
VŠEM BÝT VŠÍM?
„VŠEM JSEM SE STAL VŠÍM"

1. KORINTSKÝM 9,16-23

Apoštol Pavel píše, že se stal všem
vším. Jak je možné být pro všechny
vším? Můžeme dělat všechno, co se
od nás očekává? Můžeme být se
všemi ve shodě? Můžeme vždy
všem vyhovět - jak se to zpívá 
v jedné písni: „Skládal jsem písně.
Vdovám koks. Analfabetům psa-
ní"? Apoštol Pavel to nedělal. 
Pavel se nestal vším pro všechny.
Pro mnohé byl ale jedním z nich:
Židům, těm pod zákonem, těm bez
zákona, slabým či nemocným.
Nikoho nepřehlížel, pro všechny
měl naději. A hlavně: hledá, jak
všem vyřídit, co znamená Ježíšova
zpráva o Boží přízni právě v jejich
situaci. Hledá vyslovit, co evangeli-
um mění v situaci lidí, pro které
nejvyšší autoritou je Mojžíšův
zákon. A co naopak evangelium

znamená v situaci těch, kteří tento
zákon neznají nebo nechápou. Tak
se apoštol staví na stranu jedněch i
druhých. Stává se jim jedním z nich.
Proč? Pavel to nedělá pro odměnu
ani proto, aby se stal oblíbeným.
Vždyť se tak spíš stal neoblíbeným,
svou mzdu si odpíral. Dělá to pro
evangelium: chce mít svůj podíl na
tom, když ta dobrá zpráva mezi
lidmi působí. A dělá to také kvůli
lidem: aby alespoň někteří z nich
mohli být evangeliem zachráněni
od zlého. 
To je od té doby způsob, jak je mož-
né stávat se aspoň pro někoho
dobrým poslem. Někdy bezmála
vším. 

Martin Horák 
farář ČCE v Jilemnici
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Poselství k 2. neděli po sv. Trojici

Všechna tři synoptická evangelia
(Matouš, Marek, Lukáš) jako jedním
hlasem zachovala Ježíšova slova o
tom, že musí trpět a zemřít. Jen
Marek poznamenává, že o tom mlu-
vil otevřeně. Dva z nich, Matouš a
Marek, zaznamenali dvoje pokárání,
svědčící o napjaté situaci. Nejprve se
odvážil Petr kárat Ježíše za jeho
poraženecké řeči. Nato Ježíš pokáral
Petra slovy: "Jdi mi z cesty, satane;
tvé myšlení není z Boha, ale z člově-
ka." O jeho člověčím myšlení svědčí
i to, že jakmile uslyšel Ježíšova slova
o utrpení a smrti, nevzal už na vědo-
mí další Ježíšova slova, že třetího
dne vstane. Smrt se položila na jeho
mysl jako těžký kámen, který mu
nedovolil slyšet to podstatné a ra-
dostné, že smrt bude poražena a
nyní je poslední skutečností VZKŘÍ-
ŠENÍ - Ježíš třetího dne vstane. Při-
znejme, že nemáme odvahu ho ká-
rat: ten kámen známe a víme, kolik
času a práce nám to dá, než ho zno-
vu odvalíme a uslyšíme to pravé a
podstatné - evangelium vzkříšeného
Pána.
Petr je stále v zajetí moci smrti. Ježíš
mu svými slovy o svém utrpení a
smrti vzal všecku naději na rychlé
vítězství nad všemi nepřáteli a na
nastolení Božího království na ze-
mi. Musí jít Ježíš touto cestou? Proč
se tak dobrovolně vzdává kariéry,
kterou mu Petr nastínil, když jej na-
zval Mesiášem? Nerozumí tomu. A
nerozuměli tomu ani učedníci, když
jim znovu předpověděl, že bude
vydán do rukou lidí. Jaký smysl má
jeho smrt? Tak se v duchu tázali, ale
báli se ho na to zeptat. Škoda!
Od té doby se ptáme, jaký smysl má
Ježíšovo "musím", které ho přivedlo
až na kříž. A jsme ovšem odkázáni
jen na evangelia a vlastně na všecka
Písma, která potvrzují Ježíšovo "mu-
sím", ale neříkají proč. Prvotní křes-

ťanská církev nalezla odpověď na
otázku, proč Ježíš musel zemřít, v
příběhu emauzských učedníků, jimž
vzkříšený Ježíš připomene, že podle
Písma, zvláště podle proroků (Iza-
jáše 53), musí Boží služebník "vše
vytrpět a tak vejít do své slávy" (L
24,26). Petr Pokorný začíná svůj
výklad Ježíšova "musím" v Marko-
vě evangeliu ujištěním, že to není
výraz fatalismu, slepého, neodvrat-
ného osudu, ale odhodlání a po-
slušnosti činit Boží vůli.
O smysl Ježíšovy smrti na kříži se po
dlouhá staletí vedl zápas, který
skončil dvěma výklady, které po-
skytují církvi a čtenářům Bible
oporu k přemýšlení a poznání i 
k aktuálnímu vyznání, že Kristova

smrt má spasitelný význam pro člo-
věka a celý svět. Autory těch výkla-
dů jsou dva muži narození v 11. sto-
letí, Anselm z Canterbury (1039 -
1109) a Petr Abélard (1079 - 1142),
první Angličan a druhý Francouz, ač
se spíše sluší nazvat je Evropany.
Anselmovo učení - tady se pokusím
o nemožné říct několika větami,
proč se Bůh musel stát člověkem -
spočívá na dvou pilířích. Na jedné
straně stojí Boží čest, na druhé vina
člověka. Jen nejvyšší oběť Božího
Syna může a tedy musí vrátit Bohu
čest a odstranit vinu člověka, která je
nekonečná.
Podle Abélarda musel Ježíš zemřít,
aby přesvědčil člověka o Boží lásce 

V poslední době se opět začalo psát o Oscaru Schindlerovi. Je znovu
na tapetě, jeho manželka sotva zmíněna. Bylo tomu tak vždy. Roz-
poruplný Schindler, jednak československý vlastizrádce, jednak ši-
kovný podnikatel s nacistickou mašinerií v zádech. Uměl využít ži-
dovské práce a přitom se projevit k židům lidsky i mnohým zachránit
život. Dokázal se dobře oženit. Jeho žena s ním vytrvala v dobrém i
zlém dokonce i po odloučení, když se jim nedařilo v Argentině s cho-
vem slepic a nutrií. Ostatně i sem se dostali s židovskou pomocí (když
Švýcarsko je nepřijalo) a byli v Argentině židy podporováni. Pelzlová
prožila přitom dětství na Moravě, narozena 1907 ve Starém Maletíně
v rodině sedláka. Vzpomínala, že to byla zřejmě její tvrdohlavost,
která jí pomohla vymanit se z úzkých rodinných poměrů. Dobrou pří-
ležitostí pro ni byl již rok strávený v Přerově v klášterní hospodářské
škole. Bezesporu její křesťanská výchova jak v rodině, tak ve škole
nebyla mělká, jistě dobově podmíněná. Škola ji měla připravit na
manželství, do něhož vstoupila jinak, než doma čekali. Osudové bylo
její setkání s o něco mladším, podmanivým, uhrančivým a dobro-
družným Oscarem. Vstoupila s ním do jiného prostředí. Obtížné pro
ni však bylo vyrovnávat se s manželovými nevěrami a opakovanými
finančními problémy v jeho podnikání. Zřejmě proto spíše z hospo-
dářských důvodů, než ideologických, se Oscar nechal naverbovat
německou rozvědkou a Emilie mu v jeho činnosti pomáhala. Věznění
unikli díky okupaci a s říšskou pomocí v zádech se Schindlerovi daři-
lo i jako podnikateli. Stal se členem NSDAP. Židům pomáhali však
oba, zejména po přestěhování jejich továrny do zázemí v Brněnci.
Zvláště Emilie dokázala využít kontaktů s velitelem tábora Göthem,
když brzy pochopila, oč zde běží. Hold jí vzdal i manžel vyjádřením:
„Pro mou ženu bylo poskytnutí pomoci samozřejmostí. Bylo-li třeba
pomoci lidem, kteří se ocitli v nejtěžší tísni, starala se čerta starého o
nějaké nebezpečí. Měla tolik odvahy, že jednala s veliteli SS jako se
sluhy.“ Emilie protizákonně zvýšila vězňům příděly jídla až na troj-
násobek a zajišťovala to i nelegálními obchody, pro které jí hrozil
trest smrti. Ještě před koncem války pomohla zachránit 100 židů z pol-
ského Golleschau, které Oscar v poslední chvíli „vytrhl" z transportu.
Z nich 17 dorazilo do Brněnce v dobytčím vagonu zmrzlých a ty

Za vším je žena: Emilie!

