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HOLISTICKÝ PŘÍSTUP K BOHU
Zřejmě všichni čtenáři týdeníku
znají zpaměti přikázání o milování

Hospodina z celého srdce, duše i
síly. Zároveň cítíme, kolik nám toho
chybí, abychom tento příkaz napl-
nili. Vždyť známe slovo z 1 K 13 o
tom, jaká láska je. Ta Boží je pro
nás skutečně nedostižná, ale záro-
veň je rozlita do našich srdcí skrze
Ducha svatého (Ř 5,5). Jako pravý
Žid, apoštol Pavel zdůrazňuje, že
cílem jeho i našeho vyučování je a
má být láska z čistého srdce, dob-
rého svědomí a z upřímné víry 
(1Tm 1,5). O to jde, když rodiče
vychovávají své děti, nebo vedou-
cí nedělní školy své žáky. Nejde o
získání nových informací, ale o za-
kořenění a zakotvení v lásce. Za to
se modlil Pavel, protože takto se
poznává nepoznatelné (Ef 3,14nn).
Slovo holistický (celostní) je po-
měrně moderní. Bible o něm jiný-
mi slovy mluví často.
Například o králi Jóšijášovi čteme
ve 2 Kr 23,25: Nebyl mu podoben
žádný král předním, který by se
obrátil k Hospodinu tak jako on,
celým svým srdcem a celou svou
duší a celou svou silou a činil vše

podle zákona Mojžíšova… Poko-
řil se před Bohem, protože uviděl
sebe a svůj lid v pravém světle. To
jej vedlo k pláči a pokání. Obrací
se k Bohu i celou svou duší, když
s ním uzavírá smlouvu o následo-
vání. Pro toto rozhodnutí nasadil
svůj rozum i svou vůli. Dal všech-
nu svou sílu, aby očistil chrám,
potlačil modloslužebné praktiky 
a uctíval Hospodina podle jeho
vůle.
Změna začíná v srdci, když se mě
dotkne Boží Duch. Poté vede k roz-
hodnutí. Ke smlouvě a ke změně.
Už nemiluji to, co jsem miloval
dříve, ale moje láska se upíná 
k Hospodinu.
Nyní se pořadí obrací. Vynaklá-
dám všechnu sílu na to, abych byl
pod vlivem Božího slova. 
Zaobírám se jím všemi prostředky
své duše (čtení, přemýšlení, medi-
tace, učení se zpaměti) a dovoluji
tak Bohu, aby se dotýkal mého
srdce, z kterého vychází život.

Pavel Hradský

Evangelický
týdeník
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Poselství k 1. neděli po sv. Trojici

Dopustil se ho v boji. Jsou boje a
boje. O těch, které jsou hlučné a
ryčné, píší historici, žijící mnohdy 
v domnění, že válečné bitvy a napo-
sled světové války změnily podobu
světa a život národů víc než cokoli
jiného. Opravdu. Změnily velmi
mnoho. Sledoval jsem s hlubokým
zaujetím celý průběh 2. světové vál-
ky a její politické, morální a sociální
důsledky. Dějiny světa poskočily
kupředu oběma světovými válka-
mi, které dohromady trvaly 10 let,
rychleji než předešlé 18. a 19. stole-
tí, kdy se v naší Evropě "nic" nedá-
lo, život klidně plynul. 
Jaksi nepozorovaně, mimo oči svě-
ta, se odehrály a odehrávají boje
důležitější, beze zbraní, boje myšle-
nek, které vysílá do světa Pravda a
získává si bojovníky, herce, služeb-
níky, svědky, přátele a bratry a sest-
ry. Ve vojsku jsou rozdíly ve funk-
cích. Pravda je má také. Funkce
vrchního velitele je obsazena, ale
mezi pěšáky je stále dost volných
míst, aby se nikdo nemusel na světě
cítit zbytečný a neužitečný. Tam se
někteří osvědčili svou statečností a
věrností, až je jejich spolubojovníci
vyzdvihli na svá ramena a nazvali
je otci a ozdobili titulem "svatých".
Tak se kněz a biskup Augustin stal
pro další generace takovým svatým
otcem. Z Kristova evangelia, které
po svém obrácení s nemocnými
průduškami do posledního dechu
denně vykládal z kazatelny, mu vy-
stoupilo učení o milosti jako hlavní,
směrodatné. Ubohý hříšník, jimiž
jsme od narození všichni, nemá ji-

nou možnost, jak obstát před Bo-
hem, než milost, kterou Kristus
udílí věřícímu bez jeho zásluhy:
"Ber, jez a pij zdarma."
Na začátku 5. století se postavil bis-
kupovi Augustinovi do cesty bre-
taňský mnich Pelagius, obdařený
vysokým charakterem a životní

důstojností. Učil, že dědičný, prvot-
ní hřích vůbec neexistuje. Biblický
Adam nám dal jen špatný příklad,
ale každý člověk je ve skutečnosti
vždycky schopen rozhodnout se
pro dobro a uskutečňovat je vlastní-
mi schopnostmi. Nepotřebuje k to- V češtině si pod pojmem tolerance představujeme nejčastěji

snášenlivost. Víme, že slovo tolerance pochází z latinského tole-
rari, neboli snášet, strpět. Zamysleme se však nad několika pří-
klady a pokusme se poctivě odpovědět na otázku: „Jak si různí
lidé vykládají význam tohoto slova?" Je totiž tolerance a „tole-
rance". Ráda bych uvedla několik příkladů k zamyšlení.
O někom řekneme: „On je trochu moc tolerantní." Ve skuteč-
nosti tím však myslíme, že by se na této osobě dalo dříví štípat,
že je jí všechno jedno, nebo dokonce ještě něco horšího. Co z to-
ho vyplývá? Tato přehnaně tolerantní osoba je pravděpodobně
líná cokoli měnit a raději je „tolerantní".
Nebo druhý příklad: „Tolerance je jednou ze základních hodnot
demokratické společnosti." Lidé se setkávají a samozřejmě spo-
lu musí komunikovat a mít pochopení pro své odlišnosti.V naší
společnosti se však rozmáhá jakási všeobecná „tolerance" k růz-
ným, např. morálním, úletům. V okamžiku, kdy takováto „tole-
rance" přejde lidem do krve, začnou za normální považovat i vě-
ci obecně škodlivé, jen aby to nevypadalo, že jsou úzkoprsí. Vez-
měme různá úsloví: „Dneska krade každý" nebo „To je dneska
normální" ... dále dosaďme cokoli. A v tuto chvíli přestává být
ona „tolerance" kladnou hodnotou. Také býváme mnohem „to-
lerantnější" k nešvarům, které se nás konkrétně netýkají.
V technických vědách slovo tolerance znamená odchylku od ide-
ální hodnoty. Kde však jsou naše „ideální hodnoty"? Již dlouho
pracujeme na tom, aby se zamlžovaly a pomalu se od nich odstu-
povalo. Proč nechápeme, že se tím naše evropská civilizace dob-
rovolně vzdává svých kořenů a své síly! Jakou máme potom šan-
ci obstát v dialogu s kulturami, které nejenže si tolerance nijak
zvlášť nepovažují, ale bývá pro ně spíše známkou slabosti. A jak
mají příslušníci těchto národů respektovat naše hranice (kultur-
ní, etické aj.), když jsou i pro nás, kteří v jejich rámci žijeme, tak
velice pohyblivé a nejednoznačné.

