
OBRAŤ SE TEĎ!
PROČ BYSTE MĚLI ZEMŘÍT, DOME

IZRAELSKÝ? VŽDYŤ JÁ SI NELIBUJI VE
SMRTI TOHO, KDO UMÍRÁ, 

JE VÝROK PANOVNÍKA HOSPODINA. 
OBRAŤTE SE TEDY A BUDETE ŽÍT.

EZ 18, 31b-32

Tento Hospodinův výrok je zavr-
šením 18. kapitoly Ezechiele,
která je mistrným kouskem pro-
myšleně vedené argumentace.
Prorok Ezechiel na jejím počátku
zpochybňuje konvenční přísloví
hlásající, že trest za minulé pro-
vinění se přenáší na přítomnou a
budoucí generaci. Proti přísloví
„otcové jedli nezralé hrozny a
synům trnou zuby" staví tezi, ve
které prohlašuje Hospodina za
vlastníka každé živé bytosti, ať
otce nebo syna (v. 2-4). Tuto tezi
podpírá třemi hypotetickými pří-
pady (v. 5-20), v nichž kategoric-
ky odmítá použitelnost výše
zmíněného přísloví. Člověk sám
nese odpovědnost za své činy.
Spravedlivý bude žít, ale ten,
který hřeší, zemře.
Prorok poté otevírá další problém
v souvislosti s Boží spravedlností,
problém zásluhy a provinění (v.

21-32). Nahromaděný hřích bě-
hem života člověka nerozhoduje o
jeho údělu. Platí to také obráceně.
V minulosti nahromaděná lidská
spravedlnost není zásadní pro
další osud člověka. Rozhodující je
přítomná situace a přítomné jed-
nání. Proto výzvy v závěru kapi-
toly k obrácení se k Hospodinu.
Lidé nejsou souzeni na základě
jednání v minulosti, ale na zákla-
dě volby, kterou činí tady a teď.
Bůh není apatický k našim vol-
bám. Odhaluje se jako ten, který
nemá zalíbení ve smrti, ale v živo-
tě. Jeho pozvání k životu, které
znělo izraelskému národu v exilu,
zní v dnešní době i nám: Obrať se
a budeš žít!

Lydie Kucová
Mezinárodní 

baptistický teologický 
seminář v Praze

Evangelický
týdeník

KOSTNICKÉ JISKRY

4. června 2008 �� ročník 93 �� cena: 10 Kč

Příští číslo vyjde 
11. června
Z obsahu

* Ekumenická bohoslužba 
za krajinu - ohlédnutí

* Není lepší zajít do přírody
* K českým národním 

svátkům

18/2008

Poselství k 3. neděli po sv. Trojici

Příčí se mi jeho cenu pomlouvat a
snižovat, jako by na něm tolik nezá-
leželo, protože je tu Pán Ježíš, který
tě miluje. A miluje tě zdravého stej-
ně jako nemocného. Zní to pěkně
zbožně a je to pravda, ale ta argu-
mentace silně kulhá. Nebere totiž 
v potaz Boha Stvořitele a jeho vůli.
On v pěti dnech připravil vše, aby
člověk mohl na zemi plně a radost-
ně žít. A sám to hned hodnotí: "Vi-
děl, že je to dobré." Šestého dne
stvořil člověka k svému obrazu a
tehdy "viděl, že všechno, co učinil,
je velmi dobré" (Gn 1,31). Z Božích
rukou vychází člověk velmi dobrý,
krásný, zdravý a rozumný - k Bo-
žímu obrazu.
My se však dnes setkáváme s člově-
kem, který musí o své zdraví pečo-
vat a jen výjimečně se cítí úplně
zdráv. Už jen rýma mu ten pocit
kazí. Tady bychom mohli zařadit
celý seznam nemocí, jimiž prochá-
zíme - od lehčích až po chronické a
smrtelné. Obvykle umíráme na ně-
jakou nemoc, která nakonec vítězí
nad zdravím. Nejvíc se bojíme vro-
zených nemocí, které postihují tělo i
duši od samého začátku a chtějí
proměnit celý život v nezdar a ne-
štěstí.
Nemoc není Boží vůle, není jeho
dílo. Bůh ji nevkládá na člověka,
nežádá, abychom se s ní smířili.
Naopak nás povzbuzuje, abychom
se jí chránili a proti ní všemi pro-
středky bojovali. Ježíš nám zcela
samozřejmě volá na pomoc lékaře.
(L 5,31) Apoštol Pavel si ve vězení
libuje, že tam má po boku nebo na
návštěvě "milovaného lékaře Luká-
še" (Ko 4,14). Čí dílo je tedy nemoc?
Kdo za ní stojí? Písmo ho jmenuje:
je to nepřítel, který dělá své zlé dílo,

když spíme a nic netušíme (Mt
13,27.28). Odkud se vzal, víme moc
málo.
Zdraví je dar, bez něho se člověk
necítí úplně dobře. Potřebuje je, aby
se mohl plně účastnit společného
života. Nemocnému jsou nepřístup-
ná mnohá zaměstnání i hry. Inva-
lidům na vozíku zabraňují schody
dostat se do kostela. Nemocný se
dnes stěží ubrání zlodějům a násilní-
kům, natož aby se mohl účastnit
obrany vlasti. Zdraví je velký dar,
kde se o ně nepečuje, tam klesá a
ztrácí se cena života vůbec.

Zdravý člověk má velkou výhodu
před nemocným, společnost to jen
stvrzuje, když vyzdvihuje a oslavu-
je zdravé. Nemocní ustupují a mizí.
V českém městě protestovali jeho
občané proti zřízení domova dů-
chodců s odůvodněním, že by na
jejich děti špatně působil pohled na
staré a nemocné. To je jen důsledek
společenského hodnocení, které je
zaměřeno na mládí, krásu a zdraví.
Soucitu se starými a nemocnými 
v naší společnosti ubývá.
Starost o zdraví ve srovnání s dří-

Na svém zasedání se 32. synod ČCE věnoval schvalování návrhů a pod-
pořil myšlenku člena synodní rady Miloše Rejchrta, který dopoledne
vystoupil proti tomu, aby církev přijímala dary pocházející z hazardních
her. 
Stejně tak se jednoznačně postavil za iniciativu příhraničních sborů ze
seniorátu Západočeského, Ústeckého a Českobudějovického, které ve
spolupráci s Evangelickou církví v Německu vypracovaly dokument Se-
xuální zneužívání žen a dětí v česko-německém příhraničí. Synod pod-
poruje všechny cesty vedoucí k nápravě této situace.
Plné znění návrhů synodu bude zveřejněno, jakmile synodní rada ČCE
na svém dalším zasedání potvrdí jejich platnost. 
Během jednání synodu téměř stovky synodálů, kteří se účastnili zase-
dání nejvyššího orgánu ČCE, proběhl brífink pro zástupce médií.
Zpravodajství ČT, Českého rozhlasu, ČTK a další novináři měli mož-
nost klást otázky synodnímu seniorovi Joelu Rumlovi a synodní kurá-
torce Mahuleně Čejkové. 
Na ně byly směrovány zejména dotazy týkající se finančního narovná-
ní mezi církví a státem, na něž je ČCE stále připravena, a pastoračního
tématu synodu Manželství a rodina. Mahulena Čejková zde připomně-
la soustavnou péči, kterou věnuje spolu se synodním seniorem manžel-
ským krizím farářů a farářek.
Velký prostor měl materiál vypracovaný odbornou česko-německou ko-
misí k tématu „Obchod s lidmi, sexuální zneužívání žen a dětí v česko-
německém příhraničí" (posléze synodem odhlasovaný). Na dotazy novi-
nářů odpovídala za českou stranu Jindřiška Krpálková z projektu
Magdala, předsedkyně komise Margita Pištorová, za německou stranu
Martin Rosowski a Michael Hübner. Fakta o počtu erotických klubů a
množství násilím zneužívaných žen byla otřesná.
Synodní senior Joel Ruml na závěr popsal komplikovaný eticko-teolo-
gický průzkum, který provádí i v rámci zahraniční ekumeny, aby získal
srovnání pro náročnou otázku, zda má církev přijímat dary z pochybné-
ho podnikání. Pokud synod v té otázce rozhodne za synodní radu a při-
káže jí svým usnesením takové dary nepřijímat, uleví se mu. (Synod na
svém večerním zasedání pak takový dokument přijal.)
Letošní 2. zasedání 32. synodu proběhlo ve dnech 15. - 18. května 2008. 
Bylo zahájeno ve čtvrtek v 19.00 h a bylo zakončeno bohoslužbami 
s večeří Páně v neděli v 9.30 h.
Jednání se konalo v hlavním zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy,
Mariánské náměstí 2, Praha 1, společné bohoslužby v kostele na Vi-

