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Chanin chvalozpěv je píseň, která
by mohla být klidně také v žaltáři.
Na tento chvalozpěv navazuje
chvalozpěv Mariin, zvaný Magni-
ficat. Bible často zaznamenává
příběhy lidí, kteří v rozhodujících
okamžicích svého života zpívají.
Mirjam a izraelské ženy zpívají
poté, co Pán Bůh zachránil Izrael-
ce před Egypťany. Debóra a Bárak
zpívají Hospodinu, když Izraelci
zvítězili nad nepřáteli. Když Ma-
rie přišla za svou příbuznou Alž-
bětou, z jejího srdce vytryskla
oslavná píseň o Pánu Bohu a o
jeho spasení. Tyto písně zazněly 
v různých historických souvislos-
tech a za jiných okolností, ale mají
společného jmenovatele – všechny
hovoří o tom, co se stalo, když Pán

Bůh zasáhl a odpověděl na prosby
člověka. Chana zpívá, plesá, jásá,
raduje se. Sám Hospodin ji totiž
naplnil radostí. Chana vyznává,
že Hospodin je jedinečný. Nikdo 
z bohů a nikdo z lidí k němu
nemůže být přirovnán. Hospodin
je svatý, je jiný než všechno tvor-
stvo. 
V těchto dnech si připomínáme
vzkříšení Ježíše Krista. Můžeme
se radovat a připomínat si veliko-
noční poselství i v dalších dnech.
Můžeme zpívat píseň z Taizé: Ne-
bojte se, radujte se, Kristus, slavný
vítěz, z hrobu vstal.
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Poselství k neděli Velikonoční

Čtenář Písma a každý člen církve se
dověděl, že prvotní církev nebyla
tak jednotná, jak bychom očekávali.
Apoštol Pavel ve svém listu do
korintského sboru tu nejednotnost
rovnou vytýká a také ji pojmenová-
vá: Jeden z  vás je Pavlův, druhý
Apollův, jiný je Petrův a nakonec
opět jiný je Kristův. To byli kazatelé
evangelia o Ježíši ukřižovaném a
vzkříšeném, kteří v  Korintě zane-
chali po sobě viditelnou stopu a
vytvořili s podivnou Kristovou sku-
pinou skupiny čtyři, které ohrožova-
ly jednotu sboru. Na Pavlovi bylo,
aby Korintským důrazně připo-
mněl, co všichni jmenovaní kázali o
Ježíši Kristu jako jedním hlasem a

v  čem nebylo mezi nimi rozdílu:
bylo to vzkříšení Ježíše Krista, jedi-
nečná událost, které nic tak velikého
nepředcházelo a po ní nic tak nové-
ho nenásledovalo. Byla to jedinečná
ukázka, vzorek toho, co nazýváme
novým světem, o němž je řeč na
konci Janova Zjevení (21,1): „Viděl
jsem nové nebe a novou zemi.“
Velikonoční události, v jejichž středu
stojí neděle vzkříšení, tvoří střed
nových dějin, který byl označen čís-
lem jedna. Civilizace a národy pře-
staly přepočítávat svá léta dál po sta-
rém způsobu, naopak škrtly jejich
součet a začaly znovu od nuly.
Nemylme se: nebylo to Ježíšovo
narození, které vyvolalo tak revoluč-

ní změnu v  počítání našich let na
Zemi; bylo to jeho vzkříšení, neboť
kdyby ho nebylo, Ježíšovo narození
a ukřižování by brzy upadly v zapo-
menutí. Mezi tisíci křížů by Ježíšův
kříž pozbyl svůj jedinečný význam.
Světlo, které osvítilo k nezapomnění
tu neděli, nevycházelo z pomíjivých
zdrojů slunce, měsíce a hvězd (Gn
1,14-18), nýbrž ze stvořitelského
slova Božího: „Buď světlo! I bylo
světlo.“ (Gn 1,3) Písmák překvapen
zjišťuje, že Bůh zařadil slunce mezi
pomíjivé zdroje světla, jimž není
určeno trvání. Světlo nepomíjivé, jež
Bůh daroval nebi a zemi, aby na ní
mohli lidé žít, přišlo ve stvořitel-

Církev jako důsledek Kristova vzkříšení

ZaOstřenO na blíZKO

Od devadesátých let se v naší zemi prosadil nový informační fenomén
„internet“. Ten přinesl mnohé dobré, ale i nová úskalí, se kterými běžný
uživatel často nepočítá. Jedním z nich je otázka demokratičnosti většinou
anonymních internetových diskusí.
Osobně diskuse podporuji a mám je dokonce rád. Myslím si totiž, že
když se lidé sdílí a vyměňují si názory, tak to často může pomoci nalézat
řešení či navazovat přátelství, a to nepovažuji za špatné. Domnívám se
zároveň, že většina diskutujících na internetu tuto činnost neprovádí se
špatností v srdci nebo s cílem zhřešit a pokud má daná diskuse moderá-
tora, který maže extrémní příspěvky, bývá i kultivovaná a dá se číst.
Na druhou stranu anonymní diskutování na web obvykle vynáší na
povrch i veškerý hnůj lidských srdcí představovaný urážkami, výpady či
útoky, které by při osobní komunikaci vyřčeny nikdy nebyly. Elektro-
nický prostor stejně jako drby kypí často i neověřenými informacemi a
polopravdami, byť někdy zaperlí i skutečnou pravdou v jiných médiích
utajovanou. Ale jak se v tom vyznat?
Přiznám se, že tyto diskuse mě pobaví vždycky jen na chvíli. Téma se vět-
šinou omílá stále dokola a pokud se například odhalí nějaká aféra, tak je
za týden zapomenuta, neboť diskutující již žijí aférou jinou. Mohu tedy
konstatovat, že se dlouhodobě ve vybrané diskusi nevyznám, protože mě
úplně zahltí. Proti komunismu, kdy se nediskutovalo, je to hotová poto-
pa slov – inflace, která totálně znehodnocuje význam vyřčeného. Taková
diskuse ke svému konsenzu dojde jen málokdy. Většinou vše končí kon-
statováním, že každý má svou pravdu a protože těch pravd je povícero,
nevíme, která pravda je ta pravá. Často vítězí neutrální nenázor: „Já
nejsem pro a ani proti!“ To ovšem nic neřeší.
Boží slovo říká, tvé slovo buď ano, ano - ne, ne. Bylo by hezké, kdyby si
především vlivní a mocní lidé dokázali stát na svém alespoň po delší
dobu. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Hospodina. Ano, Bůh své
slovo nezmění po věky, ale člověk jej často bez Boží pomoci nedokáže
udržet, a tak jej více méně mění podle toho, jak to zrovna myslí nebo
nemyslí.
Všímám si však ještě mnohem horších věcí. Inflace slov či střevní dojem 
z anonymity internetových diskusí bere lidem chuť diskutovat vůbec.
Minimalistické reakce na články, TV reportáže a prohlášení dělají dojem,