Markéta Hlasivcová
Literárně dramatický klub Dialog na cestě

O toleranci

Omyl církevního otce Augustina
ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Vedení kampaně cirkevnimajetek.cz
se 7. 5. 2008 odpoledne setkalo
s kardinálem Miloslavem Vlkem,
který zastupoval Českou biskup-
skou konferenci, a s předsednic-
tvem Ekumenické rady církví, ve-
deným panem Pavlem Černým.
Přítomen byl také zástupce Fede-
race židovských obcí v ČR Tomáš
Kraus. Předmětem rozhovoru byl
stav projednávaného návrhu záko-
na, který zatím neprošel prvním
čtením dolní komory Parlamentu
České republiky,r. a další kroky ko-
munikační kampaně. Ze setkání
poskytujeme toto prohlášení:
Představitelé církví a náboženských
společností pracovali při přípravě
předloženého návrhu zákona ve
věcné a bratrské shodě, která trvá i
nadále. Nijak ji nezměnila ani sou-
časná situace, do které se projedná-
vaný návrh dostal ve Sněmovně
Parlamentu ČR, naopak se tím tato
shoda ještě prohloubila a jistě bude
trvat i v budoucnosti, a to i u mnoha
dalších společných témat. Církve a

náboženské společnosti jsou zajed-
no v principu vládního návrhu zá-
kona o narovnání vztahů a považu-
jí jej za rozumný a schůdný. Znovu
diskutovaný výčtový zákon, uplat-
ňující restituční princip, se už v mi-
nulosti ukázal jako neschůdný, a to
zejména pro stát. O dalších aspek-
tech zákona se dá hovořit v rámci
projednávání ve výborech Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR,
nikoli o jiné formě zákona. Církve a
náboženské společnosti jsou pře-
svědčeny o tom, že prodloužení dal-
ších jednání o několik týdnů nemá
velký význam v kontextu možné
nápravy křivd trvajících několik
desetiletí. Protože návrh zákona
uvízl v prvním čtení, je teď ale zále-
žitost zcela a úplně v rukou politi-
ků. Představitelé církví a nábožen-
ských společností vyjadřují polito-
vání nad tím, že se návrh zákona
stal předmětem politického boje, ze
kterého se vytratil morální aspekt
narovnání a nápravy křivd.

Jak to bude dál?

Dokončení na str. 4

Slunce - k básni na str. 3

Dokončení na str. 2
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Vážení a milí čtenáři našeho týdeníku,
v čase po svatodušních svátcích vás všechny pozdravuji a přeji nám všem, aby živý
Duch Kristův byl přítomen v každém našem společném i osobním jednání.
Co se týče některých redakčních novinek, rozhodli jsme se především ukončit disku-
si ke kauze udílení medailí br.  Mašínům. Všem zúčastněným stranám jsme poskyt-
li dostatek prostoru k vyjádření svých názorů. Případné další příspěvky budeme již
přeposílat přímo účastníkům této mnohdy vzrušené debaty.
V současnosti se náš týdeník dostal žel do finančních potíží a je tak ohroženo jeho
další vydávání. Dovoluji si proto na vás, čtenáře i církve, obrátit s prosbou o jeho
podporu. Budeme vám velmi vděční za každý sebemenší dar, který umožní jeho další
existenci. Chci připomenout  možnost představit historii i současnost vašeho sboru
na vloženém listu Evangelického týdeníku a tímto způsobem podpořit  jeho pokra-
čování. Tuto možnost využily v minulosti již některé sbory a zaplacením vloženého
listu nás takto vydatně podpořily.
Jistě jste si také již v posledních číslech povšimli obměněného schematismu bohoslu-
žeb. Uvádíme rozpis neděleních setkávání podle jednotlivých seniorátů ČCE, k nimž
přiřazujeme také místní sbory některých protestantských církví. Rádi bychom v této
službě pokračovali, a to co nejlépe. Pokud jsme někde uvedli data, která již neplatí,
omlouváme se vám a budeme rádi za každou vámi zaslanou aktualizaci.
Příjemné čtení vám přeje

Ladislav Mečkovský

DIALOG JE HLAVNÍ CESTA K MÍRU, ŘÍKAJÍ KŘESŤANŠTÍ ŽURNALISTÉ
Paralimni, Cyprus – ENI/CEC. Setkání evropských křesťanských žurnalistů
a novinářů, jehož nosným tématem bylo „Komunikace je mír", se konalo 
2. – 6. dubna na Kypru. Setkání podtrhlo význam dialogu jako základní
metody prosazování míru. Zároveň identifikovalo překážky vzájemného
porozumění jako je ignorace, překroucené představy o druhém a strach.
„Křesťanští novináři a žurnalisté musí být sebekritičtí při používání někte-
rých slov. Slova umí dopředu odsoudit a rozdělovat. To se děje, když
nesprávným způsobem používáme označení "my" a "oni",“ uvádí se v závě-
rečném prohlášení ze setkání. V době, kdy mnoho analytiků mluví o „stře-
tu civilizací", zvou křesťanští žurnalisté k „povzbuzování komunikace mezi
civilizacemi". „Komunikace je mír" – téma konference – je vysoký ideál.
Komunikace je proces, který je možno použít k dobrému i ke zlému." Když
ji chceme používat jako prostředek smíření, musí obsahovat schopnost
„naslouchat příběhům těch druhých", a také připravenost podělit se o vlast-
ní zkušenosti a přesvědčeni. Jestli má být komunikace mírem, musí ztěles-
ňovat principy rovnosti, přístupnosti (informací) a dialogu, jejichž záměrem
je vést k mírovým výsledkům a skutkům. Účastníci semináře na Kypru jsou
v tomto smyslu přesvědčení, že komunikovat mír znamená vytvářet mír,“
doplňuje závěrečné prohlášení. Setkání se zúčastnilo 40 náboženských žur-
nalistů a novinářů ze 17 zemí Evropy a Blízkého Východu.

CIRKVI REAGUJÚ NA RASTÚCE NAPÄTIE PO VOĽBÁCH V ZIMBABWE
Ženeva – LWI/ENI. Generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu,
reverend doktor Ishmael Noko vyjadril veľké znepokojenie nad situáciou v
Zimbabwe. 29. marca sa v krajine konali prezidentské, parlamentné i miest-
ne voľby. Volebná komisia Zimbabwe však doteraz odmieta zverejniť ofici-
álne výsledky volieb. Potom, ako tak urobili miestne cirkvi a mimovládne
organizácie 1. apríla a Juhoafrická rada cirkví 8. apríla, uverejnil Svetový lu-
teránsky zväz 10. apríla vyhlásenie, v ktorom vyzýva autority Zimbabwe,
aby bez meškania zverejnili výsledky volieb. Zmiernilo by sa tak napätie,
podozrenia a nedôvera v demokratickosť procesu v krajine. Noko, ktorý je
sám pastorom Evanjelickej luteránskej cirkvi v Zimbabwe, vo vyhlásení
zdôraznil význam volieb pre obyvateľov štátu, ktorí „dlho čakali na tento
deň". V Zimbabwe už 28 rokov vládne totalitným spôsobom prezident
Robert Mugabe. Obdobie jeho vlády zanechalo spoločnosť v hlbokej ekono-
mickej kríze s čoraz hrubším porušovaním základných ľudských práv.

