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Až zanedlouho znovu zazní po-
selství Vánoc, všimněme si, že
Pán Bůh má zvláštní zálibu ukrý-

vat poklady na místa, kde by je
nikdo nehledal. Micheáš dostal již
stovky let před Kristem vidoucí
slovo o rodišti Mesiáše. Nešlo ku-
podivu o posvátný Jeruzalém.
Kdoví, jestli se prorok sám ne-
zdráhal věřit tomu, co uslyšel od
Boha. Neměl by se král narodit
královsky, ve městě vládců a s
královskou poctou? Ale v tak oby-
čejném a provinčním Betlémě?
Avšak Boží království roste nená-
padně, z maličkého semínka, po-
tají, ve skrytu a tam, kde by to sot-
vakdo čekal. Nesklízí potlesk
zaplněných tribun, není předmě-
tem masivní reklamy, neplní titul-
ní strany. „Ačkoli jsi nejmenší…",
čteme u proroka. Zdá se, že všech-
ny rozhodující momenty mezi
nebem a zemí se rodí mimo dosah
nejen pěti lidských smyslů, ale i

veškeré naší představivosti. Z no-
vozákonních příběhů a podoben-
ství je vidět, že Bůh své poklady
skrývá před pyšnými a samolibý-
mi lidmi a odhaluje je pokorným a
těm, kteří už sami na sebe spolé-
hat nemohou. I Pán Ježíš Kristus
se tak modlil: „Velebím tě, Otče,
Pane nebes i země, že jsi tyto věci
skryl před moudrými a rozumný-
mi, a zjevil jsi je maličkým." L 10,21. 
Potřebujeme otevřenou mysl i po-
korné srdce, abychom nepřehlédli
paradoxy Boží lásky, ono příznač-
né „ačkoli". I velké řeky pramení
coby nepatrné potůčky v nepří-
stupných horách. Kéž nás přemů-
že úžas a vděčnost za maličké i
veliké divy Boží milosti.

Tomáš Holubec
kazatel CB

Karlovy Vary

Evangelický
týdeník
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Poselství ke 3. neděli adventní

Když řeknu doktor, představíte si
svého ošetřujícího lékaře, ne jak
vypadá, ale jak se chová a zda umí
své "řemeslo". Nechcete na jeho
místě mít fešáka ani neurvalce, ale
odborníka, který je slušný a má
zájem, aby vám pomohl svým slo-
vem a odborným činem. Jméno
doktora Cvacha ze známého tele-
vizního nemocničního seriálu si
našlo v myslích diváků svého kon-
krétního doktora Cvacha, kterému
k jeho slovům chybí patřičná lékař-
ská dovednost. K plnému titulu
náleží slovo i čin.
Jeli jsme do Potsdami. Kdyby ten
opilec, který objímal kandelábr a
zpíval, neměl na sobě slušivou svět-
lou, důstojnickou, endéráckou uni-
formu, nevzbuzoval by v nás po-
cit jakési pohoršlivé nepatřičnosti.
Uniforma, soudcovský a farářský
talár tak jako bílý lékařský plášť
vyžaduje na člověku, který je oblé-
ká, aby jim svým chováním nedělal
ostudu. Ale jděme dál: Vzpřímený
člověk, zdali není nutkán, aby se
choval lidsky, a zdali se nemá cho-
vat křesťansky (kristovsky) křesťan,
který oblékl Krista ve křtu? Mnozí v
taláru i bez taláru neobstojí na lid-
ském soudu. Co teprve na soudu
Božím?
Na štěstí se Bůh rozhodl, že už
nebude soudit a trestat. Dal lidské-
mu pokolení v talárech i bez něho
svého Syna, aby ke svému božské-
mu titulu přidal lidský titul: na své
lidství oblékl božství. Obojímu titu-
lu, božskému i lidskému, nezůstal
nic dlužen ve slovech i v činech -
pro nás. Od té doby je lidská spása
buď zadarmo (pouhou vírou), nebo
je nedosažitelná.
Obraťme se nyní do Nového záko-
na. Ten se vám stane přehlednějším,
když v něm objevíte dva rozdílné

způsoby, jimiž vypravuje o Ježíši
Kristu. Ten první prohlíží a hodnotí
jeho činy, ten druhý tajemství jeho
osoby. Přitom zjišťujete, že vyprávě-
ní o jeho činech převažují nad těmi,
která se vztahují k tajemství jeho
osoby. To tajemství není opomenu-
to, zůstává, ale na druhém místě.
Lze také se vší opatrností říct, že
Ježíšovy činy přísluší k jeho lidské-
mu titulu, jeho slova titulu božské-
mu. Ježíš - člověk - činil všechnu
spravedlnost, Kristus - Bůh - mluví
slova života. Nový zákon nechává
o Ježíšových činech svědčit apošto-

la Pavla, apoštola Jana o jeho osobě.
Když to všechno říkám, musím
zároveň upozornit, že naprosto
nehodlám rozdělovat dílo Ježíše
Krista. To dílo tvoří jednotu: na
Ježíšových činech se účastní jeho
božství, jinak by je nemohl činit!
Rozdíl mezi těmito dvěma
Ježíšovými svědky lze spatřit i v
jejich slovním vyjadřování. Jan,
svědčící o tajemství Ježíšovy osob-
nosti, používá podstatných jmen, ta
jsou nositelem jeho vyprávění. Ku
příkladu výroky "Hle, beránek