Otázka demokracie na internetu

Dokončení na str. 2

Velikonoční pozdrav Kostnické jednoty
Milé sestry a bratři,
srdečně vás zdravíme v tomto velikonočním období. Jistě si s úlevou všímáme probouzející se přírody a těšíme
se z hřejivých paprsků sluníčka, které nám v uplynulých zimních měsících poněkud chybělo. Vzduch začíná
vonět – a mnozí již v předstihu, třeba při svých procházkách, spřádají plány na letní výlety, dovolené pobyt
v přírodě. Ale ani tyto neklamné znaky, že přírodní procesy, na kterých jsme tak závislí a jejichž projevy nám
navíc dokáží nabudit lepší náladu, nemohou zásadně změnit situaci, kdy člověk prochází závažnými životní-
mi zkouškami. Když jej svazuje ohrožující nemoc. Když se zhroutí jeho životní sny. V čase, kdy se rmoutí
z toho, jak špatně dopadají ti, na nichž mu hodně záleží. Když na něj tvrdě dolehne ekonomická hubenost a
nedostatečnost. Za takových okolností se člověku jen těžko dýchá, jen těžko se vzpřímí, nesnadno nabírá odva-
hu jít do dalších dní. To obvykle nezvrátí ani to, jaké je počasí za okny, ani prostý soucit jeho okolí, ani vlast-
ní odvaha se s problémy statečně poprat, vzdorovat tomu, co na člověka dopadá.
Naší náladě a výhledu do dalších dní nepřidává ani pohled na naši politickou scénu. Trapný obraz, který na

nás vykukuje ze soudního líčení „obálkové aféry“ VV; zveřejňované nahrávky, které dávají tušit, že místo před-
stavitelů pražského magistrátu tahaly při důležitých rozhodováních za nitky přepodivné podnikatelské struk-
tury; společně s dalšími věcmi a projevy, odehrávajícími se v naší zemi i jinde ve světě, které bychom ani nesta-
čili vyjmenovat, to všechno na nás neblaze působí a toužíme, aby se naše životy odehrávaly v jiných souřad-
nicích. Po pravdě řečeno se však už neodvažujeme doufat, že by mohlo být lépe.
Toužíme, aby i pro nás se stávalo každodenní zkušeností, co Pán Ježíš odkazoval svým následovníkům před
tím závěrečným úsekem svého pozemského života, který končil na kříži:
„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje
a neděsí!“ (Jan 14,27)
Poselství prázdného hrobu, vítězství života nad smrtí se stalo i pro nás povzbuzením, že o nás rozhodují jiné
skutečnosti než jak se právě cítíme, co prožíváme, co se ve světě děje… 
Vzkříšený Kristus je pravým důvodem, aby se naše srdce nemusela chvět a děsit!
S přáním velikonoční radosti a pokoje, které nebudou překryty starostmi a těžkostmi všedních dnů,

za předsednictvo Kostnické jednoty – Sdružení evangelických křesťanů, o.s.
Bohumil Kejř
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exPerti Z Osn naléHají na PáKistánsKOu Vládu, 
aby ZlePšila beZPečnOst PrO nábOžensKé menšiny
Ženeva (ENInews). Tři nezávislí odborníci na lidská práva Spojených náro-
dů oslovili 2. března pákistánskou vládu. Požadují, aby rázně zakročila proti
sektářskému násilí a  tak zvýšila bezpečnost menšinových náboženských
skupin. Tato iniciativa vznikla po vraždách šíitských muslimů v únoru toho-
to roku. „Tyto vraždy zase znova ukazují na ohromující úroveň náboženské
nenávisti v zemi, která evidentně selhává při zabezpečení ochrany menši-
nových náboženských skupin,“ řekl ve svém prohlášení Heiner Bielefeldt –
reportér specializující se na svobodu vyznání a víry.

jednOta je bOží dar
Ženeva (ENInews). Anglikánsky arcibiskup Rowan Williams navštívil
minulý týždeň ústredie Svetovej rady cirkví v Ženeve. Pri tejto príleži-
tosti prispel v diskusii príhovorom o jednote kresťanov. Konštatoval, že
„jednota nie je ani prostriedkom ani výsledkom. Jednota je dar, ktorý
sme dostali od Boha skrze cirkev“. Zodpovednosť kresťanov, ktorí  tento
dar dostali, sa nachádza v „hľadaní života, v ktorom nikto nie je osa-
melý. Tento koncept tak núti každého človeka žijúceho v  láske Božej,
aby sa opýtal: Kto ešte nie je medzi nami?“ Na diskusii sa okrem angli-
kánov zúčastnili aj zástupcovia luteránskych cirkví, katolíckej cirkvi,
pravoslávnej cirkvi a reformovaných cirkví. Diskusiu moderoval gene-
rálny tajomník svetovej rady cirkví Olav Fykse Tveit. 
Reverend John Gibaut pripomenul, že „pokiaľ sa nedokážeme zhodnúť v
tom, čo vlastne myslíme pod výrazom Cirkev, nemôžeme o jednote veľmi
hovoriť“. Reverend Gibaut je riaditeľom komisie zaoberajúcej sa vypraco-
vaním dokumentu o jednote cirkví pod názvom „The Church- Cirkev“ .

ObnOVení PrOmítání dOKumentu
O nOrimbersKém PrOCesu Ve šKOláCH
www.eni.ch. Historický dokumentární film o Norimberském procesu, na-
točený po druhé světové válce, by měl být co nejdříve vydán v Anglii. Tento
dokument obsahuje záběry ze soudních pojednávání nacistických váleč-
ných zločinců a  je určený k promítání na anglických středních školách.
Mluvčí Hnutí reformovaného judaismu ve Velké Británii – rabín Jonathan
Romain - zdůraznil: „Nemůžeme žít minulostí, ale zároveň je velmi důleži-
té na ni nezapomenout.“ Tento devadesátiminutový film má název „Norim-
berk: Poučení pro dnešek“. Film je složený ze záznamů amerického námoř-
nictva, připravených v roce 1948 pro tehdejší Americké ministerstvo války.

Ekuména vo svete

Z církví doma i ve světě

jako by dnes již nikoho nic nezajímalo. Ano, na internetu to vře, ale
vystoupit se svým názorem jako by se dnešní člověk bál. A poslední
aspekt si dovolím dodat. Za hnus internetových diskusí se lze také krás-
ně schovávat. Mnohý provinilec má pak alespoň výmluvu, proč se nechce
k tomu či onomu vyjadřovat. I přes veškeré možnosti se informace stále
ještě tají a tajit se i budou.
Bůh však před námi neskrývá nic důležitého pro spasení, jeho slovo je
neměnné a pravdivé. Díky Bohu.

