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Jaký pastýř je dobrý? Snad ten,
jemuž svěřili do opatrování to nej-
větší stádo? Nebo ten, jemuž ni-

kdy žádná ovce nezbloudila? Ten,
kterému nikdy žádná nepošla?
Nebo snad ten, kdo má nejhezčí
klobouk, nejhlasitější píšťalku a
vydrží nejdéle sedět na studené
mezi? 
Evangelista Jan píše o jediném kri-
tériu: Dle slov Pána Ježíše je dobrý
pastýř ten, kdo položí za ovce svůj
život. 
Zdá se to být přehnané. Ovce, jak-
koliv jsou užitečné, přece nemají
cenu lidského života.Tak alespoň
může uvažovat pastýř, jemuž
stádo nepatří, který byl pouze
najat k  jeho opatrování za mzdu.
Takový pastýř nebude riskovat a
při prvním náznaku nebezpečí
uteče. 
Jinak ovšem uvažuje pastýř, jenž
si ke stádu vytvořil vztah. Bere
ovce za své - zná je a ony znají

jeho. Jsou jeho živobytím a on je
také ochotný svůj život za ně
vydat, přijde-li na to.
Je naším štěstím, že jsme takového
pastýře nalezli v  Ježíši Kristu.
V něm máme pastýře, jemuž pat-
říme, jenž nás zná a který za nás -
své stádce - svůj život skutečně
položil. 
Ale smrt, pobíjející ovce stejně ja-
ko lidi, jej nepohltila. Z  toho se
radujeme v  těchto dnech, to je
nám posilou v každém nebezpečí i
trápení naší časnosti. 
Sláva buď Bohu pokoje, „který pro
krev stvrzující věčnou smlouvu
vyvedl z mrtvých velikého pastý-
ře ovcí, našeho Pána Ježíše Kris-
ta.“ (Žd 13,20) 
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Poselství k neděli misericordias Domini

To vám přece řekne také váš sou-
sed. Zdá se dokonce, že by byl
ochoten jej poznat (takže si myslím,
že je na dobré cestě ho poznat; ta
ochota je totiž blízká „hledání“, a
kdo hledá, nalézá, jak řekl Ježíš), ale
dosud ho nepoznal. Většina lidí
však takovou ochotu nevykazuje,
spíše lhostejnost. Ta se nemůže set-
kat s Bohem, jenž se nikomu nevnu-
cuje. Zůstává vzdálen i myšlenko-
vému světu těch nejvzdělanějších
lidí, ačkoliv i jim a všem lidem za-
nechal po sobě svědky, spíše jsou to
nemluvní svědkové jeho věčné
moci a jeho božství v díle jeho stvo-
ření. Znáte ten pocit, když stojíte na
nějakém vrcholku a odtud vidíte
mohutné, důstojné horstvo, anebo
stojíte na břehu moře s  jeho veleb-
ným tichem a hned zase pohybem,
jejž způsobuje neobyčejná síla, proti
níž nelze nic postavit, zdali necítíte
cosi nesrovnatelně silnějšího a vět-
šího než jsme my lidé? Tu písničku,
kterou zná i Bible, že jsme o malič-
ko menší než andělé, si tam neza-
zpíváte. To je obecný pocit: Není
národa, který by neměl nějaké po-
vědomí o Bohu, nějaké nábožen-
ství, kterému říkáme pohanství,
více nebo méně úctyhodné. Méně
úctyhodné, když chce být nábožen-
stvím, které má v čele jméno Boha a
určuje svým věřícím bohoslužbu,
jež má svůj vyhrazený čas a ostatní
náležitosti, jako jsou obřady a oběti.
Více úctyhodné je to pohanství, kte-
ré se nesnaží býti náboženstvím,
které však předpokládá slušného
člověka a očekává od něho, že ne-
bude klást svému bližnímu překáž-
ky a chovat se ve všech oblastech ži-
vota tak, jako sám totéž očekává 
od něho. Toto pohanství vykazuje
mnohdy tolik lásky a bratrství, že
nás zahanbuje. Jeho spravedlnost