Proč musel Ježíš zemřít?

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Tak jsem si po letech konečně pře-
četl v žákovských knížkách svých
dětí následující sdělení: "Příští rok
se na naší škole vyskytla možnost
výuky náboženství. Zaškrtněte -
máme zájem, nemáme zájem." Ko-
nečně, zajásal jsem a vztáhl jsem
svou ruku k označení kladné odpo-
vědi. "Ale tatííí, néé, já tam chodit
nechci!" zaúpělo dítě. Pochopil
jsem, že až zas tak jednoduché to
nebude. "Proč tam nechceš? Tobě se
to nelíbí?" zeptal jsem se mile. "Já
už chodím na faru a nikam jinam
nechci!"
Kdekdo by si možná řekl: "Tak ji
nepřihlásíme." Ostatně, to je velmi
jednoduché řešení. Mně se však
vybavil verš z knihy Zjevení: "Ne-
boť ačkoli máš nepatrnou moc,
zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi
nezapřel." (Zj 3,8) Musím podo-
tknout, že o naší víře ví celá vesni-

ce, a tak mi přišlo nefér vyslovit se
proti. Vždyť křesťanští rodiče mají
správně vést potomstvo k Bohu jak
jen to lze. Projevili jsme tedy zájem.
Domnívám se totiž, že naše holky
rády chodí na dětský klub do círk-
ve, protože jsou tam mezi svými 
v zóně bezpečí. Ve škole spíš sklízí
za svojí víru posměch hraničící 
s psychickou šikanou jak od spolu-
žáků, tak v některých případech i
ze strany vyučujících. Musí to být
hrozně těžké překonávat. Přes to
všechno jsme však nepolevili, děti
se postupem času se situací smířily
a jak se ukázalo, perzekuce nena-
staly. Výuka sice ještě nezačala, ale
ať už dopadne jakkoli, věřím, že to
mělo smysl. Chtěl bych povzbudit
všechny rodiče, kteří řeší podobný
problém, aby se nevzdávali a vydr-
želi až do konce. Bůh vám žehnej.

Ivo Kraus

Náboženství

Dokončení na str. 4

Emilie Schindler

Dokončení na str. 2
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Milí čtenáři,
dlužím vám k nejčerstvějšímu vydání našeho týdeníku jedno krátké vysvět-
lení. V minulém čísle jsem avizoval, že diskuse nad kauzou br.Mašínů již
nebude na našich stránkách pokračovat. Jelikož jsme však do redakce obdr-
želi ještě několik příspěvků na toto téma, rozhodli jsme se přece jen učinit
výjimku a nechat některé z došlých ohlasů ještě zaznít. Z naší strany však
platí již dříve zmiňovaný apel na dotyčné autory, aby se další výměna
názorů odvíjela již, pokud je to možné, na bázi povícero soukromé.
Děkujeme za pochopení. Rádi však otiskneme vaše pohledy i na další nejed-
noznačné problémy odehrávající se v našich církvích a v jejich vztazích k
současné společnosti. Přeji vám všem úctu a respekt k názorům druhých a
těším se na další spolupráci s Evangelickým týdeníkem. 

Ladislav Mečkovský

METODISTÉ V AMERICE SCHVÁLILI DOHODU
O ÚPLNÉM SPOLEČENSTVÍ S EVANGELÍKY
Fort Worth, Texas – UMNS/ENI. Biskup Spojené metodistické církve v USA
Melvin Talbert řekl, že cítil „píseň ve svém srdci", když delegáti generální
konference metodistů schválili dohodu o úplném společenství s Evangelic-
kou luterskou církví v Americe. Dohoda byla schválena drtivou většinou
hlasů 28. dubna ve Fort Worth v Texasu. Ve dnech 23. dubna až 2.května se
tam konala generální konference Spojené metodistické církve, nejvyšší
zákonodárné shromáždění této denominace, které se koná jednou za 4 roky.
Biskup Talbert byl spolupředsedou týmu, který vedl ekumenický dialog
mezi metodisty a evangelíky v Americe. Dohoda o úplném společenství je
ovocem třiceti let společného dialogu. V rámci již tradičního ekumenického
dne během generální konference, 29. dubna, den po schválení dohody, byl
při ranní bohoslužbě na konferenci slávnostním kazatelem biskup Mark
Hanson, prezident Světového luterského svazu a předsedající biskup
Evangelické luterské církve v Americe.

NA ZÁVER GENERÁLNEJ KONFERENCIE OSLÁVILI METODISTI
100. VÝROČIE „SOCIÁLNEHO KRÉDA"
Fort Worth, Texas, USA – UMNS/CPCE. V posledný deň generálnej konfe-
rencie, 2. mája, oslávili metodisti sté výročie špecifického metodistického
dokumentu „Sociálne krédo". Pôvodné krédo, prijaté v roku 1908 na gene-
rálnej konferencii v Baltimore v Spojených štátoch, ostro odsudzovalo prácu
detí, navrhovalo lepšie pracovné podmienky pre robotníkov vrátane jedné-
ho dňa pracovného voľna do týždňa, spravodlivejšiu vyššiu mzdu a bez-
pečnosť pri práci. Za základ života v spoločnosti ponúkalo biblické zlaté
pravidlo „čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy". Za sto rokov
svojej existencie prešlo krédo viacerými revíziami a aktualizáciami. V roku
1968 k nemu metodisti pridali sadu podrobných Sociálnych princípov.
Samotné krédo používajú metodisti pravidelne v rámci nedeľných bohoslu-
žieb. Pri príležitosti stého výročia pripravila pracovná skupina novú, súčas-
nú a zároveň nadčasovú verziu kréda. Je poetická a má formu litánie.

METODISTI NEZMENILI PRINCÍPY VO VZŤAHU K HOMOSEXUÁLOM
Fort Worth, Texas, USA – UMNS/ENI. Po dlhej diskusii plnej emócií sa
generálna konferencia Spojenej metodistickej cirkvi uzniesla, že vo svojich
Sociálnych princípoch nezmení vyjadrenia o homosexuálne orientovaných
ľuďoch. 30. apríla delegáti hlasovaním potvrdili stanovisko, že praktizova-
nie homosexuality sa nezlučuje s kresťanským učením. „Sociálne princípy
musia byť verné biblickému učeniu," povedal reverend Eddie Fox, riaditeľ
oddelenia pre evanjelizáciu Svetovej metodistickej rady. Generálna konfe-
rencia zároveň zachovala pravidlo, ktoré neumožňuje metodistickým pas-
torom posväcovať homosexuálne zväzky. Viac ako 100 ľudí protestovalo
proti týmto uzneseniam. Generálna konferencia však zároveň schválila
uznesenie zdôrazňujúce, že každý jednotlivec má posvätnú hodnotu, lebo je
stvorený na Boží obraz. Metodisti teda majú byť „láskaví, vľúdni, odpúšťať
a milovať jeden druhého, ako aj nás Kristus miloval a prijal". Delegáti ďalej
prijali uznesenie, že cirkev sa stavia proti „všetkým formám násilia a diskri-
minácie, založeným na pohlaví alebo sexuálnej orientácii."