Ivo Kraus

Dokončení ze str. 1

Poslední dva němečtí prezidenti ve své
funkci skončili předčasně. První z nich,
Horst Köhler, možno říci, odstoupil pro
věc svého svědomí. Nedokázal se srovnat
s německým vojenským angažmá v Af-
ghánistánu a své názory vyjádřil veřej-
ně, v nesouladu s kancléřkou. Ostatně
vývoj událostí v  této zemi, prakticky
fiasko válečného, bezvýchodného působe-
ní USA a spojenců z NATO v rozpolce-
né, muslimsky radikální zemi, mu
v mnohém dává za pravdu. To odstoupe-
ní Christiana Wulffa mělo jiný říz. Byl
k němu až dohnán pro výstřelky finanč-
ního rázu, když ze státních prostředků
financoval své soukromé výdaje. Je pozo-
ruhodné, že při jeho volbě v  roce 2010
mu byl protikandidátem právě Joa-
chim Gauck. Volbu Christiana Wulffa
prosadila kancléřka Angela Merkel. O to
hořčejší pilulkou pro ni muselo nyní být,
když Gauck byl nominován na místo
prezidenta jak opozicí, tak její vlastní
koalicí. Navíc byl zvolen oběma komora-
mi hned v  prvním kole (volby bývají i
tříkolové). Svým způsobem nyní nava-
zuje na posledního svého předchůdce,
který řádně naplnil svůj úřad v  letech
1999-2004, jímž byl Johannes Rau, jenž
byl v sociální demokracii populární jako
„Bruder Johannes“. Působil i jako laický
evangelický kazatel. Nynější, právě zvo-
lený prezident Joachim Gauck, jak zná-
mo, evangelickým, a to luterským fará-
řem je. Těžko říci, zda Gauckovou slabi-
nou nebo naopak předností, je jeho pů-
vod – a to jej přitom spojuje právě
s  kancléřkou. Stejně jako Merkelová i
Gauck pochází z NDR. V čele země na-
jednou stojí dvě osobnosti z  bývalého
NDR. Farář Gauck byl oproti Merkelové
již tehdy znám jako radikální obhájce lid-
ských práv i svobody pro církevní život.
Populárním se stal i u nás, když po sjed-
nocení Německa se stal pověřencem pro
kontrolu a zpracování materiálů Stasi
(„německé StB“). V tomto úřadu se pro-
kázal být rozhodným, otevřeným a poc-
tivým hned zkraje v  míře, kterou by-
chom si v naší vlasti a v téže době mohli
jen přát. A zde přicházíme ke spojnici
osudů prezidenta a jeho kancléřky. Ta
pochází rovněž z evangelického prostře-
dí: její otec Horst Kasner byl rovněž

luterským farářem. Ten ovšem patřil
k nevídaným výjimkám, když emigroval
v roce 1954 s manželkou a právě naroze-
nou Angelou z  Hamburku do NDR.
Jeho manželce, učitelce, tam nebylo
uznáno vzdělání a starala se o rodinu,
když se jim narodily další dvě děti. Horst
Kasner byl nejprve vesnickým farářem,
po třech letech sloužil v církevním vzdě-
lávacím středisku v Templinu. Angela
byla sice pionýrkou a dokonce činnou
v „FDJ“, snad jediná ze třídy však na
základní škole neprošla obligatorní
„Jugendweihe“, formou mládežnického,
režimem požadovaného slibu věrnosti,
zato byla konfirmována. Faráři na jejího
otce zprvu údajně hleděli s nedůvěrou a
přezdívali mu „rudý Kasner“, nicméně
se nedochovalo  svědectví, že by kolegům
škodil nebo je udal či přímo podepsal
spolupráci se Stasi. Angela odmaturova-
la a studovala v Lipsku fyziku a jader-
nou chemii. Studijní pobyt měla v SSSR
v Leningradě a Moskvě. Tam se sezná-
mila se svým budoucím manželem, rov-
něž studentem fyziky Ulrichem Merkel,
jejichž bezdětné manželství bylo v  roce
1981 rozvedeno. Po studiích byla na stá-
ži také v Československu. Dále pracova-
la v Akademii věd v Berlíně. Zde se
seznámila se svým druhým manželem,
chemikem Joachimem Sauerem. Po sjed-
nocení Německa prošla Merkelová str-
mou kariérou v CDU. Zde se uzavírá i
oblouk, jímž je její osud v obdobě i odliš-

nosti s  farářem - a nyní prezidentem
Joachimem Gauckem. Ten nemá vazby
na žádnou politickou stranu a nebojí se
na veřejnosti říkat své názory na kontro-
verzní témata. Svojí politickou nezávis-
lostí a odvážnými názory je v přímém
kontrastu se svým předchůdcem Chris-
tianem Wulffem, který rezignoval minu-
lý měsíc. Dvaasedmdesátiletý evangelic-
ký teolog má charisma i strhující řečnic-
ké nadání. Mezi Němci je oblíbený i
kvůli svému odporu vůči komunistické-
mu režimu před pádem Berlínské zdi.
Mezi konzervativními voliteli ztratil
několik hlasů, když je o něm známo, že
žije již dvacet let odloučeně od své man-
želky a jedenáct roků má vztah s přítel-
kyní, novinářkou Danielou Schadt. Spe-
kuluje se nyní o dovršení rozvodu a mož-
ném sňatku. Na každý pád se jeho přítel-
kyně stěhuje z Norimberka za ním do
Berlína, kde se ujme role první dámy, při-
čemž se vzdá novinářské činnosti. Gauck
se nyní již ujal úřadu a po inauguraci se
chystá na první zahraniční cestu, pří-
značně do Polska. Ve svém rozhodování
dává přitom najevo, že nechce být nostal-
gikem, zahleděným do minulosti. Je otev-
řený novým tématům, jež se týkají spolu-
občanů, rovněž nové generaci, vstříc
budoucnosti. Kancléřce i novému prezi-
dentovi zbývá jen přát, aby ve své rozlič-
nosti, jistě i potřebné shodě, prospěli své
vlasti a Evropě.

Jan Kašper

Kancléřka a její prezidenti

Církev jako důsledek Kristova vzkříšení

ském slovu, jímž je Boží Syn. To on od začátku poskytuje světu
světlo. Bez něho bychom nemohli žít. Bez něho nemůžete nic
učinit (J 15,5), neboť on je světlo. Zkuste žít bez světla a uvidíte,
jak budete omezeni ve svém počínání. Tu druhou zkoušku, žít
bez Krista, Bůh světu, tak doufám, nedovolí, bylo by to zkázo-
nosné a sebevražedné. Všechno zlo, jímž lidé pokoušejí Boha,
se stále ještě podobá zlobení, kterého se opovažují děti, které
vědí, že Bůh nedopustí, aby jejich ruce způsobily nenapravitel-
nou katastrofu. 
Na počátku křesťanské církve lze dobře rozeznat sílu vzkříšení,
pod jejímž bezprostředním vlivem stálo dvanáct apoštolů a
další svědci. Je nepochybné, že oni to byli, kdo zažehli vidění a
víru dalších stovek a několika tisíců, kteří svým svědectvím o
vzkříšení Krista založili církev. O tom máme v Bibli dvě svě-
dectví, jedno je z  úst apoštola Pavla, druhé z  lukášovského
vyprávění, zaznamenaného ve Skutcích svatých apoštolů (15).
Z jejich srovnání vysvítá, že Skutky svým referátem prozrazují
snahu udržet nově vznikající křesťanskou církev ve svazku
s židovskou synagogou tak, že by na nově příchozí bylo vlože-
no zachovávání Mojžíšova zákona a zvláště povinná obřízka
(Sk 15,5). Proti tomu se rezolutně postavil apoštol Pavel svým
prohlášením, že ze skutků zákona nebývá ospravedlněn člo-
věk, ale skrze víru v Ježíše Krista (Ga 2,16). V průběhu tohoto
apoštolského koncilu v  Jeruzalémě Pavel udělil apoštolu
Petrovi důtku za nedůsledné a nebratrské chování. Vůdčí
postavení apoštola Pavla nebylo otřeseno, naopak všichni
apoštolové si s ním podali ruku, což bylo dobrým znamením
pro budoucí život církve. Pavlinismus nevyhrál na celé čáře, ale
díky jeho vlivu se církev ubránila všem zlým pokušením.
Vedlejším ziskem bylo posílení vědomí, že Bible není neomyl-

