
ZÁVIDÍME BOHU JEHO DOBROTU?
Římanům 9,14–24

Citovaný oddíl z listu do Říma
svádí k tomu, abychom propadli

osudovosti: vše je předurčeno –
vyvolení i zavržení. Je proto zby-
tečné o cokoli usilovat; stejně tím
Boží vůli nezměníme. Člověku bě-
há mráz po zádech. Troufám si
tvrdit, že apoštol chtěl povědět co-
si zásadně jiného: „Vyvolení nezá-
visí na skutcích, ale na tom, kdo
povolává" (Ř 9,12). Ostatně slito-
vání a smilování je 6x častěji zmí-
něno než zavržení – a v souvislos-
ti se zavržením se mluví o snášení 
s velikou trpělivostí. Bůh je přede-
vším Bohem milosti, ne Bohem
trestu (pokud vůbec). K. Barth na-
psal: „církev... dokazuje, jak to Bůh
myslel v Izraeli se svým vyvolo-
váním jedněch a zavrhováním
druhých: chtěl skutečně skrze
tento lid v jeho celku, včetně zavr-
žených, zjevit své milosrdenství
vůči celému světu, když tento lid

konečně a naposled ve zrození Je-
žíše Krista naplní své určení.“ Je-
žíš Kristus je tedy Boží spravedl-
ností pro člověka. 
Neděle, k jejímuž slavení se chys-
táme a která má český název De-
vítník, čte z evangelia (Mt 20,1-15)
podobenství o dělnících na vinici.
I tam zazní výtka Boží nesprave-
dlnosti. Reptají ti, co nesou „tíhu
dne a vedro" – počítali, že za svoji
námahu budou odměněni. Ale
jsou na tom stejně jako ti, co (z ja-
kýchkoli důvodů) pracovali jen 
1 hodinu. To je nespravedlivé!
Boží odpověď zní: Já jsem dobrý a
chci i tomu poslednímu dát. Boží
dobrota je Boží spravedlností pro
člověka. Tak ty dva oddíly spolu
souvisí.

Jan Široký, 
farář ČCE v důchodu

Evangelický
týdeník
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Závidíme Bohu jeho dobrotu?

Kdykoli některý umělec opustí svá
prkna, na nichž tlumočil cizí myš-
lenky a osudy, a odváží se promlu-
vit sám za sebe, jsme v pozoru, zvě-
davi, komu nebo čemu věří. Snad
není umělce, který by tajemství,
smysl lidského života odbyl vtipem
nebo uvedením počtu potlesků při
otevřené scéně. Jako závěrem, když
odložil cizí masky, zvedá hlavu a
snaží se povědět, kam jde.
Někteří stateční a krátkozrací se
přiznají, že nevidí před sebou nic
než smrt a hrob. Jiní stateční se
snaží dohlédnout dál, obvykle až 
k nebeské klenbě, totiž k přírodě,
která své ctitele zve, aby v ní odpo-
činuli. Její náruč svou konejšivou
vznešeností zastírá svému ctiteli
chmury, jež mu vzbuzuje smrt a
hrob.
K takovému ctitelství se přiznal
herec, jehož není třeba dlouze před-
stavovat. Patří mezi těch několik,
kteří svým hereckým uměním vy-
nikli nad ostatní, Vlastimil Brodský.
Přijímají ho za svého snad všichni
diváci, rozpoznali, že hraje jejich
obyčejný život. Jsem jeden z nich,
ale neberu ho, když mne nabádá,
abych se s ním uklonil velebnému,
vznešenému vesmíru, totiž přírodě,
jež vévodí všemu, i Pán Bůh jest 
jí podřízen. Příroda je místem, 
v němž člověk nakonec spočine.
Umělec však toto vyznání citelně
zpochybnil: místo aby se tedy svěřil
přírodě podoben listu, který padá
ze stromu a shnije v zemi, umělec
zalituje, že ho Stvořitel opatřil rozu-
mem a myšlením. Zřejmě není se
svým údělem v přírodě spokojen.
Nebylo mu dopřáno, nebo nechtěl
vstoupit do kruhu posluchačů
Ježíše Krista, jenž jako vítěz vystou-
pil ze smrti a hrobu. Umělce fasci-
nuje příroda, v níž panuje smrt,
křesťany vzkříšení a život.

Znám několik křesťanů - umělců,
kteří se netají se svým vyznáním
Ježíše Krista. Mezi umělci se vysky-
tují v menšině, jako výjimka, jíž je
přislíbeno stát se většinou, ale která
v tomto věku zůstává stále menši-
nou. Křesťané sdílejí osud celé Kris-
tovy církve, její pohanění, které se
nakonec změní v oslavení.
Viditelnou známkou všech křesťa-
nů je KNIHA, Starý a Nový zákon,
Bible, ne vystavená v knihovně, ale

čtená, kdysi pravidelně, ne-li každý
den. Zase bude čtena, třeba na
internetu. Bez jejího čtení a vyklá-
dání by křesťanství nejprve v Ev-
ropě vyhynulo. Jeho brzký konec
předvídá Michel Houellebecq, kte-
rý nás sotva upokojí tím, že islámu
předvídá konec dřívější. S knihou je
spjato evangelické křesťanství zcela
podstatně. Písmáků - čtenářů Bible
- však v minulém století rapidně

Snad žádná pasáž z prezidentova novoročního projevu nevzbudila
takovou pozornost komentátorů, jako jeho tvrzení, že náš národ se má
tak dobře jako nikdy v historii. V 2. letošním čísle týdeníku Respekt
se k tomuto prezidentovu tvrzení vyjádřili Svatopluk Karásek,
Andrej Giňa, Ctirad John a Miloslav Ransdorf. 
Podle komunisty Ransdorfa si 40 % obyvatel myslí, že se měli lépe
před listopadem 1989, kdežto pouze 25 %, že se mají lépe nyní. 
Pan Ransdorf si možná ani nevymýšlel. To, jak se máme, s tím, jak si
myslíme, že se máme, souvisí mnohem volněji, než se na první
pohled zdá. 
Otázce, zda se máme dobře, snad téměř automaticky rozumíme tak, že
jsme dotazováni, zda se máme dobře finančně a materiálně. Zde stojí
za zmínku pozoruhodná kniha Davida G. Myerse „Cesta ke štěstí",
kterou před dvěma lety vydalo nakladatelství Návrat domů. Myers
uvádí statistiky z USA: Ve druhé polovině minulého století se během
zhruba pětadvaceti let kupní síla rodin zdvojnásobila, nicméně zhru-
ba v tomtéž období klesl podíl lidí spokojených se svou finanční situ-
ací z 42 na 30 procent. U nás to nebude příliš odlišné.
Ano, máme se dobře, velmi dobře, a to nejen materiálně. Žijeme v re-
lativním bezpečí. Bezprostředně žádná válka nehrozí. Můžeme volně
cestovat, dokonce i bez pasu. To jen pan Ransdorf a jemu podobní asi
nostalgicky vzpomínají na výjezdní doložky a fronty na víza.
Jen ten život se zdá být jaksi prázdný. Jistě nelze zevšeobecňovat, ale
z rozhovorů s hodně mladými lidmi, třeba středoškoláky, se mi zdá,
že jsme bývali větší idealisté. Bolševika jsme nesnášeli; podíl lidí,
kteří byli přesvědčeni, že v životě o něco jde, byl ale patrně vyšší. 
Dosáhli jsme (vnější) svobody, o jaké se žádné z předchozích genera-
cí nesnilo. Jenže řada lidí tak nějak neví, co si s ní počít. Čím naplnit
život? Co dělat ve volném čase? Svobodu už máme. Musí se ale život
nutně jevit jako banalita?
Vyznavač Ježíše Krista dobře ví o svém poslání. Ano, v tomto životě o
něco jde. A rozhoduje se v něm o věčnosti.