JERUZALEMSKÝ BISKUP VYSÁDZAL OLIVOVNÍKY A FIGOVNÍKY
Jeruzalem – ENI. Jeruzalemský evanjelický biskup Munib Younan sa pridal
k obyvateľom palestínskej dediny Biddu pri vysádzaní 1000 olivových a
figových stromov. Biskup Younan chcel takto demonštrovať, že kresťania a
moslimovia vedia spoločne spojiť sily pri práci. Olivovníky a figovníky
vysádzali neďaleko izraelskej bariéry, ktorá oddeľuje obyvateľov Biddu od
ich vlastnej pôdy. „Prišli sme, aby sme prejavili solidaritu s ľuďmi," povedal
evanjelický biskup Jordánska a Svätej zeme Munib Younan, ktorý sa pridal
k asi sto obyvateľom dediny neďaleko bariéry, ktorá oddeľuje územie vyčle-
nené Palestínčanom od izraelského územia.         Ekuména vo svete 16/2008

30. dubna rozhodl pražský městský
soud, že „katedrála sv. Víta s přileh-
lými nemovitostmi patří definitivně
státu". Potvrdil tak zářijový verdikt
Obvodního soudu pro Prahu 1.
Římskokatolická církev s tímto ver-
diktem nesouhlasí a hodlá se dovo-
lat k Nejvyššímu soudu. Právě ten
ovšem počátkem loňského roku
rozhodl, že „nemovitosti byly nor-
mou nezpochybnitelně převedeny
na stát". Přelíčení městského soudu
byl jako vedlejší účastník přítomen
i arcibiskup Vlk. Argumenty proti
vynesenému rozsudku uvedl dva.
Postrádají sice jakoukoli právní
závažnost, pro masáž veřejného
mínění však byly vybrány velmi
dobře. Oba totiž rozehrávají „ko-
munistickou kartu". A spojit dnes
někoho s komunismem je jako
obvinit ho ve středověku ze spolče-
ní s ďáblem.
První Vlkův argument zní, že ne-

movitosti nebyly převedeny na stát
ani podle tehdy platných zákonů.
Jeho výpověď je v naprostém roz-
poru se soudním výrokem, který
jasně říká, že „byly převedeny ne-
zpochybnitelně". Je zarážející, že
arcibiskup nemá nejmenší respekt k
výnosu nezávislého soudu. Místo
aby demokratickou strukturu naše-
ho státu svým projevem podepřel,
nabourává a zpochybňuje i tu ma-
lou autoritu, kterou moc soudní ve
společnosti má. Šermuje přitom
slovy „komunistické právo" a „zná-
rodnění" a dává najevo, že neroz-
hodnou-li soudci podle jeho gusta,
jsou spjati s dobou, před níž si musí
každý povinně uplivnout. Je ovšem
dojemné, jak při svém horlení zapo-
míná, že soud rozhoduje i o „při-
lehlých nemovitostech" a z úst se
mu dere jen vznešené, skrz naskrz
duchovní slovo „chrám".
Druhou ranou danou justici – tento-

krát už vysloveně pod pás - je otev-
řené zpochybnění legitimity výnosu
Nejvyššího soudu, jehož judikátem
jsou soudy nižších instancí vázány.
Důvodem k tomu je Vlkovi skuteč-
nost, že jeden z jeho soudců, Fran-
tišek Ištvánek, byl v druhé polovině
80. let členem KSČ. Nekalost čuje
Vlk i v tom, že loňské dovolací říze-
ní probíhalo „pouze dva měsíce".
Proto označuje řízení ve sporu o ka-
tedrálu za „nekorektní", tedy ne-
správné a nepoctivé. Takové vy-
svědčení dává hlava české katolické
církve naší justici. Když justici, tak
ovšem i celé naší demokracii. Moc
soudní je přece jednou ze tří noh, na
kterých v demokracii stojí. Vypadá
to, že jsme dnes ve větší krizi než v
době komunismu. Nepamatuji se
alespoň, že by tehdy srovnatelně
postavený katolický funkcionář
režim tak rozhodně kritizoval.

Emanuel Vejnar

Z církví u nás i ve světě

Z církví u nás i ve světě

Arcibiskupský mariáš

Jiří J. Otter vyjádřil ve svém článku
„Slovo Boží vyzývá k osobnímu
vyznání víry“ jisté zklamání či poli-
tování nad tím, že v pořadech Čes-
kého rozhlasu, věnovaných letoš-
ním velikonočním svátkům, neza-
znělo jasné a zřetelné vyznání víry.
Zmiňuje se o „našich religionistech",
kteří se spokojili s „podáváním zá-
kladních informací a různým věc-
ným vysvětlováním, aniž by připoji-
li i své osobní pojetí, ne-li vyznání“.
Patřím rozhodně mezi potrefené
husy, proto bych rád vyslovil pár
myšlenek na vysvětlenou.
Volání po osobním vyznavačském
postoji mě potěšilo. Jako konvertita,
navíc „z probuzeneckých kruhů
Církve bratrské", nemívám k osob-
ním vyznavačským výpovědím
nikdy daleko, a nejednou jsem

právě za to kritizován. Těší mě, že
se najdou bratři, kteří celou věc na-
hlížejí také z druhé strany. Tolikrát
jsem dostal vynadáno za příliš
osobní a vyznavačské postoje, že
mě skutečně těší výtka s opačným
znaménkem a beru ji velmi vážně. 
Zároveň se musím přiznat, že si
opravdu nevím rady, jak najít sprá-
vnou rovnováhu mezi vyznavač-
ským a civilním tónem, a to přede-
vším z hlediska žánru pořadů, ve
kterých občas vystupuji, a ještě více
z hlediska jejich předpokládaných
posluchačů. Pracovníci redakce ná-
boženského vysílání Českého roz-
hlasu, vesměs velmi laskaví a milí
lidé, mi totiž často kladou na srdce,
abych mluvil civilním, necírkevním
jazykem, obvykle mě koneckonců
zvou a představují jako religionistu,

ne jako faráře, dokonce občas s
úsměvem vysloví přání, abych
„nemluvil jako farář". Redakce ná-
boženského vysílání není křesťan-
skou ani „misijní" stanicí (jakou je
Trans World Radio nebo Proglas).
Pořady této redakce jsou adresová-
ny nejširší (a právě necírkevní) ve-
řejnosti, snaží se překlenout vzdále-
nost mezi věřícími a nevěřícími,
oslovit je a inspirovat k úvahám o
duchovních rozměrech lidské exis-
tence. Proto dávají prostor všem
duchovním a náboženským tradi-
cím, nejen křesťanství. Proto se mě
velmi často ptají na „zajímavé para-
lely" z prostředí jiných, neevrop-
ských duchovních tradic. 
V pořadech Petra Vaďury, které se
vysílají v neděli ráno a zvou k me-
ditaci nad konkrétními texty z Bib-
le, je zcela namístě mluvit vyzna-
vačsky, křesťansky, biblicky, a jinak
to ani nejde. Pan Vaďura mě k tomu
koneckonců laskavě „tlačí" a jsem
za to rád. Nikam se neschovávám a
vydávám poctivě počet ze své víry. 
V jiných pořadech to ale není tak
jednoduché a jednoznačné. Ob-
vykle dostávám pokyny typu
„méně znamená většinou více",
„hlavně nedávejte odpovědi na
otázky, které nikdo neklade", nebo
„pokuste se oslovit člověka, pro
kterého jsou Vánoce jen nakupová-
ní a uklízení a Velikonoce jen den
volna navíc a malovaná vajíčka".
Proto a jen proto se snažím mluvit
nenábožensky, začít od běžné život-
ní zkušenosti necírkevního člověka,
navazovat vlákna a nitky souvislos-
tí mezi běžným, sekularizovaným
„provozem" svátků a jejich hlubo-
kým duchovním významem. Sna-
žím se bourat stereotypy, které
vládnou u (církvi a víře odcizenou)
veřejnosti.
Tak nějak rozumím „objednávce" ze
strany redaktorů. Učím se to a jistě
se mi to často nepodaří, obvykle
odcházím z rozhlasu v hluboké de-
presi, a to i tehdy, když jsou násled-
né reakce posluchačů velmi po-
vzbuzující. Učím se od moudrého
Bonhoeffera, od nedostižného Hel-
lera, od neuvěřitelně vzdělaného
Halíka, a také od laskavého Marka
Ebena a vtipného Aleše Juchelky. Ti
posledně jmenovaní jsou ohrom-

