
Je kAždé káZáNí eVANgeliA
užitečNé?

FP 1,15-21

Kážeme evangelium vhod i ne-
vhod? Apoštol Pavel to dělal. Všu-
de, kam přišel, měl radostnou zvěst

na rtech. A jeho zvěstování nebylo
bez odezvy. Apoštolovo nadšení pro
hlásání evangelia ho dovedlo až do
vězení. Ale evangelium to zastavit
nemohlo. Jsou tu mnozí jíní, kteří
slyšeli a zvěstují dál.
Jedni to činí z  lásky k apoštolovi,
protože poznali Ježíše Krista jako
mesiáše, spasitele a vědí, kým Pavel
je. Jsou tu však druzí, kteří zahlédli
v  evangeliu příležitost k  prosazení
sebe sama, příležitost snadné obži-
vy, nebo protože snad závidí apoš-
tolovi, co pro evangelium dokázal. 
Bůh dokáže mnohé. Apoštol Pavel
je přesvědčený o tom, že jakékoliv
kázání evangelia si Bůh nakonec
obrátí v dobré. 
Přemýšlím o tom, jak zvěstuji já.
Jaké jsou mé pohnutky. Mám před

očima „apoštoly“ naší doby, jako by-
li Matka Tereza nebo Bruce Olson...
– Bručko… a nakonec sebe. Mé zvě-
stování a služba nepřináší takový
užitek. Ovšem jako oni i já následuji
Krista. Jdu za ním, protože vím, že
mě zachránil z nicoty a o to se chci
rozdělit s druhými. Ne vždy to dě-
lám dobře, ne vždy vidím ovoce.
Mám s tím proto přestat? Nebyl
bych pak právě takovým vypočítav-
cem, jako byli ti, o kterých mluví
Pavel? Věřím, že přes moji nedoko-
nalost si můj život, moje zvěstování
může Bůh použít pro to, aby radost-
ná zpráva evangelia přinesla ještě
mnohý užitek tady na zemi.

Martin Švehla, 
2. kazatel ECM Horní Počernice,
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Poselství k neděli laetare 

Nebudete mít ve své víře jasno,
pokud budete v zajetí domněnky, že
ve víře jde o něco tajemného a v kaž-
dém případě nejasného. Není to
pravda. Písmo svaté, které o Bohu a
víře svědčí, je matematicky přesné
v tom, jak ukazuje k jedinému člově-
ku, jenž nám všem pomůže k vysvo-
bození v životě i ve smrti. To mluví-
me o křesťanské víře, která ovšem
není tak jasná jako islám, jenž ji shr-
nul do určitých povinností a postojů.
Křesťanská víra nepřikazuje, kdy
máme sedět nebo vstát nebo co
máme jíst a pít, nelze ji označit jako
něco. Samo okolí, ulice ji pojmeno-
vala jako vztah k osobě – vzpomíná-
te si, že to bylo hned zpočátku 
v Antiochii syrské, kde učedníci byli
nazváni Kristovci, křesťany. Jméno
Krista, vzývané, oslavované v  pís-
ních se dostalo až k lidem na ulici. To
je pro nás neobyčejně významná
zpráva, která nás nutí odstranit ze
svého pohledu víry všechno ostatní
a ovšem i Boha, Hospodina, jehož
ctila a vzývala židovská synagoga.
Snažte se mi rozumět: Bůh poslal
svého Syna na svět, abychom v něm
měli vykoupení a odpuštění hříchů.
Kde se to děje, tam jsme „v králov-
ství milovaného Syna“ (Ko 1,13,14).
Slyšte: my, křesťané, žijeme v králov-
ství Božího milovaného Syna, Ježíše
Krista. V pohledu víry ve vykoupení
a odpuštění je Syn první na řadě a
jediný ve významu, ač je to Otec,
který vyvoluje a posílá Syna a nikdy
naopak, a je to Otec, kdo zplodí Syna
ze své podstaty. Konečná hierarchic-
ká skutečná nadřazenost patří Bohu
Otci.
Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spa-
sen ty i dům tvůj – tento výrok z úst
apoštolů Pavla a Silase ve Filipech
na druhé misijní cestě (Sk 16,31)
může dobře označit obsah celého
Nového zákona i celého Písma.

Jméno Ježíše Krista je v něm napros-
to dominantní, bez konkurence.
Věřící věří v  Pána Ježíše, chodí
s ním, jsou s ním a chtějí být s ním.
Všechny životní trampoty a strázně
překonávají nebo se s nimi smiřují,
protože nejsou na ně sami. Apoštol
Jan za ně vyslovil, kam až sahá jejich
víra: kdo věří v  Krista, má život
věčný – ne až potom, už teď. A přece
je tu ještě jeden nepřítel, smrt. Pro
toho, kdo věří a chodí s  Ježíšem 
v jeho světle, chmurný portál smrti
zrazuje sám sebe, otevírá se, neboť se
přiblížil Silnější, který je s tebou, s vě-
řícím. Stále se vezeš.
To už jsme si odpověděli na otázku,
kde je teď moje zemřelá žena. Když
jí smrt zavřela oči a zastavila srdce,
vypadalo to tak, jako by už nikdo
nemohl smrti překazit, aby dokonči-
la své dílo. Z krematoria mi poslali
její popel v  urně řádně evidované,
jako na potvrzení, že zemřelá je stále
v  rukou nepřítele. Biblické zprávy
v té věci (1 a 2 Te a 1 K 15) nehledají
pro naše zesnulé útěchu v  tom, že

„jsou v Božích rukou“, nýbrž uvažu-
jí o jejich cestě s Kristem tak podrob-
ně, že se čtenář táže, má-li je brát
vážně a pak také: má to apoštol
z  přímého zjevení, nebo ze svého
myšlení víry?
Soudím, že myšlení víry umí rozvi-
nout základní věty křesťanského
vyznání a jejich základu se nevzdá-
lit. Správnost tohoto domýšlení zjis-
títe tak, že jeho výsledek vyslovíte
paralelně se základní větou vyznání,
a nevznikne mezi nimi žádný ne-
soulad. Víra nejen věří, také myslí.
Tomuto myšlení poskytuje Písmo
směrnice, aby nesklouzlo do nábo-
ženského blouznění. Příklad myšle-
ní víry nám podal apoštol Pavel,
jenž jednu chvíli ve vězení, z něhož
by nemusel vyjít, uvažuje takto:
touží odejít a být s Kristem, ale vidí,
jak potřebný je pro zvěstování evan-
gelia v Makedonii. Zůstal tedy, aby
byl ku prospěchu a k  radosti filip-
ských věřících. V  obou případech
jde mu o Krista nebo o jeho evange-