Tiskové agentury přinesly zprávu, že L’Oservatore Romano našel
po čtyřiceti letech slova omluvy vůči výroku Johna Lennona, že
„Beatles jsou slavnější než Ježíš“. Tehdy některá rádia přestala ve
svém vysílání pouštět veškeré hity Beatles. Mnozí křesťané přede-
vším ve Spojených státech tehdy dokonce veřejně pálili alba nej-
slavnější britské kapely. V březnu 1966 John Lennon dále pověděl,
že „Křesťanství odejde. Vyprchá a zmizí". Na pozdější tiskové kon-
ferenci uvedl, že nechápe, za co by se měl světu omluvit, protože
jeho slova byla pochopena špatně. Ale zároveň uvedl, že se omlou-
vá v každém případě, protože jeho manažer jej o to požádal. Řím-
skokatolická církev odsoudila tato tvrzení jako hřích. 
Jsou-li Beatles slavnější než Ježíš, je to dobře možné. Stačí přiložit
pravítko (či počítačový program) slávoměru – a je to. Mohli bychom
stanovit jednotku jeden Lennon. A bylo by. Věc však není tak jed-
noduchá. Začíná advent, blíží se Vánoce. Je-li mumraj v marketech
měřítkem slávy/popularity, možná by se Ježíš vyšvihl na pomyslné
hitparádě poněkud dopředu. Pokud bychom si jej ztotožnili s ja-
kýmsi roznašečem dárků, možná by opět zabodoval. Žel musíme
Ježíše z této soutěže diskvalifikovat. Jeho narození kdesi na okraji
římského impéria a zájmu civilizace, ke všemu ještě ve žlabu ve
chlévě. Dítě pochybného původu. Údajně si toho všimlo jen pár
ovčáků, o andělích nemluvě. A ještě tři přivandrovalí mágové od
východu. A jeho konec? Horší jak začátek. Beatles to alespoň z níz-
kých poměrů někam dotáhli. Kdežto Ježíš končí v nepřízni davu,
popravený za městem, smrtí určenou pro barbarské otroky. Žádná
sláva; potupa. Jeho logo jsou jesle, kříž, prázdný hrob. Následovní-
ků zprvu jen pár a když jich bylo víc, byli po tři století podezřelí,
že jsou anarchisté, bezbožníci a podvrací stát. Pokud ponížené lid-
ství bylo křesťanům blízké, bývali dobrými následovníky Ježíše
Krista jako Pána svého života ve znamení kříže a prázdného hrobu.
A pokud ve svobodných poměrech křesťané propadli touze po
moci, vlivu, slávě, pak jim hrozilo, že se na hony vzdálí Kristu,
jehož měli následovat. 
Ovšem: Beatles skládali dobré melodie a zpívali výborně. Rádi si je
dodnes poslechneme. A jejich písně měly obsah. Šlo v nich o touhu
po lásce, naději, spravedlnosti. Možná, že přispěly k tomu, že z po-
vědomí dnešní společnosti se některé křesťanské hodnoty tak doce-
la nevytratí.

Jan Kašper

Není co odpouštět

Jsou tituly a titul

ZAOSTŘENO NABLÍZKO

Nedávno jsem potkal ženu, která se
odmítala účastnit Mikulášské besíd-
ky s odůvodněním, že je věřící a že
nějakého čerta nemusí. Namítl jsem
jí, že jde o křesťanský zvyk podmí-
něný naší minulostí a kulturou a že
chápu její rozpaky, neboť Mikuláš a
ani vánoce v Bibli nejsou. Po otázce:
"Rozvrátí účast na besídce vaši
víru?" dodala, že tedy přijde. Pak
jsem se zeptal, zda nosí na boho-
služby šátek. Samozřejmě, že ano!
Tři roky s tím zápasila, ale pak zjisti-
la, že je to správné. Nemůže se bez
něj modlit. Vysvětlil jsem jí tedy, že
apoštol vůbec neřešil její šátkový
problém ohledně modlení, ale na-
psal to proto, že v kultuře I. století
znamenalo být bez šátku nestoud-
nost stejně jako v naší době vyzýva-
vý výstřih. S pocitem údivu odešla.
Podobně neobratně někdy laičtí
věřící jednají i v jiných věcech, do-
mnívajíce se, že jsou vskutku radi-
kální. Pravdu v Písmu člověk totiž
nemůže najít náhodně, ale jen stu-

diem. Jenže kde má prostá matka 
v Bibli najít něco o stromečku, dár-
cích či rozesmátých dětech těšících
se na Ježíška? Aco když ještě k tomu
v domě bude svítit Betlémské světlo
a tři králové jim napíšou na vrata
K+M+B? Pravděpodobně jsem teď
nastínil teologický horor, že ano?
Osobně prožívám tradice Vánoc, co
se týče církevního učení, v klidu.
Moje víra na tom nestaví, jsou to jen
zvyky a je mi jasné, že jinak budou
slavit Vánoce v Africe, Rusku či Jižní
Americe než u nás ve střední Evro-
pě. Kdybych byl křesťan z Židů, tak
bych možná slavil i Chanuku, kdo
ví? A tak pro mne zůstává Betlém-
ské světýlko radostí, která putuje za
lidmi o Velké noci, jim připomenout,
že se narodil Spasitel. Jásám, plesám
a nebojím se, že se stanu heretikem.
Ba naopak, jsem rád, že stále ještě
přežívají tradice, které šíří lásku a
pokoj lidem nejen dobré vůle.

Ivo Kraus

Tradice?

Dokončení na str. 4
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EURÓPSKI PROTESTANTI ZJEDNOCUJÚ OSNOVY TEOLOGICKÉHO ŠTÚDIA

Berlín / Bern,– CPCE. Od štvrtka do nedele (20. – 23. novembra) sa 
v Berlíne konala konzultácia Spoločenstva protestantských cirkví v Euró-
pe o vzdelávaní kandidátov pripravujúcich sa na ordinovanú službu.
Začal sa ňou proces vývoja spoločných noriem pre prípravu budúcich
kňazov, ktoré budú záväzné pre celú Európu. 
Už v roku 2003 sa európski protestanti zhodli na tom, že podmienkou, aby
niekto mohol byť uvedený do úradu pastora, je teologické vzdelanie mini-
málne na úrovni magistra.
Podľa profesora Michaela Beintkera, jedného z prezidentov Spoločenstva
protestantských cirkví v Európe, má potreba spoločných noriem svoj
základ už v zakladajúcom dokumente Spoločenstva – Leuenbergskej
zmluve. Jej podpísaním si protestantské cirkvi Európy navzájom uznávajú
ordináciu - vysviacku a kňazský úrad. To musí mať dôsledky v porovna-
teľnosti kurzov počas teologického štúdia, čo následne umožní prijať kňa-
zov z jednej cirkvi pre službu v druhej. 
„Diskusia je teda o celom modeli vzdelávania budúcich kňazov," povedal
profesor Beintker. Je potrebné zjednotiť sa aj na takých veciach ako sú ciele
a formy praktických fáz tréningu budúcich farárov. Ďalšou centrálnou
otázkou je potreba zjednodušiť možnosť prestupu medzi teologickými
školami a vytvoriť multinárodnostné študijné kurzy pre spoločné štúdium
študentov z rozličných zemí v rámci programov financovaných Európ-
skou úniou. 
V záverečnom komuniké z konzultácie sa píše: „Je potrebná dobrá spolu-
práca teologických fakúlt, resp. podobných teologických inštitúcií, a cirk-
ví. Na jednej strane záujmy cirkví by mali byť naplno zohľadnené, na stra-
ne druhej musí byť bez obmedzení zaistená sloboda akademickej teológie
vyvierajúcej z vierovyznania cirkvi. Tvárou v tvár rastúcim nárokom na
profesionálne schopnosti rastie význam jasnej motivácie a osobnostnej
vhodnosti kandidáta pre službu."
Na konzultácii, ktorú Leuenbergské spoločenstvo pripravilo spolu s Evan-
jelickou cirkvou Nemecka (EKD), sa stretlo 30 predstaviteľov 25 protes-
tantských cirkví z 15 krajín Európy. Evanjelickú cirkev a.v. na Slovensku
zastupoval generálny biskup Miloš Klátik. 
Najbližšia konzultácia sa uskutoční v roku 2010. Medzi tým bude na pro-
jekte pracovať pracovná skupina. Záverečný výstup odprezentujú v roku
2012 7. valnému zhromaždeniu Spoločenstva protestantských cirkví 
v Európe. 
Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe – Leuenbergské spoločen-
stvo tvorí 105 evanjelických, reformovaných, zjednotených, metodistic-
kých, valdénskych, českobratských a husitských cirkví, ktoré majú medzi
sebou úplné spoločenstvo, čo znamená, že si navzájom uznávajú sviatosti
– Krst a Večeru Pánovu, a kňazský úrad.