nechtějme znehodnocovat, vítej-
me ji, neboť ona přispívá viditelně 
k spravedlnosti v  našem městě.
Tam, kam církev by sotva dosáhla
svým světlem a solí, nastupují sluš-
ní lidé. Kdyby jich nebylo, zjistili
bychom, že svět leží jen ve zlém a
už by se  nám na něm nedalo žít.
Tato civilní spravedlnost slušných
lidí, jejichž zásady jsou blízké Ježí-
šovým nárokům z Kázání na hoře,
udržují chod světských pořádků
tak, aby upadání a pomíjení světa
neurychlilo příchod posledního
dne. Vidíte to jinak? Věřím však, že
svět, takový, jaký je i dnes, je v Bo-
žích rukou. 
Vzpomeňme na Jonáše, připomene
nám, že se svět právě v  té chvíli,
kdy nad ním tak rádi vyslovujeme
Boží soud (ne svůj), dal na cestu
lítosti a nápravy. Kniha proroka Jo-
náše je nezbytnou brzdou proti
moralismu, jemuž mohou propad-
nout i kazatelé evangelia, zapome-
nou-li, že u Boha nad vší spravedl-
ností sídlí milosrdenství, které neo-
čekávaně zasahuje do dění, jež pří-
liš rychle označujeme za nezvrati-
telné. Uvažujme: Na skoro sedm
miliard lidí (to je rozdíl proti nini-
veckým 120 tisícům!) na celém
světě pohlížíme s  obavami, že nás
svým počtem a pohanstvím strh-
nou do katastrofy. Boha však žádná
cifra nepřivádí do rozpaků. Niniv-
ským nevyčte, že se tak „nerozum-
ně“ rozmnožili, vytkne jim nešle-
chetnost, která vstoupila před Boží
obličej (Jon 1,2). Přelidnění nám
nehrozí, věříme, že svět je v Božích
rukou, stvořil jej a udržuje, ač i člo-
věka ustanovil pánem nad vší Zemí
(Gn 1,26). Boží a lidský rozum,
každý svým dílem, dává nám po-
znat Boží věčnou moc a jeho bož-
ství, ne však Boha samého. Neboť

na tuto Boží tvář se dívá Adam, člo-
věk padlý, oddělený od Boha, jehož
oči nevidí a uši neslyší tak jako
zamlada, kdy chodil s Bohem. Boží
věčná moc a jeho božství se staly
nečitelnými. Zakalené, neoperova-
né oči ani nevědí, že jsou nemocné
a vykládají rády Boží stvoření světa
a člověka materialisticky: to je vlast-
ní postoj člověka, jenž obdivuje
krásu a velebnost přírody a moře,
ale nevzhlédne k Bohu. Sama hmo-
ta, materie, ho svou obrovskou tíží
získá za svého věřícího. Jiný člověk
na tomtéž místě pocítí tu rozumnou
účelnost v složitém stvoření, v němž
se mu hmota a duch jeví jako spo-
lupracovníci a on pak nejen materii,
ale i duchu vzdává svou úctu.
Ateista se brání náboženskému
dojetí při pohledu na stvoření a
stává se obdivovatelem podivného
třesku, z něhož se mají vyvinout ne-
besa a Země. Zatěžuje ten třesk vý-
znamem, jenž nikdy nemůže být
výsledkem náhody, ale odmítá hle-
dat v něm intelekt. 
Bůh se zjevil jen Izraeli, později se
zjevil všem národům v Ježíši Kristu
a zjevuje se stále v  trvalých píse-
mných stopách, které jsou čitelnější
než zmiňovaná věčná moc a bož-
ství, neboť je shromáždili židovští
rabíni a Ježíšovi apoštolé a učedníci
a zapsali je do Knihy, která je ke
čtení všem lidem. Toto jedinečné
dění je od Boha, přichází k  nám,
není výsledkem vývoje od primitiv-
ních náboženských her, které jsou
k vidění u afrických národů, ale je
Božím darem zbloudilému, poma-
tenému člověku, jenž svým odvrá-
cením od Boha ztratil rozeznávací
schopnost a už nerozliší pravdu od
lži a zdravé od škodlivého. Máte-li
tu schopnost, děkujte za ni a čtěte ty