Chceme mít jasno ZAostřeNo NA blíZko

Možná, že namítnete: co je to za otázku? Na lidech přece nezáleží,
vzorem nám má být jen Kristus. Ale když pak slyšíte ve zprávách, že
nějaký křesťanský fundamentalista z Norska povraždil tábor mláde-
že, jen žasnete. Co na tom, že do sboru nechodil? Co na tom, že taměj-
ším protestantům nemohl přijít na jméno? Veřejnosti je to myslím
jasné.
Naštěstí pro nás věřící společnost prozatím vyhodnotila výše uvede-
ný ostudný čin jako akt psychicky narušeného jedince, který nespráv-
ně pochopil náboženství. Nicméně, jakmile jsem se dozvěděl, že prý
šlo o křesťana, tak jsem očekával, že jej jeho domovský sbor okamži-
tě vyloučí, anebo že někdo dementuje, že členem sboru byl. To se
bohužel nestalo. A tak jistá pachuť z víry v lidech přece jen přetrvá-
vala.
Jak ale odlišit čin jedince a čin celku? Není přece křesťan jako křes-
ťan! Starozákonní lid úzkostlivě dbal na čistotu svého společenství,
protože hřích jednoho člověka mohl dopadnout na všechny.V kontex-
tu Kristovy milosti jsme křtem zbaveni těchto hříšných pout, ale je
správné nechat znevažovat důstojnost Církve, která reprezentuje vůli
Boha na Zemi?
Toto vše je podnětem k zamyšlení nejen pro církev v Norsku, ale i pro
nás. Domnívám se, že jsme často haněni pro věci, které jsme nespá-
chali a ani neschvalovali. Většinou jsou v médiích slyšet názory je-
dinců, ale hlas církve jako celku odeznívá do neznáma.
V minulosti jsem i já nesprávně odsuzoval jiné církve na základě
konání konkrétního jedince. Zrovna nedávno jsem měl možnost
pozorovat jednoho heretika - sektáře v jednom jím narušeném občan-
ském sdružení, který se bez jakéhokoliv teologického vzdělání a
pověření deklaroval jako pastor letničního Křesťanského společen-
ství. Po nějaké době mě však evangelický farář upozornil. "Ale to je
divné, letniční v tomhle většinou mají disciplínu, raději si to ověř." A
tak jsem napsal na radu KS. A odpověď: dotyčný nebyl pastorem a ani
nebyl pověřen k vedení domácí skupinky s odůvodněním, že v něm
pastýřské poslání musí teprve uzrát.
Od té doby jsem raději v soudech opatrný. "Nesuďte, abyste nebyli
souzeni" platí zejména na soudy kolektivní. Hodně lidí si dává pozor
na to, co řeknou, aby se nedotkli nějakého konkrétního jedince. Ale
když se hovoří o těch druhých všeobecně anonymně, jako by bariéry
vyjádření a výroků padaly.
V této souvislosti, necitujeme-li Boží Slovo, zdržme se ukvapených
výroků na cikány, židy, muslimy, homosexuály, rusáky, Američany a
kdovíco ještě. Bible říká jasně, kdo koná špatně, a my to víme. Raději
však dbejme na čistotu vlastního společenství, unávejme pokoru a
kázeň. Jen tak může církev znovu nabýt společenské úcty, která vy-
plývá z jejího poslání.

Ivo Kraus

Není křesťan jako křesťan

S přibývajícím časem narůstá ne-
smírný počet veškerých omezení a
smluvních vztahů ohledně využití
sociálních sítí aj. webových stránek.
Lidé se tak dostávají do větších a
větších závislostí ohledně využívání
virtuálního prostoru. 
Právě přítomnost ve virtuální spirá-
le oddaluje společnost od reality,
dokonce ničí lidské osudy a životy.
Již bylo mnoho sebevražd z tzv.
kyberšikany. Elektronický svět je
dobrým společníkem při adresném
a zodpovědném užívání, ale při ne-
zodpovědném užívání může způso-

bit chaos a úpadek v osobním i pro-
fesním životě. 
Již ve světě existuje "předražená"
odvykací kúra ohledně závislostí na
internetu. Z lidského neštěstí se bo-
hužel vytvářejí podnikatelské zámě-
ry, vždyť jsou velmi výnosným byz-
nysem. 
Virtuální spirála se jeví jako Pan-
dořina skříňka, a proto je na součas-
né společnosti, aby uvažovala o
všech okolnostech, co se týče využi-
tí virtuálního světa.

Václav Kovalčík, 
Náchod

Terezínský památník - viz str. 2

AktuAlitA

Dokončení na str. 2

Virtuální spirála
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luteráNi PomáhAJú hAiti

(www.elca.org). Záväzok Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike k Haiti
sa pomaly začína napľňať. 2. februára bolo slávnostné stretnutie v dedine
Gressier, ktorá bola v roku 2010 postihnutá zemetrasením. V rámci projektu
Svetového luteránskeho zväzu sa tu v roku 2012 postavia obydlia pre 1200
ľudí. Evanjelická luteránska cirkev v Amerike podporila projekt za 3,5 mil.
dolárov. Jej pomoc nezostáva iba v  rovine financií. Úzko spolupracuje
s Luteránskou cirkvou na Haiti pre pomoc postihnutým, zriadila dve sanit-
né miesta v  Gressier a  blízkom Sapolille. Pomáha dodávať čistú vodu
a základné sanitné prostriedky pre 17 000 ľudí, a tak zamedzuje šírenie cho-
lery. Projekt novej dediny má byť ekologický. Postaví sa 200 domov, ktoré
budú fungovať na solárnu energiu. Súčasťou priestorov bude aj detské ihris-
ko a  multifunkčné spoločenské centrum. „Sme cirkvou, ktorá je hlboko
zakorenená v Božej misii na obnovu spoločenstva,“ povedal reverend Rafael
Malpica Padilla, výkonný riaditeľ svetovej misie Evanjelickej luteránskej
cirkvi v Amerike. Pokračoval: „Tento projekt „je znakom nádeje, pokusom
ponúknuť nový začiatok pre rodiny, ktoré stratili svoje domovy pri zemet-
rasení. Nie je izolovaný od ďalšej práce, ktorú koná Luteránska cirkev na
Haiti.“

CírkeVNí exPerti uVítAli PostoJ eVroPské rAdy k eutANáZii

Štrasburg, Francie (ENI news). Církevní zástupci vyzývají křesťany, aby se
znovu zamysleli nad tématem eutanázie po tom, když Evropská rada slo-
žená ze čtyřiceti sedmi členů přijala nové usnesení. „Je důležité, aby lidé
souhlasili se stejným formulováním definic,“ řekl Richard Fischer, výkon-
ný tajemník Komise pro církev a společnost Konference evropských círk-
ví. „Je zároveň potřebné jasně odpovídat na konkrétní otázky lidí, když se
ptají, co by se jim mohlo stát v určité situaci. Lidé si často pletou eutanázii
a asistovanou sebevraždu s jinými zákroky, ty jsou však v praxi různých
evropských zemí rozdílné,“ konstatoval francouzský luterský farář.
Usnesení z 25. ledna odsuzuje eutanázii, ale podporuje přání pacienta, jak
by se s ním mělo zacházet v případě zdravotních komplikací (odmítnutí
lékařské pomoci atd.) a udělení plné moci podle výběru pro pacienty, kteří
čekají na smrt. 

PreZideNt sVetoVého luteráNskeho ZVäZu ZAslAl
PAstorálNy list eVANJelikom V Nigérii

Ženeva (LWI). Prezident Svetového luteránskeho zväzu biskup Munib
Younan (Munib junan) vyzval dva milióny evanjelikov v Nigérii, aby pokra-
čovali v boji za spravodlivosť uprostred extrémistického násilia voči kres-
ťanským a moslimským zborom. Podľa mediálnych správ bolo od Vianoc
veľké množstvo veriacich zavraždených. Vraždy zrejme vykonala islamis-
tická skupina Boko Haram.  V jednom pastorálnom liste zo 16. januára adre-
sovanom  Evanjelickej cirkvi v Nigérii vyzval biskup Younan (junan) cirkvi,
aby naďalej pracovali na odpustení a zmierení v nepokojmi  otrasenej kraji-
ne. „Zostaňte vytrvalo vo svojom povolaní. Prinášajte Božiu lásku všetkým
ľuďom. Prekonajte zlo dobrom, aby extrémizmus nedostal žiadnu šancu...,“
napísal v pastorálnom liste Younan.  

