
UZDRAV MĚ, HOSPODINE, 
A BUDU ZDRÁV, SPAS MĚ A BUDU SPA-

SEN, NEBOŤ TY JSI MŮJ CHVALOZPĚV.
Jr 17,14

Prorok Jeremjáš je krásnou, i
když tragickou starozákonní po-
stavou. Slabosti těla u něho zápa-
sily se silou ducha. Trval na po-
kání lidu, který nebyl schopen
lítosti. Demaskoval hříchy náro-
da a vyhlašoval nad ním soud, i
když věděl, že to bude marné. Ti,
které miloval, ho nenáviděli.
Tento prorok nehynoucí naděje
musel odhalovat falešné naděje
svého lidu. Byl věrným vlasten-
cem, a přesto ho pokládali za
zrádce. Miloval svou vlast, a
Judsko ho očerňovalo.
Nelze ani změřit hloubku zármut-
ku, do něhož se Jeremjáš propadl.
Když ztrácel veškerou naději,
když byl vydán posměchu svých
protivníků, hledal útočiště v Hos-
podinu. V tomto společenství s Bo-

hem nakonec odolal rozleptávají-
cím účinkům úzkosti, beznaděje,
nepřátelství, samoty, nepochopení
i neúspěchu.
Jak je dobré, že máme v Písmu
takové slovo. Pán Bůh dává naří-
kajícímu člověku, člověku trápe-
nému i zoufalému, adresu, na kte-
rou může volat. Svou adresu. Ne-
štěstím naší doby není to, že si lidé
na své trápení stěžují, a že si stě-
žují na nesprávné adrese. 
Prorok (podobně jako žalmisté)
vkládá svou naději do Božích ru-
kou. K Hospodinu přichází, k ně-
mu přináší všecko své trápení.
Vyhlíží a prosí toho, který "nemo-
ci naše vzal a bolesti naše vlastní
sám nesl" (Iz 53,4). 

P. Freitinger
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Poselství k 19. neděli po svaté Trojici

Genetika a vlastně biologie obecně
se nedávno otřásly v základech.
Nositelem dědičné informace ži-
vých organismů není pouze DNA,
jak se donedávna věřilo, ale do
velké míry i RNA, která zatím leže-
la stranou zájmu jako nepotřebný
balast v rámci genové struktury.
Nastalého zmatku jistě využijí jak
kreacionisté, tak evolucionisté k
dalším půtkám.
V minulém století řekl filosof Witt-
genstein vtipnou zkratkou (volně
cit.): "Věda dokáže zodpovědět
všechny smysluplné otázky; žádná
z těch smysluplných otázek však
bohužel není příliš důležitá pro
život člověka." Tato pronikavá věta
žel zapadla, a tak se i v našem sto-
letí celkem odtažité otázky vědy
stávají odrazovým můstkem sporů
člověku nepoměrně bližších, zasa-
hujících až jeho samotné nitro, jeho
rovinu duchovní.

Prozrazené kouzlo
Čím to? Řekneme-li, že věda už od
dob renesance "táhne", že má silné
slovo, pořád nám zbývá otázka,
proč tomu tak je. Vědci ve většině
nemívají ve zvyku stát ve středu
společnosti. Věda je takříkajíc dět-
ská (a tím sympatická) záliba přijít
na to, jak která věc "funguje". A na
to člověk potřebuje soustředěně stát
stranou. Svědčí to pravda trochu o
naší ztrátě právě té dětské nevin-
nosti, ale vědec pro nás prostě JE
podivín. V protikladu k tomu, věda
má v naší kultuře poslední slovo.
Věda odčarovala svět. Je to jako s
člověkem, kterému je prozrazeno
tajemství kouzelnického triku. Sty-
dí se, že na to nepřišel sám. A stydět
se nikomu nechce; jsme raději chyt-
ří, než zbožní. Když je ale věda sta-
věna do role posledního soudce, ne-
ní to jen a pouze trik daleko šikov-

nější? "Není Stvořitele --- živí tvoro-
vé se vyvinuli přirozeným výbě-
rem. Není duše --- podstatou člově-
ka je pohlavní pud. Není modlitby -
-- pomocí elektrod se podařilo ohra-
ničit centrum zbožnosti v mozku.
Není víry --- chování zbožných se
řídí ekonomickými pravidly. Zbož-
ný si odpírá některé požitky, ale
investice se mu vrací v bohatství
náboženských zážitků."

Nějak to Bůh udělat musel
My ale přece víme, že vše živé
musel Bůh nějak udělat. Člověk a
ostatní tvorové povstali ze země,
museli tedy být utvořeni v souvis-
lostech a podle pravidel tohoto
světa. Poetické Boží slovo o počát-
ku světa (Genesis 1 - 11) nás učí se
ve světě orientovat, což je užitečné
pro každého. Chemické a fyzikální

vzorce v životě užije jen nemnoho
specialistů; je dobře, že nás jimi Pís-
mo nezavaluje. Víme také, že Bůh
učinil člověka tělesného a bylo to
dobré. I všechny naše duševní po-
chody se odehrávají na základě
těla; že osou naší osobnosti je právě
pohlavnost, touha po tom jiném,
ukazuje k samotnému Bohu, zcela
jinému. Jsme tělesní, a tedy i zbož-
nost bude mít v mozku své cent-
rum; ano, když byla uťata hlava
apoštolu Pavlovi, již se nemodlil,
tedy zbožnost bude mít své cent-
rum kdesi v záhybech mozku. A že
každý dělá věci za nějakým cílem je
tak samozřejmé, že to nelze poklá-
dat za objev. Větší objev je ale zjistit,
pro co by se člověk měl rozhod-
nout. O tom však "věda" mlčí.

Před několika málo měsíci rozčeřil vodu zejména v katolické církvi
lidovecký ministr Cyril Svoboda svým návrhem, aby katolíci dávali na
církev jedno procento svého platu. Byl to Svobodův osobní příspěvek 
k řešení léta se táhnoucího sporu o finanční narovnání mezi státem a
církvemi. Vzhledem k tomu, že nekatolické církve příliš velký majetek
neměly, týká se otázka církevních restitucí zejména církve římskokato-
lické. Konečný výsledek ovšem jistě ovlivní i církve ostatní.
Návrh ministra Svobody kupodivu nevzbudil v římskokatolické církvi
takovou míru nevole, jak někteří očekávali. Ozvaly se sice i nesouhlas-
né hlasy, nicméně návrh podmínečně podpořili i někteří biskupové.
Nás nekatolíky může občas rozladit postoj mediální sféry, která mnoh-
dy jakoby ani nepočítala s tím, že tu existují i jiné církve než církev
katolická. Projevuje se to např. v nesmyslné terminologii, která je
ovšem v našich médiích zcela běžná. Tak se můžeme například dočíst,
že americký prezident se zúčastnil „baptistické mše", nebo že někde
vystoupil „protestantský kněz".
Ať chceme nebo nechceme, vyřešení otázky narovnání mezi státem a
církvemi se bude týkat i nás, nekatolíků. Faktem je a zůstane, že čím je
církev finančně nezávislejší na státu, tím je morálně silnější a tím lepší
má evangelizační východisko. Kromě toho k ní její vlastní členové
mívají užší – a odpovědnější – vztah. Fareed Zakaria prokázal, že státy
bez přírodního bohatství, jež musí své bohatství budovat exportem pro-
duktů s vysokou přidanou hodnotou a jež musí své prostředky získávat
především přímým zdaněním obyvatelstva (Švýcarsko, Holandsko),
mívají obyvatelstvo finančně zodpovědnější. Obyvatelstvo těchto zemí
se se svými státy identifikuje zpravidla mnohem úžeji než obyvatelstvo
států, kde se platí daně velmi nízké (arabské státy vyvážející ropu).
Podobně ten, kdo ví, že se výrazným způsobem podílí na financování
„své" církve, k ní bude mít užší vztah než ten, kdo ví, že se o jeho církev
„postará stát". Návrh ministra Svobody je krok sice drobný, leč správ-
ným směrem. 