K článku bratra Jiřího Ottera

Dokončení na str. 4

Kampaň bude v dalších týdnech po-
kračovat ve veřejných diskusích. Po-
skytne servis zpráv na internetu na
své adrese www.cirkevnimajetek.cz.
Její zástupci navštíví starosty obcí a
měst, hejtmany krajů a další regio-
nální politiky, kteří projevují dlou-
hodobý zájem o zásadní řešení pro-
blematiky zablokovaného ma-etku
blokujícího rozvoj regionů České
republiky. Z dosavadního průběhu
rozhovorů a reakcí ve veřejnosti je

vidět, že přetrvává nedostatek infor-
mací o vztahu náboženských spo-
lečností, církví a státu od doby ko-
munistického převratu v r. 1948 až
podnes. Kampaň se proto ještě více
zaměří na fakta osvětlující minulost
a současnost života církví a nábo-
ženských společností. Na příkla-
dech prokáže přínos práce církví 
a náboženských společností pro
všechny občany naší vlasti.

Tisková zpráva 
Daniel Kvasnička

Dokončení ze str. 1

Jak to bude dál?

Vážení přátelé, 
bratr Jan Kupka se dotkl ve svém
článku Protestantský Titanic největ-
šího a ústředního tajemství naší
křesťanské víry. Klíčovou záhadou
to bylo od samého začátku, tj. od
Zmrtvýchvstání. Velerada byla do-
konce ochotna obětovat této záhadě
i beztrestnost spánku vojenské strá-
že v té noci. Líčení různých prame-
nů potvrzuje, že vzkříšení bylo do-
provázeno náhlým a oslepujícím
světlem, po jehož skončení bylo vše
jako předtím. Nechci nastolovat
otázku pravosti tzv. Turínského
plátna, ale zde vědci přišli také ke
zjištění, že plátno muselo projít něja-
kým dosud neznámým zářením
také proto, že když bylo nedávno
dovoleno plátno vyfotografovat,
objevil se namísto negativu pozitiv s
novými obrazci.
Od začátku křesťané věřili a vyzná-
vali, že vzkříšením Kristus na sebe
vzal tělo oslavené, a že takové dosta-
neme při vzkříšení také my. Bez této
víry bychom těžko mohli věřit, že
dostaneme to naše "staré" tělo, které
se jistě v zemi rozloží, nebo - když
někoho sežere žralok v moři - se
přemění v tělo někoho jiného, tedy
žraloka, a zbytek se rozplyne v moři.
Stále mě udivuje, jak pevná to byla
víra našich předků, kdy ani ti neju-
čenější si neuměli představit složení
atomu, podobné sluneční soustavě,

kde hlavní náplní není hmota, ale
silokřivky různého vlnění, záření
atd. Takže naše pevné tělo je vlastně
jen soustava silokřivek. 
Lidské narušení ochranné vrstvy
atmosféry umožnuje záření dosud
neznámého a netušeného druhu
procházet na zemi.
Nevědomost vede k pýše, vědění ke
skromnosti: čím víc víme (lidstvo),
tím víc se divíme, co ještě nevíme -
kolik druhů záření a podobných
jevů ještě dále existuje. Dá se říci, že
je to nekonečné (aspoň pro lidské
chápání) množství druhů, takže ať
poznáme sebevíce tajemství, stále
ještě zbývá skoro nekonečno tajem-
ství - nekonečno minus jedna nebo
tisíc je stále nekonečno.
Takže můžeme předpokládat, že to
oslavené tělo, které jednou dostane-
me, bude vybaveno něčím, co ještě
asi dlouho nebudeme chápat a asi
nikdy nepochopíme. Zde musí na-
stoupit pevná víra.
Proto otázka oslaveného těla, těla
procházejícího zdmi nebo zavřený-
mi dveřmi, objevujícího se hned tu,
hned onde, i jeho nanebevstoupení
patří do oblasti víry a ne vědeckého
důkazu.
Tím víc musíme obdivovat víru
našich předků a upevňovat svou.
Uctivě zdraví    

Jiří Laube

Ad Protestantský Titanic

REAKCE ČTENÁŘŮ



„Právo se netvoří příkazem vůdce."
– Tak si dovolil německý soudce
oponovat v listopadu 1940 úřadují-
címu říšskému ministrovi sprave-
dlnosti v otázce „eutanazie" posti-
žených!
Kromě toho, že legendárním výro-
kem odmítl přiznat relevanci (tj.
přednost před prameny práva
uznávanými právní teorií) příkazu
Hitlera, který kolidoval s vyššími
právními zásadami, připomíná
páté číslo evangelického měsíčníku
Chrismon i jiné momenty ze života
soudce Lothara Kreyssiga: Kreys-
sig (1898-1986) se stal křesťanem až
po třicítce, roku 1934 se připojil 
k Vyznávající církvi, na zásah Hit-
lera byl penzionován v pouhých 43
letech, roku 1957 založil Akční spo-
lečenství na pomoc hladovějícím a
roku 1958 Aktion Sühnezeichen.
Autor vzpomínky Eduard Kopp
uzavírá, že Kreyssigův život dává
za pravdu všem, kdo tvrdí, že od-
por proti nacismu byl možný.
Se vzpomínkou na předního člena
Vyznávající církve dobře ladí člá-

nek Muslimové v Německu. Bis-
kup Johannes Friedrich (jeden z vy-
davatelů Chrismonu) zde polemi-
zuje s názorem britského anglikán-
ského arcibiskupa Rowana Wil-
liamse, že v občanskoprávních vě-
cech by pro muslimské občany
evropských zemí mohla platit tzv.
šaría (muslimské právo). Nesluči-
telnost mezi šaríou a evropským
rodinným právem spatřuje přede-
vším v tom, že šaría diskriminuje
ženy. Jinak se ovšem biskup Fried-
rich přimlouvá za existenci zdaleka
viditelných mešit v německých
městech a za vyučování islámu
podle německých státních osnov
jako za dva účinné (preventivní)
prostředky proti islamizaci s nebla-
ze integristickými tendencemi.
Friedrichův článek relativizuje ně-
kdejší (neoficiální) církevnické
„moudro", jež jsem v dobách nor-
malizačního Československa za-
slechl nejméně ze dvou stran a jež
jistě doposud chová v paměti též
nejeden z našich čtenářů: „V Ně-
mecku se stavěj’ mešity… Eště že

tady máme soudruhy, jinak bysme
taky stavěli mešity!"
Možnou nostagii po časech, kdy
„soudruzi" dle vlastního uvážení
dusili v různé míře kdekoho („os-
talgii"), vyhání ještě ostřeji rozho-
vor v pravidelné rubrice Setkání.
Jedním ze dvojice zpovídaných je
totiž farář Joachim Gauck, bývalý
spolkový pověřenec pro dokumen-
taci Stasi (východoněmecké obdo-
by československé Státní bezpeč-
nosti). Druhým je Hans-Michael
Holczer, přední bojovník za cyklis-
tiku prostou dopingu. Tématem
rozhovoru je láska k pravdě; Gauck
se obecně zasazuje proti „posouvá-
ní měřítek", pro oblast politiky je za
určitých podmínek nanejvýš ocho-
ten ještě případně tolerovat „příle-
žitostně taktický vztah k pravdě".
Tolik tři vyznavačsky nejvýraznější
příspěvky z Chrismonu č. 5/2008,
kde nalezneme i nejrozmanitější
další materiály, včetně kuchař-
ských receptů.