Ze synodu ČCE

Hlavně zdraví?
ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Nedávno přijal synod Církve čes-
kobratrské evangelické usnesení
proti přijímání darů z hazardu.
Kdekdo si pomyslí: "Existují vůbec
ještě nějací provozovatelé heren či
nočních podniků, kteří mají zájem
sponzorovat nějaké sbory? Má toto
usnesení smysl?" Sám o tom pochy-
buji. Na druhou stranu bychom se
však mohli zeptat obecně: "Zajímá
nás původ peněz, které se k nám
dostávají?" Třeba takový pronájem.
Žijeme v době, kdy nám peníze vět-
šinou nesmrdí. Často se rozhoduje-
me podle nejvyšší nabídky. 
Například v jednom okresním měs-
tečku, které má pouze dvacet tisíc
obyvatel, mají na faře nejmenované
církve noční bar. Znáte to, je to
taková větší vesnice, jdou řeči.
Pravda, podnikatel platí nájemné,
které je poněkud vyšší než obvyklé.
Ovšem, stojí ty peníze za to?
Pracuji v neziskové oblasti a vím,

jak je těžké sehnat prostory za malé
či symbolické nájemné. Tím nechci
říci, že by je měly poskytovat právě
sbory a nejlépe zadarmo. Budovy
se musí udržovat a finanční situace
většiny církví to neumožňuje. Plně
by však postačovalo, kdyby se pří-
slušná staršovstva rozhodovala
více v závislosti na tom, co ta či ona
organizace chce v jejich budově
dělat. Prodělek na penězích jistě vy-
váží požehnání od Boha.
Kniha Kazatel je v tomto směru vý-
stižná: "Kdo miluje peníze, peněz
se nenasytí, kdo miluje hojnost, ne-
má nikdy dosti. Také to je pomíji-
vost." (Kaz 5,9) Šalamoun, nejmou-
dřejší z králů, bohatství nežádal, a
přesto je obdržel. Jednat v podob-
ném duchu nám káže i Pán: "Hle-
dejte především jeho království a
spravedlnost, a všechno ostatní
vám bude přidáno." (Mt 6,33)

Ivo Kraus

Špinavé peníze

Dokončení na str. 4

Dokončení na str. 2
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EVROPŠTÍ ANGLIKÁNI A PROTESTANTÉ DISKUTOVALI O MODELECH JEDNOTY
Klingenthal – CPCE. Dialog mezi anglikánskými církvemi Velké
Británie a Irska a Společenstvím protestantských církví v Evropě pokra-
čoval další fází. 21. –  23. dubna 2008 se na zámku Klingenthal ve Francii
uskutečnila konzultace, kterou zorganizoval Institut ekumenického
výzkumu Světového luterského svazu ve Štrasburku. Evropští angliká-
ni a protestanté na setkání diskutovali o různých modelech jednoty.
Ústředními pojmy diskuse byla „jednota ve smířené různosti", „plná,
viditelná jednota" a „společenství". Věnovali se i teologickému chápání
kněžské služby a praktickým důsledkům uvedení ekumenických
dohod do života jednotlivých církví. Dialog se co nejdříve zaměří na
objasnění otázky: co je to společenství a jak se stává viditelným ve služ-
bě a životě církví.

KRESŤANIA PRICHÁDZAJÚ NA POMOC
KATASTROFOU POSTIHNUTÉMU MJANMARSKU
BWA/WCC. Baptistická svetová pomoc - humanitárna a rozvojová
agentúra Svetovej aliancie baptistov - sa 6. mája zaviazala pomôcť
sumou 50 000 amerických dolárov obetiam ničivého tajfúnu v Mjan-
marsku. 3. mája zasiahol juhovýchodnú ázijskú krajinu tajfún Nargis,
ktorý pripravil o život takmer 100 000 obyvateľov a zaplavil veľkú časť
krajiny. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví, reverend Samuel
Kobia, vyjadril v ten istý deň v kondolenčnom liste Mjanmarskej rade
cirkví „hlbokú bolesť a zármutok" nad tragickou katastrofou.
Humanitárna organizácia „Akcia cirkví spolu", ktorá je dcérskou orga-
nizáciou Svetovej rady cirkví a Svetového luteránskeho zväzu, okamži-
te spustila proces mobilizácie s cieľom poskytnúť v najbližších dňoch čo
najintenzívnejšiu pomoc ľuďom v zasiahnutých územiach. Reverend
Kobia vyjadril tiež „nádej, že Mjanmarská vláda umožní ľahký prístup
a poskytne nevyhnutnú podporu medzinárodným pracovníkom a
agentúram humanitárnej pomoci.“

CIRKVI V BOLÍVII VYZÝVAJÚ K POKOJNÉMU DIALÓGU PO ROZHODNUTÍ NAJ-
BOHATŠIEHO REGIÓNU KRAJINY ODTRHNÚŤ SA
La Paz/Ženeva – LWI/ ENI. 30. apríla predstavitelia evanjelickej, meto-
distickej a reformovanej cirkvi spoločne so zástupcami letničných zhro-
maždení a ekumenických organizácií v Bolívii vydali spoločné vyhláse-
nie v súvislosti s blížiacim sa referendom. V najbohatšom regióne kraji-
ny sa 4. mája konalo referendum o osamostatnení. Cirkvi v krajine pred
jeho uskutočnením upozorňovali: „Situácia môže byť horšia, ak sa ne-
cháme premôcť dezinformáciami, nedostatkom dialógu a záujmami jed-
notlivcov a skupín, ktoré rozbíjajú harmóniu a pokoj v našej krajine." V
predvečer referenda vyzval generálny tajomník Svetového luteránske-
ho zväzu reverend Ishmael Noko všetky strany sporu k „úprimnému
dialógu, ktorý je jedinou schodnou cestou vedúcou k spravodlivosti,
pokoju a zmiereniu". Čelný predstaviteľ Bolívijskej evanjelickej cirkvi
reverend Luis Cristóbal Alejo Fernández po referende, v ktorom obyva-
telia regiónu Santa Cruz povedali svoje jednoznačné „áno" osamostat-
neniu, vyzval k pokojným demonštráciám s modlitebným obsahom.
„Ako prorocká cirkev takisto odmietame všetky separatistické plány.
Vyzývame preto k dialógu a pokojnému vyjednávaniu, ktoré by viedli
k skorému vyriešeniu tohto sporu," povedal reverend Fernández, prezi-
dent Bolívijskej evanjelickej luteránskej cirkvi.

KŘESŤANŠTÍ PŘEDSTAVITELÉ VYZÝVAJÍ K SPRAVEDLIVÉMU MÍRU PŘI PŘÍLEŽI-
TOSTI 60 LET OD OBNOVENÍ STÁTU IZRAEL
Jeruzalém – ENI. Více než 140 mezinárodních křesťanských představi-
telů podepsalo při příležitosti 60. výročí obnovení státu Izrael společné
prohlášení. Vyzývají v něm k spravedlivému míru mezi Izraelci a
Palestinci. Prohlášení vydali 8. května. „Naléháme na všechny, kteří
pracují pro mír a spravedlnost v Izraeli a Palestině, aby vzali do úvahy,
že základem pro vybudování trvalého řešení musí být spravedlnost.
Spravedlnost má své kořeny v Bohu. Výsledkem spravedlnosti bude
pokoj a bezpečnost," uvedli v prohlášení, citujíce proroka Izaiáše, ve-
doucí představitelé křesťanských církví. 