ná ve všech svých částech; obraz církve lépe a věrohodněji
podává apoštol Pavel než Skutky svatých apoštolů. Leč i z jejich
rozdílného obrazu se může poučený čtenář dovědět, jak se věci
mají. Jinak řečeno: Bible od svých čtenářů vyžaduje víc než pro
prvňáky slabikář. Je to kniha, která chce se svým čtenářem vejít
do rozhovoru a přitom zůstat autoritou, neboť v každém pří-
padě skrývá Boží pravdu. Má pak takový čtenář štěstí, že se při
četbě a přemýšlení setkává s  apoštolem, jehož myšlenkové
bohatství a soudnost, pokud jde o Krista a o víru, zůstává bez
obdoby. Nebylo nikoho takového před ním a nikdo po něm. Jen
díky jemu se vznikající církev ubránila vlivu židovské synago-
gy, jejímž záměrem nebylo nic menšího než učinit z  nového
hnutí jen další synagogu, odnož shromáždění, jež byla pevně
usazena po celém světě a uznána jako židovská náboženská
obec. Zatímco mladé křesťanství muselo bojovat o svou exi-
stenci a mělo učedníky pro svou víru v Krista, židovští věřící
v  Mojžíše žili v  poměrném pokoji. Lze si představit, že toto
židovské postavení ve světě bylo mocným pokušením, aby se
křesťané vydali tou cestou, kterou jim židovští představitelé
nabízeli. Jako část židovské církve i s prorokem Ježíšem byli by
se vyhnuli pronásledování. Z Pavlova listu Galatským se jeví
toto pokušení jako zcela reálné. I apoštol Petr se choval tak, že
židé jej mohli pokládat za toho, kdo přivede křesťany pod
židovská křídla. Napomenutí, kterého se Petrovi dostalo od
Pavla, muselo mít tento význam: zabránilo Petrovi, aby se
pokoušel sedět na dvou židlích. 
Tím není řečeno, že vliv synagogy skončil. Mojžíšovské nábo-
ženství skutků a odplaty, které nezná víru jako osobní vztah
k osobě, se stalo hlavním konkurentem Pavlova kázání Ježíše
Krista jako tomu, kdo za člověka naplnil Boží zákon a stal se tak
jeho spasitelem. Víra a vděčnost i poslušnost jeho přikázání,

z nichž přední je: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás
– neopouštějí oblast osobních vztahů. Apoštol Jan svým evan-
geliem a listy přispěl podstatně k tomu, že křesťanství na své
pouti dějinami nikdy neztratilo úplně laskavou tvář, jež se ote-
vírá všem, kdo hledají pomoc z bídy a vysvobození z osamě-
losti a nespokojenosti. Tito lidé, kteří okusili tohoto evangelia
lásky, zachraňovali pak tvář církve i poté, co se dostala pod stát-
ní ochranu a podílela se na jeho moci a slávě. Vedle těch mno-
hých, kteří udělali v  bohaté a mocné církvi kariéru, protože
mysleli jen na sebe, a na něž církev ráda zapomněla, je jen málo
těch, kdo mysleli na druhé. 
Obraz církve se mění v živé společenství, které se rádo setkává,
společně čte a zpívá evangelium, pokud moje mysl a mysl
mých bratří a sester zůstává při vzkříšeném, živém Kristu, jak
ho zvěstují naši kazatelé Pavel a Jan. To se děje, ale také se děje
cosi opačného. Církev nedbalá v tom učednictví nemůže vytvá-
řet obecenství s Bohem, ale jen náhražky, které mohou být zají-
mavé a přitažlivé. Služebník evangelia bývá v pokušení zau-
jmout nás především něčím jiným než evangeliem, avšak tento
způsob nemůže být úspěšnější než ten, který pracně hledá
pravdu a pokoj v tištěných řádcích evangelia. Od svého kaza-
tele očekávejme, že se dá touto svízelnou, ale jedině pravou ces-
tou zvěstování pravdy a slávy Kristovy. Každé zrnko, které
vytěží, bude cennější nad zlato. Uvažujte, kolik jich budete
potřebovat: Ještě jedno nebo dvě a budete moci na nich pevně
stát v obecenství s druhými. Dnes se v církvi opakuje před naši-
ma očima ten div: Čte se a vykládá se ten starý, dávný záznam,
kázání apoštolů Pavla a Jana, jak je zachovala Bible. Z  jejich
řádků a jedině z nich může vystoupit živý, vzkříšený Kristus.
Jinak to nejde. Církev je živa jen se vzkříšeným Kristem.

Josef Veselý

Dokončení ze str. 1

Otázka demokracie na internetu
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Tak zní podtitul rozsáhlé knihy (813
s.) s hlavním názvem “Kolaps a re-
generace”. Egyptolog prof. Miro-
slav Bárta a historik obecných dějin
raného novověku prof.Martin Kolář
soustředili do početného autorské-
ho týmu přední české odborníky 
v humanitních, přírodních a ekono-
mických vědách. Každý ve svém
speciálním oboru se soustředil na
rozbor základních rysů společných
krizím v různých společnostech a 
v různých dobách. Z něho pak vze-
šly pozoruhodné zobecňující závě-
ry v pohledu na vývoj lidských kul-
tur a civilizací. Autoři neponechá-
vají stranou ani důsledky tohoto
směru studia pro analýzu současné
situace naší civilizace a jejího vývo-
je v budoucnosti. Vstup k pochope-
ní problematiky i metodiky jejího
zpracování představuje výstižná,
promyšleně strukturovaná studie
Miroslava Bárty - “Kolaps a regene-
race: pokračující cesty minulých
civilizací”. Následující kapitoly jsou
věnované různým časovým obdo-
bím (od pravěku až po dobu nejno-
vější), různým kulturám a ovšem i
různým geografickým prostředím.
Tak se můžeme seznámit s krizový-
mi momenty jak v dějinách velkých
říší (od staroegyptské či římské až
po sovětské impérium), tak i v ději-
nách českých zemí. Oddíl “Člověk a
přírodní prostředí” poté doplňuje
výklad objevnými pohledy z hledis-
ka přírodních věd.
Podrobněji charakterizovat jednot-
livé kapitoly díla je jistě mimo mož-
nosti našeho listu. Vzhledem k před-
pokládanému zájmu našich čtenářů
soustřeďuji stručný pohled na pro-
blematiku husitství a Bílé Hory. Obě
tyto kapitoly jsou pojednány odbor-
níky nad jiné povolanými. Husit-
skou revolucí se ve svém výkladu
zabývá prof.Petr Čornej. K hodno-

