt v ohni
pro tohle pod naším kbelíkem,
nedivme se, jestliže je to leckomu
k smíchu: Doba nám dovolila být
křesťany. Všimli jsme si? Moc se
do toho nehrneme.
Možná, že Vejnarovy „genetické
poruchy" jsou prostě dědičným
hříchem nevyhnutelného pohorše-
ní (Mt 18,7), v němž se stáváme.
Neobejdeme se bez divuspasitelné
mutace z vody a z Ducha (J 3,5),
neboť je strach a důvodná pochyb-
nost, zda pro Syna člověka přichá-
zejícího s anděly svatými já, jako
takový s odpovědností toliko za
sebe, ještě vůbec jsem a zůstávám
(Mt 25, 41.45.46). Strašívá mne, jak
od poklopu ku poklopu kyklop
kouli koulí zatraceně hluchoněmý
a slepý... Takže díky za každé
nové ráno, díky za každý nový
den... a koneckonců i za tenhle
ošklivý sen.

Samuel Jan Hejzlar

Je nesmírně pozoruhodné, že dílo Josefa Šafaříka nám letos naléhavě
připomněli divadelníci. Nebyli to teologové ani filosofové; omluven-
ku obdrží snad jen literáti, nicméně divadelníci vedou. Budí to
obdobný dojem jak při přelomových dílech Emanuele Rádla.
Geniální filosof neseděl těm, kteří evidentně pronikavostí a hloub-
kou myšlení se mu ani nepřiblížili. Tím spíše dokázali najít desít-
ky/stovky formálních chyb v jeho díle.
Samotné dramatické Šafaříkovy texty bývají označovány za možná
nehratelné na klasických scénách. Přitom jejich dynamika a smysl
pro absurditu jsou zřejmé v kontextu „moderního" divadla (či spíše
druhé poloviny minulého století a neméně těch, kteří odhalili pokry-
tectví měšťácké - s přídomkem křesťanské - kultury. Svým způsobem
Šafařík pronikl k bolesti odcizení soudobého lidství, jak mu porozu-
mějí existencionalisté typu Camuse, ale i teologové cítění Kierke-
gaardova. Pokud jde o formu Šafaříkových textů, některým filosofům
snad vadí, že se nesrovnává s tradičním způsobem klasických němec-
kých filosofů, byť u Nietzscheho jeho esejistický projev překousli. 
V rámci symposia nesporně zaujalo scénické čtení Šafaříkových textů
Průkazu totožnosti. Obsahuje nevyslovené souvislosti jeho života,
podle nichž za protektorátu žil na pomezí ilegality s dvojí totožností
v Praze i Brně a při jednom zátahu bezmála zle skončil, nebýt toho, že
již jen jen jej zatýkajícího Němce oslovil sugestivní němčinou a ten
jej pak pobaveně propustil. Nejinak tomu ve značné míře bylo za bol-
ševické vlády, s níž se srovnat nemohl, nicméně pro svou ústrannost
ji přečkal, ač překvapivě se nevyhnul několika výslechům, které jej
musely jen utvrdit v jeho postoji, odporu k moci, která nutně ničí svo-
bodnou individualitu, prostě lidství jako takové.

Jan Kašper

Duše měla náboženství, psychika má psychologii. Avšak lidskou psy-

chiku nelze beze zbytku rozemlít na psychiku, proto v patách psycho-
logie je psychiatrie. Člověk – bytí v přesahu smrti – obývá jiný svět, než
je totálně racionalizovaný svět  vědy: je ve světě otevřeném, neskonče-
ném, dopovězeném, realizovaném. Chtít jej racionalizovat, rozumem
beze zbytku poznat, znamená ztratit jej. Život a smrt, líc a rub, dimen-
ze přivrácená a dimenze odvrácená, koruna stromu a kořeny stromu. 
Stroj nemá duše, nemá smrti, nemá kořenů, nemá života.  Co zraje,
nespěchá, to jediné potřebné nezmešká. List opadlý od větve a mízy
opájí se představou, že větru poroučí svobodou padat a trouchnivět. …
Pravda nikdy nepíše tečku, ani ve smrti. Co doříci přísluší smrti a ne
nám. ...Člověk s člověkem se setká v mezidveří smrtí, anebo už nikde.
Lidství se objímá a hledá přes kořeny, vše ostatní je tlachání, jarma-
reční mimika, emocionální průjem.