Ekuména vo svete 20/2008

(dokončení z minulého čísla) 
Dnes nás mrzí, že křesťanské insti-
tuce v celé Evropě jako celek neod-
soudily nacistické řádění a mlčely 
v době organizovaného vyvražďo-
vání Židů (holocaust). Zde zklama-
li všichni, katolíci i protestanti. Báli
se hlasitě připomenout, že biblické
NEZABIJEŠ nebylo nikdy ani na
čas odvoláno. Jen malá skupinka 
v Německu, známá jako vyznavač-
ská církev, se ozvala a byla tvrdě
potrestána.
Blíží se konec církve rozpadem, ne-
bo je možná ještě náprava? Křes-
ťané nemají dnes ten dobrý kredit
minulosti, kdy byli i od pohanů ob-
divováni, že tvořili velkou rodinu
bratří a sester, kde jeden druhého
miloval, nešidil, neokrádal, pomá-
hal, kde to jen šlo. Jedno je jisté.
Konstantinská epocha církve nená-
vratně skončila, třebaže v někte-
rých zemích to není ještě vidět. Po
staletí se vyplácelo býti křesťanem,
byly z toho výhody. Dnes to už
neplatí. Dnes je církev v mnohých
zemích na okraji společnosti a má
malý vliv. Platí to především o sta-
rém nemocném světě - Evropě, a 
v té na tom je nejhůře naše vlast 
s největším číslem novopohanů a
nejmenším počtem věřících. Ne-
chce se nám ani věřit, že na celém
světě křesťanů neubývá, když vidí-
me poměry kolem sebe u nás doma.
Misie mezi pohany je mimořádně
úspěšná, proto počet přistupujících
je stále větší než úbytek Co do poč-
tu je dnes křesťanů přes dvě miliar-
dy, což je třetina lidstva. Jsme nej-
větší ze světových náboženství.
Povážlivě nás dohání islám, který
rád říká, že křesťané zklamali a tu

oni mají za nás co napravovat. 
Že potřebujeme duchovní obnovu,
o tom nikdo nepochybuje. Zatím se
v našich českých podmínkách i po-
měrech hledá, co by to mělo být a
jak začít, abychom ještě více něco
nepokazili. Vyznáváme, že naši
otcové a matky ve velké většině
nedokázali v době bolševické totali-
ty z obav před budoucností předat
křesťanskou víru svým dětem, kte-
ré tím ztratily i kontakt s církví.
Většinou už nebyly ani pokřtěny.
Tato přerušená tradice vykonala to
své, mládež už vyrůstala jako bez-
věrecká, ve většině nebyla proto ani
konfirmována. Škola a pionýrská
organizace spolu se svazem mláde-
že taktéž silně zapůsobily, a tak zde
máme novou většinovou skupinu
národa, které se říká novopohané.
Ti do kostela už netrefí, k víře ne-
mají vztah. Po pádu komunismu se
ukázalo, že zdravé jádro aktivně
vyznávajících křesťanů u nás je
podstatně nižší, než se předpoklá-
dalo, a stále z nejrůznějších příčin
nás ubývá. O sektářské blouznivce
ze Západu a ctitele cizích kultů z
Dale-kého východu není u nás
nouze, zde ale záchranu nevidíme.
Mluví se o odluce církve od státu, v
některých zemích už se tak stalo. Je
zde určitá podoba poměrů, jak je
znali křesťané v prvních třech stale-
tích své existence. Navázat na dobu
před Konstantinem nelze, protože
nejde přeskočit zpět staletý vývoj
všeho kolem nás. Musíme vycházet
ze současnosti a mluvit bez pobož-
ných frází jazykem civilním, sou-
časným. Téměř jsme už zapomněli,
že každý věřící musí být ve svém
okolí misionářem. Duchovní hod-

noty nelze jen přijímat, musíme je
předávat dál. Po staletí to celkem
dobře fungovalo, až dnes to vázne.
Stydíme se za svoji víru, proto
téměř mlčíme. Máme velký podíl
na současné krizi rodiny a lidstva.
Dokážeme oslovit naše spoluobča-
ny-novopohany? Podaří se nám vy-
světlit, proč je tolik neradostných
věcí kolem nás? Rozdíl mezi vědou
a vírou? Čím nám je Betlém, Velký
pátek a Velká neděle? Co pro nás
znamená křest a konfirmace? Mož-
ná, že se nad námi tito jen pousmě-
jí a budou nás považovat za fanatic-
ké sektáře, omezené snílky, blázny,
nebo i zatížené primitivy s vymy-
tým mozkem, budou nás litovat.
Nezáleží ani tak na našem umění,
nebo řečnické výmluvnosti, ale na
tom, zda otevře Hospodin tvrdé
srdce těm, kteří se k němu obracejí
zády. Prosíme o to v našich modlit-
bách? Bude-li to Pán chtít, křesťan-
ství nezanikne! Ale co když všech-
no kolem nás je už Božím trestem a
soudem? Apoštol Pavel k tomu
říká: „Kde se rozmohl hřích, tam se
ještě více rozhojnila Boží milost" ( Ř
6,20). To je naše naděje, vedle víry a
lásky…
Konstantinská epocha církve po-
stupně všude končí. Nesouhla-
síme, že mnozí už mluví o post-
křesťanské době. Věřící v Pána Ježí-
še zde stále ještě jsou a není jich
málo. Co se bude dál odehrávat, ni-
kdo neví. Domníváme se, že křesťa-
né musí prožít něco podobného
jako bylo u nás kdysi české národní
obrození. A zase: prosíme o tu mi-
lost?

Miroslav Hloušek

Z církví u nás i ve světě Konec konstantinské epochy

Schyluje se k boji. Cizích vojáků je 
v Izraeli jako písku na mořském
břehu. Gedeón je na průzkumné
cestě k midjánskému táboru. Bůh
dal jednomu z hlídkujících vojáků
prorocký sen: „Bochník chleba zni-
čehonic rozvrátí obrovskou midján-
skou armádu." Prorocký sen a k to-
mu i prorocký výklad. Jeden nepřá-
telský voják má sen a druhý ho vylo-
ží: „To nemůže být nic jiného, než že
Bůh dá vítězství nad námi Izraelci
Gedeónovi." Když to všechno Ge-
deón vyslechne, pokloní se Hospo-
dinu. – Pokloní se, protože ví (na
rozdíl od nás), že Bůh k nám může
promlouvat skrze všechno a skrze
všechny, kteří jsou kolem nás – a to i
tehdy, když má někdo nepřátelské
úmysly… Jak je to možné?
Je to možné jednoduše proto, že
Bohu patří celý svět a On, živý Bůh,
proniká vším a vstupuje, kam chce.
Neexistuje oblast, kam by Hospodin
nedosáhl, neexistuje člověk, kterého
by Hospodin nemohl navštívit…
Neexistuje nic, skrze co, či skrze ko-
ho, by k nám Hospodin nemohl po-
zvednout svůj hlas.
Bůh teď mluví:"Pecen chleba povalí
nepřátelský stan."
„Stan" – to je celý obrovský tábor
nepřátelské armády. Ale „pecen
chleba" – co tohle může být?!
Kdo po tobě kamenem, ty po něm
chlebem, říká se a znamená to, že
člověk nemá oplácet zlým zlé.
Ale jak bude poraženo toto cizí voj-
sko, které zaplavilo zemi jako kobyl-
ky? Chlebem?