KRESŤANIA V EURÓPE SÚ NÁBOŽNEJŠÍ AKO SA ZDÁ

Varšava / Brusel– ENI / CPCE. Hoci Európania chodia do kostola menej
ako kedykoľvek v minulosti, veľká väčšina sa stále považuje za nábožen-
sky založených, ukazuje nedávny prieskum nemeckej nadácie Bertels-
mann. 17. septembra v Bruseli zverejnila nadácia výsledky Medzináro-
dného náboženského monitoru. 74 % všetkých Európanov sú nábožní,
jedna štvrtina sa dokonca považuje za veľmi nábožných. Len 23 % tvrdí,
že sú nenáboženskí.  
Veľké rozdiely možno pozorovať medzi jednotlivými európskymi krajina-
mi. Náboženský monitor zistil, že najviac veriacich pravidelne navštevuje
kostol v Poľsku – 64 % - a v Taliansku – 49 %. Najmenej chodia do chrámu
Nemci – len 17 % uvádza pravidelnú návštevu bohoslužieb, a Francúzi
dokonca iba 16 %. Zaujímavé je aj zistenie, že dôležitosť náboženstva 
v každodennom živote má pomerne stabilnú hodnotu naprieč generácia-
mi. Mladí ľudia veria v Boha a v posmrtný život v rovnakom počte ako
ostatné vekové kategórie. 

JEDNOTA CIRKVÍ POMÔŽE SVETU VERIŤ V MIER

Ženeva – WARC. Ohrozenie mieru a bezpečnosti na rôznych miestach
sveta by malo dodať na naliehavosti úsiliu o kresťanskú jednotu - povedal
reverend Setri Nyomi, generálny tajomník Svetového reformovaného
zväzu. „Ako môžu cirkvi pomôcť rozvíjať svetový mier, mier medzi národ-
mi a vnútri národov, keď medzi nimi samotnými mier nie je?"- spýtal sa
počas prejavu na konferencii s názvom „Civilizácia mieru – Náboženstvá
a kultúry v dialógu", ktorú v Nikózii na Cypre 16. - 18. novembra zorga-
nizovali Spoločenstvo svätého Egídia a Pravoslávna cirkev Cypru.
Konferencie sa zúčastnilo asi 250 náboženských vodcov a 1000 členov
Spoločenstva sv. Egídia a lokálnych náboženských skupín.  
„Ak nie sme zjednotení, oddeľujeme sa od Pána cirkvi a robíme svetu ťaž-
kým, aby uveril," povedal Nyomi. Súčasne vyjadril vďačnosť za jednotu
cirkví na miestach ako India, Severná Amerika, južná Afrika, Austrália a
Európa, a za teologické dialógy, ktoré pomohli prekonať odsúdenia minu-
lej doby a posunúť sa k lepšiemu porozumeniu. „Zároveň sme zarmútení
viditeľnými znameniami rozdelenia – vrátane tých nových, ku ktorým
prišlo – a tým, ako Cirkev neprestáva byť ohrozená rozdelením; nie ani tak
pozdĺž doktrinálnych hraníc, ale po ideologických a etických líniách... Ak
míňame našu energiu na to, čo nás rozdeľuje, odpútava nás to od práce na
kresťanskej jednote a našom príspevku k mieru medzi národmi," doplnil
reverend Nyomi.

Ekuména vo svete 48/2008

Milé křesťanky a křesťané v Evan-
gelické reformované a Starokato-
lické církvi. Jako vedoucí děkanátu
v bernské oblasti Římskokatolické
církve jsem zasažen a pohněván
tím, jak se ve vatikánském doku-
mentu „O učení církve" soudí o na-
šich sesterských církvích, když se
popírá, že by byly „církví ve vlast-
ním smyslu". Distancuji se od toho-
to znevažujícího postoje a jsem vdě-
čen, že v bernské oblasti spolupra-
cujeme už po mnohá léta v klad-
ném ekumenickém klimatu, ať už
ve farnostech a sborech, ve společ-
ných projektech i v sociálním a
mezináboženském díle a rovněž v
oblasti tisku.

Průkopník ekumeny, bratr Roger 
z Taizé, napsal v r. 1990: „Ekume-
nické hnutí nesmí déle odkládat
úsilí o smíření. Jít každý svou ces-
tou by vedlo do slepé uličky a do
strnutí. Smíření dosáhneme jen 
v plném a důsledném následování
evangelia. Tak budeme působit ke
smíření v celé lidské rodině."
Z dokumentu římské kongregace
víry mluví zcela jiný duch. Jako v
katechismu se vyjadřuje nárok na
majetnictví jediné pravdy. Pevnost
vlastní pravověrnosti vytyčuje hra-
nice vůči našim sesterským círk-
vím, kterým se upírá, že by byly
církvemi. Bratr Roger mluví jinou
řečí, usiluje o dialog a o vystižení

pravdy evangelia. Církev tak opou-
ští nárok na pravověrnost, jenž jí
sloužil jako slonovinová věž. Podle
slov druhého vatikánského koncilu
se nalézá „jako lid Boží na cestě".
Jsem vděčen, že v naší oblasti si hle-
díme v ekumenických vztazích z
očí do očí. Těším se na další společ-
nou cestu a lituji nesmiřitelného
postoje, jenž se v dokumentu kon-
gregace víry projevuje.

Karl Graf, 
římskokatolický vedoucí děkanátu

Otištěno v měsíčníku evangelické círk-
ve Saemann, listopad 2007.