Jan Kašper

Sundat či nesundat, toť otázka

Filosof? Literát? Teolog? Divadelník?

Josef Šafařík

Josef Šafařík: Z eseje o Topolově hře
„Hodina lásky" (1968) 

Jiskry tiskly
před 75 lety

Povinná tělesná výchova.
Zaujal mne v Kostnických Jiskrách uveřejněný článek „Povinná tělesná výcho-
va", v němž autor rozhořčeně odmítal povinnou tělesnou výchovu. Je prý to pří-
prava k vojákování, k zabíjení času, peněz a lidí. Autor se podepsal jako ThC.
Aby nám bylo jasno, řekněme si hned na začátku slovy Komenského, že raději
budeme s Šalamounem stavěti chrám moudrosti, nežli s Davidem vésti války.
Ale s tím nemá povinná tělesná výchova nic společného. Tělesná výchova je
svět sám pro sebe. Směřuje k tomu, aby mladí byli uvědoměle vedeni podle
staré zásady v zdravém těle zdravá duše. Hlasatelé tělesné výchovy – a já se k
nim hlásím – mají na mysli člověka zdravého, jarého, křepkého, svěžího, har-
monicky vychovaného po stránce tělesné. Je to jeden cíl a jeden úkol.
Jde nejen, aby mládež byla jadrná a zdravá, jde také o to, aby se uměla chovat.
Dobré společenské chování patří k tělesné výchově. Kdysi mi namítal krevný
bratr, že kdo pracuje na poli, vrací se domů tak procvičený, že tělocviku nepo-
třebuje, ba že je rád, když si může lehnout a odpočinout. Já na to. Rád bych mu
pomohl a tak něco vymyslil, aby člověk byl ušetřen hrubé, drsné a namáhavé
práce, která člověka nepovznáší, nýbrž ujařmuje. Vyslovil jsem naději, - od té
doby uplynulo čtyřicet let - že přijde čas a budeme mít stroje, jež nás osvobodí
ne od práce, ale především od otrocké ubíjející dřiny. Kdo pracuje na poli, nabý-
vá síly; běda tomu, na nějž by musela dopadnout pravice rolníkova, - ale nejed-
nou jste viděli, jak mrštný darmotlach překonal poctivého hromotluka. Ideál
zdravého, jarého a mrštného mladého muže, ideál zdravého člověka vybraných
způsobů tanul na mysli Komenskému, když doporučoval v dopise mladému
Dobříkovskému, aby denně cvičil, aby denně šermoval, aby denně tělesných her
dbal, aby si osvojil uhlazené chování, chce-li světem projít bez nepříjemností.
Národ má zájem, abyste prošli životem jako lidé vzdělaní, osvícení a především
moudří, neboť moudří mužové a moudré ženy jsou největší bohatství národa a
kmene. Národ má také obecný (politický) zájem, abyste byli zdraví a čiperní,
hezcí, ba aby mezi vámi byli krasavci a krasavice…
Když čítáte o patriarchálních zjevech mezi starými faráři, zda nemáte na zřeteli
muže tělesně zdatné? Většinou to byli mužové, kteří si zdraví hleděli a  - prav-
da – nečekali na zákonnou úpravu  tělesné výchovy….

R. J.  Vonka
KJ  1932, č.  15, str.  116, kráceno
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Jubilant čestným členem
STŘEDISKO DIAKONIE VLAŠIM - DŮM

NA PŮL CESTY A AZYLOVÝ DŮM PRO

MATKY S DĚTMI vypisují výběrové
řízení na místo ředitele střediska
(předpokládaný nástup říjen 2007)
Požadujeme: 
* orientaci v resocializační proble-
matice,organizační schopnosti, zna-
lost hospodaření neziskových orga-
nizací
* respekt k církevnímu charakteru
střediska, SŠ případně VŠ vzdělání,
práce s PC
Nabízíme:
* zajímavou a potřebnou práci na
plný úvazek, prostor pro realizaci
vlastních idejí, možnost profesního
růstu 
* byt 2+1 v budově střediska
Přihlášky se strukturovaným živo-
topisem, krátkou esejí na téma: "Má
představa o práci Střediska Diako-
nie Vlašim" a kontaktními informa-
cemi zasílejte do 15.10.2007 na adre-
su: FS ČCE Benešov, Husova 656,
256 01 Benešov
Více informací dostanete na telefo-
nu +420 317 844 482 (ředitelka stře-
diska), +420 317 722 215 (předseda
dozorčí rady T. Trusina), E-mailu:
benesov@evangnet.cz, vlasim@dia-
koniecce.cz, internetu: http://vla-
sim.diakoniecce.cz
Zájemcům nabízíme možnost se-
známit se s činností střediska přímo
na místě.