Ne, Hospodin jistě nevyzbrojí tři sta
Gedeónových mužů chlebovými
šípy a chlebovými náboji. Ani chle-
bové, ba ani žádné jiné zbraně ne-
použije Hospodin. Gedeón řekne
svým mužům: „Vezmete si pochod-
ně ve džbánech a polnice. Budete
stát kolem tábora a až vám dám po-
vel, rozbijete džbány a zatroubíte."
Tři malé oddíly, každý po stovce
mužů, se uprostřed noci připlížily 
k táboru a na Gedeónův pokyn roz-
bily džbány. Zazářily pochodně. Vši-
chni najednou zatroubili a zahučeli:
„Meč za Hospodina a za Gedeó-
na!"…
Avšak jaký je zde meč? Je jenom
světlo a řinčí trouby - a do toho řev,
vítězný řev Gedeónových hlouč-
ků!... Jenom světlo a oslava Božího
vítězství. To je jediná zbraň, kterou
Hospodin použije. Jenom to a nic
jiného! To stačí na drtivou porážku
desetitisícové armády. „V celém
táboře nastal divý spěch, zmateně
pokřikovali a dávali se na útěk."
Midjánci v tom zmatku dokonce
útočili jeden proti druhému.
Z hor rychlostí blesku sestoupí muži
z dalších izraelských kmenů a pro-
následují prchající nepřátele. Cizí
vojsko je rozprášeno. Izraelci opět
obsadili údolí Jordánu. Vrací se do
míst, odkud je ještě nedávno vytlači-
ly plenící hordy nepřátel. Boj skon-
čil. Izrael je osvobozen!
Avšak, byl to vůbec boj? – Místo
zbraní vytasili Gedeónovi bojovníci
zářící pochodně! A když volali „meč
Hospodinův a meč Gedeónův",

viděli jsme, že žádný meč nebyl.
Pokud o nějakém meči můžeme
vůbec mluvit, tak smíme říci, že to
byl meč Ducha. To Bůh učinil, že se
cizí vojáci vyděsili a vzali nohy na
ramena. 
Bůh Gedeónovi řekl: „Vydal jsem ti
je do rukou." A co Bůh slíbil, to také
splnil. Pán Bůh dvakrát zmenšil
Gedeónovu sílu a udělal to proto,
aby Izraelci nemohli říci: "Tohoto
vítězství jsem dosáhl vlastní mocí."
A tak nakonec jen tři sta trubačů
bylo svědkem Božího jednání. Ahlas
polnic zní spíše jen jako vítězný tuš,
oslavný jásot nad vítězstvím Toho,
kdo jediný je schopen obhájit svůj lid
proti přesile baalovců… 
Gedeónův otec řekl baalovým ctite-
lům, když ho chtěli zabít kvůli zni-
čenému oltáři pro Baala: „Ať Baal
sám vede svůj spor, jemu přece
Gedeón zbořil oltář!"
Co udělal Baal? Zdálo se, že Baalov-
ské božstvo je už v akci, když se do
Izraele nahrnuly desetitisíce násilní-
ků. Vtrhli do země, obsadili rovinu
Jizreel. Ale - Baal u toho nebyl. Jistě
byl v představách Midjánců; ale to je
asi tak všechno. Midjánci vyrazili
pro vítězství. Možná k Baalovi i vo-
lali a přinášeli hojné oběti. Ale Baal
jim nepomohl. Proč? – Protože Baal
není. Může existovat baalismus jako
náboženský kult, může se k Baalovi
modlit množství národů – ale Baal
není. Je to jen socha, je to vždy jen
vymyšlené božstvo. A ctitelé takové-
ho božstva nemohou porazit Hos-

Pecen chleba                  (Sd 7,13–24)

nohradech, Korunní 60, Praha 2. Zasedání synodu - kromě jednání 
v komisích - byla veřejnosti přístupná. 
Vedle otázek správy církve, odvolacího soudu, změn církevního zřízení
a řádů a také ekonomických otázek - nechyběl problém majetkového
narovnání mezi církvemi a státem - se nejvyšší orgán církve zabýval
náročným tématem "Manželství, rodina a jejich současná úskalí".
Poslanci - synodálové - obdrželi zpracovaný materiál k diskusi. Z loň-
ské debaty vyplynulo, že evangelíci nejsou názorově příliš radikální,
ale ani příliš liberální. "Když církev bude umět jednoznačně preferovat
slovy i příklady, že manželství je tím nejlepším, co dal Bůh lidem do
života, bude to nejvýznamnější sdělení , které může ve společnosti
říkat," jsou loňská slova synodního seniora Joela Rumla k novinářům. 
Synodálové také diskutovali nad zprávou odborné komise ustanovené
Radou Evagelické církve Německa a synodní radou ČCE k tématu
"Obchod s lidmi, sexuální vykořisťování žen a zneužívání dětí v česko-
německém příhraničí".
Zasedání se letos zúčastnili zástupci evangelických církví v Německu.

Dokončení ze str. 1
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Ze synodu ČCE
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Jako laický samouk a na šachovnici
myšlení předem obětovaný pěšec s
chutí a povděkem přijímám výlety
do minulosti theologie, zvláště pak
opáčka napínavých reminiscencí 
z dějin dogmatu. Obvykle při nich
zpozorním, jak že se mi k těm dáv-
ným problémům připomíná moje
Bible dnes, tedy ta mně se otvírají-
cí, mě oslovující a duchovně vyži-
vující.
„Ber, jez a pij zdarma," zazněla 
v článku bratra Veselého trefná
definice „milosti, kterou Kristus
udílí věřícímu bez jeho zásluhy".
Hledám tedy a snažím se pochopit,
co ten ošidný znak v Bibli označuje.
V evangeliích Pán Ježíš milost vý-
slovně neudílí. Zato čteme, že „mi-
lost Boží byla v něm,… prospíval
moudrostí a věkem i milostí u Boha
i u lidí" (L 2,40.52.). Už v andělském
pozdravení jeho maminky (L1,28.30)
milost znamenala prozření a ucho-
pení závratné, vše proměňující
pravdy.
Jan Křtitel dosvědčil o přicházejí-
cím Ježíši, že ON je tím světlem a
SLOVEM plným milosti a pravdy
(J 1,9.14.). Bereme-li z jeho plnosti
milost za milost (v.16.), pak dozajis-
ta netoliko milost vyvinění, resp.
„odhřešení" (jakési „amnestie" ve
smyslu ospravedlňujícího výroku
Soudce v nebesích, od věků beztak
známého svým milosrdenstvím a

odpouštěním (Ž 103 aj.), nýbrž
mnohem víc poznání a přijetí svět-
la pravdy přišlého na svět (J 8,12;
13,19 aj). Tudy pak i daru, resp. při-
kázání věčného života (J 17,3;
12,50), milost růstu v poznání Otce
a Syna, kterého poslal. S takovým
Bohem smířeni máme naději ho
snést, a radujeme se z něho celým
srdcem, ze vší své duše a mysli.
Zůstáváme s ním nyní i na věky.
Snad nejsem pelagián, přiznám-li,
že v Bibli nenacházím dědičný vliv
„prvotního hříchu" při maličkých
držitelích nebeského království (Mt
19,14), zato však nepřeslechnutelné
zlořečení nad těmi, kteří je po-
horší. Ježíšovo „běda!“ , které svět
ze sebe nesetřese (Mt 18,7; L 17,1).
Všichni jsme prošli pohoršením
dospělého světa zformováni k neu-
žitečnosti pro Boha a k hříšnosti:
„Není, kdo by činil dobré, není ani
jednoho" (Ž 14,3;53,4; Ř 2,12).
Neméně ošidným znakem se mi 
v té souvislosti jeví „spravedlnost",
kterou obecně chápeme jako bezú-
honnost a správnost „dobrých lidí".
V české etymologii pozoruhodně
„spravedný" je od „s pravdou" (po-
dobně jako „opravdu" od „ó, prav-
du máš") (v. Machek). Vztah znaku
„spravednost" k tomu, co označuje,
odpovídá tedy v češtině mnohem
spíše svědectví Bible, nežli občan-
ské praxi „každému, co jeho jest".