Dan Drápal

Máme se dobře. 
Ale myslíme si to?

Jak je dobré míti Filipa

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Zatímco česká polistopadová spo-
lečnost dosáhla plnoletosti (osmnác-
tin), integrující se Evropa se dostala
do středního věku – od podpisu tzv.
římských smluv v roce 1957 uběhlo
půl století. 
Co má střední věk společného se
středověkem? To se ptejme překla-
datelů-doslovníků. Doslovníci totiž
nejednou převádějí z angličtiny do
češtiny výraz „middle-aged" jako
„středověký". V českém překladu
jednoho anglicky psaného románu
se kupříkladu praví, že u vysoko-
školských kolejí bylo možno spatřit
studenty a jejich „středověké rodi-
če". (Správně tam samozřejmě mělo
stát „rodiče středního věku".) Pře-
kladatel ovládaný přednostně sta-
rostí, aby se výsledný text co nejvíce
vnějšně podobal předloze, prskne
do překladu hlavně stejný slovní
druh, jaký je v originálu. Rozdíl ve
významu takříkajíc neřeší. V tomto
článku se věnujeme dvěma humor-
nějším důsledkům podobné termi-
nologické bezstarostnosti, kdy do-
slovníci jako by moderní Evropu

vrhali kamsi do hlubin středověku.
Francouzští a nizozemští voliči od-
mítli předloni Smlouvu o ústavě pro
Evropu, čímž nevědomky vypekli
české elity. V důsledku záporného
výsledku referenda ve Francii a 
v Nizozemsku nadále platí režim
Niceské smlouvy čili Smlouvy z Ni-
ce (podepsané roku 2001). A ouha!
Nejeden příslušník českých elit pou-
žívá ve svém rádoby poučeném švi-
toření pro Smlouvu z Nice pojmeno-
vání „NICEJSKÁ SMLOUVA". Po-
jmenování „NICEJSKÁ SMLOUVA"
však znamená dohodu uzavřenou
během nicejského koncilu! Označo-
vat takto právní akt uzavřený roku
2001 ve francouzském letovisku
Nice znamená podobný lapsus,
jakého se dopustil jistý generální
tajemník, když pro chov brojlerů
používal označení „CHOV BOJLE-
RŮ". Dotyčný terminologický hyb-
rid zkrátka a dobře splétá a motá
dohromady dějiny poválečné ev-
ropské integrace na straně jedné a
dějiny křesťanského dogmatu na

Evropa znovu středověká?

Dokončení na str. 4

Toleranční areál ve Velké Lhotě

(S úsměvem o novějších terminologických podivnostech)

Dokončení na str. 2
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REDAKCE NÁBOŽENSKÉHO VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU 2 ZAČALA VYSÍLAT
NOVÝ POŘAD - DOBRÁ VŮLE
(Praha). Stanice Český rozhlas 2 - Praha začala v sobotu 5. ledna vysílat
nový dokumentární cyklus s názvem Dobrá vůle, který připravuje
Redakce náboženského vysílání. 
Nadstandardní přístup - dobrá vůle - zasahuje do mnoha příběhů, slo-
žitých situací a osudů, a často mění jejich směr. A právě takové, mnoh-
dy opomíjené pozitivní příklady současnosti i jejich protagonisty bude
hledat a představovat nová dokumentární řada Redakce náboženského
vysílání Dobrá vůle. V dramaturgii Lenky Svobodové a za režijní spo-
lupráce Yvony Žertové je možné se s reálnými hrdiny dnešních dnů pot-
kat každý sobotní podvečer na stanici ČR 2, informuje Rozhlas.  

(ath)

Vážení přátelé, 
děkuji vám, že jste otiskli dopis br.Přemysla Chlebouna "Kam,lidovci,kam
jdete?" a právě do oddělení Polemiky.
Ukazuje to, kam až jsou někteří ochotni jít. Právě dnes v sobotu 29.12. v Li-
dových novinách je celostránková rozmluva s br.Čunkem. Vůbec nepopírám, že
se někdy vyjadřoval ne zrovna vhodně, ale to asi by bylo možno vytknout i
jiným.
Je to dalším důkazem, že křesťané všech odstínů se musí snažit o to, ukazovat
společnosti své křesťanství ne slovy, ale činy a postoji. Ukazuje to, jak snadné
je "odstřelit" kohokoli, na koho se plivne.
Bez dlouhého výkladu: to znamená, že 
- křesťané se musí snažit překonat vzájemné rozdíly v nauce, a ve společnosti
postupovat společně; nemusí to být, ale když to máme, tedy to využijeme -
máme už sto let křesťanskou politickou stranu, založenou původně jako kato-
lickou, ale už víc než polovinu její existence otevřenou i druhým tradicím, jak
to nakonec nazval i Jan Pavel II. 
- musíme ale podle toho i žít a jednat, a nejen mluvit. Abychom věděli, jak
některé otázky veřejného zájmu křesťansky řešit, potřebujeme se vzdělávat. A to
se zdůrazňuje už také nejméně toto půlstoletí. Celá řada veřejných sdělovacích
prostředků je tomu nakloněna (ČRo6, Universum, často Lidové noviny, Re-
spekt a jiné).
Ještě jednou děkuji a přeji hojnost darů Ducha v novém roce 2008, tou osmič-
kou na konci tak dráždivém.
Uctivě zdraví 

Jiří Laube, Roudnice n.L.

Pomalu  se blíží  rok 2009 a s ním si
připomeneme ( vedle pětistého vý-
ročí narození Jana Kalvína) sté vý-
ročí od sepsání a uveřejnění tzv.
Berlínského vyznání, které bylo
reakcí celé řady německých theolo-
gů na tehdy po Evropě se šířící
hnutí, kterému dodnes říkáme let-
niční či charizmatické. Letniční
hnutí už tehdy bylo živé na růz-
ných místech světa (zvláště v USA a
Norsku). Berlínské vyznání bylo
tedy jen jednou z reakcí. Ovšem
pozoruhodné na něm je, jak hlubo-
ce theologicky se jeho autorům
podařilo vystihnout meze onoho
proudu uvnitř církví. Historicky
reagovalo Berlínské vyznání na
kasselské události z r. 1907, jimiž se
letniční hnutí začalo závratně šířit
po Německu. 2 roky tedy trvalo,
než se kritici tohoto hnutí zmohli na
reakci. Dnešní letniční hnutí je
možná mnohem střízlivější a sebe-
kritičtější, zná své meze. Podívejme
se však, co se na počátku minulého
století dělo v Kasselu a jaké výhra-
dy se vůči tomu objevily:
Očití svědkové (Dallmeyer, Moder-
sohn a Schopf) popisovali toto: "Ve
shromážděních to začalo hlučet.
Zpěvy, vyznání vin a hlasité lkání
začaly doprovázet neartikulované,
koktavé, přerývané výkřiky, sténá-
ní, nářek, pláč, hlasité tleskání a
řehtání. Bylo vidět divoké a zkřive-
né grimasy jakoby v křeči, gesta
pobíhajících, a dále lidi, kteří napůl
bezvládně klesali k zemi nebo byli
na zem uvrhováni, takže padali na
znak. Tzv. proroctví pak údajně
oznamovalo   zprávy Boží (...), které
vrcholily zvěstí: ,Letnice, mocné let-
nice přicházejí!’ Skoro všechny
zprávy byly vyslovovány v jazy-
cích, často neartikulovaných, a mu-
sely tedy být tlumočeny ,duchem
pomazanými proroky’."    Toto bylo
vskutku cosi nového v důstojných a
tradičních německých sborech. Je
proto pochopitelné, že to vzbudilo i