č. 40
ANGLIČTINA V MAJÁKU, Ječná 19,
Praha 2, Středisko volného času pro
děti a mládež otevírá další ročník
kurzů anglického jazyka.
Vyučuje rodilý mluvčí z USA, zku-
šený lektor Ray Wilck.
Kurzy jsou určeny pro mírně po-
kročilé, středně pokročilé a pokroči-
lé. 
I. semestr: 10.9.-3.12.2007 + 14.1.-
31.1.2008
Cena za semestr: 1x1,5 hod. týdně
1500 Kč, 2x1,5 hod. týdně 3000 Kč.
Info a přihlášky: Středisko křesťan-
ské pomoci - KC Maják Ječná 19,
Praha 2, telefon: 296 325 990 nebo
607 762 390, e-mail: lucie.hrdlicko-
va@kcmajak.cz, www.kcmajak.cz
(www.umc.cz/majak).

č. 42

DOZORČÍ RADA DIAKONIE ČES-
KOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

vyhlašuje výběrové řízení na místo
ředitele Diakonie Českobratrské
církve evangelické. Nástup možný
od 1. 1. 2008.
Požadujeme: 
* Členství v Českobratrské církvi
evangelické, řídící a organizační
schopnosti, aktivní znalost němčiny
nebo angličtiny, základní orientaci
v sociální oblasti, vysokoškolské
vzdělání.
K výběrovému řízení bude třeba
předložit: 
Doklad o dosaženém vysokoškol-
ském vzdělání, výpis z rejstříku
trestů, strukturovaný životopis,
motivační dopis.
Při výběrovém řízení bude uchazeč
prezentovat svoji představu o sou-
časné i budoucí činnosti Diakonie
ČCE.
Přihlášky je třeba adresovat do 
15. října tohoto roku na adresu:
Dozorčí rada Diakonie ČCE, Bel-
gická 22,120 00 Praha 2
Výběrové řízení se bude konat 
15. listopadu 2007 v Ústřední dia-
konické kanceláři Belgická 22,
Praha 2, již předtím proběhne psy-
chologické vyšetření, uchazeči bu-
dou informováni kdy a kde.
Další informace: telefon 242487812;
e-mail: ustredi@diakoniecce.cz. 

č. 41

Inzerce

Pozvánka

V sobotu 30. června 2007 se zaplni-
la modlitebna libeňského sboru
ČCE téměř do posledního místa.
Na základě textu ze Skutků 26. ka-
pitoly 13.-20. verše blízká příbuzná
jubilanta sestra Věra Jelínková,
první ordinovaná žena v Polsku a
farářka ze Zelowa, města v Polsku,
které se stalo pro mnoho generací
útočištným městem českých evan-
gelíků z pobělohorského exilu,
uvedla analogii apoštola Pavla a
jubilanta Pavla Amose. Novozá-
konní Pavel byl horlivým vyznava-
čem Boha, ale pronásledovatelem
křesťanů a posléze statečným
vyznavačem a šiřitelem. Stejně i ju-
bilující Pavel přes křesťanskou vý-
chovu svých rodičů šel v době
dospívání cestou, která ho odvrace-
la od Pána Boha, čímž zarmucoval
nejen Boha, ale i své rodiče. A pro-
tože žádný člověk nemůže změnit
sám sebe, ale může to způsobit jedi-
ně Ježíš Kristus, byl apoštol Pavel
na cestě do Damašku zastaven
tímto vzkříšeným Ježíšem; a tak
tomu bylo i u Pavla Amose. Oba
Pavlové se od svého obrácení a při-
jetí Pána Ježíše Krista za svého
Spasitele a Pána stali nositeli evan-
gelia v čas příhodný i nepříhodný.
Synodní senior Mgr. Joel Ruml ve
svém příspěvku připomenul pří-
tomným, že určitou výhodu vy-
zkoušet si, jak chutná a co obnáší
vedoucí postavení v církvi, měl
pouze jubilant. Do čela církve se v
řádných volbách postavit nechtěl,
ale bojové rozhodnutí jeho manžel-
ky (přece se nenecháš zastrašit) ho
přimělo změnit svůj názor a rozho-
dl se kandidovat. Byl zvolen. I přes
všechny nejrůznější problémy, které
přináší vedoucí postavení, v jeho
kázáních zaznívalo jasně a zřetelně,
komu uvěřil a kdo je jeho Pánem.
Bývalá synodní kurátorka RNDr.
Lydie Roskovcová řekla, že žádná
doba, kterou žijeme, není jednodu-
chá. V církvi máme dost dobrých
kazatelů a schopných lidí, ale plášť
Kristovy lásky, který vše dokáže
přikrýt, není dán každému, kdežto
jubilantovi ano.
Atomový fyzik prof. Ing. Karel
Matějka, CSc. připomenul jubilan-