František Schilla
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Vyznavačství a právotvorba
JAN HELLER: ZNAMENÍ ODKAZUJÍCÍ K NEBI
Vydal Vyšehrad, Praha 2007. Cena: 248 Kč.

Nedávno zesnulému profesorovi Starého zákona, který nebývale popula-
rizoval studium Bible, se podařilo ještě za života připravit na cestu k
posluchačům pozoruhodnou knihu rozhovorů nad Starým zákonem. Jde
o první svazek nově vzniklé edice nakladatelství Vyšehrad s názvem
„Rozhovory nad biblí“, která nese podtitul „Rozhlasové rozhovory o bib-
lických textech" (v posledních dnech vyšel již druhý svazek těchto inspi-
rativních rozhovorů a připravuje se třetí svazek, který bude pokračováním
rozhovorů s Hellerem). Do modra laděná kniha v rozsahu 277 stran má
pevnou vazbu s fotografií autora na obálce, předmluvu Petra Vaďury a
stručné životopisy obou účastníků rozhovoru na záložce. 
Prof. Heller, teolog a lingvista, farář a profesor Starého zákona na KEBF
(později ETF) Praha byl znám svými neobyčejně zajímavými přednáška-
mi, které zprůhledňovaly vhled do Starého zákona i religionistiky. V jeho
živém podání tyto staré zprávy ožívaly a poutaly pozornost studentů.
Není proto divu, že si jej, když to bylo možné (po roce 1989), všimli pra-
covníci médií (mnohdy jeho přímí či nepřímí žáci) a tuto Hellerovu schop-
nost poutavě a plasticky, s velkým vhledem a vnitřním zaujetím zpřítom-
ňovat staré příběhy využili. Díky této popularizaci je nám dnes Starý
zákon v Čechách mnohem bližší a myslím, že předně díky Hellerovu
působení je starozákonní poselství bráno dnes mnohem vážněji a Starý
zákon již není vnímán jen jako kratochvilná dodatková četba zákona
Nového. 
K popularizaci Hellerových bohatých vědomostí (byť prof. Heller publi-
koval po celý svůj život) svým neocenitelným dílem přispěl v poslední
době i rozhlasový redaktor Mgr. Petr Vaďura. Posluchači jej znají z četných
po-řadů na Českém rozhlase Praha i Plzeň, z vysílání rádia TWR, z inter-
netového rádia 7 a dříve i z Proglasu. Ve snaze zachytit maximum z
úchvatné schopnosti strhnout a nadchnout studenty, čtenáře i posluchače
k tomu, aby vstoupili do starozákonních příběhů, navštěvoval Vaďura
nemocného prof. Hellera doma, natáčel, čistil a pouštěl do éteru Hellerovy
výklady a reflexe. Ohlas byl nečekaný. Posluchači tyto rozhovory nejen
poslouchali, ale rychle si mezi sebou informace o těchto rozhovorech pře-
dávali, rozhovory stahovali a posléze Vaďuru žádali i o zaslání jejich tiště-
né podoby, neboť k Hellerovým výkladům je potřeba se znovu vracet a
promýšlet je. Petr Vaďura proto dojednal s nakladatelstvím Vyšehrad
nejen přepsání a vydání těchto rozhovorů, ale i založení celé edice pro
rozhovory s dalšími vykladači. Podařilo se tak zachovat jedinečné
Hellerovo poselství v autentické podobě, díky němuž pomáhá Hellerův
moudrý, obsahově velmi závažný a životními zkušenostmi naplněný
výklad bible lidem, kteří s ním nikdy do přímého styku nepřišli a nepři-
jdou. Hellerovo živé a věrohodné křesťanské vyznání však neoslovuje jen
vzdělané křesťanské laiky, ale široké spektrum lidí, jimž jsou církevní akti-
vity buď nedostupné nebo nepřijatelné, anebo kteří jsou zvěstí Bible zcela
netknuti. A právě v tom vidím mimořádný vyznavačský dosah Vaďurova
počinu. Učenému profesorovi naslouchá v rozhovoru vzdělaný laik, který
klade své otázky tak, aby jim právě laik mohl rozumět. A prof. Heller umí
laikům odpovídat. Vznikají tak rozhovory formulované svěžím a lehkým
jazykem. Nejsou nudné a protože nejsou zatíženy náboženskou ani odbor-
nou teologickou terminologií, rozumí jim i lidé necírkevní a nenáboženští.
Jim je tlumočeno starozákonní a novozákonní svědectví o Bohu s překva-
pivou aktuálností. Hellerův výklad Bible tak má velký misijní potenciál. 
Přehledná a podnětná učebnice zachycující životní žeň pilného profesora
evangelické starozákonní vědy na pražské Evangelické teologické fakultě,
pokorného křesťana a pečlivého posluchače starozákonních příběhů, je
rozdělena na tři části. První tvoří dvacetiminutové rozhovory pro pořad
Českého rozhlasu 3 stanice Vltava s názvem Ranní slovo (vysílaný vždy 
v neděli v 7,30). Výběr vykládaných textů je dán liturgickým rozpisem a
uspořádán chronologicky, tj. podle toho, jak byly příspěvky vysílány.
Druhá a třetí část knihy obsahuje poněkud šířeji pojaté rozhovory nad texty
Starého zákona, nebo zaměřené tematicky (např. o čase, jménech, o zlu, o
Egyptu, prostituci, o vzkříšení). Všechny rozhovory mají společné rysy: 
a) jsou pojaty jako výklady starozákonních textů (vyjma rozhovoru o
čistém a nečistém, který je veden nad Sk 11,1-18), jako určitý komentář,
který obsahuje řadu podnětů jak pro samostatné studium Bible, tak pro
přípravu kázání; dosud žádný z Hellerových rozhovorů se tak cíleně a v
takovém rozsahu nevěnoval výkladu starozákonních textů; 
b) hovor je veden nad texty, které nejsou příliš frekventované v kázání,
nebo které jsou pro svou obtížnost a nesrozumitelnost spíše opomíjené
(převažují texty prorockého rázu). Většinou totiž neobsahují příběh, což
výklad znesnadňuje. O to pozoruhodnější pak je jejich srozumitelnost a
posluchačský ohlas. 
Ze všech rozhovorů je patrná precizní příprava obou protagonistů a jejich
ponor do jejich zamilované Bible. Vaďurovy otázky jsou nejen dobře pou-
čené, ale také soustředěné na hlavní poselství studovaného textu. Helle-
rovu přípravu oceňuje Vaďura ve své předmluvě a v příloze do jedné 
z nich dává nahlédnout také čtenáři. Rozhovor je zasvěcený a uctivý k stu-
dovanému materiálu i k partnerovi v rozhovoru. Prof. Heller bere otázky
redaktora velmi vážně, nijak je neopravuje ani nezpřesňuje a jako dobrý
kantor dobře položenou otázku chválí. Ví totiž, jak důležitá je otázka pro
vlastní hledání, jak dobrá otázka pomůže nalézt odpověď a že někdy stačí
otázku jen položit. Ve svých odpovědích prof. Heller pracuje s pojmy, které
svým výkladem upřesňuje (čistí), analyzuje starozákonní texty a vykládá
je často pomocí analogií se staroorientálními blízkovýchodními nábožen-
skými představami, které velmi dobře zná a umí je pro výklad vhodně
použít. Oba protagonisté výsledky svého rozhovoru průběžně shrnují,