takovou pozornost - zvláště tehdy
před sto lety. 
Berlínské vyznání (BV) pak jako
reakci na letniční hnutí po důklad-
ném jednání podepsalo 56 zástupců
z řad tzv. "hnutí společenství", v je-
hož rámci se letniční hnutí zvláště
začalo šířit. Na jednu stranu signa-
táři BV prý nepochybují o "osobní
věrnosti a odevzdanosti jednotli-
vých vedoucích bratrů" letničního
hnutí. Avšak posudek kasselských
událostí zazněl rozhodně, až příkře:
"Tzv. letniční hnutí není shora,
nýbrž zdola; mnohé jevy jsou 
v něm společné se spiritismem. Pů-
sobí v něm démoni, kteří satanem
lstivě řízeni směšují dohromady lež
a pravdu, aby svedli děti Boží".
Připomíná se zde, že "obdobné jevy
jsou známy už i z jiných okultních
hnutí", je tu však znát i snaha vy-
hnout se nepatřičnému paušálnímu
démonizování: "ohavné úkazy jako
strkání, cukání ve tváři, třas, křik,
odporný hlasitý smích... bez ohledu
na to, kolik je v tom démonického,
kolik čistě duševního, kolik hyste-
rického. Bůh tyto jevy nezpůsobu-
je..." Dokument nakonec - po vy-
znání viny osobního přispění na
šíření tohoto hnutí - vyústí v jedno-
značné duchovní rozhodnutí. Přes-
tože se nezpochybňuje, že v letnič-
ním hnutí jsou i mnozí sourozenci
ve víře, varuje BV před jakoukoliv
spoluprací a společenstvím s tímto
hnutím: "Zdaleka se vyhýbejte to-
muto hnutí! Kdo  z vás se však už v
područí tohoto ducha ocitl, ať se ho
zřekne a prosí Boha o odpuštění a
osvobození...Boží lid vyjde z těchto
bojů s požehnáním... spoléháme se
na Ježíše, arcipastýře."
Jak tomuto vyznání rozumět dnes?
Je několik věcí, které je třeba si uvě-
domit. Předně tento dokument kri-
tizuje hnutí, které již tehdy začalo
procházet napříč církvemi, a jak
víme, dodnes se neomezuje jen na
jednu denominaci, nýbrž prochází

ve vlnách snad všemi církvemi.
Žádná církev se tedy nemusí cítit
být napadena, jestliže se přímo 
s tímto hnutím neztotožňuje, jakko-
liv ho i ze svých řad zná. I mezi let-
ničními máme spoustu bratří ve
víře, i když se neshodneme s jejich
názory. BV varuje před "spolupra-
cí", tzn. že tolerance je na místě, ale
ne přímá podpora či soustavné
pěstování. Je možné, že toto hnutí
má místo v osobním obrácení kaž-
dého křesťana bez ohledu na inten-
zitu, avšak jedná se o dějství zdola a
někdy dokonce o dějství "nečisté",
které by mělo také pominout. Jsou
tu však i dějství shora, dějství
Ducha sv., a tedy je třeba rozlišit to,
co je zdola a co skutečně shůry.
Jediným klíčem pro rozlišení duchů
není nic jiného nežli pouhé slovo -
biblické svědectví. I uprostřed jed-
noho shromáždění se mohou setká-
vat různí sobě si protivní duchové,
proto je potřeba bedlivě rozlišovat a
ne hned každého ducha považovat
za svatého, jakkoliv díky němu
zažíváme cosi vytrhujícího. BV
směle soudí, že kasselské události
nebyly působeny Bohem. Lze to
vůbec říci o něčem, co se děje na
světě, který Bůh pronikavě řídí?
Přece se nespokojíme se závěrem,
že Bůh podobné věci jen dopouští.
To by bylo vskutku málo. Bůh je
nějak působí a nějak taky ne. BV
cítilo potřebu připsat tyto události
straně Bohu protivné , tj. démonům
a satanovi. Stejně asi jako podle 1 Pa
21,1 byl Davidovým podněcovate-
lem k selhání satan, zatímco 2 S 24,1
popisuje tutéž událost jako výsle-
dek hněvu a podnícení Hospo-
dinova.  
Je zřejmé, že i dnes je tu a tam
potřeba varování BV vyslechnout a
pozorně se dle něj řídit, aby se Boží
hněv nad námi nestupňoval ještě
více.  

Adam Balcar

Vznikl v benediktinském klášteře 
v Podlažicích na Chrudimsku počát-
kem 13. století. Brzy byl však zasta-
ven cisterciáckému  klášteru v Sedl-
ci. Ale uprostřed největší slávy kláš-
tera, kdy vzkvétala Kutná Hora, Co-
dex Sedlec opouští. Na prosbu praž-
ského biskupa Řehoře, velice vzdě-
laného muže, jej vyplatil břevnov-
ský opat Bavor z Nečtin. Codex byl
tedy v klášteře v Břevnově. Před pří-
chodem husitů 1420 byla knihovna
spolu s Codexem a klášterní poklad-
nicí převezena do kláštera v Brou-
mově. Broumovsko bylo osídleno
německými katolíky. Zde zůstal Co-
dex více než 170 let.
V roce 1594 dostal Codex od opata
Korýtka císař Rudolf II. Byl umístěn
na Pražském hradě v Kunstkammer.
Tu byly i jiné dary, které císař dostá-
val především při audiencích. Po
jeho smrti 1612 si část sbírek odvezl
do Vídně císařův bratr a nástupce
Matyáš, část získali zbylí bratři. Po
bitvě na Bílé hoře ani po obsazení
Prahy Sasy 1631 nedošlo k rozkrade-
ní sbírek. Až teprve na samém konci
třicetileté války 26. 7. 1648 švédská
vojska pod vedením generála Hanse
Christopha Königsmarka překvapi-
la Prahu a dobyla Malou Stranu a
Hradčany. Toto tažení nařídila krá-
lovna Kristýna, která toužila po

rudolfínských sbírkách. Švédové
sepsali ukořistěný majetek (od 31.8.
do 12.9.1648), byla tam třeba i vy-
cpaná zvířata, slepice o třech no-
hách, i předměty dovezené z Ame-
riky a z Turecka. I „velká kniha, kte-
rou přinesl zazděnému mnichovi
čert". (K smrti odsouzený mnich se
chce vykoupit tím, že během jediné
noci opíše obří Bibli, která má být
největší knihou na světě. Když ko-
lem půlnoci vidí, že úkol nestihne,
zavolá ďábla a upíše se mu svou
duší – a s jeho pomocí úkol splní. 
Z vděčnosti vymaluje v rukopisu i
svého pomocníka.) Ve středověku
byla postava ďábla velice rozšířena 
v různých variantách. Často vystu-
puje ďábel jako písař. Tak během
bohoslužeb se zdržuje vzadu v kos-
tele a na velkou zvířecí kůži zapisu-
je jména všech pospávajících či tla-
chajících. Když už kůže nestačí,
musejí mu ji jeho pomocníci rozta-
hovat. Scéna se objevovala i na
zdech některých kostelů.
Celá švédská kořist byla uložena do
30 velkých dřevěných beden a na
podzim 1648 po Vltavě a po Labi po-
slána do meklenburské pohraniční
pevnosti Dömitz. Na jaře příštího
roku pokračovala cesta do Wismaru
a odtud lodí do Stockholmu. Cel-
kem to bylo asi 1.620 km.