cení husitství přistoupil s vyváže-
ným pohledem na období, jež do-
dnes vyvolává rozporné názory. P.
Čornej chápe husitství jako nedíl-
nou součást pozdně středověké
krize. Ta od poloviny 14. století až
do konce století následujícího zasá-
hla celou západokřesťanskou Evro-
pu. Čornejův výklad, opřený o
výsledky vlastního bádání i o po-
znatky dalších autorů, ukazuje její
příčiny. Nachází je, včetně jejich
důsledků, v oblasti sociálně-politic-
ké i náboženské, ale také hospodář-
ské a demografické. Pokud jde o
české země, v nichž krize propukla
na sklonku 14.století za vlády krále
Václava IV., pak husitská revoluce
představuje snahu o nalezení vý-
chodiska z krizové situace. Čornej
ve výstižné zkratce postihuje jedno-
tlivé složky tohoto komplikované-
ho a těžkého procesu. Kromě otá-
zek církevních a církevně politic-
kých upozorňuje na pozoruhodnou
snahu o vytvoření stavovského
státu. Název kapitoly zní -”Husit-
ství: katastrofa, nebo východisko 
z pozdně středověké krize?”. Čor-
nejův závěr: “Přes veškeré nesnáze
však husitská revoluce zakotvila 
v historické paměti nekatolické vět-
šiny českého obyvatelstva jako vel-
ká a slavná epocha”. Doplnil bych
tento závěr i na základě dalších pra-
cí (např. Amedea Molnára či Rober-
ta Kalivody) ve smyslu: český po-
kus o křesťanské východisko z poz-
dně středověké krize!
Autorem kapitoly “Bílá Hora a čer-
ný pád stavovského státu” je prof.
Jaroslav Pánek. Oprávněně pozoru-
je, že mýtus Bílé Hory stále žije 
v obecném povědomí a vrací se ve
zlomových situacích. Ve své studii,
opřené o výsledky vlastního syste-
matického studia, se pokouší vy-
stihnout bělohorský zvrat jako

výsledek vnitro i mezinárodně poli-
tického napětí, projevujícího se 
v oblasti náboženské, církevně poli-
tické i sociální a hospodářské. Řeší
tak neúspěch pokusu o vytvoření
stavovského státu s vysokým podí-
lem stavů na správě věcí veřejných
s rovnoprávností historických zemí,
se zajištěnou obranou a hlavně s ná-
boženskou svobodou. Tato snaha se
ukázala v daných souvislostech ja-
ko nereálná jak z vnitřních,tak vněj-
ších důvodů. V Pánkově výkladu
najdeme pozoruhodné doklady až
prorocky vyznívajících názorů Pet-
ra Voka z Rožmberka, varujících
před českou nesvorností a vyjadřují-
cích obavy z budoucího osudu vlas-
ti. Pánek uzavírá, že zásadní spole-
čenské změny v českých zemích po
Bílé Hoře znamenaly nemožnost
obnovení stavovského státu předbě-
lohorského typu. Pro obyvatelstvo
to představovalo zásadní změnu 
v oblasti náboženské i sociální, “bě-
lohorský šok”, jak je některými his-
toriky tato situace nazývána.
Českým dějinám jsou ovšem věno-
vány i další kapitoly, sledující udá-
losti v našem zeměpisném prostoru
od pravěku až po dobu nejnovější.
V oddílu historicko přírodovědném
jistě zaujmou studie o vývoji české
kulturní krajiny. Publikace je výstu-
pem projektu Českého egyptologic-
kého ústavu, řešeného na Filozofic-
ké fakultě UK. Rozsáhlá kniha do-
plněná četnými obrazovými přílo-
hami vyšla v nakladatelství Acade-
mia. Je jistě potěšitelné, že finančně
náročné vydání podpořili sponzoři
(historikovi se chce říci mecenáši),
které se sluší vděčně zmínit: Josef
Jíša-Rentcar, Inset, Unileasing, Mib-
coh. Výsledkem je půvabná a obsa-
hově přebohatá kniha, zvoucí k pří-
jemnému a inspirativnímu čtení!

Michal Flegl

„CO řeKneme dětem?“ – PaVel říčan, et-Kj 7-8/2012
Tak nevím: jsem odporný fundamentalista, nebo se snad ještě mohu pova-
žovat za normální věřící evangeličku?
Po přečtení výše uvedeného článku (2x) jsem opravdu v šoku. Kam chce cír-
kev dospět, když považuje za nutné a dobré vyučovat tak pochybné názo-
ry jednoho liberálního p. faráře!
Dva tisíce let žijeme ve společenství s Pánem Ježíšem, opíráme se o víru a
vyznání mnoha vzácných svědků: těch, kteří sestavili KREDO, těch, kteří
svými životy dosvědčovali a dosvědčují, že Pán Ježíš vstal z mrtvých, že je
Pravda, Cesta i Život! Bible je nejvzácnější KNIHA – pětiletý človíček ji
degraduje slovy: „je nesmysl, že Ježíš vstal z hrobu“ – a dospěláci to přijímají
málem s nadšením!
Jsem šťastná, že znám tolik vzácných, upřímně věřících (obrácených) lidí ve
všech církevních denominacích, že už celá léta probíhá u katolíků setkávání
charismatické obnovy církve. Jsem vděčná Pánu Bohu, že nás neopouští pro
naši nedověru, ale že nás pořád ještě hledá a obživuje svou láskou, svým
Duchem svatým.
Milý Tomáši, snažím se porozumět tomu, proč je potřeba takovou knihu
vydávat. Věřím, že milujícím Boha všechny věci k dobrému sloužiti musí –
mám tedy naději, že jedině proto, aby vyburcovala čtenáře k přemýšlení.
Aby se konečně i naše církev probudila z té unylé letargie a stala se živou a
sloužící.
Všem čtenářům bych ráda doporučila přečíst si knihu „Návrat“ od M. C.
Czyscheové, z Karmelitánského nakladatelství. Nebo knihu „3 a 1/2 roku“
od Radima Passera.
Při dnešním zoufalém tápání většiny lidí, kterým chybí záchytný bod pro
život, kterým chybí povědomí zodpovědnosti, úcta k lidem i k hodnotám
lidství, pan Linden jistě nepomůže. Každý z nás potřebujeme hledat živého
Boha, potřebujeme prožít setkání s živým Pánem Ježíšem Kristem a navázat
s ním vztah. Pak teprve bude naše křesťanství věrohodné.
Kéž náš Pán požehná všechny naše dobré snahy „nést dobré ovoce“.