Bůh není k poznání

ZaosTřeno na BlíZKo

Téma článku bylo ryze politické (Údajní; MFD 5. 4.). Nelze se divit, že
vedlo redaktora Martina Komárka k slovnímu obratu o vládě, která
„sestupuje do pekel“. Nejspíše tam dle autora ale zůstane. Ta vláda.
Velikonoční souvislost pak směřovala pisatele k vyjádření: „Křesťané
věří, že v době velikonoční - od ukřižování na Velký pátek až do pro-
citnutí v neděli ráno - nebyl Kristus ani živý, ale ani mrtvý v pravém
slova smyslu. Prý sestoupil do pekel.“ Z tohoto vyjádření, na prahu
Velkého pátku bychom mohli předpokládat, že Ježíš tak docela ne-
zemřel. Nebo alespoň že jde o skutečnost jiného druhu, kterou přijí-
mají jen křesťané za bernou minci. Nezbývá než oponovat. Autor,
ovšem, jak víme, je křesťanem a sám se následně vyjádřil, že „přirov-
nání použil volně, možná až příliš“. Celý křesťanský svět přece ví, že
Ježíš zemřel. Byl smrtelný. Jeho srdce dotlouklo. Vydechl naposledy.
Odumřel i je-ho mozek. Jeho bok probodlo kopí. O poslední fázi jeho
života svědčí evangelium následovně: „Okusil octa, řekl: "Dokonáno
jest." A nakloniv hlavu, skonal. Když přišli vojáci k Ježíšovi a viděli,
že je již mrtev, kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl
kopím bok; a ihned vyšla krev a voda.“ Zatímco Ježíšovi učedníci se
rozutekli, dva tajní, Josef z  Arimatie a Nikodém, statečně požádali
Piláta o jeho mrtvé tělo a pohřbili je. Navíc než se tak stalo, Pilát se
podivil, že Ježíš už zemřel. Nechal si to proto potvrdit od zkušeného
setníka. Ježíš zemřel. V tom se shodnou věřící křesťané - i s ateisty.
Ukřižován, umřel a byl pohřben. Co se dálo poté, je pro křesťany obe-
střeno tajemstvím a záležitostí jejich víry. Nic to nemění na skuteč-
nosti, že Velký pátek je obestřen smutkem. 

Jan Kašper

Ježíš nebyl živola

Rozbřesk Foto: Jindřich Falta

Dokončení na str. 2

Peklo
Peklo jsou války a utrpení,
když vládne lidská zloba.

Kdo jsou však ti provinění,
co je zač tato doba?

Doba, kdy bují závist, klam a sobectví,
doba, co tohle všechno rozvětví.
Jak najít cestu z toho všeho ven,

kdy se probudit a zapomenout jako na špatný sen.

Peklo je život v samotě,
když přítelem ti není Bůh,
je to jak život v nahotě,
je to jak bludný kruh.

Tak začni věřit Boží lásce,
která brány pekel zavírá,

přestaň žít s tváří skrytou v masce,
neb Boží milost brány nebe otvírá.

Jaromír ŠTurc
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Ochotníci z Dýšiny, Chrástu a Plzně
na letošní Velikonoce opět připravili
lidové pašijové hry. Jejich premiéra
proběhla v neděli 1. dubna 2012 pod
širým nebem na zahradě.
Asi padesát lidí si na Květnou neděli
přišlo připomenout dva tisíce let
starý příběh o utrpení Ježíše Krista
zhlédnutím jeho dramatizované po-
doby. Režisérka amatérského sou-
boru Marcela Žandová letos zvolila
jako předlohu "Komédii o umučení
a vzkříšení Pána a Spasitele našeho
Ježíše Krista"- barokní pašijové hry 
z Podkrkonoší v úpravě J. Kopecké-
ho. "Zaujalo mne spojení archaické
barokní češtiny s obsahem, který je
stále aktuální. Třeba že Jidáš v tomto
podání uvažuje o zradě Krista proto,
aby se finančně zabezpečil na stáří,"
zdůvodňuje výběr textu M. Žando-
vá. I navzdory vážnému námětu
úsměv na tváři přihlížejících vy-
loudila například přesvědčivá po-
stava pokušitele v dobře padnoucím
obleku s kravatou, Pilát v policejním
koženém kabátě, Marie Magdaléna
v silonkách nebo stráž s želízky a
obuškem.
Pro herce především z místního
evangelického sboru a sousední řím-
skokatolické farnosti v Dýšině před-