Královna Kristýna byla velice vzdě-
laná žena. Latinsky se učila podle
Komenského Brány jazyků. Na jejím
dvoře působil i učenec René Descar-
tes. Ale 1652 se přiklonila ke katolic-
tví a 1654 abdikovala na švédský
trůn. Emigrovala do Říma a vzala 
s sebou i některé knihy z české kořis-
ti. Dnes je to vatikánská sbírka Co-
dices Reginenses.
Jaké byly další osudy rudolfínských
sbírek? V roce 1697 za velkého požá-
ru v zámku Tre Kronor, při němž
zahynul i švédský král Karel XI.,
shořelo víc jak 17.000 tištěných knih
a přes tisíc rukopisů. Codex Gigas se
v poslední chvíli podařilo vyhodit 
z okna. Poškodila se při tom vazba a
nově byl Codex převázán až po stu
letech.
V roce 1793 byl ve Švédsku Josef
Dobrovský. Zkoumal i Codex a ne-
byl si jist, zda kůže, z níž je vyroben
pergamen s napsaným textem Co-
dexu, pochází z telat či oslů. Ale
Dobrovský našel v knihovně gym-
názia v Linköpingu dopisy Komen-
ského psané Janu Matthiae, biskupu
v Strängnäs. Codex pak zkoumal Jo-
sef Pečírka (1850), Beda Durdík 
z Brna (1851) a jiní. Na sklonku 19.
století také Václav Flajšhans.
Zajímá nás také, co všecko si ještě

Z církví u nás i ve světě

Z dopisů čtenářů

CODEX GIGAS v Národní knihovně 

Berlínské vyznání po sto letech -
staronový spor o letniční hnutí.

straně druhé. Jeho expanze zašla
nicméně natolik daleko, že se s ním
setkáme i v „odborně" a „specializo-
vaně" se tvářících příručkách.
Není žádným tajemstvím, že česká
společnost je tradičně sexistická.
Upřednostňuje muže, znevýhodňu-
je ženy. Přes chvályhodnou práci
Olgy Sommerové a jiných je na poli
emancipace žen pořád ještě co dohá-
nět. Ne nadarmo byl jubilejní rok
2007 Evropským rokem rovných
příležitostí pro všechny. Ale opět
ouha! Nejeden zapálený aktivista a
nejedna horlivá aktivistka v boji za
správnou věc, totiž za rovné posta-
vení mužů a žen, podcenili zálud-
nosti českého jazyka. A tak považte,
nastojte a podržte se, co porůznu ve

svých materiálech vehementně pro-
pagují a šíří: „ROVNÉ POSTAVENÍ
POHLAVÍ"! To je přece zdeúředně
detailní definice erekce. Materiály
popularizující takto nazvanou zása-
du tedy fakticky (navzdory úmyslu
ponejvíce opačnému) přicházejí s fa-
lokratismem nejhrubšího zrna,
představují jakousi moderní obdo-
bu tzv. falických symbolů z archeo-
logických vykopávek!
V nejrůznějších oblastech a oborech
takto doslovník ne znovu objevuje,
ale tápavě hledá Ameriku. Poznatky
hromaděné často po celé generace
opomíjí a začíná stále znovu od
nuly. Včerejšek je pro něj prehistorií
a z Evropy středního věku Evropa
(znovu) středověká.

František Schilla

Dokončení na str. 4

Evropa znovu středověká?
Dokončení ze str. 1

Dary na TF, 
které jsme dostali v 2. pol. 2007 a

za které děkujeme

CB Praha 5 Smíchov 3.700 Kč
MSKJ Třebíč 1.000 Kč
MSKJ Uherské Hradiště 400 Kč
bratr Samuel Hejzlar - Dobříš 100 Kč
bratr Jan Kotouček - Praha 200 Kč
sestra Milada Pokorná 10.000 Kč
sestra Jana Šedivá - Chrudim 10.000 Kč
bratr Václav Šíblo - Kutná Hora 1.000 Kč
sestra Marie Ulrichová 
(k uctění památky manžela) 5.000 Kč
B + CZ 5.000 Kč
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Ani jedno z těch dvou slov není
součástí našeho běžného slovníku.
První pochází z řečtiny a označuje
poznání týkající se posledních věcí
člověka. Ne z hlediska nějaké tech-
nologie pohřebnictví. Eschatologie
se zabývá posledními věcmi člově-
ka filozoficky. Usiluje nalézt smysl
života navzdory smrti. Křesťanská
eschatologie má za to, že kdo se
svým životním směřováním identi-
fikuje s ukřižovaným Ježíšem, ten
tento smysl nalezl. Ačkoli jako
každý jiný umírá, spolu se svým
vzkříšeným Mistrem slavně povstá-
vá. Dějiny i vesmír jsou životem
takového člověka nesmazatelně
poznamenány. Zůstává v nich jeho
věčný otisk. Křesťanská eschatolo-
gie vyjadřuje víru ve smysluplnost
lidského života navzdory smrti.
Tato víra je přitom nesena hlubokou
jistotou, že si věčnost nemusím zís-
kávat nějakými mimořádnými
kousky či nadstandardními výko-
ny. Nepomíjející smysl dává křesťa-
novu životu prosté souznění s Kris-
tem. Kde k němu dochází, tam je i
sled nejobyčejnějších dnů životem
výjimečným a slavným.
Výraz aktivismus pochází z latiny.
Slyšíme v něm slovo "aktivita" a tu
hodnotíme vždycky kladně. Ale
aktivismus není spontánní aktivi-
tou vyvěrající z vděčností naplně-
ného nitra. On je aktivitou uměle
vyvolanou, předepisovanou a při-
kazovanou. I když sleduje bohulibé
cíle, je v něm cosi deformovaného.
Člověk se jím chce buď před ostat-
ními zviditelnit nebo propadá mesi-

anismu a myslí si, že svým nasaze-
ním spasí svět či alespoň sám sebe.
Apoštol Pavel nazývá aktivismus
"skutky zákona". Komu se stalo toto
počínání životním stylem, ten neče-
ká pokorně na spásu od Hospodi-
na. Spása pro něj není darem přijí-
maným z pouhé milosti. On si ji
chce zasloužit, vydobýt, stát se tak
dobrým, že se před ním skloní
země i nebe. Takový byl program
farizeů a zákoníků: Předkládáme
výčet jasně definovaných činností,
které je třeba plnit! Tak se do toho
dejme. Kdo uložené úkoly nezvlád-
ne, ten před Bohem neobstojí. A
koho nepřijme Bůh, toho do své
aktivistické skupiny nepřijmeme
ani my.
Kde se v církvi hroutí eschatologie,
tam v ní bytní aktivismus. Čím více
je na sborech navěšeno občanských
sdružení, čím více se v nich pořádá
kulturních, vzdělávacích, společen-
ských, charitativních či ekumenic-
kých akcí, tím chudší bývá zbož-
nost, která je drží pohromadě. Tak
jako se kdysi farizeům a zákoníkům
scvrknul vztah k Hospodinu na
plnění určitých příkazů a zákazů, se
dnes leckde život církve zúžil
v úporné konání toho, co se dá dělat
i bez víry. Zpravidla je tento aktivis-
mus živen představami, že se jím
sbor obživí. Výsledek bývá právě
opačný. Ony balastní aktivity vysa-
jí ze sboru nebo i celé církve posled-
ní zbytky energie. Síly, které by bylo
možno využít k jejich konsolidaci a
budování, jsou odváděny do struk-
tur, spojených s nimi pouze jedno-