Přeložil Štěpán Pavlinec

Z církví u nás i ve světě Reakce na vatikánský dokument

Známý příměr Pána Ježíše o „svět-
le postaveném pod nádobu" je
dochován v podání všech synop-
tických evangelistů. Původní vý-
raz pro „nádobu" (ř. MODIOS) pou-
žil asi jako první, a to zcela ojedi-
něle, jako HAPAX, evangelista
Marek. Matouš a Lukáš jej pak
mohli převzít do svých verzí
Ježíšových výroků. Je ovšem prav-
děpodobné, že Pán Ježíš používal
své obrazné příměry a metafory
vícekrát a při různých příležitos-
tech, což mohlo mít vliv i na způ-
sob podání evangelistů. (Doklad o
tom máme u Lukáše.)
U Marka je zařazen onen kazatel-
sky působivý kontrast „světla
daného pod nádobu" mezi různý-
mi dalšími výroky Páně, a to jako
předpoklad toho, že to, „co bývá
skryto, musí být jednou zjeveno":
„Přichází snad světlo (ř. lampa),
aby bylo dáno pod nádobu nebo
pod postel a ne na svícen? Nic
není skrytého, aby to jednou neby-
lo zjeveno." (Mk 4,21-22). (Kra-
lický překlad mluví o „svíci posta-
vené pod nádobu".) Musíme si
však uvědomit, že zde původní
výraz pro „světlo", či „lampu",
nebo „svíci" (ř. LICHNOS) předsta-
voval olejový kahan s hořícím pla-
ménkem na konci upraveného
knotu: a pokud měl osvěcovat
místnost, musel být postaven na
zvláštní svícen. Ona „nádoba" (ř.
hapaxové MODIOS), představovala
v helénistické oblasti dutou míru
pro měření obilí (podle slovníku
A. Novotného asi na 9 l). Pod ní by
se světélko kahanu muselo rychle
ztratit a zaniknout.
U Matouše je obdoba tohoto výro-
ku v souvislosti s výrokem Páně
„vy jste světlo světa, nemůže
zůstat skryto město ležící na hoře"
(Mt 5,14). Pak následuje konstatu-
jící příměr: „A když rozsvítí lam-
pu, nestaví ji pod nádobu, ale na
svícen; a svítí všem v domě." Na to
navazuje známá kazatelská výzva:
„Tak ať svítí vaše světlo před
lidmi, aby viděli vaše dobré skut-
ky a vzdali slávu vašemu Otci v
nebesích" (Mt 5,16). V kralickém
znění je pro onu měrnou nádobu
archaické označení „kbelec“, což
asi byla v jejich době podobná
měrná nádoba. (Původní řecký
výraz MODIOS byl převzat i Ří-
many jako „modius"; a tato dutá
míra pak byla rozšířena i po

Evropě.) – Výkladová poznámka
Kralických je zde zaměřena na
správné umístění „lampy" na sví-
cen": „Tak všichni na očích budete,
jako někdy ona svíce v chrámě na
svícen postavená.“
U Lukáše je onen výrok dokonce
ve dvojí souvislosti. Jednak v na-
vázání na podobenství o rozsévači
L 8,16: „Nikdo přece nerozsvítí
světlo a nepřikryje nádobou ani je
nedá pod postel, ale dá je na sví-
cen, aby ti, kdo vcházejí, viděli
světlo." A dále ještě v samostat-
ném oddíle mezi výroky o světle
(L 11,33): „Nikdo nerozsvítí světlo,
aby je postavil do kouta nebo pod
nádobu, ale dá je na svícen, aby ti,
kdo vcházejí, viděli“. Zde je Lu-
kášův nový příměr „do kouta"
další HAPAX (ř. KRYPTÉ). Tomu je
ovšem přiměřenější kralický pře-
klad: „do skrýše" (krypty)! F. Žilka
přeložil obdobně: „do sklepa".
Zde pak ještě následuje Lukášův
další příměr, a to k lidskému oku:
„Světlem tvého těla je oko. Je-li tvé
oko čisté, i celé tvé tělo má světlo.
– Hleď tedy; ať světlo v tobě není
tmou" (Kral: „temností".) V této

nové souvislosti už má onen zá-
kladní příměr „světla pod nádo-
bou" i následný důležitý kontrast:
otevřené světélko kahanu pod
nádobou zhasne do naprosté tmy!
Kralický poznámkový výklad ono-
ho příměru „světla pod nádobou" je
zaměřen alegoricky: „Svíce ta (svět-
lo) jest Boží slovo (Ž 119,105). A
jakož světlo tmavá místa osvěcuje,
tak také Boží slovo v temném místě
svítí (2Pt 1,19). To pak světlo staví-
no bývá pod nádobu, když služeb-
níci v své povinnosti oblevují, prav-
du v nepravosti zadržují (Ř 1,18),
prorocká kázání zapovídají (Iz
30,10, Am 6,12), ale co by jim mělo
kázáno býti, vyměřují (2Tm 3,3)." –
Nám zde dnes postačí zcela jedno-
duchý výklad: Kristus a jeho evan-
gelium nemá ani v našem světě
zůstávat skryto, tak jako nemá
smysl stavět světlo pod tlumící a
dusící nádobu. Proto ani Kristovi
učedníci nemají existovat jako pod
krycí nádobou, ale jako na svíc-
nu, aby sloužili světelnému zdroji
evangelia.

Jiří J. Otter

Trojí pojetí výroku Páně 
o „světle pod nádobou"

NAD BIBLÍ

Jan Cyž ze Žuric se narodil ve
výročním roce 1898. Počátkem
dvacátých let konvertoval a stal
se horlivým evangelíkem. Byl
manželem vnučky největšího
evangelického hornolužickosrb-
ského buditele Jana Arnošta
Smolera (1816-1884). Ten ve své
době byl představitelem všech
hornolužickosrbských evangelí-
ků, t.j. 15/16 všech Lužických
Srbů, včetně dolních. 
Jan Cyž studoval v Praze a k jeho
největším přátelům patřil evan-
gelický farář ze Žižkova Pavel
Kristián Lanštják a bratr prof.
Antonín Frinta. S bratrem Frin-
tou se Jan Cyž věnoval propagaci
významu života a díla T. G.
Masaryka v obou částech Lužice.
Značnou část svého plodného
pracovitého života věnoval Jan
Cyž lužickosrbské knize (zvláště
evangelické) obou variant jazyka

v oblasti nakladatelství, vydava-
telství, v tiskárně i jako redaktor
a autor. Skutečnou knihou knih
pro Jana Cyže byla vždy evange-
lická Bible. 
I v závěru života ve vesnici Ra-
kecy živě diskutoval s místním
hornolužickosrbským farářem o
smyslu Písma a do posledních
dnů života se rozhorloval nad
jeho zanedbáváním při evange-
lické bohoslužbě. Bylo tomu tak
v hornolužických Rakecích. 
Do konce života korespondoval 
s řadou českých evangelíků. Ze-
mřel v požehnaném věku roku
1985. 
Jeho ostatky jako „bojovníka za
lužickosrbský lid" byly uloženy
v hrobce Smolerů vedle rakve
Jana Arnošta Smolera na budy-
šínském lužickosrbském hřbito-
vě Na Hradišti.