stavovalo nejtěžší úkol naučit se
košatý staročeský text přes hodinu
trvající inscenace. Jak se jim ho po-
dařilo zvládnout, mohli diváci zjistit
také na reprízách pašijové hry na
Velký pátek 6. dubna 2012 v kostele
v Dýšině, případně si poslechnout
další provedení o letošní Noci ko-
stelů 1. června tamtéž.
Ochotnický soubor nadšenců už 
má za sebou v uplynulých letech
ztvárnění pašijového příběhu s hud-
bou M. Pachnera nebo barokní

vánoční hru od J. Libertina. Věnuje
se ale i méně duchovním žánrům - 
v současné době nacvičuje divadelní
hru "Past na myši" od A. Christie.
Pašije (z lat. passio - "utrpení") jsou
vyprávěním o utrpení a smrti Ježíše
Krista. Označují se tak buď přímo
evangelní vyprávění nebo příběhy,
dramatické hry, liturgická čtení či
hudební skladby, které se jimi
inspirují a toto téma zpracovávají.

Karel Šimr, 
farář Farního sboru ČCE v Chrástu

Téměř 80 veřeJnýcH ŠKol v maďarsKu PřeŠlo Do sPrávy círKvím
Téměř 80 veřejných škol v Maďarsku bylo nedávno předáno církevním
institucím, většinou římskokatolickým. Podle agentury AFP to bude mít
důsledky pro malé obce, jejichž jediná škola bude církevní. Omezuje to prý
také práva dětí na laické vzdělání, dodává agentura. Podle údajů minister-
stva národních zdrojů, jež odpovídá za školství v Maďarsku, zvýšila Řím-
skokatolická církev počet svých školních zařízení o 20 procent, evangelická
o 13 a reformovaná o deset procent. Týká se to škol mateřských, základních
a středních, gymnázií a škol technického či uměleckého zaměření.
Maďarsko je jednou ze zemí EU, která byla nejvíce postižena ekonomickou
a finanční krizí. V letech 2008-2009 musela Budapešť požádat o dvacet mi-
liard euro od EU a Mezinárodního měnového fondu (MMF), aby se vyhnu-
la bankrotu. Konzervativní vláda Viktora Orbána nyní čeká na souhlas EU
a MMF, aby mohla zahájit jednání o dalším úvěru. V důsledku krize už řada
měst přestala být schopna udržovat školy a zbavuje se finanční zátěže, kte-
rou se pro ně stalo základní a střední školství. Desítky veřejných školních
zařízení tak byly postoupeny církevním institucím, většinou Římskokato-
lické církvi. "Každé pondělí začneme pobožností: děti se shromáždí a 
v tichu si vyslechnou čtení z Bible. A každé ráno bude začínat modlitbou
nebo čtením jednoho přikázání z Bible," řekla představitelka evangelického
školního zařízení Sztehla Gábora v Budapešti Katalina Kalinová. Radnice
tvrdí, že nejde výhradně jen o finanční otázku: Školu nabídla pro možnost
kvalitnějšího vzdělání. To také vedlo evangelickou církev k tomu, aby se
tohoto zařízení ujala. Vzdělání bude nadále zdarma, ale žáci mají povinnost
chodit buď na hodiny náboženství nebo etiky.

podle www.christner.cz

PoDle výZKumu u nás liDé neJvíce věří ráDiu, 
armáDě a TeleviZi, neJméně PaK círKvím
Z vybraných společenských institucí lidé nejvíce věří rozhlasu, armádě
a televizi. Alespoň polovina Čechů důvěřuje také policii, tisku a nezis-
kovým organizacím. Naopak nejmenší důvěře se těší církve. Vyplývá to
z výsledků březnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného míně-
ní (CVVM). Rozhlasu důvěřuje 65 procent dotázaných. Proti poslední-
mu průzkumu, který se uskutečnil loni v září, je to mírný pokles o dva
procentní body. Armádě aktuálně věří 57 procent Čechů, televizi o jedno
procento méně. Důvěru v policii má 54 procent lidí a přibližně polovina
věří také tisku a neziskovým organizacím. Další instituce už se v prů-
zkumu přes padesátiprocentní hranici důvěry nedostaly. Patří mezi ně
například banky, soudy nebo odbory. Nejhoršího výsledku dosahují 
v průzkumu dlouhodobě církve, které mají momentálně důvěru 29 pro-
cent Čechů. Stejného výsledku dosáhly také v září. Církvím a armádě
nedůvěřují častěji muži. "U církví pak další významný faktor předsta-
vuje pochopitelně víra či náboženská příslušnost, výrazně vyšší podíl
důvěřujících se objevoval mezi římskými katolíky," uvedla CVVM. Se
stoupající životní úrovní roste důvěra v soudy, policii, armádu, banky a
neziskové organizace. Starší lidé častěji důvěřují církvím, mladší lidé
naopak neziskovým organizacím. Vysokoškoláci mají vyšší důvěru k ban-
kám, naopak nevěří příliš odborům. Těm častěji důvěřují lidé hlásící se
k levici, kteří naopak nemají vysokou důvěru k soudům a bankám.
Průzkum se uskutečnil od 5. do 12. března a zúčastnilo se 1053 lidí.