směrně. V nich se pak tyto síly pro-
stě "zkonzumují". Takový aktivis-
mus bývá s oblibou vydáván za
projev hluboké důvěry v Boží moc.
Ve skutečnosti je to – pomineme-li
zcela neduchovní osobní zájmy –
výraz naivní představy, že církev
lze obnovit zvnějšku.
Eschatologie je úhelným kamenem
křesťanské víry. Proto se také snažil
minulý režim tuto oblast co nejvíce
zparodovat. My křesťané jsme mu 
v tom šli na ruku. Dílem svými stře-
dověkými interpretacemi, dílem
tím, jak rychle jsme ono pole vykli-
dili. Místo abychom tento zdroj
křesťanské aktivity pevně podrželi,
obětovali jsme ho a místo něj začali
teatrálně bránit to podružné. Tuto
tragickou převrácenost jsme si pak
přinesli i do doby svobody. Na
pomyslné šachovnici bojujeme o
pindíky a krále necháváme umírat.
Bez jistoty, že život, který souzní 
s Kristem, má věčný smysl, je však
jen otázkou času, kdy obětujeme i
figury, kolem nichž děláme takové
haló. Aktivismus je tak přitažlivý,
protože se dá praktikovat bez Du-
cha. Funguje na peníze, na ambice,
na společenskou objednávku. Co-
koli se praktikuje bez Ducha, je
ovšem bezduché. Má-li se církev
opět stát místem, kde jsou lidé
zachraňováni pro život, musí se 
z aktivistických mělčin vrátit na
eschatologickou hlubinu. Ta je
nevyčerpatelným zdrojem spás-
ných aktivit. 

Emanuel Vejnar

Eschatologie versus aktivismus

Milan Balabán – Olga Nytrová:
Biblický třpyt v české poezii XX.
století – Ohlasy Nového zákona
Vydává Kernberg Publishing, Dav-
le 2007, ISBN 978-80-87168-02-8, 252
stran. Doporučená cena 299 Kč.
„Jas poezie vstupuje do našich tem-
not", zní titul první kapitoly. Patrně
není míněn jas poezie co jediný, ale
významně vstupující. Autor uvádí
dvojí původ poezie, magický a litur-
gický. Připusťme, že funkčnost byla
až druhotná, aplikační, a že poezie
sama, podmíněná intuicí (inspira-
cí?), vznikla svobodně z úžasu a 
z touhy uchopit slovem nepochopi-
telné
V podtitulu první kapitoly píše
Milan Balabán: „Jdi knížko a braň se
svým třpytem." – Je snad ohrozitel-
ná? Spoluautor si je vědom při ná-
ročnosti a složitosti knihy, řešené
odlišně od předchozích „Ohlasů Sta-
rého zákona", možných jiných hod-
notících pohledů patrně pokud jde o
tři závěrečné oddíly: Jas, Třpyt a Od-
lesk. V názvech je naznačena sestup-
ná řada co do intensity vyzařování.
Seřadit citáty básníků pro usnadnění
čtenářstvu do tří skupin (povlovný
sestup by byl přirozenější, ale nepře-
hledný) byla záležitost nesnadná a
výběr byl pořízen - jinak ani nelze -
za subjektivního ladění autorů.
Bůh – Tvůrce i jako umělec: jeho svět
je krásný. Byl Ježíš básník? Symbo-
lická řeč jeho podobenství je odnoží
poezie. Byl monotematický: jeho
zobrazení směřují ke království Bo-
žímu. I v tom je „Duše novozákon-
ního poselství" (II.), otevírající výhle-
dy Boží budoucnosti. Té se ujmou
„mlčící, vydědění, vykořisťovaní,
jedním slovem tiší". Když i vykořis-
ťovaní, tedy chudí duchem (podle

Lukáše chudí – což není něco pod-
statně jiného). Tichost převyšuje
mlčení: Ježíš byl tichý, ale ne mlčící.
Když mluvil, bylo to někdy ostré
jako břitva. „Boží přítomnost v Kris-
tu" je Boží bezbrannost jen fyzická a
pokud jde o Boha, záměrná. Naproti
tomu Ježíš se slovem nejenom brá-
nil, ale i útočil až po to označení
„obílené hroby". Avšak napsal-li v
této souvislosti zde zmíněný Ema-
nuel Rádl, že sám „Bůh je bytostí
dokonale bezbrannou, že násilím do
světového běhu nezasahuje", mýlil
se. Není nikoho, proti komu by se
měl bránit. Pokud jde o zasahování
do světového běhu, bylo by namístě
spíš slovo „bezmocný". Je tomu však
skutečně? Myslím si, že Bůh zasahu-
je, ne násilím, ale mocí do běhu světa
daleko více než si dovedeme před-
stavit. A co básníci? Ti mají ovšem
jen slovo. Je jasem, pokud nezaclo-
ňuje světlo Boží.
„Pacholátka mají ustláno na růžích 
s trny," míní Olga Nytrová (III.) 
V singuláru je to jasná perspektiva:
růže matčina klínu a trnová koruna
kříže. Pacholátko – to zní lépe v uve-
dených kontextech než dítě pro užší
časový limit i pro něhu (jaký kon-
trast mezi pachole a pacholek!). Jak
je to s těmi pacholátky? Podle zkuše-
ností buď – anebo: v rodinách pře-
pych anebo týrání, obojí v součas-
nosti jev hojný. Ovšem věta Olgy
Nytrové má význam také alegorický
a vede nás až k básníkům.
Největší v království nebeském je
jako dítě, říká Ježíš a myslí tím i po-
koru. Znamená to „dát stranou kon-
venci, opustit neprodyšný krunýř
světa, v němž se právě žije, „přeru-
šit" omezující kód doby".
„Pacholátko / ty nasloucháš celou

duší / Božímu šepotu", říká vlast-
ním veršem autorka statě. Cituje M.
Merleau Pontyho: „Dítě vnímá ještě
dřív, než myslí." Filosof René Des-
cartes prohlásil: „Myslím, tedy
jsem." „Vnímám, tedy jsem,",řekl by
pravdivěji básník. Nepřímo popřel
Descarta i citovaný Masaryk: „Po-
znávání umělecké nejvyšší je pozná-
ní lidské." Dětem této civilizace je
bohužel záhy jemnější vnímání růží
v přirozeném světě překrýváno trny
technických vymožeností, které ve-
dou k „myslím", nikoli „vnímám". I
to způsobuje pouhou věcnost a odci-
zenost vztahů od malička a ono „po-
chroumání v dětství". A přece je dů-
ležité, aby ono dětství, tak velice
vyzdvihované Ježíšem, v nás neustr-
nulo, neodumřelo, ale vědomě se
rozvíjelo. To je i poslání poezie,
zvláště duchovní. Básník by ovšem
měl pěstovat v sobě duši dítěte, jež je
„přirozený mystik, rozený básník".
Člověkem oné dětinné plnosti byl
svatý František z Assisi. Autorka ci-
tuje Hermanna Hesseho: „Jeho dět-
sky něžné lásce se otevřela vezdejší
krása jako nově darovaný rozjasně-
ný svět…" Nelze si nepovzdechnout
nad naším světem zotročovaným a
pozbývajícím jasu. Oč hůře na tom
jsou dnešní svatí Františkové – jsem
přesvědčen, že někde jsou.
Olga Nytrová ujišťuje: „Tvůrce ver-
šů vnímá vidinu naděje, předjímá
budoucí. Bez rajsky čistých očí a bez
vize není básnictví." Tak smýšlel
svého času i Vítězslav Hálek: „Jeť
srdce pěvců nejčistší a všeho hněvu
prosté, a co vám zpíval od srdce, to
ve svém srdci noste."
Předpokladem básnické tvorby je
ovšem inspirace. Poezie, jako umění