Ekuména vo svete

Z církví doma i ve světě

lium. Přečtěte si ten oddíl Fp 1,21-26,
jímavě dokládá apoštolovo myšlení
víry, které obsahuje jeho život i smrt.
Opakujeme svou otázku: kde jsou ti,
kdo právě zesnuli? V 1. listu Tesalo-
nickým v  dlouhém odstavci ve 4.
kapitole apoštol píše: „Bůh ty, kdo
zemřeli ve víře v  Ježíše, přivede
spolu s  ním k  životu.“ Další slova
však naznačují, že by jejich definitiv-
ní úděl mohl nastat teprve při pří-
chodu Páně. Do té doby – teď mluví
naše myšlení víry  - budou v čekárně
bez Pána? Je studené to naše myšle-
ní a je v  rozporu se zjeveným uče-
ním apoštola Jana, že věřící je
s  Ježíšem tak spojen, že ani smrt
nemůže na tom nic změnit, což se
nám jeví jako jasné sdělení, že věřící
nebudou na Ježíše někde čekat,
vždycky budou s ním, nikdy nebu-
dou sami. Proto zvedáme hlavu od
prachu, od urny, od hřbitova, své
zemřelé máme blízko, tak blízko, jak

je nám blízko Ježíš, s nímž přebývají
bezprostředně. Když v  něho věřili,
byli v učení, poznávali ho prostřed-
nictvím jeho slova a jeho prostřední-
ků - církve a jejích služebníků. Nyní
se s  Ježíšem drží za ruce nebo jsou
v jeho náruči. Jsou nám tedy tak blíz-
ko jako je nám Ježíš, jenž nás slyší,
když s  ním nebo o něm mluvíme.
Slovo je jediné, které proniká odtud
tam. Není to možnost, abychom i
my mohli mluvit ke svým zesnu-
lým?
Ta blízkost, o níž raději myslíme a
mluvíme, je opakem důkladně pro-
vedeného vzdálení: úmrtní list
s  razítkem, řádně uzavřený hrob
betonem nebo těžkým kamenem a
na něm jméno na důkaz, že zesnulí
nepatří nám, ale sami sobě nebo
smrti. Což jste neslyšeli z řídící věže:
Ztratila se z  obrazovky! Musíte si
zvyknout žít bez ní. A vskutku, je to
tak, vidíme na každém kroku, že jí
není, ale a přesto Písmo nám zjevuje,

že nejenom bude, už je, ale jiným
způsobem bytí v  novém těle, které
slyší a vidí, je s Ježíšem. Proti všemu
opačnému zdání panuje ŽIVOT.
Dospěli jsme ke konci svého hledání
jasnosti o údělu našich zesnulých.
Měl jsem na tom konkrétní osobní
zájem. Ptal jsem se, kde je moje žena:
tady se mnou není, tam taky není,
hrob je prázdný, v urně mám jen tro-
chu jejího popela. Je s Ježíšem a oče-
kává vzkříšení všech v den D.
Naši zesnulí věřící jsou nám blízko,
protože jsou s  Ježíšem. Věříme, že
vidí a slyší, i když nemohou zasaho-
vat do našich věcí (L 16,26). Chce-
te-li se s nimi „stýkat“, nezapomeň-
te, že ještě blíž máte své drahé pří-
buzné, bližní i blízké, kteří první a
právem očekávají od vás slovo lásky
i užitečného vzdělání. Takové slovo,
promluvené nebo odeslané včas, je
jako pohlazení, jehož jsme všichni
potřební, teď a zde. 

Josef Veselý

Chceme mít jasno
Dokončení ze str. 1

„Vždy bych řekl jen, že něco umím
lépe. Nikdy, že jsem lepší,“ zdůraz-
ňuje Wolfgang Huber. Zredukování
člověka na jediný aspekt podle něj
„neodpovídá plnosti našeho lid-
ství“. 
Redakční rozhovor s biskupem Hu-
berem, který do roku 2009 stál v če-
le rady Evangelické církve v Ně-
mecku (federace německých pro-
testantských církví) a nyní je čle-
nem Německé rady pro etiku, a
s Ines Geipelovou (za komunistů
vrcholovou sportovkyní, nyní pe-
dagožkou na herecké akademii)
stojí stejně jako celé únorové číslo
celoněmeckého protestantského mě-
síčníku Chrismon ve znamení pro-
testantské postní akce „7 týdnů
bez“, tj. 7 týdnů bez falešné ctižá-
dosti (blíže viz www.7-wochen-
ohne.de). Dodejme, že jeden z nej-
známějších českých trestně-práv-
ních případů poslední doby (vraž-

da Václava Kočky mladšího Bohu-
mírem Ďuričkou) vznikl z hádky,
kdo z obou zúčastněných je „lepší
člověk“. Mezi církevníky se ctižá-
dost jevit se lepším člověkem (vyjá-
dřeno po pavlovsku: lepším „sta-
rým Adamem“) namnoze projevuje
kontrastním vyzdvihováním vlast-
ních historických zásluh … 
Téma „plnosti lidství“ se v obměně
vrací, když Geipelová přiznává
fobii z víceúrovňových parkovišť,
Huber pak nešikovnost v řemesl-
nických a domácích pracích. (V tu-
zemsku býval, co pamatuji, dáván
začínajícím kazatelům za příklad
ten či onen, co dokázal „zastat zed-
nickou“. Toto letité převracení pro-
fesních a lidských priorit se pamět-
níkům zpřítomnilo v plné absurditě
zcela nedávno, když se o zesnulém
Václavu Havlovi starousedlíci od
Hrádečku do médií vyjadřovali
jako o „nešikovi“ …)

Po připomenutí ideologického zne-
užívání dětí ve východoněmeckém
sportu Geipelová prohlašuje, že 
v honbě za efektivitou se nyní zne-
volňujeme sami: „Málokdy existo-
vala generace tak ochotná nechat se
zneužít jako ta současná ...“ Huber
přitakává: „Všední den dětí nesmí
být skrz naskrz naplánován …
Život dětí nesmí být od počátku
zredukován na jejich užitnou hod-
notu.“ A v souvislosti s postní akcí,
která byla zahájena ranními boho-
službami ve Frankfurtu v neděli 26.
února 2012, upozorňuje na smysl
dobrovolných (sebe-)omezení: „Spor
o ochranu neděle … je koneckonců
sporem o čtyřiadvacetihodinovou
disponibilitu člověka pro práci a
spotřebu.“ (Doplňme: v tuzemsku
se žel – na rozdíl od Německa nebo
Slovenska – žádný veřejný spor o
ochranu neděle nevede.)

František Schilla

bez falešné ctižádosti
(Z německého protestantského měsíčníku Chrismon 2/2012)

“Je to od nás příliš daleko,” odpověděla mi pracovnice
jedné filmové instituce, když jsem se ptal, zda se náhodou
neplánuje natočení celovečerního filmu na téma největší
hromadné vraždy československých občanů v dějinách,
totiž likvidace Terezínského rodinného tábora v Osvětimi
v roce 1944.
Jak to myslíte, “daleko”, zeptal jsem se. Po celém západ-
ním světě se točí tolik filmů na téma holokaustu ve všech
jeho fázích od nástupu nacismu přes transporty, koncent-
rační tábory, pochody smrti až po repatriace a následky
holokaustu do dnešních dnů, česká kinematografie při-
tom vůbec není pozadu, od roku 1945 až dodnes se natoči-
la celá řada zajímavých snímků s touto tematikou. Proč je
to příliš daleko? “Jaksi pocitově,” odpověděla. “Česká
společnost to prostě nevnímá jako své současné téma.”
Pochopil jsem, že ta paní moc dobře ví, o čem mluví, a
zamrazilo mě. Podobnou reakci jsem ke svému zklamání
obdržel téměř od všech organizací, které mají s tematikou
holokaustu něco společného.
Naše generace (narozená v šedesátých letech) se ve škole
o holokaustu nedozvěděla, židovská otázka byla tabu a
pokud byla naznačena, obdržela okamžitě záporné zna-
ménko komunistického antisemitismu. Důsledek je ten,
že většina lidí v této zemi dnes vůbec neví o tom, že 
v Osvětimi-Birkenau došlo v roce 1944 k největší masové
vraždě našich spoluobčanů v dějinách tohoto státu, která
mnohonásobně svými počty obětí převyšuje vyvraždění
Lidic a Ležáků za II. světové války nebo dokonce i te-

roristický útok na WTC v New Yorku 11. září 2001!
Impuls PAMATUJ! usiluje o to, aby se v naší společnosti
začala nově připomínat tato největší masová vražda v na-
šich dějinách, a to těmi nejdůstojnějšími formami jako
jsou smuteční oznámení, přednášky, besedy, koncerty,
divadlo, promítání filmů, literární večery, pietní akce,
smuteční bohoslužby atd. Jsme si vědomi, že Židovská
náboženská obec, Terezínská iniciativa a Židovské muze-
um své vzpomínkové akce samozřejmě mají. Tato iniciati-
va do nich nijak nezasahuje. Jejím cílem je probudit vět-
šinový “zbytek společnosti” z letargického spánku a
vybídnout ty, jejichž rodiny nebylyly postiženy holokaus-

tem, aby vyjádřili své znepokojení, smutek, lítost a soucit
se spoluobčany, kteří jakožto nevinní lidé byli bezdůvod-
ně zavražděni. Jejich množství je srdceryvně obrovské.