podle ČTK

Z církví doma i ve světě

Vznik Československa predstavoval
dôležitý medzník aj pre evanjelickú
societu na Slovensku. Jej postavenie
bolo veľmi kritické najmä po Peš-
tianskej synode (1891 – 1894), kedy
Preddunajský dištrikt so svojou vý-
raznou slovenskou enklávou bol
zámerne prerozdelený v  prospech
maďarských evanjelikov. Podľa Mar-
tina Rázusa to bol „počiatok zjavné-
ho zapredávania cirkvi a jej úpadku.
Nátlak štátu rástol a maďarónskym
živlom pribúdalo odvahy.“ Po pre-
vrate v  roku 1918 nemohol tento
stav z  prirodzených dôvodov ostať
v  platnosti. Vznikom nového štátu
vzniklo aj nové rozvrstvenie evanje-
lickej cirkvi a. v. na Slovensku. Pri-
pravované zmeny si však vyžado-
vali istú dobu provizória, ktorá by
zamedzila možnému chaosu. Naria-
denia ministra Vavra Šrobára zrušili
viaceré ustanovenia cirkevnej ústa-
vy, ktoré sa protivili s  novými po-
mermi po vzniku republiky. Bola
vymenovaná Generálna rada, ktorá
mala cirkev dočasne spravovať. Tá
napokon rozhodla o zvolaní synody
do Trenčína a Trenčianskych Teplíc.
Synoda v  Trenčianskych Tepliciach
(17. 1. – 4. 2. 1921) predstavovala dô-
ležitý medzník v živote evanjelikov.
Definitívne usporiadala cirkevné
pomery po vzniku Československa
– vypracovala novú cirkevnú ústa-
vu. Rázus už pred synodou vytýčil
v  Národných novinách základné
ciele uberania sa evanjelickej cirkvi
a. v.: „chce pestovať bratské styky
s  inými kresťanskými cirkvami, na-
jmä evanjelickou cirkvou česko-brat-
skou a  nemeckou cirkvou ev. na
území Čiech a  Moravy. Podobne
s ev. cirkvou reformovanou na úze-
mí Slovenska.“ Predpokladal, že od-
luka cirkvi od štátu „klope na
dvere“, a preto sa treba pripraviť na
hmotné zabezpečenie cez reformu
generálneho cirkevného fondu.
Vyskytli sa však aj komplikácie. Už
v prvých dňoch zasadnutia sa uká-
zalo, že Nemci a  Maďari majú na