Ekuména vo svete 19/2008

Až do doby císaře Konstantina,
který panoval v létech 306-337, křes-
ťané v římské říši byli jen trpěni, čas-
těji pronásledováni. Církev přesto
rostla a získávala v římské říši vliv.
Císař správně pochopil, že bude
lépe, když se věřící stanou jeho spo-
jenci. Zrušil proto všechny protikřes-
ťanské výnosy a vrátil zabavené
modlitebny i domy. Do té doby pro-
následované společenství dostalo
státní uznání a k tomu ještě řadu
významných výsad. Křesťanskou
neděli jako den Páně a odpočinku
zavedl v celé říši. Do církve se hlási-
li lidé z vyšších společenských vrs-
tev, protože zde byla možnost získat
ještě lepší postavení, než dosud
měli.O evangelium jim moc nešlo,
také o kříži Kristově málo přemýšle-
li. Křest byl pro ně jen nutným při-
stupujícím obřadem, o který stála
více církev. Nové poměry mnohé
ovlivnily především v církvi samé.
Císařova hojná přízeň umožnila sta-
vět nádherné katedrály, chrámy, bis-
kupské paláce, též kláštery, a tak se
trůn s oltářem dostaly na stejnou
úroveň vlivu a panování v celé říši,
když si vzájemně pomáhaly. Málo
bylo těch, kdož pochopili, že za nád-
herou a vlivem se nenápadně plížil
duchovní úpadek. Za kacíře byli
prohlašováni ti, kdož se nechtěli s
touto proměnou smířit, když viděli,
jak zbohatlá a zpohodlněná církev
ztrácí své původní misijní poslání
Kristovy služby, lásky a chudoby.
Jde zde přece o službu bližnímu a
strádajícímu, o vztah k Bohu, ne o
panování. Ježíš jasně řekl: „Moje
království není z tohoto světa"… (J
18,36). O misijním poslání zase:
„Jděte do celého světa a kažte evan-
gelium všemu stvoření"…(Mk 16,15).
Pracovníci církve naopak zůstávají
ve svých residencích a zabydlují se.
Císař se přece za ně dostatečně stará
o šíření víry, má k tomu i větší mož-
nosti; věnovali se převážně jen
duchovnímu rozjímání. Pozapo-

mněli, že nikde v Písmu není dopo-
ručení spojit se s těmi mocnými svě-
ta a panujícími. Nepřemýšleli, že za
darované výhody se musí často
mlčet, kde by se naopak mělo křičet
a burcovat svědomí. I za privilegia
od Konstantina se dříve nebo pozdě-
ji musí něco dát. Čí chleba jíš, toho
píseň zpívej, to už tenkrát platilo.
Pravda, církev není už pronásledo-
vaná, ale také není svobodná, nechá
se ovlivňovat, zpronevěřuje se své-
mu poslání.
Ještě za života Konstantina dochází
k další významné události. Císař za-
ložil r. 326 na místě starého města
Byzantia Cařihrad. Proto někdy se
též mluvilo o císařství byzantském.
Cařihradu se pak také říkalo Kon-
stantinopol a z Říma tam na východ
přesídlil s celým svým dvorem. Po-
stupně z toho vznikly dvě říše, vý-
chodní a západní. Tím vzrostl vý-
znam římského biskupa církve, kte-
rému se začalo říkat papež. Císařové
jako dobré válečníky verbovali do
svého vojska příslušníky germán-
ských kmenů a tito pak získávali
velký vliv. Došlo to tak daleko, že zá-
padní část římské říše r. 476 zaniká.
Veškerou moc postupně získávají
papežové a jejich vojevůdci. Brzy se
zde mluví o Římské říši německého
národa. Východní část římské říše
trvala skoro o tisíc let déle. Kultura i
náboženství obou oblastí se od těch-
to dob vyvíjely zcela samostatně.
Trůn a oltář se zde nezměnil .
V r. 1054 došlo k definitivnímu roz-
dělení církve na východní pravosla-
vnou s patriarchou v čele, se sídlem
v Cařihradě, někdy zvanou ortodox-
ní, ovlivněnou řeckou kulturou, a na
západní katolicko-latinskou v Římě.
Papež a patriarcha se vzájemně pro-
kleli. Zapomněli snad tito nejvyšší
representanti na Pána Ježíše, který
řekl: „Milujte své nepřátele, dobře
čiňte těm, kteří vás nenávidí, žehnej-
te těm, kteří vás proklínají, modlete
se za ty, kteří vám ubližují"? (Lk 6,27-

28)…Zde byli proti sobě dva
nejmocnější vůdcové tehdejší křes-
ťanské víry. Kdekdo už cítil, že spo-
jení trůnu s oltářem nebylo příno-
sem pro šíření křesťanství. Církev
nesmí s mečem v ruce panovat poli-
tickou mocí, její převaha nad světem
musí být v duchovních hodnotách.
U nás vyhnání pokračovatelů Cyrila
a Metoděje z Moravy a nahrazení
slovanských bohoslužeb latinskými
obřady také nebylo nikdy v dobrém
vzpomínáno. Časté křižácké krvavé
výprava, násilné misijní působení
mezi Slovany se silnou germanizací
napáchaly další nedozírné škody. 
V době české reformace trůn a oltář
se rovněž špatně zapsal svým půso-
bením. Vtipně to vyjádřil duchovní
otec Jednoty bratrské Petr Chelčický.
Církev obrazně vidí jako rybářskou
síť k lovení křesťanů. Do té se dosta-
ly dvě velryby, císař a papež, které ji
potrhaly na cucky, že je už k ničemu.
Jindy zase mluvil o trojím lidu. Jsou
zde páni, ochránci pravdy, dále
kněží jako modlitebníci a prostřední-
ci mezi nebem a zemí. O tyto dvě
skupiny mocných musí pečovat ti
málo vlivní, těžce pracující obyčejní
věřící. Zvláště po Bílé Hoře to bylo u
nás kruté, kdy veliké množství nej-
vzdělanějších obyvatel odešlo raději
do ciziny, třebaže deformace křes-
ťanské víry byla i v některých jiných
zemích také už veliká. 
Po rozpadu rakousko-uherské mo-
narchie v r. 1918 vzniklo v nové re-
publice hnutí s heslem: "Skoncovali
jsme s Vídní, skončíme i s Římem.
Pryč od něho!" Nastalo hromadné
opouštění římské církve. Byli to pře-
vážně lidé ovlivnění vlasteneckou
politickou vlnou, ne evangeliem. Ve
víře v Pána Ježíše Krista byli velice
mělcí. Mnozí z nich po skončení
druhé světové války, v době nástu-
pu komunistické totality, opět z círk-
ví vystupovali a zůstali už bez cír-
kevní příslušnosti. 
(dokončení příště) Miroslav Hloušek

Editorial

Z církví u nás i ve světě

Konec konstantinské epochy

V Husově sboru Církve českoslo-
venské husitské v Brně na Botanické
ulici (autor ing. arch. JanVíšek) mají
v apsidě rozměrný obraz akademic-
kého malíře Jana Dědiny se zobraze-
ním Ježíšova Kázání na hoře.
Je dnes dost obtížné, ba vyžaduje to
jistý kus odvahy připomenout si 
v křesťanském tisku šesté (5. dle ř.k.)
Boží přikázání NEZABIJEŠ, možná
větší pochopení nalezneme pro ne-
zabíjení zvířat. Citovat KÁZÁNÍ
NA HOŘE už snad není vhodné ani
v církevním tisku (chtěl bych se mý-
lit), když se obdivuje násilí, hrubost,
neomalenost, krádeže, boj o majetek,
rozpad rodiny (přiznávám, že také
já se na něm podílel), odstrkování
slabých, nejmenších a nemocných.
Tak potřebné zastání druhých a cha-
rita, i když se mnozí ateisté i křesťa-
né na ní rádi podílejí, jsou tím hodně
zastíněny. Stačí se podívat do církev-
ního tisku, třeba jen do Kostnických
jisker. Skutečný křesťanský náboj,
zvěstování Krista a viditelný důsle-
dek uvěření - služba bližnímu - ně-
jak vyšuměl, i když se někde nahra-
zuje ne zcela vyčerpávající instituční
diakonií. 
Neustále se mi vtírají do mysli slova
Ježíše Krista farizeům při jeho vjez-
du do Jeruzaléma: „Pravím vám,