Recenze

Evangelický týdeník poskytl v pat-
náctém čísle Emanuelu Vejnarovi
nadstandardní možnost známkovat
diskutéry, kteří reagovali na jeho
glosu „Udílení medailí" v ET - KJ 
8-9/2008. Stal se tedy „samosoud-
cem" vlastního textu a skromně jej
shledal správným. Bohužel se neza-
myslel nad tím, proč jeho dílčí
glosa, ironizující Milana Paumera,
bratry Mašíny i ODS (to poslední
mu nevyčítám), vyvolala nebýva-
lou vlnu ohlasů, a to dokonce z jeho
vlastního sboru. Polemika totiž
ukázala, že některé problémy Čes-
kobratrské církve evangelické i celé
české společnosti se v naší církvi
zametají pod koberec. Nutně se pak
objeví při nejbližším gruntování.
Jsou těmi „správnými kluky" Al-
fréd Kocáb, Jan Dus, Svatopluk Ka-
rásek, Miloš Rejchrt, nebo spíše
nositel Leninovy ceny míru Josef 
L. Hromádka? Za sebe jsem roz-
hodnut, ale co na to vedení církve?
Každý člověk, nejen křesťan, by měl
v životě hledat dobro. Jinak je tomu
v historii a politice. Dobro se zde
bohužel nevyskytuje, a tak bychom
prostou srovnávací metodou měli
vybírat menší zlo. 
Angloamerické bomby za druhé
světové války byly stejně vražedné
jako německé. A teď, bystrý čtenáři,
hledej rozdíl. Jako kluci jsme měli
jednoduché měřítko. Viníkem rvač-
ky byl ten, kdo si začal. V případě
poslední světové války to bylo na-
cistické Německo. Nebylo to náho-
dou, bylo to důsledkem zrůdných
teorií rasové nadřazenosti. 
Rovněž komunistický teror, který
má na kontě ještě větší počet obětí,
byl důsledkem zrůdné a nenávistné
ideologie třídního boje. V roce 1917
v Rusku i v roce 1948 u nás to byli
komunisté, kdo si začal. Kdo se jim
postavil, a to i se zbraní v ruce, byl
na správné straně, chcete-li, na stra-
ně menšího zla. Kdo od nich dostal
Leninovu cenu míru, sloužil velké-
mu zlu, jakkoliv to byl vynikající
teolog. 
Není náhodou, že jak nacismus, tak

komunismus viděly v Kristově
církvi nepřítele. Na to by křesťan
nikdy neměl zapomínat.
S Milošem Rejchrtem se shoduji, že
bych pro své vnuky vybral raději
jiné vzory než Mašíny. Například
úspěšné vědce, citlivé básníky, ši-
kovné truhláře nebo moudré faráře.
Může však přijít doba, která bude
víc než básníky potřebovat bojovní-
ky. Je čas milovat i čas nenávidět,
čas boje i čas pokoje (Kaz 3,8).
Bratře Vejnare, nejsem voličem ODS
a k současné společnosti jsem kritic-
ký, ale ve svých jednašedesáti le-
tech mohu říci, že žiji ve šťastné

době. Vděčím za to politickému a
historickému „menšímu zlu", které
se může jmenovat Západ nebo USA
a na jehož straně byli i Ctirad Ma-
šín, Josef Mašín a Milan Paumer.
Názory duchovních mají i v pře-
vážně sekulární české společnosti
stále vliv na veřejnost. Bratře Vej-
nare, už víme, koho nevolit a koho
nevyznamenat. Teď bych prosil
jasné vyjádření: Je komunismus
jednou z akceptovatelných politic-
kých alternativ, nebo je to zlo, které-
mu je nutno odporovat?
Bratře Vejnare, karty na stůl!

Zdeněk Pavelka

Karty na stůl!

Z německého evangelického měsíčníku Chrismon 5/2008

POLEMIKA

Jen jednou

JAROSLAV SEIFERT

Jen jednou jsem spatřil
slunce tak krvavé.

A pak již nikdy.
Zlověstně padalo k obzoru

a zdálo se,
že někdo rozkopl dveře pekla.

Ptal jsem se na hvězdárně, 
a vím už proč.

Peklo známe, je všude
a chodí po dvou.

Ale ráj?
Možná, že ráj není nic jiného

než úsměv,
na který jsme dlouho čekali,

a ústa,
která zašeptají naše jméno.

A pak ta krátká závratná chvíle, 
kdy smíme rychle zapomenout

na to peklo.
Dokončení na str. 4



Bohoslužby
ným svědectvím křesťanské víry, už
jenom tím, že jsou a kým jsou. Snad
smím připojit i větu, že by nebyli
tam, kde jsou, kdyby mluvili stále
vyznavačsky.
Nezapomenutelný profesor R. Ří-
čan, kterého Jiří Otter zmiňuje, byl
v jiné situaci: kontextem jeho stateč-
ného vyznání byla totalitní zvůle
strážců bývalého režimu. Nemluvil
k necírkevním posluchačům v pro-
středí postmoderní pluralitní spo-
lečnosti, která vyznavačskému ja-
zyku vůbec nerozumí (!). A právě o
to jde: aby lidé, kteří si náhodou
zapnou rádio, zaslechli srozumitel-
né oslovení, aby jim uvízla v hlavě
myšlenka nebo výzva, ne více a ne
méně. Aby si případně naladili
podobný pořad za týden znovu. Je
to běh na dlouhou trať. Mnoho
posluchačů Českého rozhlasu, kte-
rým církevní zvěstování (zatím) nic
neříká, se může každým rokem jen

o krůček přiblížit tajemství Vánoc či
Velikonoc. Myslím, že rozumím
přání redaktorů a redaktorek Čes-
kého rozhlasu: chtějí, aby se rozši-
řoval okruh (necírkevních) poslu-
chačů, kterým pořady redakce ná-
boženského vysílání „mluví z duše"
nebo dokonce „mluví do života".
Chtějí oslovovat hledající, chtějí
vycházet z jejich otázek, z jejich trá-
pení, z jejich obzorů. Nechtějí půso-
bit dojmem křesťanské rozhlasové
stanice, kterou poslouchají jenom
křesťané. Nechtějí vysílat „houštiny
a shluky zaprášených nábožen-
ských slov", které nemají žádný
zřejmý vztah k zápasům a otázkám
(církevně) nezasvěceného člověka.    
A v tom spočívá moje dilema: když
si ve studiu u mikrofonu předsta-
vuji své nevěřící kamarády a mlu-
vím „k nim", je mi jasné, že to, co
řeknu, bude mým věřícím přátelům
připadat „málo slané". Šetřím in-
timním jazykem vyznání, abych ho

příliš častým opakováním nezne-
hodnotil. Není to z ostychu, toho se
mi pohříchu nedostává. Obávám se
nevěrohodnosti a ještě více nesro-
zumitelnosti tam, kde „se jménem
Ježíš až plýtvá", jak bratr Jiří Otter
sám ve svém článku konstatuje.
Na závěr tedy připojím malé vy-
znání: omluvám se vám všem, bra-
tři a sestry, kterým možná chybělo
jasnější osobní vyznání víry v ně-
kterých mých rozhlasových pro-
mluvách. Snad se mi podařilo
vysvětlit důvody, které mě k tomu
vedly. Učím se, a velmi často chyba-
mi. A upřímně vás prosím o pří-
mluvnou modlitbu, abychom (já i
všichni křesťané, kteří občas hovoří
v rozhlase) dokázali najít správnou
míru vyznavačské „soli", tak aby
naši nevěřící přátelé byli srozumi-
telně osloveni a inspirováni a naši
věřící přátelé povzbuzeni a posíle-
ni.  K tomu nám dopomáhej Bůh…

Pavel Hošek

ORDINACE PLDD, PRAHA 6, HLEDÁ
ASISTENTA na zástup 1 den v týd-
nu; tel: 604 988 174. 