Impuls PAMATUJ! na zmařené životy Terezínského
rodinného tábora (TRT) vybízí ke vzpomínkovým akcím
největší hromadné vraždy československých občanů v dě-
jinách tohoto státu:
* V noci z 8. na 9. března 1944 bylo zavražděno 3 792 tere-
zínských vězňů včetně 256 dětí
* V noci z 10. na 11. července 1944 bylo zavražděno na 3 000
terezínských žen a dětí
* V noci z 11. na 12. července 1944 bylo zavražděno zbýva-
jících přibližné 3 500 vězňů z Terezína
Terezínský rodinný tábor přestal existovat (www.holo-
caust.cz)

Každý vážný zájemce o účast na impulsu PAMATUJ! na
zmařené životy TRT obdrží podle svého zájmu:
* Doporučený postup při organizaci vzpomínkové akti-
vity
* Seznam hraných filmů o holokaustu v rámci celosvětové
kinematografie
* Zdroje informací o největší hromadné vraždě v dějinách
naší země

Marek Šlechta
lektor o antisemitismu a holokaustu

Vzpomeňte na největší vraždění v dějinách našeho státu!

impuls: Pamatuj! na zmařené životy terezínského rodinného tábora

Dobová fotografie
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"Ale co vlastně jsi ty? Němec ne, i
když jsi celé Německo, ne Čech, i
když jsi narozen v Čechách, ještě 
k tomu ve státě, který předtím neexi-
stoval. Úžasné. Nejsi Rakušan, pro-
tože Rakousko bylo a ty budeš.
Nemáš vlast." Marina Cvetajevová v
dopisu R. M. Rilkovi. 
Společně se Stefanem Georgem a
Hugo von Hofmannsthalem je Rilke
jedním z velkých tvůrčích zjevů ně-
mecky psané poezie našeho století a
zapsal se i do historie prózy. Tento
velký lyrik neudělal nic jiného, než
že přivedl poprvé německou báseň
k dokonalosti, prohlásil o něm ra-
kouský spisovatel Robert Musil.
Jako člověk trpěl Rilke vykořeněnos-
tí, části jeho životopisu se čtou jako
cestovní deník. Měl slabost pro vše
aristokratické, rád pobýval na síd-
lech svých šlechtických mecenášů,
ale úzkostlivě střežil svou tvůrčí
samotu. Jeho dopisy jsou řečeno s
Franzem Werfelem monology jeho
samoty a zároveň básně v krystalic-
kém stavu, umělecká díla člověka,
který vše, co chce říci, dovede pouze
zbásnit. Schopnost porozumět sku-
tečnosti nepatřila k Rilkovým před-
nostem, proto se nevyhnul politic-
kým iluzím a zidealizovanému vní-
mání světa, zejména Ruska.  
4. 12. 1875 se v Praze v Jindřišské
ulici narodil Sofii a Josefu Rilkovým
syn René Maria. Otec byl úředníkem
na dráze, matka, pocházející ze zá-
možné pražské německé rodiny, mě-
la umělecké sklony a později, když
už s manželem, jehož společenské
postavení bylo nižší, nežila, vydala
dokonce fiktivní deník. 
První léta školní docházky absolvo-
val René v piaristické obecné škole 
v Panské ulici, oblíbené u vyšších
vrstev německé Prahy. Pak ho rodiče
poslali do vojenských škol v Sankt
Pöltenu a Hranicích na Moravě. Pro
chlapce to byla velká změna, protože
ho matka vychovávala způsobem
vhodným spíše pro dívku. Jak se 
s tím vyrovnal, není zcela zřejmé,
dospělý Rilke sice hovořil o této
době s odporem, ale mohlo jít i o ja-
kousi sebestylizaci. Jisté je, že v roce
1891 odešel Rilke z Hranic ještě před
ukončením školy na obchodní aka-
demii do Lince, kde však nevydržel
ani rok. V nastalé situaci přinesla ře-
šení nabídka strýce Jaroslava Rilka,
který přišel o oba syny, že ponese
výlohy na Reného studia, pokud se
synovec uvolí převzít v budoucnu
jeho advokátní kancelář. Této příle-
žitosti se Rilke dychtivě chopil, složil
roku 1895 maturitu a zapsal se na
pražskou universitu. Jeho pozornost
však nepoutaly ani tak přednášky 
z práva jako spíše dějiny umění a
vlastní básnické pokusy, jejichž za-
čátky spadají patrně již do doby
hostování na obchodní akademii.
Mladý adept básnictví se také popr-
vé zasnoubil, jeho vyvolená byla
neteř Julia Zeyera Valérie Davidová-
Rhonfeldová, která mu finančně po-
mohla s vydáním jeho první sbírky.
O Vánocích 1894 vyšla Rilkova bás-
nická prvotina Život a písně, která
přes jistou odvozenost prozrazuje
Rilkův osobitý talent a bývá považo-
vána za dílo zahajující slavnou éru
pražské německé literatury. Z autoro-
vy druhé sbírky Obětina Lárům
(1895), která dokazuje, jak byl básník
se svým rodným městem spjat a že
do sebe vstřebal i leccos z českého
prostředí, dýchá kouzlo staré Prahy,

jakou si dnes snad už ani neumíme
představit, i života v jejích domech a
kostelích. Ve Svatováclavské kapli
žhnou karneoly, Malá Strana má svůj
tichý půvab, před nádherným dó-
mem stojí žebrák a prosí. Autor čte
verše Jaroslava Vrchlického a nako-
nec neví, zda ho omámily ony, či vů-
ně chryzantém. Samostatnou báseň
věnoval mladý básník nejen pověst-
mi opředené postavě rabiho Löwa,
ale i druhé pražské defenestraci.
Roku 1896 se Rilke přestěhoval do
Mnichova, kde se seznámil s Lou
Andreas-Salomé, spisovatelkou ra-
dikálních názorů narozenou v Rus-
ku, s níž ho po celý život pojilo velmi
těsné pouto. Na její popud si změnil
první křestní jméno na Rainer a ná-
sledoval ji i do Berlína. Tam vznikla
na podzim 1899 údajně za jedinou
noc první verze Písně o lásce a smrti
korneta Kryštofa Rilka, sepsané 
v rytmické próze lyrickým jazykem
s množstvím metafor, která se po-
stupně stala Rilkovým nejznámějším
dílem. V témže roce podnikl Rilke s
Lou cestu do Ruska, při níž navštívil
i L. N. Tolstého, a o rok později se
tam vypravil sám. Pobyt v Rusku
měl zásadní význam pro utváření
jeho básnické i lidské osobnosti.
"...Všechno, co se týká staré Rusi, té
nezapomenutelné tajemné zkazky,
mi nepřestalo být blízké, drahé a
posvátné a patří navždy k základům
mého života," napíše ještě necelý rok
před smrtí Leonidu Pasternakovi,
otci slavného básníka.  
V prvním desetiletí našeho století
prochází Rilkova tvorba hlubokým
přerodem, jehož důkazem je i sku-
tečnost, že básník v té době přepra-
coval některá raná díla. Jeho výraz se
vyznačuje větším významem sym-
bolu a novým vztahem k věcem. Ne
nadarmo si autorův románový dvoj-
ník Malte L. Brigge uvědomuje, že
"básně nejsou pocity, jak si to lidé
myslí, ale jsou to zkušenosti". Nové
pojetí básnické tvorby se projevi-
lo jak v "Knize obrazů" (1902) tak i 
v "Knize hodinek" (1905) inspirova-
né setkáním se zbožností ruských
pravoslavných mnichů i "Nových bás-
ních"(1907), v nichž autor zpracová-
vá antické i biblické motivy a zážitky
z cest. Krásnou ukázkou básně o
"věci" je báseň "Růžová hortensie". 
Román "Zápisky Malta Lauridse
Brigga" pokládaný za Rilkovo nejzá-