Patriarchovi bylo vyjití s pravdou
Božího povolání na cestu víry
„počteno za spravedlnost" (Ř 4,3;
Ga 3,6; Jk 3,23), a podobnou dyna-
miku má i naše ospravedlnění z ví-
ry v Pána Ježíše Krista.
Naproti tomu pohrdnutí pravdou
Božího sebezjevení vede k marnos-
ti myšlení a zatmění srdce, potaž-
mo k bláznovství a nepravostem
všeho druhu (Ř 1,21-32). Činící
pravdu jde k světlu zjevené milosti
Boží, aby se ukázalo, co je zač. Od-
mítnutím zůstává člověk se svými
ctnostmi i nectnostmi v jakémsi
samosoudu tady a teď i ve věku
budoucím. (J 3,19). SLOVO Boží a
Kristovo soudí člověka, který pot-
kal a nepřijal, pohrdl a neuvěřil 
v jednorozeného Syna Božího 
(J 12,48).
Zatajíme-li to „dobrému hříšníkovi"
sami snad zahanbeni jeho ctnostmi,
pak v den, který Bůh učiní, ho
můžeme mít svými dnešními rozpa-
ky, uznáními a poklonami tak tro-
chu na svědomí, až ho nevratně
zaskočí rozdíl mezi tím, kdo slouží
Bohu, a tím, kdo jemu neslouží (Mal
3,18). Kristus, Beránek jako zabitý i
kvůli němu a jeho zaviněním umřel
a trpí, ale v opouzdření slušností a
ctností se ho to netýká. Boží vzkříše-
ní mu k víře neslouží (Sk 17,31) a
pro bytí s Bohem ho nezmění.

Samuel Jan Hejzlar
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Dobře nevěřící hříšníci?

(K filmu Soukromá válka pana Wilsona a vyhlášení nezávislosti Kosova)
„Obávám se, že Bůh bude nakonec na obou stranách …" – Divák v kinosá-
le sebou přímo trhne, když si uvědomí, že právě obava před přiživováním
náboženského fanatismu se mezitím naplnila měrou více než vrchovatou! 
Při filmu Soukromá válka pana Wilsona, natočeného podle skutečného pří-
běhu amerického senátora z osmdesátých let 20. století (který „vydupal"
zvýšení americké finanční podpory pro afghánské bojovníky proti Sovětům
z počátečních pěti milionů dolarů až na stonásobek uvedené částky a doda-
tečné vyzbrojení a odborné proškolení povstalců na odpovídající, moderní
úroveň) sebou ostatně divák trhne ještě vícekrát. Strany konfliktu v dotyč-
ném ohnisku napětí (Afghanistánu) se mezitím, pravda, proměnily. Místo
mudžahedídů (bojovníků, partyzánů) na straně jedné a sovětských oku-
pantů na straně druhé stály později – a stojí dodnes – na straně jedné pří-
slušníci Talibanu (potažmo Al Kajdy) a na straně druhé spojenecká koalice
v čele se Spojenými státy. O to víc přejíždí divákovi mráz po zádech, když
ta či ona postava na plátně v neblahém tušení předjímá něco z pozdějšího
vývoje. 
Třeba tehdy, když se v pákistánském uprchlickém táboře významný veřej-
ný činitel, jehož se až na místě podaří získat pro věc dodatečné „mobilizace"
finančních prostředků pro afghánský odboj, chopí mikrofonu a za jásání
davu deklamuje anglicky a arabsky islámskou formuli: „Bůh je velký! (Alláh
akhbar!)" Dvojice hlavních hrdinů (senátor Wilson v podání Toma Hankse a
jeho „komiliton" z řad CIA v podání Philipa Seymoura Hoffmana) se přitom
zatváří pěkně kysele! Uvědomují si totiž, že je pouze otázkou času, kdy se
jednou spuštěný vyhlazovací boj proti „nevěřícím" změní ve vyhlazování
„jinak věřících". Z novozákonního hlediska je koncepce tzv. svaté války
nepřijatelná. Podobně kysele jako obě hlavní postavy ve filmu se, připo-
meňme, zhruba ve stejné době, o níž film pojednává, tvářili na různých eku-
menických grémiích církevní představitelé z různých koutů světa nad zprá-
vou o „ekumenickém" (muslimsko-křesťanském) přívlastku pro kameny
vrhané Palestinci během intifády (povstání) proti židovským vojákům:
„holy stones (svaté kameny)". 
Jako nepřeslechnutelné varování vyznívá zejména závěr filmu, kdy se sená-
toru Wilsonovi nepodaří sehnat ani jediný milion dolarů na postavení školy
v Afghanistánu zbaveném sovětských okupantů. (Nezájem dotyčných čini-
telů je výmluvně doložen tím, že jeden z nich si při cynicky formulovaném
odmítnutí splete Afghanistán s Pákistánem.) Varovné vyznění filmu u nás
navíc umocňuje zvláštní shoda okolností. V týdnu, během něhož byl film
uveden do českých kin, došlo k vyhlášení nezávislosti Kosova. Závěr filmu
lze tedy chápat rovněž jako navýsost aktuální výzvu mezinárodnímu spo-
lečenství, kde spatřovat v záležitosti Kosova priority a na co si dát zvláštní
pozor. (Ledacos z toho, co na plátně vysloví Hanks či Hoffman, jako by
dávalo zapravdu důrazu nově zvoleného prezidenta Václava Klause na
opatrnost ohledně reakce na vyhlášení kosovské nezávislosti.) 
Kromě zcela nepatřičného slova „soukromá" v české verzi názvu nelze pře-
jít bez povšimnutí některá podivná specifika českých titulků k recenzova-
nému filmu, který co do aktuálnosti momentálně nemá v českých kinosá-
lech konkurenci. Zmiňme nejkřiklavější zreslení. Poživačný senátor způso-
bí trapas, když si při návštěvě v sídle pákistánského prezidenta zkusí nejpr-
ve objednat „nějakou whiskey, třeba režnou (Rye) …" Podle českých titulků
si však místo prvotřídního destilátu na bázi žita (jehož kritéria např. v USA
nesplňuje to, co se pod stejným označením prodává v Kanadě) objednává
whiskey „rýžovou", tedy jakýsi místní náhražkový patok (který by se správ-
ně ani neměl jmenovat „whiskey"). Za tímto zkreslením může stát nevyhlá-
šené ochranářství (protekcionismus) domácích (českých) či jiných destilátů
před konkurencí ze zámoří. „Cenzorské" ochranářství v titulcích k zahra-
ničním filmům tvoří rub téže mince, jejíž lícem je brutální, dryjáčnická skry-
tá reklama ve filmech původu domácího. Jestliže podle okřídleného rčení
znovuzvoleného prezidenta jde o peníze „až v první řadě", pak pro součas-
né české filmařství jde na více úrovních „o diváka až v poslední řadě". Toť
tristní realita českých kinosálů v roce 2008! Než se pořádně rozkouká, bývá
divák tuzemskými filmaři pokradmu zatahován do jakési obchodní války, o
jejímž vyhlášení nebyl řádně informován a kterou lze (na rozdíl od českého
názvu recenzovaného filmu) právem označit za ryze soukromou.

František Schilla
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V evangeliu podle Jana v 6. kap.
verš 63 čteme: „Co dává život, je
duch, tělo samo nic neznamená."
Nejen Židé, ale i mnozí dosavadní
Ježíšovi učedníci jsou pohoršeni
Ježíšovým nárokem na rovnost 
s Bohem a vykoupením člověka ze
smrti přijetím oběti Ježíšova těla a
jeho krve. Verš 63. je výzvou k roz-
hodnutí víry v Ježíše jako zjevitele a
vykupitele života, které je z víry a
má zaslíbení věčnosti. Ježíš v cito-
vaném verši Janova evangelia chce
říci: „Tělo" = racionální poznání ne-
ní poslední a rozhodující skuteč-
ností lidského poznání a života.