Recenze

Dost často se mluví i píše, že Komenský byl posledním biskupem Jednoty
bratrské. S ním že prý zanikla „církev Beránkova", která dala českému náro-
du Kralickou bibli a řadu vynikajících osobností. Historicky je to zcela ne-
přesné, i kdyby šlo jen o její českomoravskou část. Označení „poslední bis-
kup" by spíše příslušelo zeti Komenského Petru Figulovi, protože byl zvo-
len a ordinován až po Komenském. Ten je v galerii českých bratrských bis-
kupů poslední. Že zemřel o několik měsíců dříve než Komenský, dalo vznik
tomuto nepřesnému, až zavádějícímu pohledu, který je hodně rozšířen.
Krom toho se naprosto přehlíží, že v té době měla Jednota bratrská kvetou-
cí větev v Polsku se střediskem v Lešně, kde existovala ještě po dlouhá dese-
tiletí po vyhnání Bratří z Čech a Moravy po prohrané válce na Bílé hoře u
Prahy. Tam se pak přeneslo dílo Českých bratří, konaly bratrské synody,
volby dalších biskupů, když v „zemi otců" to nebylo možné. Tato větev
Jednoty vznikla už v době prvního pronásledování Bratří v létech 1547-8,
kdy z naší vlasti odešlo hodně rodin do Polska; tam byla tehdy náboženská
svoboda a bydleli lidé velmi blízkého slovanského jazyka. Bylo mezi nimi
hodně utečenců ze středního Pojizeří. V nové vlasti zapustila česká víra hlu-
boké kořeny. Vstupovali do ní hojně i polští věřící, z nichž někteří byli šle-
chtického původu. Ještě před Bílou horou s Bratry na Moravě i v Čechách
měli ty nejužší kontakty. Synody a jiné porady konali společně, protože
vždy tu bylo vědomí, že tvoří jeden nedílný celek s jedním vedením. Někdy
se sice mluvilo o Jednotě bratrské v Čechách, na Moravě, nebo v Polsku, ale
to bylo jen z pastoračních pracovních důvodů. Tím, že v těchto oblastech
bývali sídlem i biskupové, se nemění jednota církve.
Když 15. listopadu 1670 zemřel v holandském Amsterodamu Komenský,
vedení Jednoty nepřikročilo k nové volbě nástupce. Z českých sborů zůsta-
lo jen nemnoho menších skupin na Slovensku a Polsku. V době úmrtí
Komenského zůstali ještě dva polští biskupové Jan Bythner a Mikuláš
Gertich, na což se zapomíná. Ti převzali duchovní péči o české bratrské exu-
lanty. Ani po jejich smrti nekončí existence bratrských biskupů a církve.
Konají se další synody, různé porady a volby nových polských biskupů, jak
to Jednota potřebovala.
Po obnovení Jednoty bratrské v Ochranově (Herrnhut) vnuk Komenského
Daniel Arnošt Jablonský, rovněž bratrský biskup, ordinoval v r. 1735 za píse-
mné asistence druhého polského biskupa Sitkovia a za přítomnosti českých
svědků Moravana Davida Nitschmanna, rodáka ze Suchdolu nad Odrou, a
o dva roky později i ochránce exulantů M. L. Zinzendorfa na biskupy
Jednoty bratrské. Tím přešlo i starobratrské biskupství na obnovenou
Jednotu. Ordinační listinu napsal vlastnoručně sám Jablonský. Zde je pozo-
ruhodné, že na dokladu pro Nitschmanna ordinující se představuje jako
„nejstarší senior a biskup Českomoravských bratří"... Tento vzácný doku-
ment jsem viděl v bratrském archivu v Bethlehemu v USA. Nová ratolest
Jednoty bratrské se velice rozrostla. V zahraničí je známá pod jménem
Moravská církev (Moravian Church), Iglesia Morava, Unitas fratrum,
Brüder-Unität nebo Brüdergemeine. Prošla různými údobími vývoje a
dostala se vlivem misie skoro do celého světa. Dnes má okolo 850.000 věří-
cích, kde barevní převládají. V jubilejním roce 550. výročí založení 
v Kunvaldě a 275. výročí trvání misijní péče byla svolána od 7. – 15. června
2007 na ostrov sv. Tomáše v Karibské oblasti v Západoindické provincii celo-
světová konference biskupů; v pořadí byla to teprve třetí porada. Tam v r.
1732 bratrská misie mezi černými otroky začínala. Několik biskupů se pro
nemoc a stáří omluvilo, přijelo jich 18, z toho dvě ženy biskupky. Přibližně
před 150 léty se církev vrátila „do země otců", s ní i starobratrské biskupství
a pracuje zde dosud. Po úmrtí biskupa dr. A. Ulricha nemohl být dosud vli-
vem rozkolu a složitých českých poměrů jeho nástupce zvolen, ale ve svě-
tové Jednotě bratrské podle pravidel Church Order v různých provinciích
biskupové jsou voleni a ordinováni nadále. 
Polská větev Jednoty během let slábla a byla ovlivňována politicky, refor-
movanou formou zbožnosti a především germanizována, zvláště když
západní část země se dostala pod Prusko. I s ordinacemi byly velké problé-
my. Přesto polské bratrské bohoslužby se udržely až do r. 1934, jak zjistil his-
torik prof. F. Hrejsa. Z někdejší kvetoucí polské větve Jednoty bratrské

Opravdu poslední bratrský biskup? 
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Inzerce
V sobotu 8. prosince 2007 odvolal
Pán bratra Lubomíra Bukáčka,
člena brněnského sboru Církve bra-
trské v požehnaném věku 92 let.
Bratr se narodil 10. listopadu 1915
jako syn evangelického řídícího uči-
tele v Prosetíně na Vysočině. V Brně
absolvoval obchodní školu a od ro-
ku 1936 byl zaměstnán jako úřed-
ník Městského úřadu v Brně. Za
války byl přeložen do Strakonic.
Bratr rád vzpomínal na tehdejší
pobyt a spoluúčast na práci mláde-
že tamního českobratrského sboru.
Po třech letech byl však přeložen do
Prahy a odtud později do Brna. 
V roce 1943 byl totálně nasazen 
k těžké fyzické práci v líšeňské
Zbrojovce. Po válce nastoupil zpět
na Městský národní výbor, ale po r.
1948 byl jako „věřící člověk, který

nemá místo na půdě Národního
výboru", propuštěn a až do odcho-
du do důchodu v r. 1975 pracoval
manuálně v různých brněnských
podnicích.
Jako mladý uvěřil v Pána Ježíše
Krista. Za svou víru se nikdy nesty-
děl a svou svědomitou prací i slovy
o ní podával svědectví. Počátkem
roku 1944 byl přijat za člena brněn-
ského sboru Jednoty českobratrské,
nynější Církve bratrské. Dlouhá léta
byl členem staršovstva sboru a
sloužil i jako laický kazatel.
V padesátých letech se spolu s bra-
trem Františkem Maláčem zapojil
do práce Kostnické jednoty v Brně.
Účastnili se při pořádání různých
akcí KJ v Brně včetně pomoci při
zajišťování velkých evangelizačních
shromáždění. Ve svém sboru jako

důchodce s velkou láskou pracoval
v Odboru starší generace organizo-
váním přednášek a zájezdů.
Bratr Bukáček se v roce 1945 oženil
se sestrou Lydií Tomáškovou z Poz-
lovic; spolu vychovali syna a dceru.
V roce 2001 Pán odvolal bratrovu
manželku a po krásném manželství
mu uložil léta těžké zkoušky samo-
ty, kterou mu ulehčovala svou věr-
nou láskou a péčí při zhoršujícím se
zdravotním stavu jeho dcera Marta
Dyntarová s rodinou.
Bratrovy příspěvky byly čas od
času uveřejňovány v Kostnických
jiskrách a ET. Brněnský sbor Církve
bratrské se s bratrem Lubomírem
Bukáčkem rozloučil při pohřební
pobožnosti ve své modlitebně v so-
botu dne 15. prosince 2007.