ciele synody diametrálne iný po-
hľad. Rázusom vytýčené okruhy ich
vôbec nezaujímali, začali popierať
legitímnosť samotnej synody. K. E.
Schmidt v  mene Spišského, Bra-
tislavského a Tekovského seniorátu
predostrel synode Deklaráciu, ktorá
vyjadrovala tri základné posolstvá:
synoda by mala protestovať proti
porušeniu cirkevnej autonómie a
odvolať spomínané nariadenia mi-
nistra Šrobára. Druhý bod požado-
val premeniť synodu na „obyčajné
cirkevné zhromaždenie“. V  treťom
bode požadovali ustanovenú syno-
du rozpustiť. Medzi slovenskými
evanjelikmi spôsobila síce rozčaro-
vanie, avšak aj odhodlanie sa posta-
viť razantne proti nej. 5členný výbor
na čele s Ľudovítom Bazovským
vyvrátil všetky tri body Deklarácie.
Na prvý bod reagovali v tom zmys-
le, že uhorská moc na Slovensku
prestala platiť, a  preto je bezpred-
metné sa baviť o zachovaní pôvod-
nej cirkevnej autonómie, keď aj ge-
nerálny inšpektor a dištriktuálni do-
zorcovia ostali so svojimi sídlami za
hranicami ČSR. Bazovský obraňoval
aj Šrobárove nariadenia, keď argu-
mentoval ich významom z hľadiska
za-medzenia chaosu v  evanjelickej
cirkvi. K druhému a tretiemu bodu
Bazovský podotkol, že nechápe ich
odmietavé stanovisko voči synode
ako takej, keďže nemeckí a maďarskí
evanjelici patrili k popredným inici-
átorom zvolania synody a boli aj za-
stúpení v synodálnych výboroch.
Schmidt si vynútil reagovať svojim
Osvedčením na Bazovským prečíta-
nú odpoveď. Mimo iného požado-
val vyriešiť otázku postavenia ma-
ďarských a  nemeckých evanjelikov
v  zmysle zlúčenia cirkevných zbo-
rov do etnicky vyčlenených maďar-
ských a  nemeckých seniorátov. Na
Schmidtov prednes zareagoval vý-
znamný evanjelik a  signatár Mar-
tinskej deklarácie – V. P. Čobrda,
ktorý v plamennej reči ostro odsúdil
tieto návrhy. K  nemu sa pridali aj

ďalší rečníci – synoda zažívala ostré
polemiky. 
Dobová tlač pred konaním synody
nespomínala žiadne obavy z Nem-
cov a Maďarov. V skutočnosti však
medzi slovenskými evanjelikmi boli
isté znepokojenia o uznášanie syno-
dy. Emil Stodola ako jeden z účastní-
kov videl situáciu nasledovne: „Pred
tohoročnou synodou evanjelikov na
Slovensku mali sme poradu o tom,
či je ona riadna, či nebudú mať na nej
majoritu práve tieto živly národne
neprebudené a cirkvi nemecko-ma-
ďarské. Len jednohlasovou väčšinou
(7 hlasmi proti 6) rozhodli sme sa za
synodu, také boly obavy pred naj-
horším – a výsledok dokázal, že živ-
ly, pred ktorými mali sme obavu
(Gemerčania, Východné Slovensko),
volili a  chovali sa „lojálne“ a  len
malá časť rodených Nemcov a Ma-
ďarov zaujala intrasigentné stano-
visko.“ 
Opatrnosť slovenských evanjelikov
bola na mieste – administratívny
výbor synody už v  prvých dňoch
svojho pôsobenia dostal stanovisko
istej skupiny maďarských evanjeli-
kov z Lučenca. Spísali ho 14. novem-
bra 1920 a  požadovali zriadenie
„samostatného maďarského senio-
rátu“, do ktorého by patrili všetky
maďarské evanjelické enklávy. Ak
by synoda bola proti tomuto návr-
hu, požadovali utvoriť z evanjelickej
cirkvi v  Lučenci „osobitný seniorát
podriadený priamo dištriktu“. Tento
diktát nemohol byť na synode
akceptovaný, lebo išlo o  uznesenie
len istej skupiny. Ľudovít Bazovský,
ktorý zhodou okolností bol z Lu-
čenca, sa na synode kategoricky
postavil proti tomuto návrhu. Syno-
du však zaujímali úplné iné problé-
my, svoju úlohu splnila a  uvedené
polemiky či apelácie menšín išli do
úzadia.

Bc. Lukáš Krajčír
študent histórie FiF UK

Bratislava 

Horúce chvíle synody 
v Trenčianskych Tepliciach

Premiéra nových pašijových her 
přitáhla diváky ze širokého okolízápisy a vybírejte, neboť ne všech-

no, co v nich je, určil Bůh k vašemu
spasení, záchraně a novému životu.
Jen co slouží Kristu a oslavuje jej,
má pro nás prvořadý význam.
Uvěřit těm zápisům a už vůbec
rozumět jim na první přečtení není
nic snadného, a to taky proto, že při
tom bývá člověk sám. Proto je Bůh
vložil do rukou církve, aby je
správně vykládala. Na cestě k po-
znání Boha stává se skoro každému

člověku církev milou pomocnicí.
Pohled na řadu těch, kdo uvěřili
evangeliu přede mnou, mne těší a
posiluje mou víru. Co bych byl,
kdyby mne jejich víra, kterou za-
psali do knih, neuváděla na pravou
cestu? Chválím Knihu i jejich knihy,
ale má víra nakonec není z knih, ale
z Ducha svatého, jenž je vzýván při
každé bohoslužbě, která prosí za
jeho přítomnost, v  něm záleží
poslední a trvalý základ mé víry.