Dan Drápal

Na desátky je ještě brzy

Scientismus a kreacionismus

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Moje nejstarší dcera mi občas
vypráví, jak se v poslední době ší
mezi školáky epidemie agresivity,
šikanování a také sexuální delikty.
A není divu. Časopisy pro náctileté
se jen hemží erotickým obsahem,
pubertální chlapci mají možnost
stahovat porno do mobilů a mini
dvdíček a děvčátka s odhaleným
pupkem tento trend také nezastaví.
Haraší to hlavně o přestávkách ve
třídě a nebo v šatnách. Pedagogic-
ký dozor to nemá šanci uhlídat,
neboť jak známo, šikovné děti si
vždy dokážou najít vhodný oka-
mžik. A pokud se nějaký viník přeci
jen přistihne, tak to mnohdy stejně
vyzní do ztracena. Třídní důtky či
zhoršená známka z chování už vět-
šinou nezabírá, Policie případ odlo-

ží a sociálka zasahuje, až když se
něco stane. V této souvislosti je
třeba si položit otázku:" Stačí spolé-
hat na psychologické dovednosti
učitelů a výchovných poradců?"
Ona totiž pro leckterou dospívající
dívku i zdánlivá malichernost v
podobě poplácání po zadečku či
nenechavé ručky spolužáka může
představovat vážný zásah do sou-
kromí. Tolerance těchto jevů se pak
může odrazit v dospělosti, kdy
žena buď odmítá dotyky anebo
nabude dojmu, že si s jejím tělem
může kde kdo dělat, co chce. 
Možná, že si řeknete: "A co rodinná
výchova, tam tyhle věci neprobíra-
jí?" Tady je potřeba zdůraznit, že se
jistě učitelé snaží, i když je občas

Obtěžování dívek na základkách

Dokončení na str. 2

Dokončení na str. 4

Evangelický kostel v Dobříši - viz str. 4
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IZRAEL ZMĚNIL POLITIKU V OBLASTI UDĚLOVÁNÍ VÍZ
PŘEDSTAVITELŮM KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ
Izraelská vláda už neuděluje obvyklá víza, povolující opětovný vstup
křesťanským náboženským představitelům, kteří žijí v arabských ze-
mích a cestují na okupované palestinské území. 
Podle informací Křesťanské ekumenické nadace v Izraeli zástupci křes-
ťanských církví musí žádat o víza na izraelských konzulátech pokaždé,
když budou chtít vycestovat, a tento proces trvá i několik měsíců. Nová
politika znamená, že církevní představitelé se už nebudou moct svo-
bodně pohybovat mezi svými farnostmi a okupovanými územími,
informuje TK KBS.  

(ath)
christnet

PAPEŽ VYZVAL K MÍROVÉMU ŘEŠENÍ KRIZE V BARMĚ
Papež Benedikt XVI. včera vyjádřil znepokojení nad situací v Barmě a
vyzval k modlitbám za pokojné řešení krize v této chudé asijské zemi.
Informovaly o tom tiskové agentury. 
"Velice vážné události posledních dnů v Barmě sleduji se značným zne-
pokojením. V duchu jsem velice blízko s lidem Barmy ve chvílích, kdy
prožívá bolestnou zkoušku," prohlásil papež před věřícími ve svém let-
ním sídle v Castel Gandolfo. Dodal, že se za Barmu modlí a že vybízí
celou církev k následování, aby se podařilo nalézt pokojné východisko
ze situace. 
Ke katolické víře se hlásí asi jedno procento z 54 milionů obyvatel
Barmy; asi tři procenta se považují za věřící jiných křesťanských církví.
Papež rovněž vybídl modlit se za usmíření a mír na Korejském poloost-
rově.  

(ath)
christnet

NA ŘÍPU SE 28. ŘÍJNA USKUTEČNÍ EKUMENICKÁ POUŤ
S MODLITBOU ZA DOMOV
Praha, 28. srpna 2007 (Michal Otřísal). 
Milí přátelé nesnesitelné lehkosti bytí, které říkáme víra, dovolujeme si
vás pozvat na ekumenickou pouť na Říp, odkud se prý kdysi s potěchou
rozhlédl po české kotlině náš pratáta Čech.
Přijďte se znovurozhlédnout, jak utěšenou zem jsme dostali, a zároveň
se potěšit, kolika barvami a melodiemi hraje církev a její souputníci.
28.října 2007 bude patřit Říp všem lidem dobré vůle, potulným kome-
diantům, pracovníkům charit a diakonií, církevním představitelům,
hudebníkům i poutníkům ze společenství všech možných vyznání.
Budeme si staří mladí, křepcí i nekřepcí, důležití i obyčejní hrát a mod-
lit se za to, aby bylo srdce Evropy zdravé, veselé a nadějné.
Přineste s sebou to nejlepší, co můžete nabídnout, hrst nápadů pro potě-
chu všech na kopci i daleko pod ním, nebo jen svou touhu uvidět církev
svobodně hravou a neustaranou. Dejte o sobě vědět, ať akordu české
církve nechybí žádný tón, ba ani ten nejmenší půltón. Přijďte nabrat sil
k úkolu prokvasit a prosolit domov, který máme tak rádi. Nejnovější
informace a průběžné upřesňování programu najdete na stránce Eku-
menické rady církví www.ekumenickarada.cz. Dotazy a návrhy posílej-
te na adresu rip@ekumenickarada.cz, nebo volejte 271742326, 77659 9977.

www.cb.cz
ekumenický monitoring

SEMINÁŘ O ŽIVOTĚ A DÍLE PAULA GERHARDTA
Seminář o životě a díle Paula Gerhardta pořádají ve dnech 20.-21. října
2007 v Českém Těšíně Českobratrská církev evangelická a Slezská cír-
kev evangelická a.v. ve sboru ČCE Na Rozvoji. Na programu jsou před-
nášky: Úvodní slovo o podnětných událostech v životě P. Gerhardta
(Jan Cieślar), Rozbor písní P. Gerhardta ve zpěvnících ČCE a SCEAV
(Ladislav Moravetz), Významní hudebníci, kteří zásadně ovlivnili tvor-
bu P. Gerhardta (Tadeusz Sikora) a Aktualizace života a díla P. Gerhard-
ta pro současného křesťana (Stanislav Kaczmarczyk). Součástí semináře
bude i společný zpěv písní P. Gerhardta a koncert s písněmi Paula Ger-
hardta. Seminář bude ukončen slavnostními bohoslužbami ve sborech
ČCE (káže biskup SCEAV br. Stanislav Piętak) a SCEAV (káže synodní
senior ČCE br. Joel Ruml). Máte-li zájem o ubytování či stravování,
ohlaste se ve sboru ČCE Na Rozvoji na uvedených kontaktech:
telefon: 558 742 320, 558 745 191, e-mail: info@ccectesin.cz.