Ono ještě „nic" rozhodujícího ne-
znamená. Tím Ježíš nepopírá (rela-
tivní) význam rozumu dostupného
poznání, avšak Ježíš zde zjevuje
krizi našeho rozumového poznání
tam, kde jde o poslední skutečnosti
lidské existence, lidského bytí a
života. V tom je zahrnuto i omezení
významu fundamentalismu, zaklá-
dajícího víru na hmatatelných a
viditelných skutečnostech Ježíšova
života, včetně „prázdného hrobu".
Rozhoduje Ježíšovo Slovo věčného
života a víra, jež se na něm zakládá.
Je to „duch" Ježíše Krista, který pře-
máhá „tělo" našeho omezeného

poznání. „V rezignaci na poslední
svrchovanost našeho rozumového
poznání se prosazuje víra, která
není výsledkem našeho lidského
úsilí, ale skutečností působenou Bo-
hem. V rozhodující hodině našeho
života se ukazuje, zda je víra náš
vlastní skutek, anebo Boží dar".
(Bultmann, Komentář k Ev. podle
Jana, str. 342-3). To je Ježíšova „tvr-
dá řeč", na níž se láme pohoršení,
jistoty našeho poznání" – k našemu
spasení. – Řekl Ježíš Tomášovi: „že
jsi mne viděl, věříš. Blahoslavení,
kteří neviděli, a uvěřili. (Jan 20,29).

Vlastimil Sláma

Pohoršení prázdného hrobu

Ad Josef Veselý: „Omyl církevního otce Augustina"
„EKUMENICKÝ" DŽIHÁD? 

SPÍŠ „EKUMENICKOU" DOBROČINNOST!

(k článku bratra faráře Jana Kupky (Soběslav) v ET-KJ 15/08)

ale br. Pavelka si toho nevšiml.
Nebude asi dobrým hráčem. Mám
obavu, aby mne neobvinil z toho,
že dostávám v Evangelickém tý-
deníku „nadstandardní možnost"
prezentovat svůj názor na tutéž
věc dvakrát. Odkazuji ho proto (a
případné další zájemce) na posled-
ní větu čtvrtého odstavce mé
obhajoby uveřejněné v ET - KJ
15/2008. Tam odpověď najde.
Otázku, jak je to s těmi „správný-
mi kluky", mu vzhledem k alter-
nativě, kterou uvedl, doporučuji
položit Markovi Zikmundovi. Ten
se v dané problematice určitě
vyzná lépe než já. Bratru Pavel-
kovi pak přeji, aby se nezapomněl
v „čase nenávidět".

Emanuel Vejnar

Jsem českého původu, ale žiji již 40
let v Paříži a zúčastňuji se shromáž-
dění mesiánských Židů, o kterých
bych vám chtěla dát několik infor-
mací, svědčících o jejich víře. Je to
shromáždění Židů, věřících, že Ježíš
(Jeshua – hebrejsky) je jejich mesiáš –
a křesťanů různého vyznání, kteří
pochopili, že kořeny jejich víry jsou
zakotveny ve starém židovském zá-
konu. Svědectví tohoto shromáždění
je známkou, že církev (Kheila) nena-
hrazuje Izrael v Božím plánu spásy.
TMPI – název hnutí – znamená svě-
dectví mesiánských Židů pro Izrael
– bylo založeno Pavlem a Rolandou
Ghenuassia ( Židé Algerie) v r. 1965.

Byla to pionýrská událost v Evropě.
Shromáždila Židy a křesťany z růz-
ných národů. Mesiánská synagoga –
EL-BETH-EL (Dům Pána) je členem
mezinárodní Smlouvy mesiánských
synagog. Tato organizace je také při-
jata v ONU, a je i členem francouz-
ské evangelické Smlouvy.
Co se týká organizace bohoslužeb –
shromáždění mesiánských Židů re-
spektuje Boží svátky ustanovené v
židovské tradici, které mají pro Iz-
rael a církev prorocký dosah v pří-
tomnosti a  budoucnosti. Mesiánské
hnutí, přesto že svědčí o své víře v
Ježíše, zůstává věrno své židovské
kultuře a židovské identitě, zdůraz-

K reakcím na článek o vyznamenání bratří Mašínů

Karty jsem vyložil,
Mesiánští Židé ňuje tímto korelaci Staré a Nové

smlouvy. Ježíš nepřišel zrušit zákon,
ale naplnit. 
Jinou charakteristikou je svěcení
(Shabbat). Svěcení hebrejských svát-
ků bylo ustanoveno podle měsíč-
ních cyklů a ne slunečních, které od-
povídají světským svátkům ustano-
veným podle gregoriánského kalen-
dáře. Hebrejský kalendář byl usta-
noven podle Božích epoch.
Praxe může být obviňována ze ži-
dovské tradice, ale nedělá se na ni-
koho žádný nátlak, aby se podřizo-
val židovské tradici nebo praktiko-
val obřízku, jen klade důraz na ži-
dovskou identitu jejich víry a na
židovské dědictví. Respektuje bib-
lické principy a ne rabínské. Světí
všechny biblické svátky Boží od Pe-

sah (Velikonoce) až po Sonccoth
(svátek stánků)
Členové shromáždění nosí kipa (po-
krývka hlavy) a talit (bílý šál) při
bohoslužbách – jiné známky židov-
ské identity, které svědčí o přísluš-
nosti k Božímu lidu, který byl vyvo-
len jako znamení Boží přítomnosti 
v lidských dějinách. 
Chválení Boha a modlitby jsou
konány částečně v hebrejském jazy-
ku, částečně ve francouzském. Hnu-
tí mesiánských Židů má za účel
svědčit hlavně Židům o splnění Boží
smlouvy, dané Bohem jeho lidu, a
realizaci proroctví, která otvírají per-
spektivy v existenci Židů jako lidu a
také jako národa rehabilitovaného
ve světle Božího zaslíbení.

Maya Jeancoffe, Paris



Bohoslužby
„.... my tady hledáme právo a spra-
vedlnost..." znělo většinou tam, kde
se Tomáš právě nacházel: v kostele
Na Slupi, v nemocnici u sv. Alžběty,
v kruhu blízkých, ve vězení. Sféry
jeho nepokojné existence se vzájem-
ně protínaly a vytvářely jednotu
jeho osobnosti. S trochou nadnese-
nosti lze tvrdit, že ho znali všude.
Tedy ne zase tam, kde se dělaly kšef-
ty a zakládaly politické posty; jako
chartista a „podzemní" kněz byl k
takovým pokušením značně kritický
– dráždila ho představa, že v lid-
ském světě nelze žít bez „struktur" a
profilované politické tendence; nej-
raději by všechna mocenská sesku-
pení rozmetal, aby měl čas na člově-
ka. Na člověka, ne obecně na lidi.
Nepřehlédl stín v zákoutí, bolest v
duši, strach v oku, rdousící nespra-
vedlnost. A dovedl se proti ní posta-
vit. 
„Alžbětinky" na něho nenechaly
dopustit. Měly, pravda , jako řádové
sestry vypěstovaný smysl pro své
„upozadění" a s Tomášem velkou
trpělivost. Možná, že se i vroucně
modlily, aby bylo jejich knězi odpuš-
těno. Před oltářem byl velice málo,
spíš mezi lavicemi. A vedl rozhovor.
Diskutoval, občas i vyvolával: „... a
co si myslíš Ty?" (zásadně tykal,
nikoliv z neúcty – vždyť Nejvyššímu
také nevykáme, to je ta naše konven-
ce, smysl pro pokleslou slušnost na
nepravém místě.) Příslušnost k té
které církvi zase pro něj nehrála až
tak podstatnou roli; na tu svou však
nikdy nedal dopustit, pokud šlo o
její hlubinné základy. Právě tak pro-
gram bohoslužby byl pružný, elas-
tický, plný možných prostorů, kam
bylo možno umístit názor někoho z
přítomných, zkušenost, zážitek,
poučení. A ještě mnohem víc, co již
přesahuje účel této vzpomínky.
Při své službě ve vězení autority
nešetřil. Možnost ubrat tomuto kate-
gorickému soudu na váze omeze-
ním „většinou nešetřil" jsem zamít-
nul; prostě tak to bylo. Při návštěvě
v americkém federálním vězení v
Cumberlandu, kam jsme zavítali při
návštěvě světové konference IPCA