Anna Zajícová, Březí (Břeclav)

Milí přátelé,
v článku „Co řekneme dětem?“ br.Pavel Říčan píše jakousi recenzi knihy
„Povídá se – podle Marka a Matouše“ (vydal EMAN, 2009), kterou napsal
holandský farář Nico ter Linden. Knížku samotnou jsem nečetl, ale z popi-
su a z citací, které br.Říčan uvádí, je zjevný styl a zaměření knihy. 
Musím říci, že takové knihy, dle mého názoru, nejsou k ničemu dobré. Čtení
jich je ztrátou času, dětem bych takovou knihu v žádném případě nečetl.
Kniha totiž zpochybňuje biblické příběhy – věci se údajně udály jinak než je
psáno, možná se vůbec nestaly, avšak příběhy mají pravdivé jádro, které
nám má co říct… Zpochybňování se děje decentně ve stylu liberální teolo-
gie. Myslím, že čestnější by bylo ateistické odmítnutí Bible (prostě tomu
nevěřím), než když nevěřící teolog se snaží rádoby moderním způsobem
dětem (i dospělým) biblické příběhy převyprávět. 
Nedivím se, že autorův vnuk považuje zmrtvýchvstání Ježíšovo za nesmy-
sl, když – jak ze souvislostí vyplývá – ho dědeček odmalička živí ne vírou,
ale nevírou. 
Osobně jsem přesvědčen, že uděláme mnohem menší chybu, když budeme
Bibli a její příběhy chápat doslovně (tedy fundamentalisticky), než když
budeme vše zpochybňovat a tak vlastně škrtat z Bible jednu stránku za dru-
hou. 
Profesor Smolík, jehož paměti vycházely v ET-KJ asi před 10 lety, uvádí
v 89.kapitole pamětí (ET-KJ č.42/2003), že „…fundamentalistické je teo-
logicky blíže k pochopení biblického světa než psychologismus libera-
lismu a historismu“. To je řečeno sice vědeckými výrazy, ale dostatečně
srozumitelně. Už tenkrát mě tato slova prof. Smolíka potěšila.

Jiří Marek

Cesty civilizací a kultur

Z dopisů čtenářů

Takto se ptají podle Markova podání
tři ženy, které jdou brzy ráno první-
ho dne po sobotě k Ježíšovu hrobu.
Evangelista je identifikuje jako Marii
z Magdaly, Marii matku Jakubovu a
Salome. Statečné a obětavé ženy.
Ježíšovi učedníci zůstali doma. Do-
zvídáme se o nich, že po smrti svého
Mistra truchlili a plakali. Ale ženy
chtějí dát najevo víc než zármutek.
Rozhodly se vyvážit pohanu Ježí-
šova ukřižování, které ho postavilo
do role zločince, tím, že ho pomažou
vonnými mastmi jako krále. Jejich
plán však má jednu velkou slabinu.
Nevědí, kdo jim odvalí kámen od
vchodu do hrobu.
Toto je i naše otázka: Kdo nám odva-
lí kámen od vchodu do hrobu? Ne,
nezapomněli jsme, že v  něm Ježíš
není. Ani to, že podle andělského
poučení nemáme hledat živého me-
zi mrtvými. Myslíme totiž na ká-
men, který bude jednou uzavírat
vchod našeho hrobu. Najde se ně-
kdo, kdo ho dokáže odvalit a otevřít
tak před námi cestu ze smrti do
života? Vyjdeme ze svého hrobu, ne-
bo zůstaneme navždy uvězněni
v jeho temnotě? Nikdy si nejspíš ne-
budeme jisti definitivní odpovědí.
Pokud však ten kámen někdo odva-
lí, učiní to ten, který odvalil kámen
od vchodu do Ježíšova hrobu.
Když přišly Marie z Magdaly, Marie
matka Jakubova a Salome ke hrobu,
nalezly kámen odvalený. Evange-

lista v  té souvislosti poznamenává,
že byl velmi veliký. Větší, než aby na
něj stačila jejich síla. Větší, než aby
jím dokázali pohnout Ježíšovi učed-
níci. Ale menší, než aby ho nedoká-
zal odvalit Bůh. To dává tušit, kdo
odvaluje náhrobní kameny a otevírá
tak cestu k  životu. Je to Otec toho,
který vstal z hrobu jako první z celé-
ho stvoření. Ten, který ve svém stvo-
řitelském díle učinil všechno dobré.
Mládenec v  bílém rouchu, který
ženám sděluje, že Ježíš není v hrobě,
je jeho poslem.
Tato radostná zpráva není určena
pouze těm třem. Je adresována

všem, kteří jsou událostmi Velkého
pátku zaskočeni a ptají se: Jak se
mohlo něco tak hrozného stát? Jak
mohlo být „svaté“ tak potupeno?
Mládenec na tyto otázky neodpoví-
dá popisem oněch procesů. On nám
sděluje něco mnohem důležitějšího.
To, že Bůh tuto hrůzu vetuje a co
jsme my lidé pokazili, napravuje:
Ukřižovaný Ježíš byl vzkříšen! Tato
perspektiva se nyní otevírá před
každým, kdo se mu ve svých proje-
vech snaží podobat. Ani on nezůsta-
ne uvězněn v  temnotě hrobu. Bůh
odvalí kámen od jeho vchodu.

Emanuel Vejnar

Kdo nám odvalí kámen?

slova
slova jsou útěchou i zbraní

některá uzdravují, jiná zraní.
jedny ničí, druhé chrání,

mnohé jsou pěstí, jiná otevřenou dlaní.

slova tupí i ostří kopí,
sova povzbuzují, když se člověk topí.
slova zažehnutý oheň vodou kropí,

když se jich včas někdo chopí.

slova lásky jsou citovaná ze všech stran,
jsou-li však upřímná, jsou bez děr a hran.

slova lásky srdce hřejí,
to si jistě všichni přejí.

boží slova a láska naději dávají v každém čase,
na každém místě a v každé rase.

Kdo poslouchá boží slova,
může začít zase znova.

jarOmír šturC

Film Musíme si promluvit o Kevinovi je drsný! Pojednává o mateřství jako katastro-
fě. Ona katastrofa pramení z životního stylu hlavní hrdinky. Tu evidentně obtěžuje už
těhotenství. A rodinu založila jen jako třešničku na dortu rozvinuté kariéry …
Film stojí na výkonu Tildy Swintonové. Čeho je tato celebrita ve světě nejznámějším
ženským symbolem? Toho, co v tuzemsku symbolizuje Květa Fialová. A copak k budd-
hismu (snad mě za vyslovení toho, co je ve filmu jenom naznačeno, nikdo neukame-
nuje) patří? Oproštěnost od všeho, včetně mezilidských vazeb (ta jistě např. v přírod-
ních katastrofách plní významnou funkci: pomáhá přežít). Tvůrci jako by varovali, že
„nevázání se a odvázání se“ vposledu odlidšťuje a může, třeba „zmutovaně“, pokračo-
vat dál a dál a ještě v další generaci. Není tudíž radno si s ním zahrávat … Vysoce
aktuální sdělení v době, která vyznává tzv. singlismus nejméně do třicítky a podřízení
všeho včetně rodičovství úspěšné kariéře! Celibát zavrhovali už staří rabíni. A apoštol
Pavel pojímá schopnost žít v manželství jako dar (charisma). Trhu – i trhu práce vyža-
dujícímu naprostou disponibilitu pracovníka – navzdory! (Jinak samozřejmě nic proti
mezináboženskému dialogu. K jeho poctivému vedení však patří, domnívám se, právě
pojmenování otázek, nikoli jejich obcházení.)