č. 14
PROVEDU NA PC KOREKTURY české-
ho a německého textu, vystudova-
né obory germanistika, pedagogi-
ka, filozofie, částečně psychologie,
sociologie. Cena 250 Kč (9 euro) za
hodinu práce. 
Kontakt Vodafone 0049 1520 393
1101, e-mail Saarka@web.de

Č. 12
ŘÍDÍCÍ VÝBOR EKUMENICKÉ RADY
CÍRKVÍ V ČR (dále ERC) vypisuje
výběrové řízení na funkci vedoucí
tajemník/ce ERC v ČR.
Požadované předpoklady: členství
v církvi, schopnost dobré komuni-
kace s lidmi a řízení sekretariátu
(personální), alespoň základní zna-
lost ekumenické situace v ČR a v
zahraničí, vysokoškolské vzdělání
vítáno, ekumenická otevřenost,
znalost angličtiny (německý jazyk
vítán), znalost práce na PC, dobrá
formulační schopnost, zejména V
písemném styku
Písemné přihlášky do výběrové-
ho řízení (se strukturovaným ži-
votopisem spolu s motivačním do-
pisem) zasílejte na sekretariát ERC,
Donská 370/5, 101 00 Praha 10. 
Nástup na předávání a zapraco-
vání od 1. července 2008, nejpo-
zději od 1.9.2008. 

Č. 13

K článku bratra Jiřího Ottera Inzerce

SENIORÁT ZÁPADOČESKÝ

Českobratrská církev evangelická
AŠ, 352 01; Ne 10.00 /něm. 8.30/
Husovo nám. 3, f Pavel Kučera
ČERNOŠÍN, 349 58; Ne 10.00 (a.c.e)
14.30 (b.d)
Husova 249, f Jiří Marván
DOLNÍ BĚLÁ, 331 52; Út 17.30
Nový obvod 137, a. Jiří Marván 
DOMAŽLICE, 344 01; Ne 9.00
Kostelní 93, a. Karel Šimr 
HORNÍ SLAVKOV, 357 35 Nové Sedlo;
Ne 12.45
Karlovarská 140, a. Radek Matuška
CHEB, 350 02; Ne 8.45
ul. 26. dubna 5, f Lubomír Líbal
CHODOV U KARLOVÝCH VARŮ, 357 35;
Ne 9.15
Dukelských hrdinů 281, f Radek
Matuška
CHRÁST U PLZNĚ, 330 03; Ne 9.30
Železniční 477, f Karel Šimr
KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.15
Zahradní 33, f František Pavlis
KDYNĚ NA ŠUMAVĚ, 345 06; Ne 9.00
Dělnická 359, a. Jan Satke 
KRALOVICE, 331 41; Ne 9.00
Žatecká č. 480, f Jana Kadlecová
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 353 01; Ne 10.00
Lidická 189/16, f Daniel Matouš
MERKLÍN U PŘEŠTIC, 334 52; Ne 9.00
Husova 201, f Jan Satke
NEJDEK, 362 21; Ne 9.00
Husova 525, f Bob H. Ogola
OSTROV, 363 01; Ne 10.00
Jáchymovská 170 
PLZEŇ - KORANDŮV SB., 301 50; Ne 9.30
Anglické nábř. 13, f M. + H. Hama-
riovi
PLZEŇ - ZÁPADNÍ SB., 301 00; Ne 9.00
Němejcova 2, j Renata Šilarová
PODBOŘANY, 441 01; Ne 11.00 (a.c)
Politických vězňů 300, f Jana Kad-
lecová
PŘEŠTICE, 334 01; Ne 9.00
Rebcova 557, f Jan Satke
ROKYCANY, 337 01; Ne 9.30
Jiráskova 481/II, j Ondřej Pellar
SOKOLOV, 356 01; Ne 10.30
Petra Bezruče 501/7, j Pavel Knorek
STŘÍBRO, 349 01; Ne 10.00 (a.c.d.e)
Masarykovo nám. 15. a. Daniel Ma-
touš 
TEPLÁ, 364 61; Ne 9.30
Máchova 357, f Alfred M. Satke

Církev bratrská
KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.30
Bulharská 2061/29A, Jan Valeš ml. 
KLATOVY, 339 01; Ne 9.00
Masarykova 367/III, Zdeněk Šplí-
chal 
PLZEŇ, 301 00; Ne 9.00
Doudlevecká 31, Zdeněk Šplíchal

Evangelická církev metodistická
HORŠOVSKÝ TÝN, 346 01; Ne 16.00
(b.d.e)
Nádražní 79, Zdeněk Eberle
KARLOVY VARY, 360 01; po domluvě
Zámecký vrch 45, Miloslav Čech
PLZEŇ 1 LOCHOTÍN, 323 00; Ne 9.30
Bolevecká náves 2, Zdeněk Eberle
PLZEŇ 3, 301 24 ; Ne 9.00
Husova 14, Petr Procházka
TACHOV, 347 01; Ne 10.00
Náměstí Republiky 85, Milan Mrá-
zek

Bratrská jednota baptistů
AŠ, 352 01; Ne 9.00
Táborská 9, Alois Boháček
CHEB 1, 350 02; Ne 9.00 
Libušina 4, David Sláma
CHEB 2, 350 02; Ne 9.30
Mírová 6, Jan Katušťák
KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.30
Závodu míru 112
KRASLICE, 358 01; Ne 10.00
Fučíkova 1639 
SOKOLOV, 356 01; ne 9:30
Brněnská 486, Michal Jílek
TEPLÁ, 364 61; Ne 9.00
Havlíčkova 42, Jaroslav Pospíšil

EVANGELICKÝ TÝDENÍK - KOSTNICKÉ JISKRY
Vydává Kostnická jednota 
Redakce a administrace v Praze 2, Ječná
19, PSČ 120 00, tel.: 224 919 607, e-mail:
ET.KJ@worldonline.cz
www.evangelickytydenik.cz
Řídí redakční rada.
Redaktor: Ladislav Mečkovský
Uveřejněné příspěvky nemusí vždy
vyjadřovat stanoviska vydavatelů.
Nevyžádané materiály redakce nevrací,
ani neuschovává. 
Celoroční předplatné 440 Kč, jednotlivé
číslo 10 Kč. Č.ú.: 1932069379/0800
Tiskne Grafotechna 
Distribuci provádí společnost
*Mediaservis s.r.o., Zákaznické centrum,
Moravské nám. 12D, 659 51 Brno. Příjem
objednávek tel.: 541 233 232, fax: 541 616
160, e-mail: zakaznickecentrum@media-
servis.cz, příjem reklamací: 800 800 890.
*A.L.L.Production s.r.o., Poděbradská 24,
190 00 Praha 9, tel.: 234092851
Registrační číslo MK ČR: E 365
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mu žádnou milost. Svými dobrými
skutky si všichni můžeme zajistit
svou spásu. To znamenalo, že
mnich Pelagius přeoral Kristovo
evangelium tak, že mu z něho zbyla
jen přísná morálka, absolutní puri-
tánství.
Snad vás nenapadlo, že vás zbyteč-
ně tahám do dávné minulosti!
Vždyť podobných Pelagiů je stále 
v našem současném světě dost.
Kde? V kulturní frontě, která začíná
v strýcovské univerzitě selského
rozumu a končí v Akademii věd. A
ovšem také v církvích, římské i
evangelické. Augustinů je málo. Au-
gustin sice nad Pelagiem zvítězil, ale
jeho učení o milosti se postupem
doby z církve vytrácelo ve prospěch
Pelagia. Tisíc let uplyne, než učení o
milosti přijme a pro celou křesťan-