tovy zásluhy na začátku oživení
zájmu o pobělohorský exil a organi-
zaci konferencí a sjezdů k tomuto
tématu (1. sjezd pod názvem Ná-
vrat do země otců se konal v Praze
v r. 1993 a 1. světový sjezd v r. 2003
v Zelowě). Dále uvedl, že jubilující
Pavel v pobělohorském exilu vidí
svobodu vyznání.
Historička PhDr. Edita Štěříková,
zabývající se mj. náboženským exi-
lem, uvedla svůj příspěvek 11. ver-
šem z 3. kapitoly knihy Kazatel,
protože pozemský život je vázán na
čas (hodiny, dny, léta). Zákonitost
času nikdo nemůže změnit. Téma
exulantů bylo a je pro ni duchov-
ním povzbuzením; přesto je živé
teprve 20 let, protože dříve nebyl o
ně zájem, a to ani ze strany občan-
ské, ani církevní společnosti. O
první badatelské výsledky uvedené
pod názvem Nouze o spasení proje-
vil větší zájem pouze kulturní refe-
rent Nejdku. Větší zájem o zpraco-
vané poznatky do Země otců v r.
1995 byl až po založení občanského
sdružení Exulant, které ve stano-
vách schválených Ministerstvem
vnitra dne 20. 6. 1995 si vytyčilo
tyto úkoly: vytvářet a upevňovat
kontakty mezi členy exulantských
rodů nejen v České republice, ale i
mimo její hranice, a oživování
duchovního odkazu těch, kteří pro
víru opouštěli své domovy.
Po hodokvasu připraveném rodi-
nou jubilanta provedl přítomné
ředitel Komenského muzea v Pře-
rově PhDr. František Hýbl stručně
českobratrskou tradicí v Přerově.
Zmínil se např. o tom, že ve sbír-
kách muzea mají první vydání
mapy Komenského z r. 1624, že
Komenský v r. 1608 učil na přerov-
ské škole, a že je doloženo, že již v r.
1616 rozšířil své jméno na Jan Amos
Komenský. Jako zajímavost rovněž
uvedl, že ve sbírkách muzea je
rukopis učebnice počtů a češtiny,
které sepsal dědeček jubilanta Jan
Kozák.
Za občanské sdružení Exulant,
které toto setkání zorganizovalo,
jubilantovi poděkoval za práci pro
toto sdružení kazatel BJB z Liberce
Mgr. Jan Bistranin, který ve své