ve Washingtonu, se jejich pana ředi-
tele optal svou odvážnou angličti-
nou: „Jak dlouho tady šéfujete – a
kdy už odejdete?" Překvapený ředi-
tel vězení se rychle zorientoval a
zeptal se své suity, zda si někdo
myslí, že by měl odejít; nikdo nebyl
toho názoru, a tak to Tomášovi sdě-
lil. Pak si s úsměvem podali ruce. I
někteří naši páni ředitelé si na tako-
vého pana Vlasáka vzpomenou: ne
vždycky s lehkým srdcem, Tomáš
byl vší v kožichu, pokud šlo o něja-
kou pracně ukrývanou nepravost, či
když nabyl dojmu, že se někde
potlačuje právo. Funkcionář na
všech úrovních mohl svou existenci
ospravedlnit pouze tím, když proká-
zal neústupnost k podvodu a ke lži,
doprovázenou akcí za spravedlnost.
Ať se to týkalo kohokoliv. I třeba
členů výkonného výboru Vězeňské
duchovenské péče, jehož byl čle-
nem. Nebo jeho předsedy či tajemní-
ka. Tomáš bděl nad kontrolou
čistých vztahů – na všech stranách:
před katrem – i za ním.
Ani své klienty nešetřil: probíral s
nimi až filosoficky jejich pozici,
nepropadl beznaději při tom, jak se
vrstvily jejich přestupky, přečiny,
zločiny, hříchy, navrhoval cestu ke
spravedlnosti a právu, s nepokrytou
vahou své osobnosti říkal ostrou
pravdu o minulosti – a přitom nevy-
tlačil naději na změnu: byla totiž
skryta v hloubce konceptu jeho
nesnadného života, podporována
upřímnou vírou v oběť Ježíšovu a ve
smysl utrpení. Tak se většinou nene-
chal vyvést z míry, vždy s vážným,
mírně nabroušeným úsměvem. Jen
jednou mu poklesly koutky – tehdy,
když mně sděloval, že jeden chlapík,
zatím co byl Tomáš v uličce v koste-
le, mu v sakristii ukradl mobil.
Pamatuji se, že tenkrát čtrnáct dní
nešel do vězení....
Nejsem sám, kdo na Tomáše vzpo-
míná. Ta vzpomínka není zase příliš
smutná, podivné. Posledních pět let
jej řádně potrápilo: po totálním
kolapsu organismu skoro zázrakem
přežil, těžce postižen na těle i zraku,
nikoliv na duchu. Rodiny jeho bra-

trů a také některé spolusestry vzaly
na sebe tíhu asistenční služby. A pak
došlo k vysvobození. V pátek 9.
května se s ním u sv. Ignáce na
Karlově náměstí v Praze rozloučila
část jeho známých, pod vedením
Mons. Václava Malého, pražského
světícího biskupa. Promluva vysti-
hla základní kameny Tomášova
života. Nechyběl ani pozdrav eme-
ritního evangelického faráře od
Salvátora Alfréda Kocába - zcela ve
stylu Tomášovy životní praxe.
Atmosféru dokreslilo prohlášení bis-
kupa Malého, že si pro tu příležitost
nevzal biskupskou mitru, že by se to
k Tomášovi nehodilo. 
Část známých se s ním rozloučila;
další loučení bude postupné, dyna-
mické, zasahující neodhadnutelné
množství lidí, intelektuálů, vězňů,
nemocných, spolupracovníků, spo-
luvěřících i jinak věřících, propuště-
ných, dobrovolných duchovních ve
vězení, kaplanů, ředitelů věznic,
šéfů i podřízených všech kategorií.
Vzpomínky trvají, nejsou učesané,
jako Tomášova osobnost nebyla.
Nebyl svatý, ani si na něj nehrál. Ale
nezadal si se zlým, alespoň jak se
nám vidí. Jak se vidí Tomu nahoře,
se jednou uvidí.....

Bohdan Pivoňka
P. Tomáš Vlasák se narodil 15.2.1932 
v Praze. Po ukončení studia na gymná-
ziu s výborným prospěchem nebyl přijat
na vysokou školu pro postoj své rodiny 
k tehdejšímu režimu. Základní vojen-
skou službou prošel u jednotek PTP a
poté pracoval jako dělník. Kvůli svým
protikomunistickým názorům byl v roce
1971 propuštěn ze zaměstnání, byl opa-
kovaně vyslýchán STB a několikrát za-
tčen. Tomáš Vlasák se vždy zajímal o
teologii a křesťanství, jako dělník začal
studovat a připravovat se na cestu kněž-
ství. Kněžské svěcení přijal v r. 1992. P.
Vlasák byl v pražské arcidiecézi pověřen
nemocniční a vězeňskou duchovní sprá-
vou, působil jako administrátor farnosti
Nejsvětější Trojice v Podskalí a jako rek-
tor kostela Panny Marie Bolestné (Na
Slupi) v Praze 2. Od roku 2005 byl ve vý-
službě. Zemřel 30.4.2008 ve věku 76 let.

MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU
Hledám někoho ochotného na
přepsání latinského textu, nejlépe
s maturitou z latiny. Jde o 43 stran
textu, včetně anglického úvodu.
Tento významný spis, původně v
sanskrtu, by měl v dohledné době
vyjít knižně. Nabízím 250 Kč za
hodinu. Prosím o dodání na CD či
disketě. Vaši odpověď na tuto
nabídku zašlete laskavě  na gmail,
který najdete na:
www.intelligentbooks.net.

Č. 15
FS ČCE V NERATOVICÍCH-LIBIŠI
NABÍZÍ K PRONÁJMU:
a) byt 4+1 s možností používání
pěkné zahrady;
b) kostelnický byt 3+1.
Přivítáme nájemníky se zájmem o
sborový život. Po dohodě je
možné kostelnictví spojit s větším
bytem. Velmi dobré spojení do
Prahy.
E-mail: neratovice-libis@evang-
net.cz, Tel.: 604 244 532

Vzpomínka na Tomáše Vlasáka Inzerce
SENIORÁT POLIČSKÝ

Českobratrská církev evangelická

BOROVÁ U POLIČKY, Ne 10.00 h
Borová u Poličky č. 30, a Miroslav
Čejka

HLINSKO, Ne 9.00 h
Straněnská 837, f Miroslav Čejka

JIMRAMOV, Ne 8.30 h
nám.Jana Karafiáta 148, f Tomáš
Jirků

KROUNA, Ne 9.00 h
Krouna č.155, f David Sedláček

KRUCEMBURK (DŘÍVE KŘÍŽOVÁ), Ne
10.00 h
ul. Mikuláše Střely 178, f Marek
Vanča

POLIČKA, Ne 8.30 h
Nábř. Svobody 561, f Jan Dus

PROSEČ U SKUTČE, Ne 9.00h
Proseč u Skutče, a Libor Chaloupka

RANÁ U HLINSKA, Ne 10.30 h
Raná u Hlinska č. 80, f Marta Sed-
láčková

SVRATOUCH, Ne 10.30 h
Svratouch č. 123, a Jan Dus

TELECÍ, Ne 9.00 h
Telecí č. 129, a Tomáš Jirků

vějšími stoletími nahradila starost o
spásu duše. Více než zatracení se
bojíme rakoviny. Boj proti ní na-
stoupil místo dobrého boje víry.
Podobně to vyjádřil teolog a psy-
choterapeut Manfred Lütz: "Naši
předkové stavěli katedrály, my sta-

víme kliniky. Naši předkové za-
chraňovali svou duši, my zachra-
ňujeme svou postavu. Je to bez dis-
kuse: Máme nové náboženství,
náboženství zdraví."
Sem, do takového světa sestoupil
Ježíš Kristus s evangeliem o Boží
lásce k člověku. Miluje nás nemoc-

né i zdravé, hříšníky i spravedlivé.
Odpouští nám a přijímá nás za své
bratry a sestry. Když nás přijímá
takové, jací jsme, dává nám odvahu
a sílu, abychom přijali i sami sebe,
své ztroskotání, svou nemoc, své
stáří i své postižení, a vytrvali v jisté
víře, že slavná Kristova zaslíbení se
naplní. To je hlavní! Že to další včet-
ně zdraví také potřebujeme, ví Bůh.