Josef Lebeda

1898 – výročí Jana Cyže,
posledního evangelíka 
lužickosrbského rodu Smolerů



„Láska dokonalá ven vyhání bá-
zeň." Citátem z první epištoly Jano-
vy lze shrnout kritiku jednoho 
z novějších papežových projevů, je-
jímž autorem je šéfredaktor Chris-
monu Arnd Brummer. A s téma-
tem strachu / úzkosti (německy:
„Angst", což souvisí s přídavným
jménem „eng" čili „úzký, těsný") se
setkáváme i v několika dalších pří-
spěvcích v letošním jedenáctém
čísle tohoto německého protestant-
ského měsíčníku.
Odborník na média Norbert Bolz
podává média jako „branži produ-
kující strach (Angstindustrie)".
Podstatná část působení médií je 
v současnosti podle Bolze zaměře-
na na překonávání a vyplňování
určitého „vakua strachu" vzniklého
po ukončení studené války. Teo-
logii zániku světa nahrazují podle
něj média ekologií zániku světa,
aby pod vedením „zelených vele-
kněží" odváděla veřejnost od Boha
Otce k „matce Zemi". „Pro funda-

mentalistické ekologisty je příroda
sama totožná s Nadpřirozenem,"
varuje Bolz. (Vedle Bolze burcuje 
v tomtéž čísle čtenáře Chrismonu 
z předkritických snů o souladu 
s přírodou též otřesná výpověď
ghanského zemědělce, který tak-
tak útěkem zachránil holý život
poté, co byl soukmenovci nařčen 
z čarodějnictví, a v novém místě
pobytu se ze všeho nejvíce obává
oživení celé aféry. Děkuji pěkně za
takovéto výstřelky v rámci „di-
vošsky nevinného" souznění s pří-
rodou!)
K odvrácené straně reformované
(kalvinistické) tradice (strachu ze
zavržení, náběhu k totální kontrole
na sborech) se v rozhovoru opako-
vaně vracejí spisovatel Jan Siebe-
link a Klaas Huizing, teolog a spi-
sovatel. Oba si z někdejší sborové i
rodinné katecheze v dětství odnesli
nejenom impulzy kladné, ale i trva-
lejší traumata. Huizing, který před-
náší teologii na univerzitě ve

Würzburgu, tvrdí: „Bible je poetic-
ká kniha." Podle Siebelinka dnes
romány přebírají roli, kterou nespl-
ňují teologové. Huizing označuje
za napínavý takový román, který
líčí vydařený lidský osud, aniž by
upadl do kýče. (Tomu prý za celé
dějiny lidstva plně dostálo „sotva
deset románů".)
Snad nejsem sám, kdo si nad letoš-
ním jedenáctým číslem Chrismonu,
kde je tolik místa věnováno strachu
v jeho nejrozmanitějších podobách
(od verze papežské přes verzi „ze-
lenou" a animistickou až po verzi
reformovanou), vzpomene na ně-
kdejšího synodního seniora ČCE
Miloslava Hájka. Ten se daným té-
matem důkladněji zabýval z teolo-
gického hlediska zhruba v polovi-
ně osmdesátých let. (Sám přitom
upřednostňoval český termín „úz-
kost" jakožto obavu, jejíž předmět
není jasně vymezen.)

František Schilla

3ET-KJ

Nejen papež se bojí

Rozsudkem ze dne 17. listopadu 2008 zrušil odvolací soud ve fran-
couzském Douai rozhodnutí prvoinstančního soudu z Lille, jímž bylo
prohlášeno za neplatné manželství, kde snoubenka nastávajícímu
lhala, že do manželství vstupuje jako panna (blíže srov. „Mýtiny"
uznání ano, nové Mnichovy ne!, ET-KJ 27/2008). Podle rozsudku
odvolacího soudu nelze panenství považovat za „podstatnou vlast-
nost osoby" ve smyslu francouzského občanského zákoníku.
Rozsudek soudu v Douai rozebírá v deníku Le Monde z 19.11.2008
Anne Cheminová v komentáři s výmluvným názvem Panenství:
odvolací soud v Douai „opětovně sezdává" manžele z Lille. 
Citujme úryvek z oficiálního odůvodnění rozsudku: „…lež, která se
netýká podstatné vlastnosti osoby, není platným důvodem ke zrušení
manželství ..." Dodejme, že svobodné dívky jsou dnes nejednou
vystaveny tlaku opačnému: Panenství jako by bylo čímsi, co člověka
společensky, občansky, lidsky degraduje. (Okolí tak nepřímo podně-
cuje dívky k výmyslům o kdovíjakých sexuálních zkušenostech.)
Zlému snu se pak – zejména u těch vnímavějších – může podobat
situace, kdy se oba protichůdné moralistní tlaky (tj. tlak náboženské-
ho společenství i tlak sekulárního okolí) zaměří na jednu a tutéž
osobu: Tancuj, tancuj, vykrúcaj… 
Rozsudek soudu v Douai má obecně osvobodivý rozměr i za takových
– jistě nikterak výjimečných – okolností. Uťal hudební doprovod k
dobovým tanečkům kolem panenství i nepanenství (v jednu chvíli až
příliš hlasitý). 

František Schilla

Tanečky kolem panenství končí

(Z německého evangelického měsíčníku Chrismon 11/2008)

V 31. čísle ET-KJ nám br. farář Josef
Veselý připomněl, jaké duchovní
bohatství přináší zvěst evangelia ve
slovu a životě Pána Ježíše Krista.
Vděčně kvitujeme a přijímáme již
samu skutečnost, že náš milý bratr
ještě ve svých „šedinách" stále při-
náší ovoce jako vykladač a služeb-
ník Slova a má co říci starým i mla-
dým členům církve. Vpravdě i o
něm platí Ježíšovo povědění: „Pro-
to každý zákoník, který se stal
učedníkem království nebeského, je
jako hospodář, který vynáší ze
svého pokladu staré i nové" (Mt
13,52). Bratr Veselý ve zmiňovaném
článku položil důraz na duchovní
obsah Ježíšova poselství – zvěsti
Žida a Mesiáše, Spasitele všech 
v něho věřících.
Já bych právě dnes v době obav 
z důsledků hospodářské krize rád
připojil to, co Ježíš jako pravý člo-
věk přináší k naší orientaci ve
věcech hospodářských. Neurážejte
se, prosím, nad touto formulací!
Vpravdě obsahuje Ježíšovo evange-
lium řadu pokynů a „znamení"
také pro naše myšlení a počínání ve
věcech hospodářských. Mladším
odborníkům ponechám konkrétní
doklady pro tuto tezi a jejich dů-
kladné prostudování. Zde bych
uvedl pouze Ježíšův vztah k majet-
ku a bohatství, jak se jeví například
v jeho varování před zaslepující
upjatostí na vlastnictví, jež může
vyústit až k modloslužbě „mamo-
nu", proměňující Boha i bližního 
v pouhé prostředky k rozmnožení
vlastního majetku. Tak doslova zní
Ježíšovo varování u Lukáše 12,15:
„Mějte se na pozoru před každou
chamtivostí, neboť i když má člo-
věk nadbytek, není jeho život zajiš-
těn tím, co má.“ Závažné doporuče-
ní nejen pro věřící křesťany, nýbrž
pro každého, kdo zachází s penězi,
ať už je „shrabuje na hromadu"
jakýmikoli prostředky (včetně spe-
kulace), nebo úpí pod břemenem
dluhů z neuvážených půjček. Toto
zotročení financemi může pak způ-
sobit lavinu všeobecného zadlužení
a inflace, rozkládající základní lid-