(red)

a devadesát zvědavých evangelíků,
kteří dorazili do Kolína nad Rýnem
pozdě, protože navigační systém
PGS popletl cestu z Benešova do
Prahy a celá výprava se zpozdila a
zmeškala zahajovací bohoslužby. A
tak 31. evangelický Kirchentag za-
čal bez naší účasti. Příští den jsme se
polepšili a v mohutném proudu
návštěvníků jsme zahájili průzkum
terénu a programu. Pořadatelé na
600 stránkách předložili vynikající
předkrm, hlavní jídlo a zákusek a
každý si po bedlivém studiu mohl
vybrat podle své chuti.
Den začínal rozhovorem nad Biblí s
výklady. Přednášky byly rozděleny
do tří tematických okruhů – člověk,
společenství a svět – a vynikající
odborníci, teologové, filosofové, so-
ciologové, umělci, novináři, spisova-
telé a politici přednášeli, přemlouva-
li a provokovali zvědavé poslucha-
če. A bylo co poslouchat: Život před
smrtí, Kdo je bližní, Boží moc a bez-
mocnost (první okruh);Spravedlnost
pro společnost, Bohatí a chudí v
Německu, Střet generací, Křesťané,
Židé a muslimové (druhý okruh) a
Jistoty pro svět, Média a věda,
Fórum – Rusko, Írán, Irák, Centrum
mládeže – Klima a migrace a další..
Připravená strava byla chutná, ale
hrozilo nebezpečí příznaků obezity.
Milovníci hudby, zpěvu, výtvarného
a dramatického umění se mohli
aktivně zapojit do programu džezo-
vých, divadelních a kabaretních sku-
pin a tak spolu vytvářet radostnou
atmosféru evangelického hemžení.
Škoda, že tam andělé z Lukášova
evangelia v nějakém stánku nepro-
dávali křídla, která by unaveným
návštěvníkům umožňovala létat z
haly č. l do haly 3 a 4 a 9 atd. a pak
po vyčerpávajícím maratonu přistát
u hostitelů a po dobré večeři a za
zpěvu známé mládežnické hymny z
tábora JAK Večerní když zvony
znějí, duše moje, pamatuj... ulehnout

k posilujícímu spánku. A ráno, hurá,
znovu mezi své. Snad se někdy těch
křídel do-čkáme; říká se přece, že
každý člověk má svého anděla stráž-
ného. Nejčastěji jsem se pohyboval v
hale č. 3. Fantastická nabídka teolo-
gické literatury, nosičů CD a DVD,
počítačových triků, hádanek a zá-
zraků, knížek pro děti a mládež, růz-
ných biblických seriálů, zpěvníků,
atlasů, povídek a románů s nábo-
ženskou tematikou, prostě čerstvé
lahůdky ještě vonící tiskařskou černí
lákající nejen k ochutnání, ale i ke
koupení, jenže, OUHA! kde vzít a
nekrást potřebné šekele, denáry a
drachmy? Zase ten nepřítel pro čes-
kého občana a evangelíka – EURO!
A v hale č. 11 se zpívaly chorály
Johanna Sebastiana Bacha. Stočlen-
ný studentský sbor, elektronická
náhražka varhan (žádný Gottfried
Silbermann) a dirigent, který řídil i
učil přicházející zájemce správně
vyslovovat texty písní, co to je cres-
cendo a decrescendo a j. a němečtí
bratři a sestry zpívali s chutí, chvíli
vsedě, chvíli stáli a kdyby přišel sám
velký MISTR kontrapunktu, mys-
lím, že by měl radost.
Hůře by dopadla sestra farářka
Sigrid Königová, která v černém
taláru s bílými tabulkami pod lím-
cem točila s nevídanou vervou kli-
kou pravého flašinetu a vybírala na
nemocné děti v Africe. Nebylo to
marné; košíček byl brzy plný, a tak
po Bachovi uslyšeli odcházející
návštěvníci na rozloučenou po-
pulární melodie.
Nemohu nepřipomenout návštěvu
milovaného přítele, který se narodil
1770 v Bonnu a jehož dílo stále žije a
potěšuje miliony posluchačů na
celém světě. V muzeu můžeme vi-
dět obrazy nesmrtelného umělce,
kopie i originály jeho skladeb, hous-
le a violoncello, klavíry z Lon-dýna a
Vídně a pro nás nezvyklé exponáty
– plechová naslouchadla, která měla

aspoň trochu bojovat proti strašné-
mu nepříteli – hluchotě. Když jsem
odcházel z Beethovenova domu,
ještě dlouho jsem slyšel z poslední,
čtvrté věty deváté symfonie
Schillerovu báseň Ódu na radost,
oslavující přátelství mezi lidmi.
Seid umschlungen Millionen. Diesen
Kuss der ganzen Welt...
V náruč spějte, miliony! Zlíbat svět kéž
dáno nám!
Bratři! Hvězd kde žárný stan, dobrý
Otec zří z mlh clony....

(Pavel Eisner)
Milí čtenáři, nezapomeňte, že De-
vátá symfonie d moll bude znít u
Božího trůnu v den posledního
soudu!
Kolín nad Rýnem je krásné město a
vedle nádherného Dómu mohou
turisté navštívit několik románských
kostelů, muzea a obrazárny.
Katedrála byla založena 1248 a
výška věží je 157 m, zvon Sv. Petr
váží 24 tun a na vyhlídku vede 509
schodů. Kdo nemá artrózu, ať si
zacvičí!
Účastníci Kirchentagu nosili růžové
šátky a trička a i jeden oblouk želez-
ného mostu přes Rýn měl kabátek
ušitý podle poslední módy.
Někteří přátelé se mě ptali, jaký má
smysl to evangelické hemžení.
Odpověď byla jednoduchá: velký, a
je důležité, aby se křesťané takhle
scházeli, učili se a navzájem se
povzbuzovali.
Loučili jsme se při závěrečných
bohoslužbách na břehu Rýna (Pol-
ler Weise) a doufám, že se sejdeme
znovu za dva roky v Brémách.. Ne-
bude tam sice želva Valentýna, která
bydlela s námi u našich hostitelů, ale
jistě tam budou děti – prckové, které
jsem potkával při svých toulkách po
halách a které trpělivě vyhlížely
stánky se zmrzlinou. Že by konfir-
mační příprava v Němec-ku začína-
la už ve věku tří let?