važnější prozaické dílo se vyrovnává
s pocity člověka v moderním velko-
městě. Paříž, v níž se Malte ocitá, je
město bídy, nemoci a utrpení, napo-
lo stržené domy bezcitně odhalují
intimní stopy života bývalých ná-
jemníků, smrt v nemocnici, kam
chodí umírat chudí, je tuctově ano-
nymní. Protikladem tohoto světa
jsou vzpomínky na Maltův dánský
domov. Malte se pokouší vzdorovat
odcizení a únavě životem, ale cítí, že
se v něm odehrává cosi, co ho začíná
ode všeho vzdalovat a oddělovat.
Rilke v Zápiscích postihl situaci lid-
ského individua ztraceného v laby-
rintu moderní společnosti, zejména
problém odcizení, který je - i když 
v jiném ztvárnění - i tématem Franze
Kafky či literatury ovlivněné existen-
cialismem. 
První světovou válku prožil Rilke po
krátkém intermezzu ve Válečném
tiskovém odboru ve Vídni jako civi-
lista v Mnichově, a když tam byla po
porážce Německa vyhlášena Bavor-
ská republika rad, nechal se strhnout
nadšením. To mu posléze vyneslo
vyhoštění, ale naštěstí mu udělilo
občanství Československo, a tak
mohl poslední léta života strávit v
klidu na zámečku Muzot ve Švýcar-
sku. V roce 1922 básník překonal
určitý tvůrčí útlum, do něhož upadl
po první světové válce, a dokončil
Elegie z Duina, nazvané podle zám-
ku jeho dlouholeté příznivkyně
kněžny Marie Thurn-Taxisové, které
svou šíří objímají celou duši člověka
a oslovují ji hlubokými myšlenkami
vyjádřenými prostými a zároveň
nevšedními obrazy, a napsal i Sonety
Orfeovi tematicky na ně navazující.
29. prosince 1926 básník zemřel na
leukémii v sanatoriu Val-Montu. Ril-
kovo dílo, které se od skromných za-
čátků vzpíná až k vrcholu Elegií 
z Duina, nelze pominout z vývojo-
vých souvislostí poezie nejen němec-
ky psané, ale i světové.      
"Jak jako stavitelé katedrál, podobni
semenům, hned vzešli a rostli a kvet-
li a nic nezbývalo, ... tak jsou dopo-
sud pro mne zhola nepostižitelní
velcí minulí i současní básníci; za
každého z nich je tu věž a zvon jeho
srdce," napsal kdysi Rilke. Snad tlu-
kot jeho básnického srdce, které pro-
žilo a procítilo i naše problémy,
zaslechneme alespoň občas i my. 

Mgr. Jindra Broukalov, Ph.D.

Co řekneme dětem?
úvaha o vzkříšení inspirovaná recenzí Pavla říčana
Pavel Říčan upozornil v 7. – 8. čísle tohoto týdeníku na knížku Nica ter Linden
„Povídá se…“ a připomenul problém křesťanské výchovy i křesťanské víry
vůbec. To, co psycholog a teolog Pavel Říčan pověděl, bych rád doplnil. 
Ke knížce bych byl kritičtější. Když někdo vykládá starý text  (v tomto případě
Bibli), znamená to, že tomu textu přikládá určitý význam. A je neodpovědné (a
samozřejmě neprofesionální), když nepředpokládá, že ten text by mu mohl
povědět něco nového, a vykládá jej tak, aby odpovídal tomu, co si sám ví. Autor
sice z jednotlivých příběhů vyvozuje určitá ponaučení a vybízí k rozhovoru, ale
nepokusit se vážně vzít oddíly o Ježíšově vzkříšení je povážlivé. I dítě pochopí,
že to, co v Bibli čteme o Ježíšově vzkříšení, neznamená jeho zázračné znovuoži-
vení (resuscitaci). Potom bychom se museli ptát, kdy tedy doopravdy zemřel. Ve
vzkříšení jde o víc, jde o naději člověka. Ježíš je „prvorozený z  mrtvých“.
Vzkříšení je nejzávažnější výraz pro to, co je dostupné jen svědectvím (akt vz-
kříšení nikdo neviděl). Někdy se v Bibli místo o vzkříšení mluví o tom, že Ježíš
byl „vyvýšen“: Ježíšovým příběhem se otvírá (zjevuje) nová skutečnost, něco, co
člověk běžně nevnímá, ale co přesto je pro něho rozhodující („nahoře“ je  obraz
pro klíčovou pozici), co  působí na naše srdce a mysl a provází nás až za smrt. 
Tohle píši pro dospělé, pro rodiče, ale jsou to věci, které s mírným zjednoduše-
ním lze vysvětlit už dětem ze základní školy. Můžeme jim ukázat, jak pro to, co
dosud není běžnou zkušeností, musíme užívat přirovnání a metafory, a jak je
musíme užívat důsledně a přesně.  Lze jimi vysvětlit, že ve starověku vyjadřo-
vali lidé význam událostí tím, jakým způsobem je vyprávěli, i to, že na celý
Ježíšův život hleděli očima velikonoční zkušenosti. Odrazilo se to i ve způsobu
vyprávění o některých jeho zázracích. I když někdy nedovedeme přesně odlišit,
co je událost a co je vyjádřením jejího dosahu, musíme přepokládat, že základem
byly skutečně neobvyklé činy, jinak by se o nich nedochovaly záznamy. Pavel
Říčan má pravdu: Bible nemusí být na omylu všude tam, kde se rozchází s vě-
deckým světovým názorem, přesněji s přírodovědným obrazem světa. 
Především však děti a vnuky zaujme už to, že k takovým příběhům sami bude-
me přistupovat s vážností, úctou i s tušením velké naděje. Budou-li to na nás
vidět, jen těžko řeknou, že vzkříšení je nesmysl.