budou-li oni mlčet (učedníci), bude volat
kamení“ (L 19,40). Ještě že v někte-
rých kostelích a modlitebnách jsou
obrazy a kamenné sochy zpodobňu-
jící Pána Ježíše Krista při Kázání na
ho-ře. Vždyť Kázání na hoře říká v
na-prosté většině to, co se dnes
nenosí. Lidé - křesťané i nekřesťané,
někde se rozdíl stírá stranickostí -
mohou říkat, že jsme moralisté, fun-
damentalisté, naivní snílci (nehodící
se do tohoto světa a církve), hlupáci,
ba tmáři (to už nám říkali v minulé
éře). A přece všechna tato proti
dotvrzují také mně Ježíšova nepoho-
dlná slova: „Slyšeli jste, že bylo řečeno
otcům:Nezabiješ! Kdo by zabil, bude
vydán soudu…" (Mt 5,21 i 22) kromě
SKUTEČNÉ sebeobrany. „Slyšeli jste,
že bylo řečeno: Oko za oko a zub za zub.
Já však vám pravím, abyste se zlým
nejednali jako on s vámi…" (Mt 5,
38.39) Text pokračuje známou fac-
kou z pravé strany a z levé strany a
příkazem: Kdo vás chce připravit o
košili, dejte mu i sako nebo kabát. To
už je přece pro náš vkus trochu moc.
A co pak ještě: „Milujte své nepřátele a
modlete se za ty, kdo vás pronásledu-
jí…" (Mt 5,44), nebo „Neskládejte si
poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a
kde zloději vykopávají a kradou" (Mt
6,19). Je třeba citovat víc, abychom

zneklidnili své svědomí?
Už slyším rozzlobené teology, histo-
riky, religionisty, psychology, polito-
logy…, že se vše dnes vykládá jinak,
nově, jak vytrhuji ze souvislostí, že
straním těm nalevo nebo těm napra-
vo. Někdy se hovoří o malém posu-
nu – vyváženosti. Pán Ježíš žádnou
vyváženost nezná, ale při posledním
soudu, až přijde Syn člověka „…od-
poví…: Amen, pravím vám, cokoliv jste
učinili jednomu z těchto mých nepatr-
ných bratří, mně jste učinili…" (Mt
25,40-45) 
Začínáme si zvykat na různé přístu-
py, nově si uvědomujeme, že černo-
bílé vidění užívají v tomto světě jen
politické strany,snad se tak chtějí při-
blížit Vševědoucímu. U kritiků se
někdy jedná o neznalost a nahrazuje
se demagogií. Nenechme se a nene-
chte se otrávit, zvláště když ti, co by
měli mluvit mlčí. Bible k nám hovo-
ří stále, i když by ji někteří rádi redu-
kovali: Hitler odmítal celý Starý zá-
kon, Luther Jakubovu epištolu, ko-
munisté téměř vše, až na společné
vlastnictví, jiní zase odmítají něco
jiného. Co nám z Písma zbude, co 
z reformace, co z křesťanství? Dějiny
nás přesvědčily, že uvedené snahy
nejsou v moci člověka.

Jiří Novák 

Kázání na hoře i dnes?

nechala pohřbít po židovském způsobu. O živé se obětavě starala
sama. Po válce se Oscarovi nepodařilo ani s podporou své sestry zajis-
tit existenci v Německu a po vystěhování do Argentiny by s manžel-
kou bez židovské pomoci neobstáli. Manželství bylo opět v krizi, sám
Oscar se s Emiliiným souhlasem vrací do Německa, kde r. 1974 umírá.
Samotné Emilii paradoxně pomohlo natočení Spielbergova filmu, z
něhož jí připadl podíl na filmových právech. Měla se objevit v závě-
rečné scéně, kde pokládá kytku na hrob svého manžela. Byla poté
oceněna titulem „spravedlivá mezi národy", přijata prezidenty Billem
Clintonem a Romanem Herzogem a s papežem Janem Pavlem II.; s
pomocí argentinské novinářky vydala knihu „Já, Emilie Schindlero-
vá". Stihla ještě navštívit Moravu (rodný kraj a továrnu v Brněnci).
Zemřela v roce 2001 v nemocnici ve Strausbergu u Berlína. Tak se uza-
vřel osud ženy nazývané „matka kuráž".

Jan Kašper

Dokončení ze str. 1

NAD BIBLÍ

Za vším je žena: Emilie!



Dosavadní diskuse na stránkách ET
- KJ i v jiných médiích o aktivitách
skupiny bratří Mašínů potvrzuje, že
pro hodnocení je nutné se informo-
vat, abychom nekritizovali vlastní
představy. Vytržení jedné věty z jed-
noho rozhovoru („bojovali jsme
proti sadistům") zkresluje motivy
zmíněné skupiny, neřku-li takový
výrok jako „vraždili jen proto, …
aby se dostali do jiného, lepšího (?)
světa" (polemika v ET - KJ č.15/08). 
Bratři Mašínové se rozhodli bojovat
proti komunistickému režimu. V du-
chu svého otce, Josefa Mašína, který
jako jeden ze „tří králů" bojoval
proti režimu nacistickému. Ještě na
sklonku války bratři Ctirad a Josef
provedli několik sabotáží proti ně-
mecké armádě a v roce 1945 byli
vyznamenáni prezidentem Bene-
šem medailí za chrabrost. Na počát-
ku 50.let bylo velice blízko k vojen-
skému konfliktu mezi Západem a
Východem, v komunistických věz-
nicích bylo asi 200 tisíc politických
vězňů, lidé byli okradeni o své
majetky, o svobodu vyjadřovat své
názory, o životní perspektivu. V této
situaci se Mašínové rozhodli půso-
bit proti režimu, který si nijak neza-
dal s režimem za války. Teprve když
poznali, že jejich skupina má silně
omezenou možnost něco zvrátit,
rozhodli se odejít za hranice a připo-
jit se k americké armádě. 
Pro svou diverzní činnost potřebo-
vali zbraně a peníze (ty pro akci na
osvobození Ctirada Mašína, který
byl tehdy ve věznici v Jáchymově).
Při získávání zbraní byli zabiti dva
lidé: v Chlumci nad Cidlinou pří-
slušník SNB Oldřich Kašík a v Čelá-
kovicích příslušník SNB Jaroslav
Honzátko. Při přepadení vozu s
výplatou byl v sebeobraně zabit
pokladník Kovolisu Josef Rošický. 
Nepovažuji se za odborníka, jen se o

celou kauzu zajímám a dělám si o ní
obrázek z více zdrojů, než jen z
několika rozhovorů nebo komentá-
řů. Odbojové skupině šlo o způso-
bení škody režimu, nikoliv o mstu
nebo řešení vlastní situace. To bylo
motivem, proč nakonec oblékli ame-
rickou uniformu. Neutíkali do klid-
ného závětří, oproti těm, kdo překo-
návali železnou oponu s osobní tou-
hou uniknout totalitě. Úniky v baló-
nech či jiným vynalézavým způso-
bem mohly leckoho dojímat – ale co
to řešilo? Tito lidé měli samozřejmě
plné právo nalézt domov v nové,
svobodné zemi. Bylo skvělé, když se
jim to podařilo, ale s odbojem je to
nesrovnatelné. Utekli, aby mohli žít
jinde a jinak. Mašínové se svými
druhy se postavili proti zločinnému
režimu. Komunisté vyhlásili boj a
oni se začali bránit, nejprve doma,
poté v zahraniční armádě. K tomu
bylo dost důvodů. Žili v době vr-
cholícího stalinismu, kdy se režim
choval vůči vlastnímu obyvatelstvu
vskutku sadisticky. Plameny nená-
visti nebyly zdaleka studené, ale
sežehly každého, kdo nebyl zticha a
v lajně. Trpěli jednotlivci, desetiletí
komunismu se podepsalo na celé
společnosti. Co se mělo dělat?
Přizpůsobit se? Být loajální, a při-
tom si myslet svoje? Akademicky
diskutovat v uzavřených kroužcích?
Čekat, že to jednou někdo vyřeší za
nás? Bratři Mašínové se rozhodli
nestát se pasivními diváky a oběťmi
teroru. Začali jednat, s rizikem
nemenším než v době protektorátu.
Poznali, že někdy nestačí pouhé
slovo nebo dobrý úmysl, že vyhro-
cená situace může ospravedlnit
vyhrocené nasazení. 
Všichni jsme zajedno v tom, že zabi-
tí je zlo. Je ovšem zarážející, že ještě
dnes jsou odsuzováni lidé, kteří se
proti prameni zla aktivně postavili.