ZŠ

Příběhy praotce Abrahama (Gn 12-
25) žijí svým vlastním životem jed-
nak na biblické půdě (Ga 4), jednak
v mezináboženském dialogu Židů,
křesťanů a muslimů, jejichž před-
pokladem z naší strany je pozorné
čtení biblických příběhů samot-
ných. Jejich struktura a chronologie
svědčí jak o úctě k zachování
doslovného textu i za cenu určitých
napětí, tak o jejich pečlivém zpraco-
vání ve službě jedné jediné linie
předávání Božího zaslíbení.
Pokusme se ve třech zastaveních
nahlédnout bez nároku na úplnost
do bohatství a aktuálnosti jejich
zvěsti.
„Abraham byl stařec pokročilého

věku. Hospodin mu ve všem
požehnal" (24,1). Tak jsem si Abra-
hama od dětství představoval, jako
starého důstojného muže obklope-
ného nepřehledným množstvím
ovcí a velbloudů, protože právě v
tom množství jsem viděl Boží pože-
hnání. Abraham byl muž hluboce
zbožný, všechny spory kolem sebe
moudře řešil a nakonec zemřel ctěn
a milován svým potomstvem.
Tato dětská představa vydržela

dlouho, i když postupně vybledla
společně s ilustracemi v biblické
dějepravě. Při svém nedávném
čtení Geneze jsem si však uvědo-
mil, že když odstraním z biblického
textu Boží jednání, rozpadne se
Abrahamův životopis ve zvláštní a
téměř nesrozumitelné torzo. Co
vlastně o něm víme nezávisle na
pohledu a hodnocení víry?
Abram, později Abraham, odešel ze
svého rodiště z důvodů, které
nikdo mimo něho nechápal, a odve-
dl s sebou svou ženu Sáru a synov-
ce Lota. V zemi kenaanské bloudil
jako host a cizinec a nikdo netušil,
jaký je cíl jeho putování. Tu a tam se
choval zvláštně, s kýmsi rozmlou-
val a označoval krajinu oltáři. Byl
velice zámožný, ale jako cizinec
zranitelný a musel se o své a Sářino
bezpečí postarat, jak nejlépe uměl.
Nejvíce zaujal svérázným způso-
bem nakládání se svými potomky:
měl syna Izmaele ze Sářiny otroky-
ně Hagary, šest synů s ženou
Keturou a další nejmenované
potomky se svými ženinami, ale
všech se zbavil, všechny do jedno-
ho poslal pryč (25,6), aby veškerou

svou lásku a veškerý svůj nerozdě-
lený majetek věnoval pozdnímu
synu Sáry Izákovi. Proč, to byla
záhada. A co rovněž nepochybně
dráždilo, bylo odmítání jakéhokoli
pokrevního mísení s Keenánci – pro
Izákovu ženu poslal do míst svého
původu.
Chybí však smysl celého tohoto
počínání. Komusi věří, a přesto bez-
cílně bloudí. Občas podléhá rozma-
rům své manželky, vůči svým nej-
bližším však dokáže jednat autori-
tativně až despoticky. Je úspěšný
podnikatel, orientálním způsobem
obratný diplomat, ale naprosto a
zásadně selhává v roli otce: jeho
děti s výjimkou jednoho nepoznaly
otcovskou výchovu ani lásku.
Počínání Abrahamovo je krutým
výsměchem tomu, jak si měl počí-
nat odpovědný otec svých dětí, a i
Hagar egyptská učinila pro zajiště-
ní budoucnosti svého syna daleko
více než jeho otec. Bez Boha nero-
zumíme Abrahamovi ani jako člo-
věku, stejně jako se bez vnímání
Boha rozpadá i cesta židovstva a
křesťanské církve v nesrozumitelný

Z církví u nás i ve světě

Abrahamovské zastavení první

křesťané kritizují za to, že výuku
omezují na vyloženě praktické věci.
Pedagogové zase tvrdí, že vycho-
vávat má hlavně rodina. Ale pokud
rodič selže, kdo promluví mládeži
do duše?
Výuka náboženství byla v naší
zemi téměř vymýcena. Jsme ateis-
tický stát, a proto dáváme přednost
výchově uvědomělého občana.
Osnovy občanky jsou mi nejasné,
Marxismus-leninismus už to není a
něco nového také ne. Ale napadlo
mě, že by si naši politici mohli vzít
vzor z Číny. Strana zde do svého

manifestu zavedla určité pasáže z
konfucionismu, týkající se tradiční
morálky. Ovšem, soudruzi mají
výhodu, že se vůbec drží nějakého
věroučného dokumentu. To však
pro Českou republiku neplatí.
Závěrem bych chtěl apelovat na
české ministry školství, a to slovy
Jana Ámose Komenského: "Národe
český, vrať se ke Kristu!" Povinná
výuka etiky na křesťanských zákla-
dech už od první třídy by podle
mého názoru nikomu neuškodila.
A že je to potřeba! To ví snad každý.

Ivo Kraus

Dokončení ze str. 1

Obtěžování dívek na základkách

NAD BIBLÍ

Sto deset tisíc křesťanů, sem tam nějaký
atheista, jedna želva Valentýna, prckové

1. Abraham jako otec víry

Dokončení na str. 4
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Právě letos míjí 370 let od úmrtí
tohoto vzácného muže, největšího
slovanského náboženského pěvce,
který svojí tvorbou sloužil slovan-
ským evangelíkům víc než 300 let.
Jeho písně doprovázely naše předky
na mnohých bohoslužbách, při
rodinných pobožnostech i při kaž-
dodenní práci, a jeho modlitby byly
školou modlitebního života pro
všechny, kdo se chtěli naučit roz-
mlouvat s Bohem o svých životních
problémech. 
Jiří Třanovský se narodil v Těšíně.
Studoval v Kolobrzegu a pak theo-
logii na univerzitě ve Wittenbergu.
Pracoval v Praze, v Třeboni, v Hole-
šově na Moravě, ve Valašském Me-
ziříčí, a pak jako vyhnanec v Biel-
sku, na Oravském Podzámku a 
v Liptovském Mikuláši, kde také
zemřel.
Jeho životním dílem je zpěvník Ci-
thara sanctorum a modlitební kníž-
ka Phiala odoramentorum. 

V Těšíně ho připomínají:
* Památník před kostelem Na vyšní
bráně, na kterém čteme: „Ks. Jerzy
Trzanowski 1592 – 1637 Ewangelicki
pieśniarz trzech narodów slowiańskich."
Památník odhalen 26. 4. 1992. 
* Pamětní tabule na domě v místě
narození Třanovského: „Ks. Jerzy
Trzanowski 1592 – 1637 Twórca i krze-
wiciel ewangelickiej pieśni kościelnej
wśród narodów slowiańskich. W miej-
scu urodzenia miasto Cieszyn 1992.“
Tabule odhalena 25. 4. 1992.
* Pamětní tabule na budově radnice
v Českém Těšíně na náměstí. „Jiří
Třanovský, slavný český pěvec, duchov-
ní, jehož Cithara sanctorum z r. 1636 se
stala zdrojem duchovní i národní síly a
symbolem jednoty československé. Na-

rodil se v r. 1592 v Těšíně, působil v Če-
chách, na Moravě, ve Slezsku a na Slo-
vensku."
* Ulice Třanovského na severní stra-
ně města Českého Těšína. 