skou církev zachrání reformátor
Martin Luther. Od té doby uplynulo
téměř 500 let a boj o prosazení
Kristovy milosti v myšlení a životě
církví trvá dál - vstoupil do 21. stole-
tí. Evangelické církve se podle svého
teologického směřování organizač-
ně oddělily, jedny vstoupily do
Světového luterského svazu, druhé
do svazu reformovaného.
Povězme nyní: Když ostře odmítl
Pelagiovo učení, jakého omylu se
přitom Augustin dopustil? Učil
podle Písma, že každý člověk je
před Bohem hříšník. Všechno, co
dělá, nese na sobě známku hříchu.
Z toho vyvodil falešný důsledek, že
všechny ctnosti pohanů jsou jen
skvělé neřesti, jež nemohou Boha
oklamat. Jen Kristova milost je
spasí. Augustin viděl v Pelagiově
učení o možnosti člověka sám sebe

spasit dobrými skutky nejnebez-
pečnější útok proti učení o víře 
v Krista, neboť činí Kristovu oběť
zbytečnou a marnou. Augustina
pak postihla zvláštní slepota: nevi-
děl očividné rozdíly mezi hříšníky,
neviděl, že jedni jsou dobří a druzí
zlí. Viděl jen jednu cestu ke spáse v
milosti, proto neviděl rozdíl mezi
Sokratem a Neronem, neuznal, že
existují pohané, kteří jsou poctiví,
pravdomluvní, je na ně spolehnutí -
dobří lidé.
Teprve reformátoři pomohli církvi
k tomu, aby se neostýchala uznat
ctnosti a poklonit se dobrým skut-
kům nevěřících, a přijala za své
spolupracovníky i ateisty, kteří jsou
čestní, spolehliví, pracovití a odpo-
vědní, i když jsou to ctnosti hříšní-
ků. Vždyť i za ně Kristus zemřel.

Josef Veselý

Omyl církevního otce Augustina
Dokončení ze str. 1

Pozvánky
EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘES-
ŤANSKÉ AKADEMIE VE SPOLUPRÁCI
S OBČANSKÝM SDRUŽENÍM OBČANÉ
PROTI HLUKU A EMISÍM vás srdečně
zvou k účasti na Ekumenické
bohoslužbě za krajinu, která bude
v sobotu 24. května 2008 v 15 h na
levém břehu Vltavy, na louce na
Sedleckých skalách.
Zastavme se na chvíli v myšlenkách
a přibližme se krajině a přírodě. Na-
še prostředí se nám bezvýhradně
dává k dispozici a nemůžeme je
stále jen spotřebovávat, ale musíme
o ně i pečovat. Pojďme se spojit v
modlitbě za krajinu, pojďme za ni
vzdát dík a chválu.
Více informací lze najít na: 
http://www.drahan.chabry.cz

Pastorační asistentky se již šestým
rokem věnují práci s dětmi a mlá-
deží a příliš o své práci nedávají
vědět sestrám a bratřím mimo
svou vlastní církev. Proto jsme se
rozhodli o své pětileté práci na-
psat a trochu informací dát čtená-
řům Kostnických jisker.
V rámci naší sociálně-pastorační
činnosti se nám během posledních
pěti let podařilo oslovit celkem
628 dětí. Působili jsme na 14 zá-
kladních, speciálních a mateř-
ských školách v Praze, v tělový-
chovné jednotě Hagibor a při
vršovickém sboru Církve česko-
slovenské husitské. Hlavní náplní
našich volnočasových aktivit byla
tvůrčí práce s keramickou hlínou,
ale nejen to. Například děti ze
sociálně slabších rodin dostávaly 
v době Vánoc dárkové balíčky od
organizace Samaritan Purpose,
pomáhali jsme při realizaci kurzů
Alfa, byli jsme spolupořadateli
dobročinného koncertu na pomoc
postižené Asii. Při této příležitosti
děti vyrobily keramické dárečky a
výtěžek byl určen potřebným dě-
tem v této oblasti. 
Každým rokem zhotovujeme s
dětmi nejen výrobky s nábožen-
skou tematikou, nýbrž i beseduje-
me v kroužcích o tradicích křes-

ťanských svátků vánočních a veli-
konočních a tím je seznamujeme s
tradičními hodnotami. Naše dět-
ské kroužky jsou často jedinou
křesťanskou aktivitou na škole či
ve školce. V této souvislosti by-
chom uvítali širší ekumenickou
spolupráci. Rádi bychom dali pro-
stor zejména mladým, kterým
nabízíme možnost absolvovat u
nás studijní praxi, ale samozřejmě
vítáme každého dobrovolníka s
pedagogickou, katechetickou, so-
ciální či jinou zkušeností, tak aby

se mohla práce s dětmi na školách
nejen rozvinout, ale i více propojit
se životem pražských sborů. Zve-
me mezi nás šikovné výtvarníky
nebo i ty, kteří se chtějí něco nau-
čit, uvítáme i duchovní na besedy
s dětmi. V příštím školním roce
nabídneme i další aktivity, a to
hudebního a jazykového zaměře-
ní. Bližší informace lze nalézt na:
http://www.husiti.cz/huscentrum,
případně se vám rádi budeme vě-
novat na tel.: 774 918 176. 

Mgr. Dana Krausová

Husitské centrum bilancuje

Ve dnech 8. - 11. května 2008 pro-
běhlo v Havlíčkově Brodě setká-
ní mládeže tří denominací -

Církve bratrské, Bratrské jednoty
baptistů a Křesťanských sborů. 
Hlavním tématem setkání mla-
dých křesťanů byla otázka: Jak žít
autentický křesťanský život
uprostřed nekřesťanské společ-
nosti? Mimo uvedené hlavní
téma proběhlo během akce celá
řada se-minářů na nejrůznější
společenská a etická témata, dále
několik koncertů, divadelních
vystoupení, filmových předsta-
vení z vlastní tvorby atd. Sjezdu
se účastnlo okolo 1300 lidí.

Rada Církve bratrské, 8.5.2008 

Jak žít autentický křesťanský život

a tak umožňují čtenáři lépe se v
probírané látce orientovat. K dobré
přehlednosti přispívají i Vaďurovy
shrnující nadpisky každého rozho-
voru. Rozhovory PetraVaďury s
prof. Hellerem jsou čtivé, kultivova-
né a hlavně věcné. Za to jim oběma
patří recenzentův obdiv a vřelý dík.

Jiří Beneš

Recenze
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Prostřednictvím Nadace Divoké
husy můžete přispět do veřejné
sbírky, jejíž výtěžek bude použit
na dobudování a vybavení reha-
bilitační místnosti ve středisku
Dítě a kůň v Miskovicích..
Stačí zaslat SMS ve tvaru DMS
HUSY na číslo 87777. 
Příspěvky můžete také posílat na
číslo účtu 27000000/2700, varia-
bilní symbol a 266 (Dítě a kůň). 
Přispívat můžete i trvalým příka-
zem.

Oznámení