zdravici řekl, že je důležité dívat se
nejen do historie exulantů, ale hlav-
ně do budoucnosti. Za evangelické
sbory v zahraničí (Ukrajina, Ru-
munsko, Srbsko, Chorvatsko) ing.
Alexander Drbal vyjádřil dík za
duchovní „vzkříšení" potomků čes-
kých exulantů.
Slovesný program byl proložen
dvěma bloky hudebních vložek. V
jednom bloku zazněly ukázky z děl
skladatele Mariniho, J. S. Bacha, F.
Bendy a W. A. Mozarta v podání
Jitky Navrátilové (cembalo) a Ka-
teřiny Chudobové (příčná a zobco-
vé flétny), ve druhém bloku variace
na duchovní písně z dílny Pavla
Čápa, které na kytaru přednesl
autor a na flétny K. Chudobová,
byly proloženy vybranými básněmi
jubilanta v přednesu MUDr. Josefa
Čápa ze Svitav.
Kdo je oním dosud utajovaným
jubilantem, který ve svém poděko-
vání řekl: Byl jsem a jsem tím, čím
mě chce mít Pán Bůh, a že církev a
sbor je nesmírný dar, který se má
stát místem setkávání? Není to
nikdo jiný než Mgr. Pavel Amos
Smetana, předseda občanského
sdružení Exulant, emeritní synodní
senior ČCE, čestný člen evangelic-
kého reformovaného sboru v Ze-
lowě, potomek exulantů, kteří po
svém odchodu z Bohuslavic nad
Metují přes Czermnou, Münster-
berg, Střelin a Zelow se v r. 1925 na-
vrátili zpět do země otců, do
Suchdolu nad Odrou, a který se 14.
7. 2007 dožil 70 let.
Ze zdravice zelowského sboru, kte-
rou přednesla Mgr. Věra Jelínková,
(ale nejen z této) zaznělo poděková-
ní za vše, co Pavel Smetana pro sbor
udělal, za to, co udělal pro celou cír-
kev Kristovu, a za to, jak se angažu-
je v oživení odkazu exulantů. Na-
konec nemohlo nezaznít přání, aby
mu Pán Bůh dal ještě hodně síly k
práci v dalších letech.

jída
Redakce ET-KJ se tímto článkem
opožděně připojuje k celé řadě
gratulantů a přeje jubilujícímu
bratrovi hodně nových sil a pože-
hnání od Pána Boha v dalším jeho
životě i službě.

„Jakož u vodě tvář proti tváři se ukazu-
je, tak srdce člověka člověku." (Kral.)
„Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce
člověka na člověku." (Ekum. překlad)

Přísloví 27,19
Tento verš nás láká svou zvláštní
téměř básnickou formou. Představ-
me si tichou vodní hladinu, třeba
rybníka někde na Českomoravské
vysočině. Sama o sobě je krásná ve
svém klidu a chladivé čistotě. Avšak
ještě krásnější je tím, co se v ní odrá-
ží. Modré nebe, bílé a našedlé
mraky, stromy a stavení na břehu.
Může se v ní ukázat i lidská  postava
a tvář. Byl to jistě zvláštní pocit, když
člověk v tomto prvním zrcadle spat-
řil sám sebe. Ať to byl muž nebo
žena, byli jistě překvapeni svým
vnějším zjevem. Vždyť jej dosud
neznali. Nezná jej vlastně nikdo z
nás. Jak jsme si na jedné straně nej-
vlastnější, tak jsme si na druhé stra-
ně snad nejcizejší. Sama sebe nevidí-
me bezprostředně, nýbrž vždycky
jenom v obrazu, v zrcadlení.
Tím přicházíme k jedné významné
skutečnosti, která hraje důležitou
roli v biblickém myšlení, totiž k
úloze protějšku. Jeden z moderních

překladů podává doslovně toto
znění: „Jako se na vodě odráží obli-
čej, tak srdce jednoho člověka na
srdci druhého." Tomu ovšem musí
předcházet jakési první zrcadlení
našeho srdce na naší vlastní tváři, jak
tomu rozumí náš český ekumenický
překlad. Naše tváře odrážejí smýšle-
ní našeho vlastního srdce a mohou
pak signalizovat druhým jeho
obsah. V tom okamžení dochází už
nejen k zrcadlení uvnitř, nýbrž také
mezi tvářemi a srdci lidí navzájem.
Pán Bůh nás tak stvořil, abychom
svoje lidství poznávali ve vztazích. 
Co všechno znamená tvář maminky
sklánějící se nad dítětem! Ajak je tato
tvář prostředníkem matčina milující-
ho srdce! Pohlížením do této tváře
roste dítě do svého lidství a začíná si
uvědomovat samo sebe. Poznává:
někdo je tady pro mě a já jsem tady
pro někoho. Velice záleží na tom,
zda matčina či otcova tvář vysílá k
dítěti obraz lásky, úsměvu a něhy,
nebo lhostejnosti, rozpolcenosti
nebo dokonce odporu. Přední naši
psychologové dětství nám znovu
připomínali význam domova jako
přístavu lásky a pokoje. 