Vděční Slováci 
mu postavili pomník před evange-
lickým kostelem v Liptovském Mi-
kuláši.
Na pomníku čteme: „Juraj Tranovský,
rodem Sleziak, výchovou Čech, účinko-
vaním Slovák, zlatoustý evanjelický
pevec, autor velkoknížky duchovných
chrámových piesni. Verný vyznavač a
trpiteľ, vyhnanec pre vieru a vernosť
čistému evanjeliu Kristovmu."
Kdo proti nám, když Bůh s námi jest?
Živí i mrtví jsme jeho.
Tyran, smrt, peklo, žádná neřest neod-
loučí nás od Něho.
Meč, povodeň, žalář, oheň, ni zlost světa
všeho.
Buď jeho jméno od nás chváleno až na
věky.
V evangelickém kostele v Liptov-
ském Mikuláši je pamětní tabule, na

které čteme: 
„Exulantovi a martyrovi, spevcovi a
tvorcovi Cithary sanctorum Jurajovi
Tranovskému, kňazovi sboru svätomiku-
lašského v jubilejnom roku venuje vďač-
ná cirkev evanj. a. v. na Slovensku."

Písně Třanovského 
jsou vyznáním jeho víry, lásky i
naděje, jakož i veliké úcty k Trojjedi-
nému Bohu i krásným svědectvím
pro nás.

Pán Bůh je síla má, všecka obrana má!
Bezpečně má státi, aniž se lekati duše
má.
Neboť při sobě mám, v kteréhož já dou-
fám, bojovníka toho, Boha přesilného,
nezoufám.

Kristus Pán jest můj život, smrt pak má
zisk můj jest: toho mám mnoho jistot,
buď Bohu chvála, čest!
Kristu náležím, jemu živ jsem i umírám;
z ciziny světa k domu jeho se ubírám.
On mne odsud vyvede jako otců plémě z
Egypta a přivede do slíbené země.
Kdež Jeruzalém nový jako křišťál skvou-
cí má pokoj opravdový, při tom radost
vroucí.

Jak čerstvých vod jelen žádá v čas una-
vení svého , tak má duše vždycky ráda
chce mít Ducha svatého; neb bez jeho
pomoci nemáme žádné moci, mrtví jsme
od přirození v věcech potřebných k spa-
sení.
Ó přijdi k nám, Duchu svatý, Bože
mocný a pravý, s Otcem, s Synem též
podstaty a tak hodný též slávy; posvěcuj
a spravuj nás nyní i v poslední čas, otev-
ři svým darům pramen k spasení naše-
mu, amen. 

St. Kaczmarczyk

Pastor Jiří Třanovský – Slovanský Luther

V prologu dramatu Noční můra
Josef Šafařík symbolicky zachycuje
atmosféru podivně propletené
absurdity, do níž se následně bude
nořit dialog mezi ředitelem a věz-
něm. Vězně nebudí narušení ticha,
ale naopak náhlé a nečekané přeru-
šení všeprostupující hlučnosti. Děsi-
vost a hrůza nastalého ticha směšuje
nenadálost se strachem, obcházejí-
cím setrvale nevysvětlitelnost posu-
nů, jejichž pádnost začne být odha-
lována teprve vystoupením ředitele.
Setkání ředitele s vězněm je ovšem
vyústěním dějinného pohybu, jehož
kontury soustředěněji Šafařík sledu-
je v epochálním díle Cestou k po-
slednímu. Abychom pochopili své-
ráznost vězňovy situace, pokusíme
se ve zkratce a se zdůrazněním hlav-
ních pilířů stavby rekonstruovat
podobu Šafaříkovy filosofie dějin.
Dějinami prochází polarita dvou
principů, ztotožňovaných se židov-
skou a křesťanskou představou
zbožnosti, přičemž jejich konflikt-
nost je dána diametrálně odlišným
posazením do dějin. Zatímco židov-
ství je neseno starozákonním přísli-
bem ideálu přežití v hojnosti, novo-
zákonní vystoupení Ježíše přibližuje
takový příslib do kompetence po-
koušejícího ďábla, který se snaží
zmást Ježíšovu rozhodnost v odolá-
vání svodům snadno domahatelné
moci. Vrchol Ježíšova příběhu pak
stupňuje závažnost tohoto střetu,
když připravená šibenice jakožto
mocenské skoncování s člověkem se
převrací v kříž, na němž se ukazuje
bezmocnost moci. A protože v Šafa-
říkově provedení jsou dějiny přede-

vším chorobopisem uspokojování
mocenských ambicí, znamená Ježí-
šova smrt na kříži apel pro vyhoště-
nost křesťana z dějin, v nichž nemá
co pohledávat. … To, že se césarovi
podařilo učinit z pronásledovaných
pronásledovatele, není pouze velmi
zdařilou mocenskou kalkulací, ale
zároveň počátkem totalizace svět-
skosti, vydané moci ďábla.
Diabolická podoba dějinnosti strhá-
vá do svého víru křesťana, nepřipra-
veného zpočátku se v parametrech
dějinných nároků orientovat, čímž v
nastalé ztrátě přehlednosti se stává
pohodlným vykonavatelem mocen-
ských příkazů. ...
Dějinná zakomplexovanost křes-
ťanství se bude snažit nejen uhájit
vydobyté pozice na světské moci,
aniž by si byla schopna připustit,
že právě taková horlivost potvrzu-
je světský zájem, protože církev se
stává regulérním a tudíž zvlada-
telným protivníkem, ale ve své
podrážděnosti se bude stále citel-
něji nasměrovávat i s ohledem na
židovský princip, jehož bytostná
začlenitelnost do logiky světských
příslibů začne být ohrožována.
Materializace zásvětně orientova-
né mimodějinnosti tak postupně
zatuhne do křečovitě zarputilého
zápasu, v němž se sebezáchovné
úsilí židovského principu může
zachránit pouze lstí, jejímž pro-
střednictvím naočkuje do obsaho-
vé vyprahlosti křesťanské zbož-
nosti své vnímání světa. Potlačo-
váním židovských dobyvatel-
ských ambicí se samo křesťanství
stává dobyvatelem a mocenským

potvrzovatelem své vlastní diabo-
lizace. ...
Ředitel, který je od počátku rozmlu-
vy iniciativnější a má již neúspěch
svého úsilí čitelněji před sebou,
představuje zastánce vědy a techni-
ky jakožto utopického přesahu, na-
plňujícího dočasně budoucnost akti-
vizujícím příslibem. Oproti tomu
vězeň zastává stanovisko zlidšťující
kultury. Rozhodně nikoliv náhodou
se v postavě ředitele soustřeďují
mocensky agresivnější momenty vě-
dy a techniky a v postavě vězně kul-
turní ideál. 
Otázka „Bože, kde jsi?" ústí do nale-
zení Boha ve stroji, protože kde jinde
by se v proměněné situaci křesťano-
va pohlcení dějinami mohl nacházet.
Jedině Bůh ve stroji dokáže osprave-
dlnit křesťanovu zpronevěru a
dodat patřičné síly pro další dějinné
zápasy. … Pokud totiž technika do-
vršuje stanovisko mocichtivosti,
násobí zároveň zřejmost alibistické-
ho odůvodňování potřeby moci na
polidšťování světa, neboť ve skuteč-
nosti jsou dějiny pouze odlidšťová-
ním pro moc … Vězení se tak stává
jediným a posledním příbytkem, v
němž lze ještě nahlédnout pravdu
omylů a nalézat tak cestu ke smíření,
neboť vězení se stává reálným žitel-
ným prostorem těm, kteří v zaslepe-
nosti své potřeby o něco bojovat
vytvořili nežitelně odcizenou sku-
tečnost.
Úryvek ze studie přednesené na konfe-
renci; Petr Bláha:Úvaha nad situací věz-
ně v procesu dějinné diabolizace