František Schilla

mateřství versus kariéra
(K filmu musíme si promluvit o Kevinovi)



seniOrát HOráCKý

Českobratrská církev evangelická

DAňKOVICE – Ne a c 11 h, b d e 9.30 h
Daňkovice č. 4, p. Sněžné na Mo-
ravě, f. Debora Rumlová
HORNí DuBENKy – Ne 9 h
Horní Dubenky č. 54, f. Tomáš Vítek
HORNí KRuPá – Ne 10.15 h
Horní Krupá č. 63, p. Havlíčkův
Brod 1, f. David Šorm
HORNí VILéMOVICE – Ne 9 h
Horní Vilémovice č. 31, p. Čechtín, 
a f. Pavel Janošík
HuMPOLEC – Ne 9 h
Husova 143, f. Pavel Šindler
JIHLAVA – Ne 8.30 h (10.30 h Stří-
žov)
Vrchlického 1, f. Jan Keřkovský
MORAVEČ – Ne 9.30 h
Moraveč č. 35, p. Pelhřimov, 
f. Daniel Matějka ml.
NOVé MěSTO NA MORAVě – Ne 9 h
Křenkova 151, f. Zdeněk Šorm,
f. Vojtěch Hrouda, f. Debora Rumlová
OPATOV – Ne 11 h

Opatov č. 10, p. Dušejov, a f. Pavel
Šindler
PELHřIMOV-STRMěCHy – Ne 8.45 h
(Pelhřimov), 10.45 h (Strměchy)
Růžová 82, f. Michael Hána
SáZAVA – Ne 10 h
Sázava č. 73, p. Velká Losenice, 
f. Petr Gallus
SNěžNé NA MORAVě – Ne 9.30 h
Sněžné č. 60, f. Michal Vogl
TELČ – Ne 8.30 h
nám. Zachariáše z  Hradce 21/1, 
f. Petr Melmuk
TřEBíČ – Ne 8.30 h
Bráfova 561/33, f. Jana Potočková, 
f. Tomáš Potoček
VELKá LHOTA u DAČIC – Ne 9.30 h
Velká Lhota u Dačic č. 37, p. Dačice
f. Kateřina Frühbauerová
VELKé MEZIříČí – Ne 9 h
U Světlé 737/24, f. Pavel Janošík

Církev bratrská

HAVLíČKůV BROD – Ne 9.30 h
Strážná 1364, k. Vladimír Horský
HORNí KRuPá - Ne 9 h
Horní Krupá 105, p. Havlíčkův
Brod, k. Roman Neumann
VLAŠIM – Ne 10 h
V Sadě 1505, k. Jan Lukl

Evangelická církev metodistická

JIHLAVA – Ne 8.45 h
Seifertova 13, f. Jan Zajíc
ZNOJMO - Ne 9.30 h
Chelčického 774/2, 1. patro
f. Pavel Kuchynka

bohoslužby
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KulturOu
PrOti antisemitismu

Neděle 22. dubna 2012
* Pochod dobré vůle
13.30 hodin
Praha, náměstí Franze Kafky
Připojte se k modlitebnímu pocho-
du Prahou a přijďte veřejně vyjádřit
svou víru v Boží plán s Izraelem a
podpořit pravdu proti lžím. 
* Všichni jsme lidi
15 hodin 
Praha, Valdštejnská zahrada
Kulturní program za účasti herce
Jana Potměšila, kantora Michala
Foršta a dalších předních českých
osobností pokračuje a graduje
v sídle Senátu. 
Pod záštitou 1. místopředsedy Se-
nátu PČR Přemysla Sobotky a pri-
mátora hl. m. Prahy Bohuslava Svo-
body pořádá Mezinárodní křesťan-
ské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ).
Vstup volný. 

www.vsichnijsmelidi.cz

* * *
EKOLOgICKá SEKCE ČESKé KřESťAN-
SKé AKADEMIE zve na besedu „Voda
v Praze – povídání o potocích a ryb-
nících“, která se bude konat v úterý
10. dubna 2012 v 17.30 hodin v pří-
zemí kláštera Emauzy, 
Praha 2, Vyšehradská 49. Na besedě
promluví Ing. Jiří Karnecki z Ma-
gistrátu hl. m. Prahy.

* * *
EKOLOgICKá SEKCE ČESKé KřESťAN-
SKé AKADEMIE zve k účasti na eku-
menické bohoslužbě ke Dni Země 
v úterý 24. dubna 2012 v  19.00
hodin v kostele Nejsvětějšího Salvá-
tora. Kázáním poslouží br. Ing. Jiří
Ort, zpívat bude pěvecký soubor
Gabriel. Po bohoslužbě cca od 19.50
hodin následuje beseda s  Ing. Pet-
rem Hejlem, starostou městské části
Praha – Suchdol.

* * *

MISIJNí ODBOR KOSTNICKé JEDNOTy
A OPERACE ESTER

srdečně zvou všecky křesťany na
návštěvu do IZRAELE.
Jarní únorové zájezdy se už s nadše-
ním vrátily, můžete využít letního
zájezdu od 19. do 29. července nebo
podzimního od 21. do 30. října.
Poznáte nejen líbeznou zemi patri-
archů a Pána Ježíše, ale setkáte se
s obyvateli Židy a Araby a od naše-
ho průvodce Fredi Winklera se
dovíte nejen všecko, co Vás bude
zajímat o Zemi, ale také s  ním
nahlédnete do prorockého Božího
slova. Plánujeme i další zajímavá
setkání.
Bližší informace:
Ludmila Hallerová, 
Ve Vilách 7, 140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 242 428 814; 774 572 671
email: hallerova@volny.cz

V  minulých týdnech jakoby ožilo
staré rčení o Češích jako ateistickém
národě. Po rozhodnutí o církevních
restitucích se zvedla vlna rozhněva-
ného odporu proti nim. Někteří
z  těch, kdo mají dobré důvody být
znepokojeni  vládními návrhy, při-
brali do argumentů svého odporu
také restituci církevního majetku. A
bývají přitom patřičně hluční. Mů-
žeme se dočíst, že 70 % našeho ob-
čanstva je proti restitucím. Škoda, že
se tento průzkum mínění také neze-
ptal, jak se tedy s  tímto dědictvím
vypořádat. Vždyť by tento dlouho-
době neřešený stav musel být tak
jako tak nějak uzavřen. To však zřej-
mě mnoho lidí už nedomýšlí, proto-
že emocionální výkřik je působivější
než namáhání mozku. 
Výbuchy hněvu zřetelně postihují
římskokatolickou církev a my ostat-
ní křesťané jsme mimo jejich pozor-
nost; snad nás ani neberou na vědo-
mí. Celá věc se tedy nás menšino-
vých protestantských církvi netýká.
Můžeme tedy k tomu být lhostejní?
Nebo se dokonce k  protikatolické-
mu pokřiku přidat a navázat tak na
zápas našich otců minulých staletí? 