skou solidaritu lidí jako Božího
stvoření, tedy jako bližních. Ježíš –
pravý Bůh i pravý člověk – nás při-
šel zachránit i před zaslepením
vidinou životního zabezpečení, ano
„naplnění", na základě nahromadě-
ného majetku, pro kterou je člověk
v nebezpečí, že ztratí nejen víru v
Boha, ale i úctu k bližnímu a nako-
nec svou duši a třeba i svůj život...
Věčný život začíná již zde a nyní.

Moudře se rozhodl Bill Gates, když
svými technickými objevy nashro-
máždil své miliardy: „Dal se na
charitu" a nejednal jako bohatý sed-
lák, který stavěl větší stodoly pro
své přebytky a myslel si: „Teď máš
velké zásoby na mnoho let, klidně
si žij, jez, pij, buď veselé mysli." Ale
Bůh mu řekl: „Blázne! Ještě této
noci si vyžádají tvou duši, a čí bude
to, co jsi nashromáždil?" (L 12,18n)

Vlastimil Sláma

(K rozhodnutí odvolacího soudu v Douai)

Názory čtenářů
Pravý Bůh i pravý člověk aktuálně

Souhlasím s tím, že křesťan se má
seznamovat s politickou situací (i
starozákonní proroci to dělali), ale
článek J. Lebedy o válečném vete-
ránu Johnu McCainovi bych neo-
čekávala otištěný v Kostnických
jiskrách. Nemyslím, že v křesťan-
ských novinách je dobré psát až
oslavně o politikovi, který se
účastnil nespravedlivé vietnam-

ské války. Nadšené hodnocení
McCaina J Lebedou, kterého zná
pouze podle povrchního setkání,
aniž by znal jeho vnitřní osobní
hodnoty, mi připadá nevhodně a
zbytečně zařazené do evangelic-
kého časopisu.
S pozdravem 

J. Baumanová, 
Praha 4

Má setkání s J. McCainem

POZÝVAME VÁS K MODLITBÁM ZA BETLEHEM POČAS
ADVENTU A VIANOC
WCC. Zatiaľ čo sa mnohí kresťania na celom
svete pripravujú osláviť Advent a Vianoce v bez-
pečí svojich domovov a spoločenstiev, vianočné
sviatky v Betleheme, vo Svätej zemi - rodisku
Pána Ježiša, budú prebiehať v ťažkej atmosfére
nepokoja a neistoty. 
Kresťania z celého sveta, jednotlivci, spoločen-
stvá, cirkvi, farnosti a cirkevné zbory, ale aj kres-
ťanské organizácie sú pozvané modliť sa za spra-
vodlivosť, pokoj a bezpečnosť pre Palestínu a
Izrael, a poslať modlitbu alebo pozdrav pokoja
do Betlehema. Táto tradícia vznikla v roku 2000.  
Mnohí obyvatelia Betlehema napriek dlhotrvajú-
cej dobe ťažkých skúšok odmietajú vzdať sa ná-
deje. Pokračujú v hľadaní nenásilných spôsobov
ako sa postaviť za svoje práva a pracovať pre
pokojnú a spravodlivú budúcnosť ako Izrael-
čanov, tak i Palestínčanov. 
Ľudia v Betleheme si veľmi cenia priania a mod-
litby, ktoré im prichádzajú spoza hraníc ich regi-
ónu v čase Vianoc. Sú znameniami nádeje; po-
máhajú prelomiť sužujúci pocit izolácie, ktorý je
ich každodenným spoločníkom.

POŽIAR V CENTRÁLE BRITSKÝCH ADVENTISTOV
Watford, Anglicko – ENI. Centrálu Cirkvi ad-
ventistov siedmeho dňa vo Veľkej Británii a Írsku
zachvátil 16. novembra v poobedňajších hodi-
nách oheň. Budovu cirkvi, kde adventisti sídlili
50 rokov, úplne zničil. S plameňmi bojovalo vo
Watforde, meste na sever od Londýna, 10 poži-
arnych áut. Podľa informácií Adventistickej tla-
čovej agentúry so sídlom v Bazileji si požiar
nevyžiadal žiadne obete na životoch.

BAPTISTI VO VIETNAME ZÍSKALI OFICIÁLNE
UZNANIE VLÁDY
BWA. Baptistické zbory Vietnamu získali začiat-
kom októbra oficiálne uznanie vietnamskej
vlády. Dekrét dovoľuje tejto baptistickej jednote
„žiť podľa evanjelia, slúžiť Pánovi, slúžiť národu,
mať úzky vzťah s ľudom krajiny a konať v súlade
s národným zákonom". 
Baptistické zbory Vietnamu boli sformované v
roku 1989. Ich ústredie sídli v najväčšom viet-
namskom meste – Hočiminovom Meste. Majú
viac ako 18 400 členov, ktorí sa stretávajú vo vyše
400 podomových cirkevných zboroch v 42 pro-
vinciách a mestách krajiny. Sú jedným z 5 baptis-
tických združení v krajine. Väčšina ostatných
baptistických združení na oficiálne vládne povo-
lenie ešte len čaká.  
Vláda udelila dekrét o oficiálnom uznaní
Baptistickým zborom Vietnamu 3. októbra. 13.

októbra sa v hlavnom meste Vietnamu Hanoj pri
tejto príležitosti konala slávnostná bohoslužba.  
V máji 2006 navštívila delegácia Svetovej baptis-
tickej aliancie Vietnam s cieľom zasadiť sa za ľud-
ské práva v krajine. Návšteva delegácie bola
vôbec prvou príležitosťou pre 5 baptistických
združení, aby sa všetky spolu stretli. 
Kresťania vo Vietname tvoria asi 8% z populácie
86 miliónov obyvateľov. Protestanti, vrátane bap-
tistov, zaznamenali v poslednej dobe intenzívny
rast, hlavne prostredníctvom cirkevných spolo-
čenstiev, ktoré sa stretávajú v domácnostiach. 