Josef Veselý

Dokončení ze str. 1

Bůh není k poznání
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,,Potkat s dětmi sílu evangelia”
Nevím, kdy ET-KJ naposledy hro-
madně tiskl texty autorů, kteří se kri-
ticky a odmítavě vyjadřují o textu,
který sami nečetli. V hojné míře se to
stalo u reakcí na recenzi titulu Král
na oslu od nizozemského spisovate-
le a dlouholetého faráře (nikoli aka-
demického teologa) Nico ter Lin-
dena. Vymlouvat se přitom pouze
na jednu byť obsáhlou recenzi nesta-
čí. Také si říkám, kam to s (nejen)
evangelickými křesťany spěje, když
si v dostupném textu neověří, jak to
vlastně je (popř. to ještě hrdě dekla-
rují). 
Recenze Pavla Říčana je totiž vůči ter
Lindenově přístupu přejná (či je jím
„přejně šokovaná“), ale je to přede-
vším recenze psychologa nábožen-
ství. Sám její autor přiznává, že sou-
časným vykladačským ani kateche-
tickým přístupům se od skončení
svých teologických studií nijak sou-
stavně nevěnuje. Proto ho po mém
soudu některé momenty fascinovaly
přespříliš, kdežto jiných, docela pod-
statných důrazů si ani nevšiml. 

Učitelem je biblický text 
Vykladačské texty Nico ter Lindena
jsem potkal v 90. letech, kdy začala
mít ozvučnost jeho kázání na staro-
zákonní vyprávění. Používá vlastně
převyprávění, s tím, že co je třeba
současným posluchačům vysvětlit,
vloží přímo do příběhu. 
Po letech, kdy se zabývám Písmem
jako kazatel v přípravě kázání, bib-
lických hodin a výkladů pro děti,
jsem v ter Lindenovi potkal přístup a
autora, který přesně a především
tvořivě a inspirativně vyjadřuje, co
mi mnohokrát běželo hlavou. Vý-
chodiskem mu je biblický text „tak
jak je“ - přičemž si všímá, co ten text
právě v této podobě chce říci. Toto
podání je pro víru směrodatné, niko-
li rekonstrukce „jak to vlastně doo-
pravdy bylo“, kterých se mimocho-
dem nedopouštějí jen tzv. kritičtí
vykladači Bible, ale zrovna tak, byť
jinak, i tzv. „fundamentalisté“.
Nebere ovšem biblický text jako
„dějepis“, ale jako svědectví víry -
které chce víru dalších vzbudit a
oslovit. Přitom sleduje způsob, ja-
kým se v textu pracuje s kontextem i
s opakujícími se motivy. Zastavuje se
mj. u takových „malicherností“ jako
je formulka „I řekl Bůh“ nebo „I
stalo se“ a pokouší se sdělit jejich
funkci i sílu (viz Povídá se…, EMAN
1998). Všímá si, proč v NZ jeden
evangelista vykládá o „mladíkovi v
hrobě“, zatímco jiný tam má „dva“,
proč Lukáš vykládá při narození
Páně o pastýřích , kdežto Matouš o
mudrcích. Při výkladu novozákon-
ních oddílů si daleko důsledněji než
je ve zdejším prostředí zvykem (a 
v tomto smyslu si tzv. liberálové s
tzv. fundamentalisty nemají co vyčí-
tat) všímá návazností na starozákon-
ní příběhy, motivy a souvislosti. Sle-
duje, jak text vyprávění spoluutváře-
jí klíčová biblická slova jako je
„jméno“, „milosrdenství“ atd. O při-
měřenosti, hloubce i inspirativnosti
tohoto přístupu se mohou čtenáři
přesvědčit např. v knize Biblická