Zřejmě se dá připustit, že i v součas-
né české katolické církvi jsou zastou-
peny retardační tendence (myslím,
že spíš mezi laiky než kněžími). Je-
jich stoupenci jsou si jisti samospasi-
telností jediné svaté církve a z toho
jim plyne pýcha i s mocensko-poli-
tickými důsledky. Obávám se však,
že útoky proti celé katolické církvi a
proti její majetkové restituci tyto ne-
šťastné tendence spíš posilují, než
oslabují. 
Dokonce i týdeník Literární noviny,
který jinak dobře přispívá ke spole-
čenské solidaritě a spravedlnosti, se
k tažení proti restitucím vehementně
přidal. Trojice jejich autorů je pře-
svědčena, že majetek českého státu
má být neprávem převeden do sou-
kromého vlastnictví katolické círk-
ve. Autoři ve svém hněvu adresují
svou stížnost dokonce samému
papeži. Ve svém dopise se pak dovo-
lávají historických autorit nám blíz-
kých a pak papeže informují, že
„skutečná víra nepotřebuje pro-
středníka, je to dar, s kterým se nedá
kupčit, protože sídlí v srdci a nikoliv
v chrámech“.
Před nedávnem jsem redakci Lite-

rárních novin poslal svou reakci na
protikatolické výpady jejich novin,
avšak ona ji neuveřejnila ani v dopi-
sech čtenářů. Tak alespoň zde jeden
odstavec z toho:
Jsem evangelík a mohl bych se –
po vzoru našich předchůdců – při-
dat k posměchu vůči mocenským
a majetnickým nárokům katolické
církve. Ne neprávem, vždyť naši
předkové zakusili v dějinách jeden
a půl století pronásledování od pyš-
né církve, po staletí neúměrně pro-
težované habsburskou monarchií.
Ač jsme dnes druhá nejpočetnější
církev u nás, je nás směšně málo a
rozsah našich majetků k restituci je
zanedbatelný. Také nedokážeme te-
levizní obrazovce nabídnout spek-
takulární podívanou slavnostních
ornátů. Ale přece se k posměchu
nepřidám. Protože vím něco o po-
hybech dějin i o ekumenismu.
Také proto, že žijeme v době příliš
nebezpečné, než abychom mohli
plýtvat zlomyslnostmi vůči ko-
mukoliv, ať už v naší zemi či kde-
koliv.

Blahoslav Hájek

PozvánkyOdpor k restitucím

jaK dOsaHOVat
PředVídatelnýCH VýsledKů
V nePředVídatelnýCH časeCH
Stephen R. Covey, Bob Whitman,
Breck England
Jedinou věcí, kterou si můžeme v byzny-
su být jisti, je nejistota. S. R. Covey ve
své nejnovější knize ukazuje, že přesto
existují organizace, které – bez ohledu na
nejisté ekonomické podmínky – dosahují
vynikajících výsledků tím, že se za všech
okolností řídí čtyřmi klíčovými principy,
které jsou trvalé a neměnné (dotahují
věci do konce a vynikajícím způsobem
realizují své priority, vytvářejí atmosfé-
ru důvěry, dosahují vyšší hodnoty s
méně zdroji, nešíří strach). 

Management Press, A5, váz.., 128 s.
přeložil Lumír Šarman
cena: 269 Kč  

7 náVyKů
úsPěšnýCH teenagerů
Sean Covey
Kniha 7 návyků úspěšných teenagerů
přibližuje dospívajícím nadčasové prin-
cipy, které jim pomohou vytvořit si
základ pro zvládání nejobtížnějších pro-
blémů v jejich dalším životě. Čtenáři zde
naleznou mnoho skutečných příběhů
teenagerů z celého světa. Ukázky problé-
mů, se kterými se potýkají, příklady způ-
sobů řešení různých situací mohou být
pro mnoho mladých lidí i jejich rodičů

inspirací, jak se vypořádat s náročným
obdobím dospívání.
Management Press, 15 × 23 cm, 
300 s., brož., 
přeložil Aleš Lisa
cena: 269 Kč 

důVěra: jediná VěC, 
Která dOKáže Změnit Vše
Stephen R. Covey
Druhé vydání nejúspěšnější knihy reno-
movaného autora "motivační" literatu-
ry a experta na rodinnou problematiku a
vedení lidí charakterizuje 7 návyků,
které je třeba si osvojit, abychom jedna-
li co možná nejefektivněji a které jsou
základem pro vytvoření harmonické,
cílevědomé a integrované osobnosti. Čím
větším změnám a obtížnějším úkolům
musíme čelit, tím naléhavější je potřeba
se jimi řídit. Aktualizované vydání kni-
hy, která je považována za jednu z nej-
vlivnějších knih století a jež byla přelo-
žena do více než 40 světových jazyků,
vychází ve zcela novém překladu Aleše
Lisy.
Vychází ve spolupráci s FC Czech. Čte-
náři, kteří by si chtěli osvojit "8. návyk"
a chtěli by přejít od "efektivnosti k výji-
mečnosti", přivítají i "pokračování" této
knihy, novinku Dr. Coveyho "8. návyk.
Od efektivnosti k výjimečnosti".
Management Press, 17 x 24 cm,
brož., 348 s., 
přeložil Aleš Lisa
cena: 439 Kč 

střetnutí
Frank E. Peretti
Ashton. Typické americké městečko.
Když si však jeden skeptický novinář a
jeden mladý kazatel začnou dávat do-
hromady, co zjistili, pochopí, že spolu
stojí proti nestvůrnému komplotu jisté
teroristické organizace, která chce pod-
manit všechny obyvatele města a vpo-
sledu celého světa. 
Román s výjimečně pronikavým vhle-
dem do duchovního boje a důležitosti
modlitby. Poutavý, napínavý děj s dob-
rým spádem z něj činí knížku, která se
může měřit s těmi nejlepšími detektiv-
kami ve vaší knihovně.

Nové vydání oblíbené a stále žádané
knihy.
Křesťanský život, A5, 430 s., 
přeložila Renata Ferstová 
cena: 259 Kč 

ze samuelenovinky

KrálůV Kříž
Život Ježíše a příběh světa
Timothy Keller
Příběh nejvlivnější postavy lidské histo-
rie byl během tisíciletí vyprávěn již
nesčetněkrát. Má smysl zabývat se jím i
dnes? Známý manhattanský pastor a
myslitel označený časopisem News-
week za „C. S. Lewise 21. století“ před-
kládá čtenářům překvapivě svěží pohled
na Ježíše Krista, v jehož příběhu vidí
klíč ke smyslu našeho života i světa. Tak
jako ostatní jeho knihy i tato je určena
všem přemýšlivým čtenářům - věřícím,
duchovně hledajícím i skeptikům.

Biblion, 12 x 18 cm, 264 s., 
přeložila Zuzana Kempná
cena: 280 Kč 