VLADIMÍR PUTIN NAVŠTÍVIL NOVÚ MEŠITU
V ČEČENSKU
Moskva – ENI. Vladimír Putin, ktorý sa na čelo
ruskej politiky dostal v roku 1999 aj v súvislosti s
vojnou v Čečensku, ako jeden z prvých navštívil
obrovskú novú mešitu v hlavnom meste Čečen-
ska, Groznyj. Mešitu, údajne najväčšiu v Európe,
ukázal Putinovi v predvečer jej otvorenia 17.
októbra bývalý prezident odštiepeneckej repub-
liky Ramzan Kadyrov. Návšteva bola prejavom
otvorenejších vzťahov Ruskej pravoslávnej cirkvi
a ruskej vlády k islamskému svetu. Podľa oficiál-
nej webovej stránky čečenskej vlády ďalší
významní vodcovia, napríklad čelný predstavi-
teľ Líbye Muammar Kaddáfí, takisto avizovali
návštevu svätyne nazvanej „Srdce Čečenska".

Ekuména vo svete 48/2008

Z ekumeny



Bohoslužby
Evangelíci v Domažlicích se do-
čkali nového sborového domu,
jehož stavbu plánovali víc než 80
let. Ve stavbě, která přišla na zhru-
ba 11 milionů korun, se sešli k
první slavnostní bohoslužbě. No-
vý sborový dům Českobratrské
církve evangelické, v němž je mo-
dlitebna, byt pro faráře, prostory
pro setkání a schodišťová věž se
zvonem, stavěli v Domažlicích rok
a půl.
Sbor v Domažlicích vznikl před 85
lety a prakticky od začátku uvažo-
vali evangelíci o novém objektu.
"Jenže stavbu překazila nejdřív oku-
pace a válka a pak měnová reforma,
která znehodnotila ušetřené peníze,"
řekl ČTK farář sboru Petr Grendel. Je
přesvědčen, že nový dům poslouží k
ještě většímu rozvoji sboru a že
může sloužit i dalším lidem, nejen
evangelíkům. Sbor čítá asi tři stovky
lidí, na bohoslužby jich chodí kolem
40. "Jsou tu lidé, kteří chtějí něco
dělat. Rádi bychom byli otevření i
pro celé město, chtěli bychom, aby se
sem lidé nebáli chodit," řekl farář.
Za posledních pět let je domažlický
sbor asi třetím nově postaveným
evangelickým kostelem, připomněl
synodní senior Českobratrské církve
evangelické Joel Ruml. Zatímco na-
příklad na venkově často chodí do
sborů málo lidí, ve městech naopak
přicházejí nově jednotlivci i celé

rodiny a nechávají se křtít. "Je to
naprosto logická reakce na situaci,
kdy po 20 letech lidé do jisté míry už
hodně užili svobody a hodně si
mohli zvýšit životní standard a stále
zjišťují, že to samo o sobě ještě život-
ní plnost a štěstí nenese," míní Ruml.
Návrh moderně členěné stavby s
množstvím oken na okraji městské-
ho Hánova parku představoval pro
architekta Ladislava Schejbala vel-
kou výzvu. "Byla to i zábava a nako-
nec se to, myslím, velmi dobře poda-
řilo," poznamenal architekt. Dosud
se evangelíci scházeli v nevyhovující

budově, která původně sloužila jako
hostinec.
Zajímavostí je čtvrttunový zvon s
neobvyklým osudem. Do Domažlic
přicestoval z Náchodska, kde se
evangelický kostel pro malý zájem
lidí rušil. Zvon byl původně odlit 
z tureckého děla v německém Budy-
šíně. Na tamní kostel Marie a Marty
byl osazen v roce 1830. V roce 1899
se ale kostel musel zbořit a zvon byl
darován evangelickému sboru na
Náchodsku.

(juml) 
ChristNet.cz

KŘESŤANSKÉ DOMY "GRÜNE AU"
Samoobslužné domy - s apartmá-
ny, bungalov - zvou k rekreaci do
nádherné alpské krajiny v St.
Wolfgang. Slovo Boží, jehož je náš
dům plný, i kouzlo krajiny půso-
bí, že tu i duše může dýchat. Vý-
chodně od Salzburgu přes Linz z
Prahy asi 4 hod. Asi 45 míst, pro
skupiny i jednotlivce, křesťanská
obecenství i sportovce. Atraktivní
výlety do okolí, zubačka na Schaf-
berg 1783 m, cykloturistika, v zi-
mě sníh až do Velikonoc, pestrý
venkovský podzim - zážitek ne-
zapomenutelný! Horské túry za-
čínají přímo u domovních dveří. 
Cena: Od 15,50 do 18,50 euro/den;
mimo hl. sezonu sleva, rovněž i
děti sleva. www.christliches-frei-
zeitheim-gruene-au.de 
Jiří Potoček, tel/fax 49 553 9393. 

Č. 23
CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA V TÁBO-
ŘE HLEDÁ UČITELKU. Informace:
Ondřej Soběslavský, e-mail:
soběslavskyondrej@seznam.cz 

č. 37
FARNÍ SBOR ČCE V ROVEČNÉM hledá
kostelníka/kostelnici. Kostelnické
práce v rozsahu zhruba 20-30 hodin
měsíčně. Sbor poskytuje k užívání
bývalou faru; opravený obytný
dům s bytem 4+1 (130m2), s menší
zahrádkou, sklepem a garáží. Věřící
rodina vítána. Krásné prostředí
Vysočiny; 55 km severně od Brna.
Nástup možný na jaře 2009. 
Kontakt: FS ČCE Rovečné č. 174
PSČ 592 65, e-mail: rovecne@evang-
net.cz tel: 732 852 503. 

Č. 38

Domažličtí evangelíci otevřeli
nový kostel

Inzerce

SENIORÁT HORÁCKÝ

Českobratrská církev evangelická

DAŇKOVICE, Ne b d e 9.00 h (a c 11.00)
Daňkovice č.4, a Michal Vogl

HORNÍ DUBENKY, NE 9.00 h
Horní Dubenky č.54, f Tomáš Vítek

HORNÍ KRUPÁ, Ne 10.15 h
Horní Krupá č. 63, f David Šorm

HORNÍ VILÉMOVICE, Ne 9.00 h
Horní Vilémovice č.31, f Leonardo
Teca

JIHLAVA, Ne 8.30 h
Vrchlického 1, f Jan Keřkovský

MORAVEČ, Ne 9.30 h
Moraveč č.35, a Michal Hána

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ,  Ne 9.00h
Křenkova 151, f Zdeněk Šorm, f Mar-
kéta Halamová

OPATOV, Ne 11.00 h
Opatov č.10, a Pavel Šindler

SÁZAVA, Ne 10.00 h
Sázava č. 73, f Petr Gallus

SNĚŽNÉ NA MORAVĚ,  Ne 9.30 h
Sněžné č.60, f Michal Vogl

PELHŘIMOV - STRMĚCHY, Ne 8.45 h
(Strměchy 10.45 h)
Růžová 82, f. Michal Hána

TELČ, Ne 8.30 h
Nám. Zachariáše z Hradce 21/I, f Petr
Melmuk

TŘEBÍČ, Ne 8.30 h
Bráfova 33/561, f Aleš Mostecký, 
f Daniela Zapletalová - Grollová