Josef Veselý

Hlavně zdraví?
Dokončení ze str. 1

Pozvánky
FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRK-
VE EVANGELICKÉ V DOBŘÍŠI otevřel
ve svém kostele výstavu obrazů
Miroslava, Ondřeje a Vojtěcha
Radových: "Ejhle obraz". 
Výstava bude veřejnosti přístup-
ná naposledy v neděli 8. 6. po
bohoslužbách do 13.00. V případě
zájmu (např. škol) i během týdne
- dle dohody. Dne 8.6. v 15.00 bu-
de výstava zakončena projekcí ze
sakrálního díla Miroslava Rady
"Svědectví obrazu" s následným
rozhovorem - opět v kostele ČCE
v Dobříši. 

Samuel Hejzlar, farář
* * *

VÝROČÍ SLOVANSKÉHO SJEZDU
U příležitosti 160. výročí Slovan-
ského sjezdu se koná pod záštitou
primátora hl. m. Prahy MUDr. Pav-
la Béma pravoslavná bohoslužba,
kterou vede metropolita Kryštof,
na Václavském náměstí v Praze 
v sobotu 7. června od 10 h.

* * *
PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ K UCTĚNÍ PA-
MÁTKY 27 PŘEDSTAVITELŮ ČESKÉHO
STAVOVSKÉHO ODBOJE, poprave-
ných 21. června 1621 na Staro-
městském náměstí v Praze, se ko-
ná pod záštitou primátora hlavní-
ho města Prahy MUDr. Pavla
Béma a s podporou starosty měst-
ské části Praha 1 ing. Petra Hejmy
v sobotu 21. června v 17 h v chrá-
mu sv. Mikuláše na Staroměst-
ském náměstí v Praze a u pamět-
ní desky popravených.
PROGRAM:
V chrámu sv. Mikuláše:
* Slovo úvodem: Ing. Petr Hejma,
starosta MČ Praha 1
* J. S. Bach: Preludium C dur pro

podina… Mohou se srocovat, mo-
hou plánovat a brojit, ale když nako-
nec dojde k boji, leknou se vlastního
stínu. Pecen chleba je silnější než
tuny zbraní. Protože onen „pecen
chleba" – to je vůle Boží, to je Bůh
sám ve svém jednání.
Z biblického hlediska to smíme říci
dokonce naplno: Boží vůle je chléb,
který sestupuje z nebe.
Tento chléb z nebe se lidem zjevil v
podobě Ježíše Krista, On řekl: „Já
jsem ten chléb z nebe pravý"… Ježíš
je ztělesněním Boží vůle. V souladu
s Boží vůlí Ježíš žil a také šel, až napl-
nil celé Boží poslání, poslání - být
pokrmem pro každého, kdo věří…
Spojení Ježíše Krista s Boží vůlí i v

boji proti přesile bylo tak jednoznač-
né, že Ježíš mohl říci: „Mým pokr-
mem je činit vůli toho, který mne
poslal." Z chleba shůry jíme, když vě-
říme, že v Ježíši Kristu za námi přišel
Bůh. Z toho pecnu Božího jíme také
vždy, když doopravdy a vážně
jdeme za Boží vůlí, když na prvním
místě hledáme nejprve Boží králov-
ství. Boží vůli hledáme v mnohých
životních volbách, ale hledáme ji
také vždy, když prožíváme strach a
úzkost, když i my jsme ohroženi
přesilou. Tehdy opět a opět stojíme
před rozhodnutím, zda se budeme
spoléhat na vlastní zbraně, anebo víc
na Boží moc a Boží jednání.
Mohli bychom říci, že otázka, co je
lepší, je už předem zodpovězená.
Vždyť je dávno jasné, co je lepší –
zda okusovat si nervózně vlastní
prsty, či jíst z onoho Božího pecnu. A

přece, jak často zůstáváme ve faleš-
ném odhodlání vydržet bojovat z
vlastních sil!...Boží slovo nám však
říká: „Ti, kdo žijí jen z vlastních sil,
nemohou se líbit Bohu." /Ř 8,8/
Když tato slova apoštol Pavel psal,
nechtěl nám přitížit. Pouze konstato-
val, že se ocitáme mimo Boží moc,
pokud si myslíme, že si vystačíme
sami. Boží vůle přichází k těm, kdo
očekávají jeho pomoc, jako bochník
chleba, který sytí a posiluje. Pro ty,
kdo se Boží vůli protiví, je to pecen,
který má takovou sílu, že rozmetá
jejich stany – a vlastní zbraně se jim
stávají nebezpečím.
Gedeón byl po mnohých nejistotách
doveden až k tomu rozhodujícímu:
spolehl na Hospodina i za okolností,
které byly podle zdravého rozumu
absolutně beznadějné. A Hospodin
způsobil, že síla nepřátel se rozpad-

Dokončení ze str. 2

violoncello - sólo
* Proslov k událostem: Miroslava
Němcová, první místopředsedky-
ně Poslanecké sněmovny PČR
* J. S. Bach: Preludium D moll
pro violoncello - sólo
* Slovo z historie: Mgr. Jan Bi-
stranin, potomek bělohorských
exulantů
* J. S. Bach: Preludim D dur pro
violoncello - sólo
Na Staroměstském náměstí:
Položení věnců u pamětní desky
popravených a krátké proslovy:
* MUDr. Pavel Bém, primátor
hlavního města Prahy
* Ing. Jan Zahradil, poslanec Ev-
ropského parlamentu
* Anděla Dvořáková, předsedky-
ně ČSBS.
Účinkují:
violoncello: Petr Nouzovský, var-
hany, Bohumil Rabas (regenscho-
ri a varhaník u sv. Mikuláše), Or-
chestr Armády ČR, moderátor:
Mgr. Jan Židlický, farář CČSH
Pořádají:
Kostnická jednota, Historická
společnost Veritas, Církev česko-
slovenská husitská v Praze, po-
tomci a příbuzní mučedníků po-
pravených na Staroměstském ná-
městí a ctitelé jejich odkazu,
občanské sdružení EXULANT -
potomci pobělohorských exulan-
tů, Společnost TGM, Společnost
E. Beneše, ČSBS a ČsOL. 
Spolupracují:
Sokol, Skauti a další
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Pecen chleba la v prach.
Jak vedl Baal svůj spor? Nijak.
Protože žádný Baal není. A jak si
vedli v boji proti Bohu samotní baa-
listi? - Hospodin zavanul svojí mocí
a baalisti utekli /jak opilí fotbalisti/.
Bůh se opět zastal svého lidu, pro-
tože Bůh svůj lid neopouští. Žádný
ismus, žádná říše, žádná armáda
Boží dílo nepřekazí. Poznal to Ge-
deón se svými trubači. A poznal to i
Ježíš Kristus. Ani ukřižování nezna-
menalo konec Boží cesty k nám: po
ukřižování přišlo vzkříšení. Proti
přesile lidských zbraní stojí přesila
Boží moci…
Z jakých sil chceme žít – z těch
našich anebo z těch shůry?
Před touto volbou stojí nyní po
vyhraném zápase i Gedeón.