Jan Kašper

Marie Mikulová-Thulstrupová:
Kierkegaard a dějiny křesťanské zbožnosti.
Centrum pro studium demokracie a kultury,
Brno, 2005
Kierkegaard je pojem. Jaký? To ukazuje např. to, že v seznamu prací o něm
nacházíme již přes 4000 titulu knih. Na jedné straně je studován jako ten,
kdo podnítil existenciální způsob myšlení a fenologický přístup k pojetí
existence. Na druhé straně je viděn jako ten, kdo nejen vystudoval luterskou
teologii, ale i "urputně" ji kritizoval. Estetici i etici v něm vidí nepřeberný
zdroj podnětů.
Autorka práce- paní Marie Mikulová-Thulstrupová - je též pojem. Stačí se
podívat na celou sérii Kierkegaardových knih, které převedla do soudobé
češtiny. A jen ten, kdo se pokoušel číst Kierkegaarda v originále, ten si dove-
de představit, jak obtížná práce to je. V recenzované knize máme před sebou
"životní dílo“ této autorky. Celý život se soustavně věnovala - spolu se svým
manželem (profesorem etiky na dánské evangelické teologické fakultě)
Kierkegaardovy, našla mezeru v souboru pojednání o něm - a vyplnila ji kni-
hou, kterou máme před sebou.
Jak již vyplývá z nadpisu, pojednává recenzovaná kniha o zbožnosti.
Pojednává o ní tak, že Kierkegaardovo pojetí - a praxi - zařazuje do kontex-
tu dějin toho, jak bylo o zbožnosti kdy psáno. Nejen to. Snaží se vyčlenit 
z toho, co Kierkegaard napsal, samo jádro novozákonního pojetí zbožnosti,
o které Kierkegaardovi šlo. A oč mu šlo? O to žít doopravdy a naplno svůj
život jako křesťan. A to je otázka, kterou si klade každý z nás - ne jen jednou,
ale neustále. Dnes pak zvláště, když vidíme, jak sentimentální romantismus
holduje prchavým emocionálním zážitkům. Pohybuje se v horizontále a o
vertikále života, o jeho hloubce a výši nemá potuchy.
Řekne-li Kierkegaard víra - a to je pro něho samo jádro křesťanství, pak má
na mysli takovou víru s níž se setkal u Abrahama. Uslyšení Božího volání a
naprostá poslušnost toho, co bylo zaslechnuto. Hovoří-li o novozákonní
podobě životní cesty víry křesťana, potom klíčovým slovem mu je meta-
noia - radikální změna směřování života. I když Kierkegaard souhlasí s tím,
že odpuštění vin je Boží dar, přece jen vidí nutnost určité aktivity člověka,
který o odpuštění prosí (s. 73)
V jeho pojetí obrácení je nejen biblické "Kdo kradl, již nekraď...“ (L 3,10), ale
i pokání. A to je velice hluboká změna v nitru člověka. Patří do ní nejen lítost
nad tím, že člověk opustil cesty Boží a nejednal podle Boží vůle, ale i neu-
stálé pamatování na to, kdy sešel z Boží cesty a dal se cestou jinou (svévol-
nou). Toto ujasnění obsahuje nejen upřímnou lítost, ale i hluboký pocit pro-
vinění. Na něj pak navazuje úkol polepšení, tj.změny směru, směřování
všech záměrů tak, aby byly v souladu s Boží vůlí." Jen tento postoj může vést
k odpuštění", říká Kierkegaard (s. 72). Maně nám v tom zní Bonhoefferovo
odlišení laciné a drahé Boží milosti.Kierkegaard zde jde dál a vidí Boží
milost i v požehnání. To chápe jako "Boží pozitivní, láskyplný vztah k lidem
" (s. 171).
Poslušné následování Krista, které z tohoto pokání a obrácení vychází, je
pak tím, co Kierkegaard rozumí pravým životem křesťana. "Křesťanství se
dokazuje následováním" (s. 167). To však ve své době u svých spoluobčanů
nenacházel. Proč? Kierkegaard z toho do určité míry vinil Luthera: "Změnil
křesťanství tím, že odstranil následování Krista" (s. 77). O následování Krista
v Kierkegaardově pojetí pojednává celá poslední kapitola recenzované
knihy. Radikálně odmítá to pojetí, které je pouze zrcadlením - imitací
toho,jak žil Kristus. Na druhé straně klade důraz na hluboké vnitřní, niter-
né kořeny víry, které vedou k tvořivému následování - a tak k opravdové-
mu životu víry každého z nás (jako "jedince"). Ne k "mírnému" následová-
ní, ale k opravdovému "životu s Kristem" (s.184).
Recenzovaná kniha je nesmírně aktuální a nesmírně bohatá. Dalo by se říci,
že je "vysokoškolskou učebnicí pojetí zbožnosti" - vůbec, nejen u
Kierkegaarda. Podává přehled pojetí zbožnosti od počátku křesťanství do
Kierkegaardovy doby - zbožnosti asketiků, mnichů a jeptišek, reformátorů,
pietistů i kazatelů pokání. Do hloubky se zabývá otázkami křesťanské lásky,
utrpení a radosti ve spojitosti s následováním Krista, tradicí i tím, co
Kierkegaard viděl kolem sebe. Má bohatý aparát vysvětlivek a přehled pou-
žité liteatury. Ten obsahuje daleko přes 300 titulů.

Jaro Křivohlavý

Recenze

Diabolizace dějin

9. 4. 1592 – 29. 5. 1637

Lavice v jimramovském kostele
NOEMI DOSTÁLOVÁ

Z kostelních lavic
na mě hledí

oči starých stromů,
oči suků modřínů a jedlí.

Zpíváme žalmy,
kázání posloucháme tiše.

Oči se shlukují,
jdou ke mně blíž a blíže.

Nejsou to jen oči stromů,
jsou to i oči lidské,

i ruce, co sázely stromy,
tváře a hlasy, staré písně.

Zvedáme zraky vzhůru:
Odpusť nám. Slituj se, pomoz,

Pane náš, Kriste!