Petr Pokorný

Co řekneme dětem? (a ne jen dětem)
Bratr Pavel Říčan v č.7-8 ET-KJ doporučuje knihy Povídá se a Král na oslu,
tj převyprávění evangelijních příběhů, z nakladatelství EMAN od holand-
ského liberálního teologa a faráře Nico ter Lindena, nejen k přečtení, ale 
i k přijetí toho, co se v textech objevuje. A co se tam objevuje? Cituji něco 
z článku br. Říčana:
* Ježíš vstal z hrobu? - nesmysl
* Jairova dcera – anorektička a Ježíš ji staví na nohy jako moderní terapeut-
postav se na nohy, dokážeš to.
* Fiktivní rozhovory mezi Matoušem a Lukášem, jak oni vymýšlejí evange-
lijní příběhy
* předkládat předškolním a školním dětem biblické příběhy jako prostě
pravdivé, včetně zázraků (a dělat z nich tak" fundamentalisty") – a vyruko-
vat s Lindenem teprve až začnout pochybovat a budou pro něj zralé (tedy
těmto dětem asi zbořit všechno, v co věřily, vlastně zbořit to i dospělým).
Jsem dost otřesen tím, jak může být liberální teologie sebevražedná a jak to,
že je ještě - v tomto případě bratrem Říčanem - doporučována. V situaci, kdy
křesťanská Evropa prochází duchovní krizí, je zasazována věřícím, tímto
také u nás, těžká rána zevnitř.
Myslím, že společným kořenem evropské duchovní krize je ztráta víry ve
spasitelné dílo Ježíše Krista, ztráta víry v přítomnost zmrtvýchvstalého
navěky živého Ježíše Krista v našem středu. Bez víry v živého Krista končí
v bezvýchodnosti jakýkoliv pokus o " přitažlivější" interpretaci, o přiblížení
evangelia člověku. Bez jasné orientace svědeckého ano - ano, ne - ne nemá
církev budoucnost a také ani svůj smysl, neboť má být  solí země. Té nemu-
sí být tak mnoho, ale musí být "slaná". Jsem rád, že je naštěstí ještě dost těch,
kteří vyznávají spolu s Janem Karafiátem ...mým jediným potěšením v živo-
tě i smrti je to, že napatřím sám sobě, ale že náležím svému věrnému
Spasiteli... 

Jan Trnka

Co říkáme dětem
Pokus o odpověď na otázku prof. Pavla říčana 
Profesor Říčan velmi přejně – i když s osobními rozpaky - recenzuje knihu
holandského faráře Nico ter Lindena „Král na oslu“, která je určena, aby
zavčas otevřela oči dětem vychovávaným v církvi. Otevřela v tom smyslu,
že všecko v Novém zákoně jsou jen příběhy, které ovšem mají nějaké mrav-
ní nebo náboženské poselství, jsou ale veskrze vyfabulovány jako kteráko-
liv beletrie. Čtenář, i dětský čtenář, má pochopit problém „příběh versus
historie“. Knihy nizozemského autora (krátce je zmíněna ještě jedna) jsem
nečetl, ale Říčanova recenze je zřejmě výstižná, takže se po nich ani nebudu
shánět. Mají být založeny na kritickém zkoumání Nového zákona. Některé
příklady z nich, uvedené v recenzi, mně však svědčí spíše o bujné fantazii
pana Lindena než o vědeckém myšlení. Například, že Ježíšův hrob je výmy-
sl. Je známo, že Římané nechávali pro výstrahu zbytky těl popravených co
nejdéle na křížích. Všichni čtyři evangelisté však uvádějí intervenci člena
židovské velerady Nikodéma u prokurátora Piláta, který mu vydal tělo.
Tady bych se odvážil domyslet „příběh“, že za to třeba žádal Pilát úplatek,
ale fabulace, že si to pisatelé evangelií vymysleli, aby měl Ježíš odkud vstát
z mrtvých, mně připadá přitažená za vlasy. Lindenovo vysvětlení vzkříšení
Jairovy dcery silně připomíná metody biblických výkladů prvorepublikové
„Volné myšlenky“, které pak byly s oblibou využívány komunistickou pro-
tináboženskou propagandou. Tu je dokonce představený židovské synago-

Nenapsané básně 
jsou jako neobjevená souhvězdí
70 let od smrti rainera marii rilka

Z dopisů čtenářů

Začala postní doba, blíží se Velikonoce. A právě na první postní neděli – Invocavit – uve-
řejnil ET-KJ text, který by neměl zůstat bez odezvy. Jde o recenzi Pavla Říčana na knihu
holandského faráře Nico ter Lindena Král na oslu, podle které všechno to, o čem evange-
listé píší, bylo trochu jinak. Evangelisté si totiž tak trochu vymýšleli a „ani je nenapadlo,
že je dnes budeme brát doslova“. Ale nebojme se – „i příběhy, které se ve skutečnosti
nestaly, mohou vyprávět pravdu“. Jde jen o to, abychom pochopili problém „příběh ver-
sus historie“. Kritičtí biblisté samozřejmě tento problém nemají, ti Lindenovskou inter-
pretaci evangelií „znají již z fakulty“. Jinak je tomu ale s dětmi (právě těm je Lindenova
kniha určena), evangelikálními kazateli, různými fundamentalisty a rovněž i s velkou
částí tradičních evangelíků. Pro osvětu je zde tedy prostoru víc než dost, ale pozor – musí
se s ní opatrně. Předškolní a školní děti by to asi nepochopily a u starších členů sboru by
se zase mohlo stát, že „farář zůstane na biblické hodině sám“. 
Ústřední myšlenkou Velikonoc je zvěst o Ježíšově zástupné oběti na kříži a o prázdném
hrobě. Podle pohledu „kritických biblistů“ typu ter Lindena či Pavla Říčana je dnes ale
nutné toto tradiční pojetí trochu korigovat. Jisté je podle nich jen to, že Ježíš zemřel. „Že
by byl pohřben, není příliš pravděpodobné, protože byl ukřižován a ukřižovaní pohřbívá-
ni nebyli.“ A vzkříšení? Tak tady je třeba říci zcela jasně: Vzkříšení je „sice nemožné, ale
Ježíš žije dál v příbězích“. Evangelisté sice „nechali Ježíše, aby vstal z hrobu“, přitom ale
„moc dobře věděli, že se to tak ve skutečnosti nestalo“. Podobně je tomu i s Ježíšovými
zázraky. I tady je nutné realisticky vnímat rozdíl mezi tím, „co je psáno“ a tím, „co se
skutečně stalo“. Ježíšovo chození po vodě? – To se podle Lindena stalo jen ve snu.
Uzdravení posedlého v Gerase? – Mistrovský psychoterapeutický výkon. Přeměna vody
ve víno? – Tam se podle všeho jen nějak pomíchaly sudy…  
Díky Bohu, že konečně víme, jak to všechno bylo. Pravda přece, jak známo, osvobozuje.
Jen jedna věc zůstává tak trochu záhadou. Proč se stále trápit s textem, který pravý obsah
halí do matoucích fiktivních příběhů, a proč ho – místo té nevděčné biblické kritiky – jed-
nou provždy neočistit od všeho toho literárního balastu? Neboť o to podle recenze právě
jde: „Posláním Krále na oslu není nic menšího, než zachránit pro ni [dnešní generaci]
evangelium.“ Požehnané Velikonoce! 

Josef Potoček

Příběhy versus historie

Dokončení na str. 4
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Českobratrská církev evangelická

ČESKé BUDěJOVICE, Ne 9.00
tř. 28. října 28, f David Nečil, f Da-
niel Freitinger

JINDřICHůV HRADEC, Ne 9.30
Bratrská 129/IV, f David Balcar

PíSEK, Ne 9.00
Fügnerovo nám. 48, f Jiří Ježdík

SOBěSLAV, Ne 9.00
ul. 28. října 277/II, f Richard Dračka

STRMILOV Ne 10.00
Studenská 382, f Drahomír Früh-
bauer

TáBOR, Ne 9.30
Bílkova 963/3, f Ondřej Soběslav-
ský

VOLYNě, Ne 10.00
Lidická 124, f Hynek Tkadleček

Církev bratrská

ČESKé BUDěJOVICE, Ne 9.00
J. Š. Baara 64, k Svetozár Slavka

HUSINEC, Ne 10.00 
Kostnická 85, k Pavel Fér

PíSEK, Ne 9.30 
Tyršova 15, k Ondřej Kyml

TáBOR, Ne 9.30 
Bechyňská 2, k Petr Jareš

Bratrská jednota baptistů

ČESKé BUDěJOVICE, Ne 9.30 
U Hvízdala 11, k Jaroslav Hrůza

Evangelická církev metodistická

BECHYNě, Ne 15.00 (1.3.5. ECM;
2.4. ČCE)
Čechova 284, f Josef Červeňák

ČESKé BUDěJOVICE, Ne 9.00
Palackého náměstí (Husův dům
CČSH), f Dalimil Voříšek

PROTIVíN, Ne 9.00
Mírová 171, f Josef Červeňák

TýN NAD VLTAVOU, Ne 11.00
Komzákova 416, f Josef Červeňák

TřEBOň, Ne 9.00
Seifertova 449, f Richard Novák

bohoslužby
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JARNí SEMINář HISTORICKé SPOLEČ-
NOSTI VERITAS bude věnován
tématu: Evropský rozměr protes-
tantských modliteben. O osobitosti
tolerančních modliteben a valden-
sko-hugenotských templů, jejich
architektonickém pojetí a obsaho-
vém charakteru promluví Žofie
Vobrová a doc. Dr. Eva Melmu-
ková. Seminář se bude konat v so-
botu dne 24. března 2012 v 10 hodin
v Pardubicích, v sálku na faře ČCE
ve Sladkovského ul. č.638. Všichni
zájemci jsou srdečně zváni.
Fara je šestý dům za evangelickým
kostelem.