V dospělosti poznáváme obdarování
tohoto zrcadlení v pěkném přátelství
a v upřímné lásce. V tichých zábles-
cích odrazů objevujeme v sobě neče-
kané hlubiny a skryté fondy. Mladík
začne psát verše a sní, jak zachrání
dívku z hořícího domu. Dívka sní o
tom, jak asi bude vypadat jejich
domácnost. K údivu rodičů se oba
začnou pečlivěji oblékat a čistit si
důkladněji zuby. Dovedou si něco
odřeknout a upustit od svých zabě-
haných zvyklostí. Samozřejmě, že
tím vysílají něco především ke své-
mu protějšku. Lidské vztahy jdou od
osoby k osobě, od srdce k srdci. To se
nesmí ztratit v zástupech ani v pyšné
osamocenosti. Smíme a máme si
navzájem sloužit. Chceme být vděč-
ni za tento dar protějšku, ať jsou to
rodiče, ať je to manžel nebo žena, ať
jsou to děti, i z jejich obličejíčků se mů-
žeme mnohému učit, ať jsou to přáte-
lé, spolupracovníci nebo sousedé, a
vůbec lidé, s nimiž se potkáváme.
Ale teď někdo řekne: to je sice prav-
da, ale když ty naše tváře bývají také
všelijak pokřivené a naše srdce všeli-
jak neupřímná. Jak divné signály
vysíláme někdy ke svým bližním a
oni k nám! V které tváři a v kterém
srdci, jež ona odráží, zahlédneme
pravé lidství? Je to tvář Ježíše Na-

zaretského, tvář božská i nejlidštější
zároveň. Všimněme si, kolik už ve
Starém zákoně zaujímá místa pojem
tvář Hospodinova. Naznačuje, že
svatý Bůh je živou osobností, nejen
nějakou ideou nebo principem. To
není nějaký primitivismus, jako by si
lidé představovali Pána Boha podle
sebe, nýbrž naopak Pán Bůh zakládá
lidskou osobnost tím, že ji tvoří k
obrazu a podobenství svému, že s
námi jedná od osoby k osobě. Obrací
k nám svou tvář, svým slovem nás
osobně povolává, osvěcuje  v pože-
hnání nad námi svůj obličej.
To vše přichází k nám v tváři Ježíše
Krista. Už smíme s apoštolem pro-
hlásit, že „osvíceni jsme známostí
slávy Boží v tváři Ježíše Krista" (2 K
4,6) Boží tvář se kvůli nám snížila až
do podoby tváře lidské. Pilát ani
netušil, jakou pravdu řekl, když
vyvedl zbičovaného Ježíše a prohlá-
sil: Ejhle člověk! (J 19,5) V jeho tváři
a v jeho milujícím srdci poznáváme
sami sebe jako hrozné hříšníky, ale
také jako lidi naděje. Sami sebe se
pak ptejme: co z jeho tváře a z jeho
srdce se odráží na tvářích  a srdcích
našich? Jaké signály vysíláme ke
svým bližním a jak jim sloužíme
svým protějškem?

Jan Pokorný

KOSTNICKÁ JEDNOTA – SDRUŽENÍ
EVANGELICKÝCH KŘESŤANŮ, O.S.,
vás srdečně zve na seminář k vý-
ročí 550 let Jednoty bratrské,
který se bude konat v sobotu 
6. října od 10 h ve sboru ČCE na
Vinohradech, Korunní 60, v sále 
v 1. patře.
Předpokládaný konec ve 12.30 h
Příspěvky přislíbili: J. Polma, J.
Beneš, D. Čapková, J. Uhlířová, E.
Melmuková, D. Molnár.
Bude příležitost i k diskusi. Pří-
padné nabídky referátků zasílejte
na adresu ET-KJ

* * *
VERITAS, HISTORICKÁ SPOLEČNOST
PRO AKTUALIZACI ODKAZU ČESKÉ
REFORMACE vás zve na tradiční, již
XXVI. seminář, na jehož progra-
mu je přednáška o málo známé,
ale výrazné osobnosti raně tole-
ranční doby. Na téma: "Tomáš
Juren. Tolerance a hudba srdce"
promluví Mgr. Sixtus Bolom z
Brna. Seminář se bude konat v
Pardubicích na faře ČCE v ul.
Sladkovského č. 638 (6. dům za
kostelem ČCE), a to v sobotu dne
20. října 2007 v 10 hodin.  (Od
nádraží jedou k ul. Sladkovského
trolejbusy č. 2 a 13 do stanice Tř.
Míru /3. zast.)

Zrcadlení