V naší společnosti jde (bohužel) o
výjimku, neboť v moderních ději-
nách nám bylo buď zabráněno bojo-
vat, nebo se nenašel dostatek odváž-
ných lidí. Vžilo se přizpůsobování,
čekání, lavírování. A vrahem je na-
zýván ten, kdo se pokusil podlomit
režim terorizující vlastní občany.
Zabití člověka je zlo. Ale zároveň
platí, že v některých případech je
vyváženo nutností zasáhnout proti
zlu většímu. Hájíme-li pacifismus,
přehlížíme oběti násilného činu. Vo-
líme-li nenásilný odpor, můžeme
narazit tváří v tvář skutečnosti na
limit tohoto řešení. To promýšlela a
promýšlí i křesťanská církev, mini-
málně od čtvrtého století, když sta-
novila podmínky aktivního odporu
proti tyranskému zneužívání moci.
Ten je ospravedlněný, když se vláda
proviňuje hrubým, dlouhodobým a
rozsáhlým zneužíváním státní auto-
rity, tj. takovým zneužíváním, že
přestává plnit svou funkci obecného
blaha. K tomu se ostatně vyjadřuje i
zákon o protiprávnosti komunistic-
kého režimu a odboji proti němu
(č.198/1993 Sb.), který v § 3 říká: 
„Odpor občanů proti tomuto reži-
mu, který ať již jednotlivě či ve sku-
pině na základě demokratického
přesvědčení politického, nábožen-
ského či mravního projevovali od-
bojem nebo jinou činností nebo
vědomě a veřejně vyjadřovali, na
území státu i v zahraničí, a to i ve
spojení s cizí demokratickou moc-
ností, byl legitimní, spravedlivý,
morálně oprávněný a je hodný úcty."
Jsou principy a hodnoty, za které
stojí za to trpět, a proto bychom měli
být ochotni za ně i bojovat. Bratři
Mašínové, Milan Paumer spolu s
hrstkou dalších to nejen prohlašova-
li, ale do boje i šli. Nebudeme-li si
vážit našich hrdinů, pravděpodob-
ně nebudeme mít žádné, až je bude-
me skutečně potřebovat. 

Marek Zikmund
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Za co? Za chrabrost.
JIŘÍ BENEŠ: DESÍTKA, DESATERO ANEB DESET SLOV O BOHU A ČLOVĚKU. Vydal
Návrat domů, vyd. první, Praha 2008. ISBN 978-80-7255-177-4, 218 stran.
O autorovi: 
Jiří Beneš Th.Dr. je absolventem Komenského evangelické bohoslovecké
fakulty v Praze. Jako kazatel působil na sborech Církve adventistů s.d. v
Kladně, Slaném, Praze Dejvicích, Strašnicích a Krči. Nyní vyučuje Starý
zákon a hebrejštinu na Teologickém semináři v Sázavě a na Husitské teolo-
gické fakultě UK, kde je současně vedoucím katedry Starého zákona. Vedle
toho vykládá Bibli v rozhlasových pořadech s Petrem Vaďurou na Českém
rozhlasu a TWR. V knize Kázání/Dvořák/Tumis jsem o Jiřím Benešovi
napsal to, co bych rád aktualizoval (v tuto chvíli text vystihuje i vnitřní náboj
Desítky a vnější atmosféru, v jaké vznikala, což dokládá soulad toho, co Jiří
Beneš učí a hlásá, s tím, jak i z čeho žije): „V hierarchii hodnot – poctivým
studiem začínaje a osobním angažovaným zápasem o Hospodina (s
Hospodi-nem) konče – si nejvíce cení niterného zaměření ke službě sboru,
člověku. Vede k umění nepoučovat, neodsuzovat, nezapuzovat a nepoko-
řovat, spíše hledat vhodné slovo, případný výraz a výklad. K čemu? Aby
člověk více unesl a méně zatěžoval. Učí mlčet i odpovídat slovem: „Nevím".
O knize: 
Desítka bude užitečná těm, kterým je Bible vnitřně blízká a chtějí jí rozumět
do hloubky, přičemž se ptají, jak Písmo poctivě vykládat. Kniha je odborně
i lidsky hluboce vyzrálá, její krystalizace probíhala mnoho let: Studie vzni-
kala jako odezva na podnět lidí z vinohradského sboru v Praze roku 1993
(Akademie) a poté Jiří Beneš Desatero pravidelně probíral se studenty v ho-
dinách hebrejštiny na Teologickém semináři v Sázavě (byl jsem jedním z
nich). Podobu knižního vydání nabyla studie o Desateru, detailně promyš-
lená, až v letošním roce. Jenže Desítka již na trhu není – celý náklad byl do
měsíce v podstatě rozebrán. Lze jen doufat, že se vbrzku dočkáme dotisku.
„Úvod" /s. 7-9/ vysvětluje výchozí přístupy k Písmu: Autor sděluje, že se
snaží odkládat všeliká předporozumění Desateru a snaží se mu naslouchat
„v perspektivě, kterou ono samo předkládá" /s. 8/. Čtenáře nijak nešetří,
vede ho k nevyhnutelnému konfliktu a přímo mu brání být „vůči textu
divákem", zároveň jde vedle zápasícího jako zkušený průvodce, když sou-
středí jeho pozornost „na Hospodinovo jednání" vně i uvnitř člověka /s. 8/.
Kniha je dále rozdělena do čtyř hlavních částí.
První část nazvaná „O Desateru" /s. 10-26/ je uvedením do textu s podka-
pitolami: „Co je Desatero, Komu je určeno, Označení Desatera, Dělení Desa-
tera, Forma Desatera". Desatero je představeno jako Hospodinovo mluvení,
které posluchače strhává k jednání, "nejednání". Autor již od počátku pozo-
ruhodně snoubí svůj cit pro jazykové jemnosti i historické okolnosti s ohro-
mující vytrvalou pílí vlastní konkordancie (vykládá ozvuk Desatera v celé
Bibli). Podklady precizně vybádané utřídí a propojí se současným denním
životem. 
Druhá část „Kontext" /s. 27-49/ soustřeďuje pozornost na dvě starozákon-
ní knihy, v nichž se dvojí znění Desatera nachází – na druhou a pátou knihu
Mojžíšovu a domýšlí odlišnosti s Desaterem v Samaritánském Pentateuchu.
Hluboce inspirativním výkladem je hledání souvislostí Desatera s význam-
ným vyznáním víry Š-ma Izrael v Dt 6,4-9. Rozbor Š-ma Izrael je ponorem
do textu, po kterém citlivý čtenář zřejmě nezůstane nezasažen. 
„Desatero" /50-181/, třetí, nejrozsáhlejší kapitola knihy, interpretuje Desa-
tero. Dělení na podkapitoly vychází ze základní struktury Desatera (auto-
rem zvolené), nazvané podle prvních slov jednotlivých přikázání: „Já, není,
neneseš, pamatovat – střežit, vážit si, nezabíjíš, nesmilníš, nekradeš, neod-
povídáš, nedychtíš", načež následuje podkapitola jedenáctá: „Desateru
podobné texty". Výklad prochází od promýšlení různých variant překladu
hebrejského textu do zkoumání všech možných souvislostí Desatera s obsa-
hem celé Bible. Současně vykladač dokázal postihnout látku do nejposled-
nějších drobností.  
Čtvrtá část „Kultický dekalog" /182-203/ Desatero spojuje s texty obvykle
opomíjenými, zdánlivě současnému člověku ‘neužitečnými‘. Ty pak ožívají
s překvapivě pronikavým uplatněním.
„Závěr" /204/ připomene, v čem Jiří Beneš spatřuje smysl studia celého
Starého zákona: jde mu „o výpověď (vyznání) víry a následně o život ovliv-
něný Hospodinovým činem". 
K dalšímu studiu orientuje uvedená „Literatura" /s. 205-207/, vhled do ní
získá čtenář během četby Desítky. Student hebrejštiny by neměl opomenout
„Ediční poznámky" /s. 208-209/ a při opakovaném studijním užívání knihy
budou velkou pomocí „Rejstříky" /s. 210-218/.
Podobný výklad Desatera jsem od nikoho neslyšel, ani nečetl. Desítku
pokládám za užitečné studijní vodítko při práci s biblickým textem, je zda-
řilým zprostředkováním hebrejského textu i myšlení, v jehož duchu je
napsán také řecký Nový zákon. Kdo hledá orientaci svého života pod as-
pektem Hospodinova slova formulovaného v Desateru, neměl by knihu
opomenout. Je vážnou výzvou k přezkoumání obsahu víry i života. Kniha
nepatří na polici s lehkým čtením - pro svou hutnost, komplexnost, hloub-
ku i množství originálních výpovědí a souvislostí. Je třeba číst ji pomalu,
nechat látku uležet a nezdolně se k četbě vracet. Kdo si tu práci dá, okusí
Hospodina z jedinečné perspektivy. 
Desítka je hodnotná také tím, že je jakousi štafetou: Totiž vlastní studii
Desatera začíná Jiří Beneš citací ze studie svého učitele prof. Jana Hellera
(Zákon a proroci), načež dodává: „Hellerovo shrnutí... vnímám jako impuls
k pokračování, o což se v jím vytyčeném směru pokusím." /s. 10/ Jsou tomu
přibližně čtyři roky, kdy mi při čekání na tramvaj prof. Heller řekl o
Benešově knize V moci Slova (kterou navrhl v Lidových novinách na Knihu
roku) následující: „Čtu si tu knihu stále dokola, znovu a znovu si v ní pod-
trhávám a pořád nacházím nové věci..., víte, neznám nikoho, kdo by se tak
poctivě a detailně zabýval jednotlivým slovem, termínem", dlouze se odml-
čel a zamyšleně dodal: „V některých věcech šel Jiří ještě dál a hlouběji." Proto
mne na Desítce mrzí jediné: že si tu knihu pan prof. Heller nestihl přečíst.