VELKÁ LHOTA U DAČIC, Ne 9.00 h
Velká Lhota u Dačic č.37, a Tomáš
Vítek

VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Ne 9.00 h
U Světlé 734/24, f Pavel Jánošík

Evangelická církev metodistická

JIHLAVA, Ne 8.45
Seifertova 13, Jan Zajíc

Oznámení
K 500. výročí narození reformá-
tora Jeana Calvina pořádá obč.
sdr. Exulant ve dnech 8.-11.5.2009
autobusový zájezd do Ženevy.
Cena za dopravu a ubytování do
3.500,- Kč (stravování si zajišťuje
každý sám). 
Odjezd z Prahy 8.5. dopoledne,
zastávka v Plzni. Kromě Ženevy
navštívíme Kostnici a Bern. 
Další informace a přihlášky do
15. 2.: Pavel Čáp, Brechtova 4/778
(schr. č. 25), 149 00 Praha 4, 
pavel.cap@email.cz, 
tel.: 604 175 061. 
V přihlášce uveďte jméno a pří-
jmení, věk, adresu, tel., e-mail.
Srdečně zveme k účasti.

EVANGELICKÝ TÝDENÍK - KOSTNICKÉ JISKRY
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č. 39

Boží, který snímá hřích světa", nebo
z Ježíšových úst "Já jsem dobrý
pastýř", "Já jsem dveře", "Já a Otec"
jsou pro Jana typické. U Pavla je
nenajdeme, zato je tam mnoho slo-
ves, která označují děj, dění, jímž
Ježíš změnil úděl člověka a všeho
stvoření: smířil celý svět s Bohem.
První křesťanský sbor pochopil
Ježíše prostřednictvím jeho díla,
které vykonal pro spásu všech a
všeho. Slyšel nejprve nebo víc na
Pavla než na Jana, ač ovšem oba, ale
každý jinak, zvěstují spásu v Kristu
Pánu.
Potom se však církev pustila cestou,
kterou jsme popsali jako Janovu,
obrací pohled čtenářů svého evan-
gelia na osobu Ježíše Krista, na jeho
tajemství. Tuto změnu od Pavla k
Janovi umožnila změna císařské
politiky, která dala církvi, dosud
pronásledované, nakonec nejen
svobodu, ale i moc, bohatství a
slávu. Dnes římští katolíci hodnotí
tento císařský dar církvi veskrze
kladně: církev se otevřela světu.
Evangelíci naopak mluví o zradě,
které se církev dopustila na Evan-
geliu. Čtou o ní se souhlasem u
Petra Chelčického: Dvě velryby
(císař a nejvyšší kněz) protrhly síť
evangelia a svět se přestěhoval do
církve. Tak tomu bylo po dlouhá
staletí. Teprve reformace dala před-
nost Pavlově teologii, která hledá a
nalézá v Písmu to, co Ježíš Kristus
učinil pro naši spásu.
Nedejme se mýlit tituly, jimiž se my,
lidé, rádi ozdobujeme, často slibuje-
me nad své možnosti a schopnosti.
Častí jsou ti, kdo nechtějí vidět
meze svých možností a schopností.
Titul je svádí k pýše. Vzácní jsou ti,
kdo mají titul, jako by jej neměli a
pracují lidskému společenství k

dobrému. Těm je Ježíš vzorem, ať v
něho nevěří nebo ať raději věří, že
Bůh ho pověřil, aby svými slovy a
skutky zvěstoval pravdu a učil nás

v ní chodit, a nadto nám přinesl a
daroval zdraví, které trvá i v nemo-
ci i ve smrti.

Josef Veselý

Jsou tituly a titul

V záhlaví Konzervativního listí stojí již
po léta citát z pera velkého Evropana
Alexise de Tocquville: "Od chvíle, kdy
minulost přestala osvětlovat budouc-
nost, bloudí mysl lidí v temnotách." 
Aby mysl nás samých i našich současní-
ků netonula v temnotách, ale aby naopak
byla schopna rozumět souvislostem,
které jsou pro nadějeplné utváření
budoucnosti podstatné, pokoušíme se
vytrvale minulost naší civilizace připo-
mínat a hledat v ní myšlenky, příběhy a
osobnosti hodné následování. Tak vznikl
i soubor "Zasuté kameny", tvořený por-
tréty deseti osobností západního křes-
ťanského myšlení posledních čtyř století.
Jde o lidi z různých míst i časů; osob-
nosti vědy, politiky, umění i duchovní
služby; postavy rozsochaté a nešablono-
vité jako život sám, muže nejrůznějších
profesí a osudů – avšak každý z nich byl
tak či onak inspirován křesťanskou zvěs-
tí a stopa, kterou svým životem zane-
chali ve své době, je patrná dodnes.
Mnohé z těch "skrytých kamenů" v
základech snad ani nejsou na první
pohled vidět – přesto však by scházely,
kdyby ve své době nebyly na svých mís-
tech …

Zlatoústý těšínský pěvec 
Jiří Třanovský (1592 – 1637)

Muž, který podal důkaz, že jeden
člověk může změnit svou dobu
William Wilberforce (1759 – 1833)

Církev jako obhájkyně svobody
Lord Acton (1834 – 1902)

Muž s desítkou hlav a stovkou
rukou
Abraham Kuyper (1837 – 1920)

Don Quijote české filosofie
Emanuel Rádl (1873 – 1942)

Člověkem pro druhé
Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

K vítězství zla postačí, když dobří
lidé nedělají nic
Edmund Burke (1729 – 1797)

Kdesi mezi dr. Ransomem a myšá-
kem Rípčípem
Clive Stripe Lewis (1898 – 1963)

Je-li pravda správně pochopena,
pohne srdcem
Jonathan Edwards (1703 – 1758)

Ten, který je skutečností
Francis Schaeffer (1912 – 1984)
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Nakladatelství EMAN
Dovolujeme si Vám zaslat upo-
zornění na kompletní nabídku
knih našeho nakladatelství. 
Najdete ji na adrese 
http://eman.evangnet.cz/
Z letošních novinek připomíná-
me:
Paměti pana vikáře Šedého
Josef - kresby Ivana Urbánka, kte-
rými převyprávěl celý starozá-
konní příběh
Evangelická identita - 
sborník z farářského kurzu
Mistr ryzího snu - román Pavla
Rejchrta ilustrovaný autorem
V období do konce roku můžete vy-
užít mimořádných vánočních cen.

Tomáš Trusina, 
EMAN, Husova 656,  

256 01 Benešov, 
tel.: 317 722 215

Zasuté kameny. 
Deset postav konzervativního myšlení