Oči všechněch v Tebe doufají ...
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Scinetismus a kreacionismus
STAŘÍ MANŽELÉ Z OBCE STŘÍBRNÁ na
Sokolovsku nabízí zdarma bydlení
ve svém domě pro věřícího jednot-
livce či malou rodinku, protože s
barákem již na vše nestačí. 
Bližší informace u 
Mikuláše Zoubka z Kraslic na tele-
fonním čísle: 352 696 085. 

Č. 43

PRONAJMU POKOJ V PRAZE mladé
ženě či dívce. Tel: 736 640 868.

Č. 44

SEZNAMKA PRO KŘESŤANY

www.noemka.com 
info@noemka.com informace k při-
hlášení tel-sms: 777222877.

Č. 45

PRODÁME STAVEBNÍ PARCELU 50 km
od Prahy (20 min. po dálnici na
Černý Most). V místě sbor ČCE.
Přednostně mladé rodině. 
Tel: 604 324 621.

Č. 46

Inzerce

Pozvánka

Klaňte se stvoření
Věda, užitá k vyvrácení nábožen-
ství, je sama náboženstvím. Hle,
stvoření nějak funguje, uctívejte je
proto. Když někteří vědci vedou boj
proti náboženství, nečiní tak kvůli
pravdě, ale kvůli vlastním stvoře-
ným bohům. Pohané dokazují své
bohy ze stvoření: Hle, hrom bije,
klaňte se bohu hromu. To je mod-
lářství. 
Stejně modlářské je ale i dokazovat
ze stvoření živého Boha, Otce Ježíše
Krista, o což se bohužel urputně
snaží nemálo křesťanů, tzv. kreacio-
nistů. Ti trvají na doslovném pocho-
pení prvních kapitol knihy Genesis.
Pro-středkem obrácení, prostřední-
kem mezi Bohem a člověkem, se
tak ale stává příroda --- kdežto pra-

vým prostředníkem je přece jedině
Kris-tus. Vždyť on je Bůh cele, stvo-
ření je naproti tomu jen Boží dílo a
Bůh není jeho součástí, proto jej z
něho nejde dokázat. "Nikdo nepři-
chází k Otci než skrze mě,“ praví
Pán.

Nelze se vytáhnout za vlastní šle
Kreacionisté svým způsobem vlast-
ně vnucují Bohu, že přece musel
stvořit svět tak, aby si to oni doká-
zali představit --- za 6x24 hodin.
Kreacionisté nejsou nepodobni
vulgárním materialistům s jejich
představou ještěra, který leze z vo-
dy a přes psa a opici se mění v člo-
věka. Více pokory nakonec mají
skuteční vědci, kteří zkoumají
dílčí mechanismy stvoření, ale při-
znávají, že každá představa celku

stvoření je jen přibližná. V tom by
nám měli být příkladem --- aby-
chom pochopili, že jako pouhé
součásti stvoření nemůžeme po-
jmout do své představivosti jeho
počátek (jako se nelze vytáhnout
za vlastní šle).
Jako v dobách Pavlových někteří
kladli za podmínku spásy před při-
jetí Evangelia obřízku, přijetí Evan-
gelia dnes v očích mnoha křesťanů
musí předcházet přijetí jejich sche-
matické představy vzniku světa. A
to už vůbec nemluvím o tom, že
doslovným chápáním Geneze ne-
vědomky činí z Boha otce hříchu ---
protože kde vzali Kain a i spraved-
livý Henoch své manželky? Vzít si
svou sestru je přece před Bohem
ohavnost.

Tomáš Pavelka

komplex zvyků, uzavřenosti před
světem a sporů, kterým nikdo ne-
má šanci porozumět. Kdo vlastně je
Abraham a kam jde?
„I řekl Hospodin Abramovi: Odejdi
ze své země, ze svého rodiště a 
z domu svého otce do země, kterou
ti ukážu… A Abram se vydal na
cestu, jak mu Hospodin ukázal"
(12,1n). Teprve toto vyslání a pože-
hnání dává smysl a směr nejenom
Abrahamovi samému, ale i Abra-
hamovi v očích naší víry. A tak se
ptejme: jak vlastně Bůh s Abra-
hamem jedná? Jak si ho připravuje
ke splnění tohoto úkolu? Kromě
povzbuzování a ujišťování stálostí
svých zaslíbení nijak. Nepřitesává
ho do podoby zbožného hrdiny,
nevyjadřuje se k Abrahamově sla-
bosti, nechává ho společně se Sárou
zkoušet pošetilé zkratky a tu a tam
se bezradně motat v kruhu.
Nepoučuje, nekárá, nesoudí. Bůh
prostě vyrovnává Abrahamovi
cestu, odvrací od něho katastrofy,
zachraňuje jeho otcovskou čest tím,
že se sám ujímá péče nad potom-
stvem, které od sebe Abraham
zahnal. Pro víru, v níž se vydal
poslušně na cestu, přejímá záruku
nad dosažením cíle jeho cesty:
„Abram Hospodinu uvěřil a on mu
to připočetl jako spravedlnost"
(15,6).
Biblické podání neřeší otázku, co
všechno Abraham věděl, ale docela
prostě uvádí jednotlivé děje do spo-
jitostí. Dává nám nahlédnout do
zaslíbení sdělovaných ve snech a
nočních viděních, zasvěcuje nás do
očekávání zaslíbeného syna Sáry a
nikoho jiného. Víme, že pro ni ranil
Bůh faraona a jeho dům ranami
(12,17). Jsme svědky snu abímeleka
v Geraru, jehož Bůh varuje:
„Zemřeš pro ženu, kterou jsi vzal;
vždyť ona je provdaná!" (20,3)
Nasloucháme Abrahamově modlit-
bě za záchranu spravedlivých v So-
domě, která jediná uvádí Abra-
hama do souvislosti s následujícími
událostmi, protože osobně se vy-
svobození ze Sodomy neúčastnil a
o jeho pozdějších stycích s Lotem
ani o poskytnutí jakékoliv pomoci
neexistuje svědectví. Formou splně-
ní Abrahamovy modlitby (17,18)
spojuje Bůh s Abrahamem své po-
žehnání Izmaelovi a zajištění bu-
doucnosti jeho potomstvu. Přes-
tože Abraham jako otec byl takový,
jaký byl, dává mu Bůh nové jméno
a slavnostně prohlašuje: „Určil jsem

tě za otce hlučícího davu pronáro-
dů" (17,5).
Dar Boží spravedlnosti není oceně-
ním přirozené kvality Abrahamova
života, ale zjevením nové skuteč-
nosti tak, jak ji vyznává v hlubokém
porozumění Božímu záměru apoš-
tol Pavel: „A tak od nynějška už
nikoho neposuzujeme podle lid-
ských měřítek…Kdo je v Kristu, je
nové stvoření. Co je staré, pominu-
lo, hle, je tu nové!" (2 K 5,16n)
Pominul Abraham bloudící nevěda,
kam jde; pominul strach, v němž
vydává Sáru za sestru; pominula
slabost, v níž nedokázal odmítnout
Sáře její ukvapené nápady; pomi-
nulo vyhnání Hagary s Izmaelem:

nad tím vším je dosvědčeno Boží
rozhodnutí trvalé pro všechny věky
a všechny národy: Bůh jako Otec
všech lidí se nestydí nazvat se
Bohem tak nešťastného, selhávající-
ho, a přece se za své děti modlícího
otce, jakým Abraham byl.
Je to zcela záměrný paradox, neboť
jestliže se otcem naší víry stává
právě Abraham, potom může přijít
každý, kdo hořce vyznává své hří-
chy, kdo se nevyzná ani sám v sobě,
komu nevyšly jeho životní plány,
kdo selhal jako manžel, manželka,
otec nebo matka, kdo se dostal do
vězení, propadl alkoholu, drogám a
hledá namáhavě své nové místo v
životě. Každý se smí odevzdat do