B. Smutný

ubylo. Dnes je jich tak málo, že Petr
Sláma, odborný asistent na katedře
Starého zákona Evangelické teolo-
gické fakulty, svou kritickou, kon-
krétně podnětnou úvahu o písmác-
tví postavil pod citát z písně Pete
Seegera „A kde jsou ti písmáci, co se
s nimi mohlo stát?“ (Zpytování str.
124)
Církev otevírá tu knihu nejméně
každý týden, ale nečiní dost pro to,
aby jednotlivý čtenář rád Bibli otví-

ral a chápal její poselství z jejích
slov, její pravdu a milosrdenství.
Tuším, že to byl maršál Pétain,
katolík, jenž na otázku, co a jak věří,
odvětil: "Neptejte se mne, zeptejte
se mého papeže." My, evangelíci, se
nechceme schovávat za víru své
církve a svého faráře. Věřit za nás
nemůže nikdo jiný než my sami.
Předpoklady k vlastní víře nám při-
pravuje náš Pán: Anděl Páně řekl
Filipovi: `Vydej se na jih k cestě,
která vede z Jeruzaléma do Gázy.’

Knihu na té cestě čte dvořan etiop-
ské královny. Ale ta kniha nepro-
mluví, dokud ji nevyloží nějaký člo-
věk poslaný od Boha, známý nebo
neznámý Filip. Pokud ještě máme
tu knihu, Filip nebývá daleko.
"Nech toho povídání," řekne mi
soused a položí mi řečnickou otáz-
ku: "Copak nelze bez Bible a bez
Filipů dobře žít?" Nevolám po refe-
rendu, protože už napřed vím, jak
by ji ve svobodné volbě rozhodl lid.

Josef Veselý

REKREAČNÍ KŘESŤANSKÝ DŮM
"GRÜNE AU" 

samoobslužný dům zve k rekrea-
ci do nádherné alpské krajiny 
v St. Wolfgang, kde pro nádheru
této perly přírody a pro Slovo
Boží, jehož je náš dům plný - i
duše může dýchat... 
Nachází se vých. od Salzburgu, 
z Prahy 4 hod., 50 míst; pro sku-
piny i pro jednotlivce, křesťanská
obecenství i sportovce. Sněhový
ráj "Postalm" (1200-1900m) - ski-
bus zdarma - sníh do  Velikonoc.
Horské túry začínají přímo u
domovních dveří. Cena: Skupiny
14,50 ev. 13,50; jednotlivci 14,50
euro/den; děti sleva; pro nároč-
nější „Bungalow“ pro 4 dosp. a 4
děti - 100 euro/den. 
www.christliches-freizeitheim-
gruene-au.de
Jiří Potoček tel/fax 49 553 9393.

č. 51

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Staršovstvo FS ČCE v Praze 4-
Nuslích vypisuje výběrové řízení
na pracovní pozici 
"Sborová (křesťanská) sestra".
Pracovní náplň: 
- práce v kanceláři v úředních
hodinách - od 9 do 13 h út a čt +
jeden den v týdnu odpoledne, cel-
kem 12 h/týden, a dále pokud
možno každou neděli po boho-
službách 
- pokladní + komunikace s účetní
firmou
- pošta - evidence, zápis do knihy
pošty
- kolumbárium - upomínky a ve-
dení agendy
- kartotéka členů + změny
Smluvní plat.
Výběrové řízení proběhne 4. úno-
ra, do té doby se zájemci mohou
nejlépe písemně přihlásit v kance-
láři sboru.
Nástup: březen 2008 

č. 54

SCHŮZKA NEJEN STARŠÍ MLÁDEŽE A
TŘICÁTNÍKŮ, na které bude host
Pavel Hošek, Th.D., docent na
ETF UK, přednášet na téma Křes-
ťanství a současný svět, se koná
17. ledna 2007 od 20 h ve sboru
ČCE, Tulská 1. Praha 10 - Vršovice.
Bližší informace na 
http://vrsovice.evangnet.cz 
nebo: vrsovice @ evangnet.cz 

* * *
FARÁŘSKÝ KURZ 2008 - setkání
kazatelů pořádané Spolkem
evangelických kazatelů ve spo-
lupráci se SR - se koná ve dnech
21. - 25. ledna ve velké poslu-
chárně ETF UK. 
Bližší informace a přihláška na:
http://spek.evangnet.cz/index.ph
p?req=kurs08.php 

* * *
POZVÁNKA DO BETLÉMSKÉ KAPLE
NA ŽIŽKOVĚ
Michal Flegl: Historikové F.
Hrejsa a K. Krofta o utrakvismu
a Jednotě bratrské
Čtvrtek 24. ledna v 18 hodin
Mimořádný zájem o dějiny čes-
ké reformace v době první čes-
koslovenské republiky se spoju-
je hlavně s dvěma osobnostmi.
První: farář a superintendent
evangelické církve, pak profesor
a děkan Husovy teologické fa-
kulty. 
Druhý: profesor rakouských a
českých dějin, pak diplomat,
ministr zahraničí a vězeň v Te-
rezíně. 
Michal Flegl představuje "cír-
kevního" historika Ferdinanda
Hrejsu (1867-1953) a  "světského"
historika Kamila Kroftu (1876-
1945)

Vzpomínka na br. Lubomíra Bukáčka

Pozvánky

zůstalo pak už jen několik malých
německých sborů, které si uchovaly
název „Unitätsgemeinden" a titul
seniora pro svého vedoucího du-
chovního v Lešně, kteréžto označe-
ní bylo spíše už jen čestným titulem.
Vyznáním již byli téměř cele refor-
movaní s některými zbytky sta-
robratrských tradic. Organizačně
byli zapojeni do unionované církve.
Až územní uspořádání po druhé
světové válce v r. 1945 definitivně
zakončilo tyto církevní dějiny.
Poznaňsko a Slezsko se dostalo pod
polskou správu, Němci byli odsu-
nuti a tím definitivně zanikly po-
slední zbytky Jednoty bratrské 
v Polsku, kdysi české a polské, pak
už jen poněmčené.

Miroslav Hloušek 
Použitá literatura:
Das Bischoftum der Brüder-Unität
von J. Th. Müller, Herrnhut 1889.
Geschichte der Böhmischen Brüder
von J. Th. Müller, III. Band, Herrn-
hut 1931.
Sborové Jednoty bratrské, napsal F.
Hrejsa, Praha 1934.
Biskupství v Jednotě bratrské, na-
psal F. M. Bartoš, Praha 1944, roz-
množeno jako rukopis. 
David Nitschmann-první biskup
obnovené JB, napsal C. Mannsbart,
vydáno v Edici Suchdol sv. 13. 