* * *

CíRKEV JAKO ODPOVěď? 17. STUDIJNí
DEN EKUMENICKé RADY CíRKVí V ČR
Komise mládeže Ekumenické rady
církví v ČR pořádá 24. dubna 2012
od 9 h ve velké posluchárně Evan-
gelické teologické fakulty UK v Pra-
ze (Černá ul. č. 1) studijní den. 
Předmětem bude reflexe vztahu
církve a společnosti z  rozličných
hledisek. Svoji účast přislíbili: socio-
ložka zabývající se náboženstvím
Dana Hamplová, tajemník České
evangelikální aliance Jiří Unger 
a religionista Ivan O. Štampach. Ti
vystoupí v  prvním dopoledním
bloku konference.
V druhé části dopoledne navážeme
diskusními workshopy. Účastníci
konference si budou moci vybrat ze
čtyř různých témat: 
* „Srozumitelná církev, aneb jaké
jsou naše odpovědi na otázky dneš-
ního člověka?“ 
* Problematika církví a jejich obrazu
v médiích
* „Aktivní církev“ 
* „Občansky angažovaná církev“
Více informací o programu studijní-
ho dne je uvedeno na webových
stránkách Ekumenické rady církví
v  ČR (www.ekumenickarada.cz),
najdete tam i formulář, jehož pro-
střednictvím se můžete registrovat. 
Snížený konferenční poplatek činí
100,- Kč či 50,- Kč (studentská sleva)
pro ty, kteří se registrují právě pro-
střednictvím formuláře nejpozději
do 22. dubna 2012. 
Bez předchozí registrace činí konfe-
renční poplatek na místě v  den
konání 120,- Kč. 

Kristýna Mlýnková

Štúdium historických prameňov
nám osvetľuje pôsobenie mnohých
skvelých odborníkov na politickej
scéne. Takým bol v prvej polovici 20.
storočia i JUDr. Emil Stodola (1862 –
1945) – politik, advokát, teoretik 
v oblasti verejnej správy, menšinovej
a  jazykovej otázky. Narodil sa do
uvedomelej evanjelickej rodiny Sto-
dolovcov z Liptovského Mikuláša.
Ako sám uvádza vo svojich pamäti-
ach, už od útleho veku bol vedený
svojimi rodičmi v  znamení viery
v Boha a pravidelnej návštevy kos-
tola. Svoju vieru opísal príznačným
spôsobom. Viera mu bola nástrojom
na boj proti všetkému zlému, čo
život ponúkal. Emil Stodola sa za
svoj idealizmus nehanbil. Veril, že
usilovnou a vytrvalou prácou môže
aktívne prispieť k  zmene pomerov
v  konzervatívnom Uhorsku a  tak
zlepšiť komplikované postavenie
slovenskej society. Patril medzi po-
predných odporcov pasívnej politi-
ky SNS, odmietal však aj neskoršiu
protičeskú rétoriku katolíckej SĽS.
Časom si uvedomil, že katolíci svo-
jim presahujúcim konzervatívnym
premýšľaním nedosiahli dostatočnú
intelektuálnu úroveň. Nebral to
však ako tragédiu, ale skôr ako vý-
zvu do budúcna. Veril, že katolíci 
v demokratických pomeroch budú
môcť oveľa ľahšie prijímať spoločen-
ské zmeny a otvoriť si myseľ novým
názorom.
Emil Stodola bol aktívny pri vzniku
Československa. Bol signatárom
Martinskej deklarácie, ktorou sa Slo-
váci pripojili k  Československu.
Prvotné miesto mu patrí pri nastolo-
vaní otázky slovenskej samosprávy
v novom štáte. Je mimoriadne oce-
ňujúce, že dokázal sa v závažných
otázkach odideologizovať. Autonó-
miu požadoval z verejno-správneho
hľadiska. Neskôr sám zdôrazňoval,
že autonómiu nepotrebuje sloven-
ský národ, ale všetci ľudia na Slo-
vensku bez rozdielu na národnosť.
Uvedomoval si, že 1000ročný odliš-
ný vývoj od Česka mal na svedomí
vytvorenie vážnych diferencií. Svo-
jim neoblomným autonomizmom 

si však narobil aj veľa odporcov.
Výrazným medzníkom bol rok 1925,
kedy sa konali voľby do parlamen-
tu. Evanjelické elity v  historických
zemiach si uvedomovali, že za
sedem rokov existencie republiky je
slovenský autonomizmus vážnou
témou a  treba sa ňou seriózne zao-
berať. Redakcia Kostnických jisker
dala preto priestor významnému
českému pedagógovi a spisovateľo-
vi Františkovi Loubalovi, aby vyjad-
ril svoje názory na autonomizmus.
V  súvislosti s  tlačovým orgánom
SNS - Národnými novinami - sa 
k nemu vyjadril v  tom zmysle, že
stranu a noviny „zakotvil jiný evan-
gelík dr. Em. Stodola, jeden z nejváž-
nějších lidí a politiků slovenských
vůbec, třebas přesvědčení samo-
správního, ale poctivého. Svoji dosti
dobrou orientaci strana ztratila, jak-
mile se dr. Em. Stodola předsednic-
tví ve straně vzdal a odešel do poli-
tického ústraní a věnuje se práci
právně vědecké.“ Nebolo to prvý-
ani poslednýkrát, keď Loubal oceňo-
val jeho osobné a  odborné kvality.
V  roku 1928 bol obnovený časopis
Hlas a v ňom musel opäť obhajovať
svoje sympatie k Emilovi Stodolovi:
„Neustanu tvrditi, že jediným ideo-
vým autonomistou je na Slovensku
dr. Emil Stodola, kdežto všichni
ostatní jsou více méně autonomisti
konjukturální.“ Emil Stodola bol pre
neho „svědomitý vůdce“. 
Redaktori Kostnických jisker pokra-
čovali v diskusii. Podujali sa vytvoriť
anketu zameranú na slovenskú
otázku. Víťazstvo katolíckej HSĽS
brala redakcia ako víťazstvo opozič-
ného zmýšľania Slovákov a dožado-
vania sa autonómie. Do tejto roviny
sa snažili vsunúť aj protičeské, ba až
čechofóbne premýšľanie všetkých
voličov oboch autonomistických
strán. S  istou dávkou rozhorčenia
redakcia konštatovala, že protičeská
nálada prenikla i  medzi erudova-
ných slovenských evanjelikov. Preto
sa rozhodli ich vyspovedať v proble-
matike čechofóbie, slovenského au-
tonomizmu a vstupu HSĽS do vlá-
dy. Jedným z  prispievateľov bol aj