Milí přátelé,
dovolte mi předat vám oznámení a
pozvánku na ekumenické putování
na Říp, které se uskuteční v neděli
28. října tohoto roku. Zveme křesťa-
ny z různých církví a společenství,
příznivce víry a všechny ty, kteří se
budou chtít připojit k "modlitbě za
domov". Informace o programu bu-
deme postupně upřesňovat, v tuto
chvíli již víme, že těžištěm akce
bude odpolední bohoslužba "na
hoře" (tato část programu bude vy-
sílána v České televizi přímým pře-
nosem), v průběhu dopoledne bu-
dou v okolí Řípu probíhat rozličné
akce (trhy, soutěže, představení,
koncerty, dětský program atd.). 
ZVEME VÁS K AKTIVNÍ ÚČAS-
TI!! Přijďte představit své společen-
ství, podílet se na programu a orga-
nizaci. Těšíme se na vaše podněty!
Kontaktujte nás na adrese rip@eku-
menickarada.cz nebo na telefonech
271 742 326, 776 599 977.
Děkujeme.
Za pořadatelský tým

Zuzana Dvořáková
vedoucí tajemnice

Ekumenická rada církví v ČR
Donská 5

101 00 Praha 10
tel: +420 271 742 850

mobil: +420 776 599 977
www.ekumenickarada.cz

* * *
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 Pardu-
bicích na faře ČCE v ul. Sladkov-
ského č. 638 (6. dům za kostelem
ČCE), a to v sobotu dne 20. října
2007 v 10 hodin.  
(Od nádraží jedou k ul. Sladkov-
ského trolejbusy č. 2 a 13 do stani-
ce Tř. Míru /3. zast.)

Dokončení ze str. 1

Abrahamovské zastavení první

Vážený pane starosto, dvojctihodní
kolegové faráři., milí přátelé, 
našemu kostelu je sedmdesát, ale
evangelíci se v těchto končinách
vyskytují mnohem déle. I v dobách
nepřízně všelijak na zapřenou a
skrytě vždycky byli SBOR. Nemů-
žeš být bratrem jako jedináček.
Nemůžeš sám bez ostatních tomu v
nebesích poctivě říkat Otče náš.
Sám snad nemůžeš být ani křesťa-
nem.
Tak jsme tu. SBOR, sebrání, sebran-
ka pozornosti a mysli usebrané k
tomu, co věříme, vírou poznáváme
a chápeme. Ne díky lepším pomě-
rům. Zpravidla jim spíše navzdory.
Navzdory rozptylujícím silám
kolem i v nás, navzdory tomu, co v
nás Pánu Bohu překáží, je a trvá
tady tahle podivnost, divadlo v
Boží režii na téhle malé scéně s
repertoárem, který nás oslovuje a
mluví nám do duše; činí nás spole-
čenstvím podobných zkušeností,
podobného obrazu světa, podobné-
ho smýšlení o sobě, o nás, o člověku
vůbec. Nahlížíme, že ON učinil nás
a ne my sami sebe, abychom byli
jeho a ne sami svoji, rádi s ním a
vpravdě svobodní. 
Stvořením nám dal a dává něco ze
sebe. Ne bez bolesti (Gn 6,6). Zra-
ňován svým stvořením v Ježíši
Kristu ukazuje sebeomezení své
otcovské lásky, s níž nás snáší 
v naději, že láskou přemoženi pře-
staneme být jeho trápením, že
změněni a proměňováni nezakrní-
me v nicotě a nesmyslnosti, ale že
dospějeme, že dorosteme ke vzru-
šujícímu slavnému bytí s ním už
tady a teď a vždycky. Tohle nás

zve a láká do houfu. Ověřujeme si,
že SETKÁNÍ v tom, o co jde Ježíši
Kristu, nám nabízí plnohodnotný
život a pravý jeho smysl. Česky a
německy jsme to povědění židov-
ského myslitele s odkazem na slib
Ježíšovy přítomnosti (Mt 18,20)
nechali vyrýt na zvon, jímž se svo-
láváme: „Všechen opravdový ži-
vot je setkání. Alles wirkliche
Leben ist Begegnung" Martin Mor-
dechaj Buber. 
SETKÁNÍ. Tkadlec by nás poučil,
jak k němu dochází mezi osnovou
a útkem, když sešlápne podnož-
ku, zvedne sudé nebo liché nitě
osnovy a vzniklým prostorem
(prošlupem) prohodí člunek s cív-
kou odvíjejícího se útku. Po nedě-
lích, po dnech svátečních, přátelé,
zde setkáváme svůj útek s osno-
vou Páně už sedmdesát let. Dílo

těchto setkání ovšem nenabaluje-
me na vratidlo, ale rozvinujeme,
rozprostíráme vstříc tomu, který
přichází, aby v tomhle kamenném
stavení nás vzdělal a potvrdil v
dům duchovní živého společen-
ství. Škoda, kdyby v přípravě jeho
cesty, v tom koberci slavnostního
prostředí a vítání, měla chybět
zrovna moje nebo tvoje nit. Prach
dávno odumřelé tkáně někdejších
společenství v osiřelých zdech
kostelů na prodej se nám připomí-
ná i v takovéhle chvíli radosti nad
zdařilým dokončením stavebních
a obnovovacích prací ke cti Boží.
Ne v tom, co se nám povedlo, ale v
tom, co ON nám přidá, je to jedno
jediné životodárné a potřebné.
V Dobříši, 23. září 2007

Samuel Jan Hejzlar

Boží náruče s očekáváním, že Bůh
může pro milosrdenství ukázané
na Abrahamovi slepit rozbitou
nádobu a darovat lidskému životu
nový smysl a tvar.
Hospodin Abrahamovi ve všem
požehnal (24,1). Teď už vím, že ne-
jde zdaleka o ovce a velbloudy.
Hospodin propojil jeho modlitby se
svým záchranným jednáním. Nás
všechny volá k tomu, abychom
Abrahama přijali bez životopisných
přikrášlení jako nositele zaslíbení a
otce naší víry. Ovšem zároveň na
něm vidíme, že očekávání na napl-
nění zaslíbení bylo dlouhé a dopro-
vázené ohrožením. Ale o tom příště.

Miloš Hübner

Dokončení ze str. 2

Výročí v Dobříši

Výzdoba evangelického kostela v Dobříši