J. Dvořák

RecenzePOLEMIKA

Co je hrdinského na vraždě policisty,
pokladníka, zmrzačení hasiče? A co
má touha bojovat s komunismem
společného s podpalováním stohů?
Stejně tak se ovšem můžeme tázat:
Co mají drážďanské nebo berlínské
děti společného s nacionálním socia-
lismem? Dokonce ani jejich rodiče
nebyli zdaleka všichni v NSDAP. A
přece právě na ně naši západní letci
shazovali zápalné pumy. Přece vojá-
ci naší východní armády bez rozlišo-
vání ostřelovali z děl Berlín. A to vše
ve chvíli, když už byla vojenská pře-
vaha spojenců nad Německem na-
prosto zřejmá. Stejně tak byly bom-
bardovány továrny plné nuceně
nasazených nebo židovských vězňů.
Stejně tak se terčem stíhacích bom-
bardérů stávali ne pouhé stohy, ale
hned celé vagóny s obilím, včetně,
ovšem, obslužného personálu. A
přece těmto vojákům udílíme me-
daile a nazvat je vrahy by si dnes
nikdo nedovolil.
Dost horká „studená válka"
Jenže to byla válka. Liší se ale oku-
pované Československo tolik od
toho komunistického? Sovětským
satelitem se stává po ozbrojeném
puči. Na jeho území stojí vězeňské
tábory, kde se holýma rukama přebí-
rá uran a lidé jsou stříleni „na útě-
ku". Ve věznicích jsou bity a znásil-
ňovány ženy. Nebojuje se u nás; ale
za německé okupace, až na úplně
závěrečnou fázi, se pozemní bojové

operace naší zemi také vyhnuly. Ge-
nocida obyvatelstva v okupované
Litvě, Lotyšsku a Estonsku je v pl-
ném proudu, v Lotyšsku postihne až
polovinu obyvatelstva. A kdo by
toužil po té „opravdové" válce s tan-
ky a děly, tak ta v době zabití stráž-
mistra Honzátka běží s aktivní pod-
porou Československa už rok v Ko-
reji. Konvenční válka v Evropě je pak
reálnou alternativou pro oba vojen-
ské bloky, naše armáda se na ni ne-
pokrytě připravuje, o blízkosti kon-
fliktu je přesvědčena i značná část
obyvatelstva.
Co bylo cílem, který by opravňoval
činy bratří Mašínů, ptá se br. Rejchrt.
Shromáždit zbraně pro podporu
předpokládaného postupu americ-
ké armády naším územím. A do té
doby – narušování (násilně kolekti-
vizovaného!) hospodářství. Přepady
policejních stanic, peněžních tran-
sportů, ba i likvidace zajatců (!): To
byl běžný postup diverzních skupin
i za války, ač se o tom moc nemluví.
Výcvik v záškodnických, (jak sám
přiznává) teroristických metodách
ostatně získal Ctirad Mašín ve Svazu
brannosti. Můžeme takové metody
odmítat; ale pak tak čiňme i u váleč-
ných diverzních skupin. Nemůžeme
bry. Mašíny vinit z toho, že k očeká-
vanému konfliktu východního a zá-
padního bloku v Evropě (!) nakonec
nedošlo. Bratři Mašínové navíc ne-
zabíjejí neozbrojené; s kobercovým

bombardováním civilistů se jejich
činy už vůbec srovnávat nedají.
Formuje je jejich na všech stranách
nesmírně brutální doba. S tou uzaví-
rají kompromis. Jen jiného druhu
než většina společnosti. Slova o Kris-
tu, odmítajícím násilí, totiž nezní
zrovna věrohodně z úst církve, která
mlčí k popravě evangeličky Milady
Horákové, k pronásledování svých
„kulackých" členů, ke stovkám
duchovních ve vězeních. Která ústy
J.L. Hromádky dokonce tyto pomě-
ry před světem zamlžuje a obhajuje.
Jáel a prolitá krev
Prolít krev je nesmírně zlé, i pro
správnou věc. Přinejmenším od 2.
Mojžíšovy se však v Písmu krev pro-
lévá dost masivně. Jáel (Sd 4, 17-21)
poskytne poraženému (!) králi Síse-
rovi azyl, na který má podle smlou-
vy u ní právo, a ve spaní mu zákeř-
ně prorazí hlavu stanovým kolíkem.
Debora pak o kapitolu dále zpívá:
„Požehnána buď nad jiné ženy Jáel,
žena Kénijce Chebera, nad jiné ženy
ve stanech buď požehnána!" Samot-
ný Ježíš jde na prodavače v chrámu
s bičem (J 2,16); před zatčením, zdá
se, sám váhá s užitím násilí proti
chrámové policii (L 22,36nn). Nako-
nec však jde cestou nejsvětější oběti.
Dva kompromisy
Kdo se snaží dosáhnout jeho doko-
nalosti, ten jde stejnou cestou. Ti
ostatní, před ním i po něm, mají dvě
možnosti kompromisu s násilím:
Buď mu přitakat, nebo jít násilím
proti násilí. A násilí je vždy, vždy

Nesuďme, abychom nebyli souzeni

Dokončení na str. 4



Bohoslužby
Jonatan přilnul celou duší 

k Davidovi, 
zamiloval si ho jako sebe sama.