Emil Stodola, ktorý sa vyjadril v tom
zmysle, že otázka autonómie sa
nemusí dotýkať nijakým spôsobom
postavenia národa. Argumentoval
tým, že na svete je mnoho krajín,
ktoré pozostávajú len z  jedného
národa (Nemecko), ale kvôli špeci-
fickým geografickým, hospodár-
skym a kultúrnym odlišnostiam sú
tieto regióny autonómne spravova-
né. Stodola sa však snažil vžiť aj do
postavenia tých, ktorí na Slovensku
Čechmi opovrhovali. Nepremyslená
unifikácia a neuvážený centralizmus
boli podľa neho chyby, ktoré do istej
miery oprávnene zdvíhali proti-
českú atmosféru na Slovensku.
Stodola udržiaval pomerne blízke
priateľské kontakty s viacerými čes-
kými intelektuálmi. Takým bol aj
Karel Kálal, ktorému často chodil
mráz po tele, ak počul slovo autonó-
mia. Stodolovi vytýkal, že od vzniku
republiky sa dôrazne neohradil proti
maďarskej iredente: „Nic takového
neřekl přítel můj. On první slovo
pronesl: autonomie!“ Kálal však po-
odhalil neoblomný Stodolov idealiz-
mus, akúsi silnú vieru vo svoje ko-
nanie: „Na konci války přicházeli ke
mně někteří pražští úředníci a žáda-
li, abych jim vyjmenoval Slováky
způsobilé pro vyšší centrální úřady;
[...] v řadě byl vždy i dr. Stodola.
Zkrátka muž výborný.“ Praha však
odmietala dosadiť slovenských au-
tonomistov do vyšších úradníckych
pozícií. Kálal si to plne uvedomoval
a  bolo mu Emila Stodolu i ľúto.
Z dejín by sme sa však mali ponau-
čiť - Stodola by mal byť vzorom aj
pre dnešných ľudí – nikdy nás ne-
môže nič zlomiť na ceste za napľňa-
ním svojich snov, každé odmietnutie
má byť novou výzvou.

Lukáš Krajčír
Literatúra:
KRAJČÍR, Lukáš. Emil Stodola a
samospráva Slovenska (1919 – 1929).
Koncepcie, predstavy a diskusie.
Bratislava: Univerzita Komenského,
2012.
KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Emil
Stodola. Džentlmen slovenskej poli-
tiky. Bratislava: Kalligram, 2007.

Pozvánkyemil stodola 
a česká evanjelická inteligencia

gy vymyšlen do role despotického otce, fundamentalisty, „snad ještě spíše
evangelikálního kazatele“. Vykládat Ježíšova podobenství jako „pohádkové
motivy“, a že těmito příběhy dokonce „vyhrožuje stejně jako Lukášův otec“, to
je úmyslné zesměšňování toho, co používal k vyučování o Bohu ten nejpravdi-
vější vyprávěč v lidské historii. L. N. Tolstého se kdysi zeptali, který příběh ve
světové literatuře považuje za největší, a on odpověděl: Ježíšovo podobenství o
marnotratném synu.
Nechci pokračovat v  kritice knihy, kterou jsem četl jen v  citacích recenzenta.
Recenzentovi se omlouvám, ale to, co jsem od něho o Lindenově díle četl, mě
naplňuje údivem a smutkem nad tím, kam až se může dostat reformovaná teo-
logie. Souhlasím s prof. Říčanem plně, že dětem se lhát nemá. Ani my jsme nevy-
kládali synkovi, že mu sestřičku někde koupíme, ale manželka ho nechala sáh-
nout si na její bříško, jak ta malá tam už statečně kope. Nikdy jsme jim nebájili,
že vánoční dárky nosí Ježíšek, či dokonce Santa Klaus, který se k nám spustí
komínem. Už jako malé připravovaly své dárečky a těšily se na ty od nás. Ale
nezůstali jsme jim dlužni zprávu o tom, jak jsme byli všichni obdarováni od Boha
tím, že se stal člověkem Ježíšem, zemřel za naše viny na kříži, ale slavně vstal
z  mrtvých. Dnes jsou dávno dospělí, vystudovali vysoké školy, ale víru ve
Zmrtvýchvstalého neodložili jako nesmysl, jako něco, co nesmíme přece brát
doslova. A sdělují ji zase svým dětem. A tak se nestydíme za to, že jsme tak mlu-
vili i k jiným dětem a vidíme, jak víra prospívá těm, kdo ji přijali i v dospívání za
vlastní.
Proti čemu se ohrazuji, je označení lidí věřících v Bibli jako v prostředek Božího
sebezjevení a v Ježíše jako v Syna Božího za FUNDAMENTALISTY. Jistě nelze
brát každé slůvko v  Bibli doslova, Písmo má stránku božskou i lidskou. Ne-
musím věřit ve stvoření za týden, ale ani si nemusím dát Bibli rozcupovat na
výplod židovských povídkářů. Jestliže ovšem označíme za fundamentalistu
Ježíše, když řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; takovým patří králov-
ství nebeské,“ jsem fundamentalista. A držím i s „fundamentalistou“ Pavlem,

když napsal: „Nebyl-li Kristus vzkříšen, je vaše víra marná…jsme nejubožejší ze
všech lidí.“  Uznávám ovšem, že mám něco, co mně takovou víru usnadňuje.
Nejsem totiž svým vzděláním ani kritický teolog, ani psycholog, ale biolog. A pří-
rodní vědy, už nefiltrované „vědeckým světovým názorem“ doby nedávno
minulé, přinášejí to, co krásně vystihl molekulární biolog a katolický kněz Marek
Orko Vácha: „Narození dítěte z Panny je jistě zázrak, ale narození dítěte ze dvou
rodičů je stejný zázrak, jen jsme mu uvyklejší. To, že jsem se kdysi já sám narodil
své matce, je nepochopitelná událost. Samozřejmě, rodičům se rodí děti, no a?,
říkali jsme dříve. Dnes trochu rozumíme embryologii, a mlčíme. To, že se sesklá-
dají atomy dvou těl a vznikne bytost, která jednou bude mnohem citlivější nebo
moudřejší než my, by nás mělo naplnit pocitem závrati nekonečna. To, že se jed-
nou setkal muž se ženou a vznikli jsme, je zázrak podobný narození Ježíše
Krista“ (Návrat ke Stromu života, evoluce a křesťanství, 2005: 161). Váchovy
knížky doporučuji všem křesťanům, včetně adolescentů. Lindenovy výlevy po-
chybností, byť „dotvářené s hravostí jemu vlastní“, bych nikomu nedoporučil.
Ještě k přírodním vědám: např. teorie Velkého třesku zmrazila hlásání, že hmota
a energie jsou věčné, a potvrdila vlastně vznik hmotného vesmíru e nihilo.
Objevy genomu a genetických kódů čtou podrobné zápisy miliardami „písmen“
v každé buňce živých tvorů – že by to biblické „Řekl Bůh“ byla vesmírná infor-
mace nutná ke každému životu? Seriózní zpětné rekonstrukce lidské dědičnosti
přivedly k poznání, že dnešní lidé prošli tak „úzkým genetickým hrdlem“, že
všichni na Zemi jsme zřejmě potomky jediného lidského páru. Úspěchy v klo-
nování neoplozených mateřských vaječných buněk savců na  nové jedince
udělaly konec výsměchu nad panenským zrozením. Těžko pochopíme ori-
entaci tažných ptáků a ryb, zvláště když třeba mladé vlaštovky letí na zimo-
viště dříve než rodiče a setkají se s nimi tam, kde předtím nikdy nebyly. Jak
jednoduše vysvětlit, že pavouk vykoná 1400 úkonů a utká dokonalou síť,
ačkoliv nikdy neviděl ani síť, ani svoji matku při práci? Ne, nechci dokazo-
vat Bibli a Boha přírodními vědami. Ale zlehčovat geniální pravost základ-
ních biblických pravd, a třeba i zázraků, je dnes ve skutečnosti těžší – a
někdy i nesmyslnější – než v minulých dobách příliš sebejisté vědy.

Pavel Javornický
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