Dokončení ze str. 1

Jak je dobré míti Filipa

vůbec, je darem a její vrchol je
možno nalézt ve výčtu Pavlově jako
účast na daru poznání, moudrosti či
promlouvání pod vlivem vnuknutí
(Korintským 12, 8 – 10). V tom smys-
lu psal F.X. Šalda o poezii nábožen-
ské, převyšující střední polohu bás-
nictví. Přirovnal ji k boji Jákoba s
andělem: „Nepustím tě, leč mi pože-
hnáš." Zvláště v této oblasti je si
umělec vědom odpovědnosti za hři-
vnu, která nemá být zakopána, ale
ani zneužita. 
* Jas - Třpyt - Odlesk (V, VI, VII)
Každá z kapitol je usměrněna sle-
dem citátů z novozákonních spisů
podle pořadí. To nebyl úkol nesnad-
ný. Složitější byl výběr z bohatého
materiálu zkoumaných básnických
spisů a snad ještě náročnější jejich
řazení do tří oddílů. Možná že se o
to oba autoři v nejednom případě
přeli. Některé básnické citace jsou
myslím uváděny nadbytečně dva-
krát. Ukázky jsou uvedeny bez zby-
tečných usměrňujících komentářů.
Mezi básníky mi chybí Petr Křička:
„Ježíši tichý, srdce pokorného, smi-
luj se nad námi!" (Medynia Glogow-
ska), nebo Petr Bezruč: „… shýbám
já čelo, hříšný kříž robím / jak by se
na mne dívala Hrabyň…" (Hrabyň)
Neznámý je ovšem epitaf tohoto
znalce a pilného čtenáře Bible, který
napsal v roce 1953 pro svůj hrob:
„Až v den soudu přísný Soudce
stane, / roh až svolá všecky duše,
břeskný, / nevcházej v soud se
svým rabem, Pane, / jehož život
temný byl a teskný." (Ovšemže tam
ten nápis není.) Málo známá je i jeho
básnická definice: „Všechno tvoří
jeden kruh, / Otec, Syn i svatý
Duch." - Mně osobně je velice blízká
uvedená báseň Fráni Šrámka „Pro-
sinec", zařazená až mezi Odlesky, o
níž vím, že byla výrazem jeho zápa-
su o víru v Boha.

Škála desítek básnických ukázek se
pohybuje od výrazně křesťansky
orientovaných přes mělčí a nepřímé
příbuznosti až po podobnosti jen
zevní, někdy snad i nahodile pables-
kující.
Je ovšem ještě jiný hodnotící pohled
na poezii. „Celá řada lidí vám řekne:
Do soukromého života nám nic
není. Jedná se o krásné, čisté básně.
Ale těžko věříme, že špinavý člověk
přinese krásné, čisté básně." To řekl
T.G.Masaryk ostrým protikladem
sice napohled sporným nicméně
biblickým: připomeňme si ještě jed-
nou Ježíšova slova o obílených hro-
bech. Netýkají se jenom farizeů. A
ještě jednou slova Olgy Nytrové:
„Bez rajsky čistých očí a bez vize
není básnictví." V „Cherubském
poutníkovi“ říká veršem Angelus

Silesius: „Když číši neumyls a na stě-
nách lpí špína, / pak do té nádoby
Bůh nenalije vína." Jestliže je poezie
skutečně duchovním darem, pak se
nutně promítá nejen do veršů, ale i
do osobního života. I ten, kdo se jeví
být v lidském pohledu moderním
spirituálním šlechticem poezie,
může tragicky selhat, niterně i bás-
nicky. 
Soubor s patřičným nadhledem ote-
vírá a třídí horizont české poezie,
pokud vstupuje do biblické oblasti.
Je to dílo objevitelské; vede k zamyš-
lení nad velice různorodým přístu-
pem básníků k novozákonní zvěsti.
Zároveň upozorňuje na poslání
duchovní poezie, jejíž hodnota si
žádá potvrzení vlastním životem. To
je také poslání „Biblického třpytu":
nejenom zaujmout, ale i připome-
nout odpovědnost za hřivny svěře-
né básníkům. Nejen jim.

Miroslav Matouš

Recenze

Švédové odvezli z pražských rudol-
fínských sbírek. Jen výběrem: Codex
argenteus z 6. století s Wulfilovým
překladem Bible do gótštiny ze 4.
stol. Hodně českých rukopisů, např.
Sborník děl Jana Wyclifa, vlastno-
ručně opsaný Janem Husem s latin-
ským dovětkem:"Končí se traktát o
pravých univerzáliích ctihodného
mistra Jana Wyclifa, pravého a vel-
kého profesora svaté theologie, roku
1398 v den svatého Jeronýma Slo-
vana, rukou Husa z Husince, Amen.
Tak dej Bůh." A na okraji textu na-
psal Hus česky: „Viklef, Viklef,
nejednomu ty hlavu zvikleš." Také
jeden zajímavý obraz, karikatura
Jana Kalvína, olej na plátně z roku
1566 od Giuseppe Arcimbolda (asi
1527 – 1593).
Co vlastně obsahuje Codex Gigas,
největší rukopisná kniha na světě o
formátu 890 x 490 mm s 312 listy a
váze 75 kg? Spisy Josepha Flavia

„Antiquitates iudaice" (Starožitno-
sti) a  „De bello iudaico" (Válka ži-
dovská). Od Isidora Hispalensis
„Epistola ad Brantionem Cesaree
episcopum" a „Ethymologie". Kos-
mova Česká kronika. Řehole sv Be-
nedikta chybí, je vytržena. Je tu sou-
pis osob spojených s podlažickým
klášterem a Kalendarium – každý
den je svátek alespoň jednoho svaté-
ho.  Nakonec jsou tu údaje, na svá-
tek kterého světce připadne datum
Velikonoc v průběhu dvaceti let.
V Codexu jsou i další zajímavosti,
např. zaklínací formule proti nemo-
cem a proti zlodějům. Pozoruhodná
je celostranná iluminace nebeského
Jeruzaléma a hned vedle kolorovaná
kresba onoho známého ďábla. Při-
pomíná mně to žalm 125: „Hle, Jeru-
zalém, hory kolem, je uprostřed hor
skryt, ty hory chrání lid. Pán chrání
lid i Jeruzalém." A ovšem Luthera:
„Hrad přepevný jest Pán Bůh náš ...
Byť svět i plný ďáblů byl chtějících

nás zhltiti, však žádný by z nás neu-
byl, musejí ustoupiti..."
Ale nás zajímá nejvíce Bible. Starý
zákon je přepsán podle Vulgáty kro-
mě žaltáře. Ten je tu podle třetí verze
Hieronyma ze Stridonu překladem
do latiny z hebrejštiny. Nový zákon
se odchyluje od znění Vulgáty při-
nejmenším řazením jednotlivých
knih po Skutcích. To odpovídá před-
jeronýmovským překladům zná-
mým ze středomořské oblasti. Snad
byly tyto novozákonní knihy po
Skutcích zapsány později, protože
pro zápis jejich závěru, který se ne-
vešel na folio 273, byl využit zvláštní
proužek pergamenu přišitý k násle-
dujícímu foliu 274: Sedm kanonic-
kých epištol. Text knihy Zjevení je
podobný znění, které ve 4. stol. citu-
je sv. Ambrož a další předjeroný-
movští autoři. Na závěr Pavlových
listů je přiřazena apokryfní Epištola
sv. Pavla Laodicejským.
Z katalogu NK vybral Mir. Frydrych 
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