1S 18,l
Bylo nás pět dívek na teologii v pod-
zimním semestru roku 1946. (Tři z
nás jsou už odvolány z této časnos-
ti). S Evou Peroutkovou mě od za-
čátku pojilo vřelé přátelství, možná
také díky částečně židovské krvi,
lásce k hebrejštině a Starému záko-
nu, a to přátelství trvalo celý život.
Na Evino rozhodování a volbu ži-
votního povolání měli nepřímý vliv
její rodiče. Maminka byla židovka.
Tatínek byl původně katolickým
knězem, v Římě získal doktorát teo-
logie. Po návratu z Říma působil
jako katecheta. S katolickou církví se
rozešel a oženil se. Protože ovládal
řeči, působil v Praze jako průvodce
cizinců, později jezdil s našimi turis-
ty do ciziny jako vedoucí zájezdů ve
službách cestovních kanceláří. Měli
dvě děti, syna Vratislava a dceru
Evu. Tatínek sice nevstoupil do naší
církve, ale děti posílal do našeho
sboru v Dejvicích. Eva i Vráťa vyrů-
stali pod vlivem faráře Krejčího. Oba
byli konfirmováni, ale až před
Evinou ordinací v roce 1953 se přišlo
na to, že není pokřtěna. Ordinace
byla v neděli v Poděbradech 13. pro-
since, asi dva dny předtím ji farář
Krejčí pokřtil v dejvickém sdružení
mládeže. (Dejvice patřily tehdy k
salvátorskému sboru.) Vráťa byl věr-
ným členem naší církve, zemřel
mlád na rakovinu plic. Maminka ze-
mřela na tuberkulózu těsně před
příchodem nacistů. Tatínek ji dlouho
nepřežil a Eva pak bydlela v rodině
své tety Bergmanové. Také Eva
během studia na fakultě onemocně-
la TBC, byla dvakrát v sanatoriu, ale
díky dobrému léčení se uzdravila.
Na rozdíl ode mne dokončila studia.
Já jsem se po šesti semestrech vdala
a měli jsme rodinu. Naše přátelství 
s Evou trvalo dál, i když jsme se tak
často nevídaly, zato naše korespon-
dence byla hojná.
Eva byla nejen dobrou rádkyní, ale
spojovala nás též důvěrná vzájemná
zpověď. Když se v naší rodině rodi-
ly děti, pětkrát byla jim kmotrou. Při
těch příležitostech se vždycky setká-
vala s panem farářem Rostislavem
Nechutou, který naše děti křtil. Vě-
děla jsem, že k němu chovala ná-
klonnost už od doby, kdy ji učil v

Praze na gymnáziu náboženství;
tehdy byl vikářem v Praze u Kli-
menta. Doufali jsme, že tato křestní
setkání vyústí v nabídku k sňatku.
Ale pan farář měl maminku, která se
o něho dobře starala, a na ženění
nepomýšlel. Eva nejprve učila nábo-
ženství v Rakovníku. Po ordinaci
působila jako vikářka v Libštátě,
poté 1954-1958 jako vikářka na Klad-
ně pro Rakovník, od roku 1958 do
1961 jako seniorátní vikářka Liberec-
kého seniorátu se sídlem v Libštátě. 
V roce 1960 zemřela panu faráři Ne-
chutovi maminka. Po pohřbu, jehož
jsme se s manželem zúčastnili, jsme
přivezli pana faráře k nám do
Svratoucha na návštěvu. Po vážném
rozhovoru, který se týkal jeho bu-
doucnosti, jsem dostala od pana
faráře souhlas, abych s Evou telefo-
nicky promluvila a zeptala se jí, zda
by si ho vzala. Samozřejmě jsem
dostala kladnou odpověď. Pan farář
slíbil, že jí napíše. Brzy nato se u nás
ve Svratouchu konala svatba – v led-
nu 1961. Sjelo se na ni kromě příbuz-
ných též mnoho farářů, samí přátelé
novomanželů (mj. Rumlovi, Sládko-
vi, Souškovi, Klasovi). Nechutovi
bydleli na faře ve Strměchách. Pro
Evu momentálně nebylo duchoven-
ské místo a musela přijmout civilní
zaměstnání, ve kterém setrvala do
roku 1964. Tehdy synodní senior
Václav Kejř nalezl řešení. Uvolnilo se
farářské místo v Humpolci a manže-
lé Nechutovi dostali na starost oba
sbory, Humpolec i Strměchy. Bydleli
na faře v Humpolci. 
Naše přátelství stále pokračovalo. 
S Nechutovými jsme trávili společné
dovolené na Šumavě, v Lázech na
Valašsku, v Janských Lázních a víc-
krát u nás ve Svratouchu nebo u
nich v Humpolci. Eva si svého man-
žela velice vážila. Byl výborným he-
braistou, Daňkovým žákem. V teo-
logii si dobře rozuměli. Jejich man-
želství bylo šťastné. Vídávali jsme se
s nimi na schůzkách starozákonní
překladatelské skupiny, jejíž česká
část bývala často pohostinu na naší
faře ve Svratouchu. Hojněji jsme se
pak setkávali (téměř každý měsíc)
při redakční radě u nás na faře v
Nymburce. Pan farář Nechuta se ne-
těšil pevnému zdraví a v roce 1993
po dlouhé nemoci zemřel ve věku 77
let. Eva byla jeho trpělivou ošetřova-
telkou a věrně mu dosloužila.

Zůstala pak už jako vdova a dů-
chodkyně bydlet v bytě v bývalé
evangelické škole v Humpolci.
V nejtěžší chvíli mého života, když
se rozpadlo mé první manželství,
byli oba Nechutovi mým útočištěm.
Když jsem se podruhé vdala, měli
jsme svatbu v Humpolci u Nechutů
a oba nám byli za svědky. Oddával
nás náš kolega a přítel z Poděbrad-
ského seniorátu br. far. Dalibor Mol-
nár. Po smrti pana faráře Nechuty
bylo naše přátelství s Evou ještě in-
tenzivnější. Strávili jsme s Evou ně-
kolik společných dovolených (Luha-
čovice, Slavonice, Chotěboř). Téma-
tem našich společných setkání byly
otázky teologické, exegetické pro-
blémy, situace církve, sborové a
rodinné aktuality. Těšili jsme se, že
letos opět pojedeme společně na
rekreaci seniorů v Chotěboři. V úno-
ru však měla Eva vážný úraz, zlo-
meninu nohy v krčku. Následovala
operace v nemocnici v Pelhřimově a
pak rehabilitace v LDN Humpolci,
kde 30. dubna 2008 zemřela.
Ještě loni se v Praze zúčastnila sym-
posia o S.C.Daňkovi a těšila se na
vydání sborníku. Dočkala se ho, ale
byl jí doručen těsně před její smrtí.
Jen do něho nahlédla, ale už neměla
sílu si jej přečíst. Sama si sestavila
úmrtní oznámení, jehož konečnou
úpravu svěřila br. seniorovi dr.
Zdeňku Souškovi. 
S vděčností Pánu Bohu za vše, co
jsme od s.Evy Nechutové a skrze ni
přijali, jsme se s ní rozloučili v pátek
9. 5. 2008 v evangelickém kostele 
v Humpolci. Kázal místní farář br.
Pavel Šindler na text ze Zj 7 a 22, za
místní sbor promluvil br. kurátor
Walter Vogel. Vzpomínku za kolegy
měl dr. Zdeněk Soušek. Úvodní
modlitbou posloužil a závěrečné
požehnání udělil br.synodní senior
Joel Ruml. Přijeli bratři a sestry ze
Strměch, Pelhřimova, příbuzní, přá-
telé a kolegové faráři z blízka i 
z dáli. – Smrt nás rozdělila. V tele-
fonických rozhovorech z posled-
ních dnů jsme s Evou stále ještě
udržovaly naději na shledání. Ur-
čily jsme si i datum – 9. květen, ale
Ten, který řídí naše cesty a v jehož
rukou jsou naše dny, ví nejlépe, co
je pro nás dobré. Soli Deo existentia,
soli Deo gloria.

V. Hajská

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

Přítelkyně Eva Inzerce
SENIORÁT HORÁCKÝ

Českobratrská církev evangelická
DAŇKOVICE, Ne b d e 9.00 h (a c 11.00)
Daňkovice č.4, a.Michal Vogl
HORNÍ DUBENKY, NE 9.00 h
Horní Dubenky č.54, f.Tomáš Vítek
HORNÍ KRUPÁ, Ne 10.15 h
Horní Krupá č. 63, f David Šorm
HORNÍ VILÉMOVICE, Ne 9.00h
Horní Vilémovice č.31, f Leonardo
Teca
JIHLAVA, Ne 8.30 h
Vrchlického 1, f. Jan Keřkovský
MORAVEČ, Ne 9.30 h
Moraveč č.35, a Michal Hána
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ,  Ne 9.00h
Křenkova 151,f Zdeněk Šorm, f Mar-
kéta Halamová
OPATOV, Ne 11.00 h
Opatov č.10, a Pavel Šindler
SÁZAVA, Ne 10.00 h
Sázava č. 73, f Petr Gallus
SNĚŽNÉ NA MORAVĚ,  Ne 9.30 h
Sněžné č.60, f.Michal Vogl
PELHŘIMOV - STRMĚCHY, Ne 8.45 h
(Strměchy 10.45 h)
Růžová 82, f. Michal Hána
TELČ, Ne 8.30 h
Nám. Zachariáše z Hradce 21/I, f Petr
Melmuk
TŘEBÍČ, Ne 8.30 h
Bráfova 33/561, f Aleš Mostecký, f
Daniela Zapletalová - Grollová
VELKÁ LHOTA U DAČIC, Ne 9.00 h
Velká Lhota u Dačic č.37, a Tomáš
Vítek
VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Ne 9.00 h
U Světlé 734/24, f. Pavel Jánošík

Evangelická církev metodistická
JIHLAVA, Ne 8.45
Seifertova 13, Jan Zajíc
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k němu a vzbudil v něm lásku k Bo-
hu. "Bůh prokazuje svou lásku k
nám tím, že Kristus za nás zemřel,
když jsme ještě byli hříšní" (Ř 5,8).
"Nikdo nemá větší lásku než ten,
kdo položí život za své přátele" (J
15,13). Hříšník má problém uvěřit v
Boží lásku. Pomáhá mu jedině láska,
která k němu promlouvá z kříže.
Už jsme mohli poznat, že Ansel-
movo učení potvrzuje nutnost Ježí-
šovy smrti důrazněji než Abélar-
dovo, které raději mluví o tom, jak v
člověku vzbudit víru. Nicméně oba
vyjádřili po svém jinou stránku sdě-
lení, jichž Bible poskytuje řadu o
tom, proč Ježíš přišel, trpěl nenávistí
lidí a dobrovolně zemřel za všechny.
Všimli jsme si ovšem rozdílu: An-
selmovo myšlení je objektivní, Abé-
lardovo subjektivní, klade důraz na
subjektivní dění, které se odehrává v
člověku, jenž pohlíží na Ukřižo-
vaného. Ten pohled v něm vzbuzuje

víru. A jeho víra pak zpětně potvr-
zuje, že Kristus musel zemřít.
Anselm vypráví, co se podle něho
objektivně stalo: „Bůh v Kristově
kříži smířil sebe (!) s člověkem a se
světem.“ Na tom naše víra nebo
nevěra nemůže nic změnit. Ono to
platí a pevně stojí podle účtu "má

dáti - dal". Kristus musel zaplatit. A
je to k dispozici tobě, člověče a světe.
Proč bys tomu neměl věřit, když i
rozum s tím účtem souhlasí. Tvé
smíření s Bohem se stalo bez tvé
účasti, proto je platné a pevné.“
Abélardův výklad je bližší Písmu,
církev však a potom i reformační
církve se přiklonily k výkladu An-
selmovu. O tom přemýšlím. 

Josef Veselý

Proč musel Ježíš zemřít?
Dokončení ze str. 1

Pozvánky
VYDAVATELSTVÍ EMAN A BERT KISJES
vás zvou na zahájení výstavy z po-
zůstalosti grafika Ivana Urbánka a
uvedení knihy jeho kreseb Josef 
2. června 2008 v 18 h v Galerii –
Lapidárium, Rámová 6, Praha 1.
Autora připomene Vladimír Su-
chánek, akad. malíř a grafik, knihu
představí Bert Kisjes, jazzovými
improvizacemi doprovodí Trio Bas
Kisjes.
"Nejprve kreslil Prahu,... potom
trotly, kteří se podobali lidem,... a
nakonec je umísťoval do příběhů
Starého zákona."
IVAN URBÁNEK, JOSEF (KRESBY
IVANA URBÁNKA)
Soubor kreseb svébytného typogra-
fa a kreslíře Ivana Urbánka sleduje
takřka verš po verši starozákonní
příběh Josefa a jeho bratrů. Spe-
cifická Urbánkova kreslířská poeti-
ka dává vyniknout „lidským" i „he-
brejským" rysům biblického posel-
ství. Biblický text je přiložen v české
a nizozemské verzi.
Kniha vychází ve spolupráci s nizo-
zemským vydavatelstvím Zwart op
Wit v úpravě respektující charakter
Urbánkových kreseb. Kvalitu re-
produkcí garantuje tisk v umělecké
tiskárně Pantheon, Velsen Noord,
Nizozemí.
Rozsah 246 stran formátu 23*19cm,
pevná vazba, 489 Kč.
Při objednávce u EMANa 19% sle-
va. ISBN 978-80-86211-63-3
Objednejte u EMANA
Husova 656
256 01 Benešov
tel.: 317 722 215
http://eman.evangnet.cz
Novinky zasíláme bez účtování
poštovného.

špinavá záležitost, vždy postihuje i
nevinné a někdy nabývá až obludné
podoby vypálených Drážďan. Pak je
tu ale právě možnost onoho přitaká-
ní násilí. Možnost podpisu pod hro-
madnou lidovou žádost o trest smrti
pro „zrádce lidu". Možnost sloužit v
komunistické armádě. Možnost vo-
lit komunistickou stranu. I tento
kompromis je odpustitelný. A, jak
správně píše br. Rejchrt, jedeme v
něm skoro (!) všichni. Je tu dle mého
ovšem stále otázka míry: Sloužit u

SNB, nebo pod hrozbou vězení na-
rukovat na vojnu. Být v KSČ, nebo ji
jen ze strachu volit. Ale právě proto,
že jsme v tomto přitakání násilí vůči
nevinným všichni nějak namočení
(sám jsem stihl být alespoň v Jis-
krách), tím spíše pro nás platí: Ne-
suďte, abyste nebyli souzeni. Proto-
že kompromis s násilím v podobě
ozbrojeného boje přeci jen Písmo
zná. V podobě mlčení ke zlu a tiché
spolupráce na něm však ne.

Tomáš Pavelka
(Stanovisko autora zveřejníme příště)

Nesuďme, abychom nebyli souzeni
Dokončení ze str. 3

Veřejná sbírka
Nadace Divoké husy
Divoké husy létají z místa na místo.
Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodl-
něly by a časem by již nebyly schopny
vzlétnout.

Sören Kierkegaard
V první polovině června poletíme s
Divokými husami do Stochova nav-
štívit občanské sdružení Agnitio,
které se zaměřuje na canisterapii
neboli podpůrnou léčbu pomocí psa.
Přítomnost psa má řadu pozitivních
účinků nejen na lidskou psychiku, ale
celkově na jeho zdravotní stav. Pro
mentálně postižené děti jsou psi
pokladnicí podnětů a motivací. Na-
bízí jim uspokojení běžných lidských
potřeb, jako je potřeba lásky a něžnos-
ti. Hraním si procvičují jemnou moto-
riku a i přes své tělesné znevýhodně-
ní dokáží se psem na vodítku radost-
ně ujít „kus cesty".
Prostřednictvím Nadace Divoké husy
můžete přispět do veřejné sbírky, jejíž
výtěžek bude použit na nákup oboj-
ků, vodítek, polohovacích polštářů a
dalších pomůcek pro canisterapii.
V druhé polovině června se vydáme 
s Divokými husami do Miskovic nav-
štívit občanské sdružení Dítě a kůň.
Člověk a kůň se navzájem tak pro-
lnou, že se nedá říci, kdo koho vlastně
ovlivňuje. Hipoterapie je léčebná re-
habilitační metoda, při které dochází
ke zlepšení fyzické a psychické kondi-
ce působením koně-terapeuta. Působí
blahodárně na lidi nemocné i zdravé,
a to v každém věku. Zejména pak li-
dem s postižením dolních končetin
dovoluje „projít se ve vzpřímené
chůzi".
Prostřednictvím Nadace Divoké hu-
sy můžete přispět do veřejné sbírky,
jejíž výtěžek bude použit na dobu-
dování a vybavení rehabilitační
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, variabilní
symbol 265 (Agnitio) a 266 (Dítě a
kůň). Přispívat můžete i trvalým pří-
kazem.