abeceda K. H. Miskotteho (EMAN
1996), Exodus a exil Karla Deurloo
(EMAN 2007) či sborníku postních a
velikonočních meditací Boží okno
(EMAN 2000). Tady všude najde zví-
davý čtenář zdroje, z nichž čerpá ter
Linden při své vlastní vykladačské a
katechetické práci. A minimálně s
překvapením zjistí, že o věrnost
Písmu - a důvěru v sílu jeho posel-
ství - tu jde „až na prvním místě“. 
Ter Lindenovo kazatelské a spisova-
telské působení (pěkně o něm vy-
práví v Protestantu 10/2009 a
1/2010) má od 90. let rostoucí ohlas
a šestidílná řada biblických převy-
právění Povídá se… se stala v Ni-
zozemí bestsellerem. Podle mnoha
svědectví “vrací“ Bibli těm, kdo ji
ztratili - a to zdaleka ne jen mezi pro-
testanty, ale i mezi katolíky. Píše pro
čtenáře, kteří si kladou otázky a
důvěřují takovému autorovi, který je
s jejich otázkami bere vážně. Při kon-
frontaci s biblickým textem pak ter
Linden vtipně ukáže, které otázky
nás mohou vést dál či blíž, a které
jsou naopak zavádějící, protože se
vlastně s textem míjejí. Drží se zása-
dy, že „učitelem je (biblický) text“ -
právě jako text, nikoli naše (ať už
akademické nebo fundamentalistic-
ké) rekonstrukce či představy na
základě archeologických vykopá-
vek. Po staru se tomu říkalo vyklá-
dat Písmo Písmem. Proto tu takovou
podobu hraje „postava vypravěče“,
tzn. Marka, Matouše, Lukáše. Proč
to uspořádali a sepsali tak, jak to
napsali? Je to nejen otázka vykladač-
ská - ale i katechetická. Vypíchnout
„autory“ umožňuje lépe dětem, ze-
jména pak starším, aby se s textem a
jeho problémy potkaly. (O vhodnos-
ti tohoto přístupu svědčí mj. publi-
kace Tinie de Vries, Tím vše začíná,
jedna z nejlepších pro předškolní
děti.) 
A jestliže pak ve světě takto otevře-
ného textu současný posluchač či
čtenář potká sílu a směr biblického
poselství, nejde o žádnou lacinou
výprodej biblického poselství. Po-
kud mne paměť neklame, pro tento
přístup v knize Povídá se… podle
Marka a Matouše (EMAN 2009) ho
chválil a doporučoval v tomto listě
Jaro Křivohlavý.

Co všechno dětem (i dospělým)
zprostředkuje Král na oslu
Autor začíná zkušeností Velikonoc,
Kristovy smrti a vzkříšení. Právě
vzkříšení je oním impulsem, který
„opuštěné svědky“, evangelisty
Matouše a Lukáše, vede k tomu, aby
se dali do sepisování příběhů „od
Ježíše“ i „o Ježíši“. Shromažďují je,
zpracovávají ve společenství, kde se
rodí potřeba naslouchat Ježíšovým
slovům jako slovům živého Mistra a
Pána. Začíná se příběhy, které zpří-
tomňují sílu Ježíšova vítězství a svr-
chovanosti, pokračuje se výkladem
Ježíšových podobenství a slov. Na
pořad přijdou nejednou proto, že se
problém vyskytl ve sboru a je třeba
ho řešit ve světle Kristovy autority.
Po určité době je potřeba - podle
dobových zvyklostí - „připsat úvod“
o Ježíšově narození a na závěr se

vrací k velikonočnímu a svatodušní-
mu ději. Bez složitého poučování,
formou přiměřenou odrostlejším
dětem (i dospělým) se tu čtenář jako-
by mimochodem dozvídá to základ-
ní o procesu, jak novozákonní spisy
dostávaly svůj tvar. A přitom se bez-
prostředně potkává se silou Ježí-
šových příběhů a slov.
Nemalý přínos ter Lindenovy kate-
cheze je i v tom, že představuje evan-
gelium jako svědectví, které se rodí
ve společenství církve a tomuto spo-
lečenství je adresováno, a to ať už jde
o Lukášovy a Matoušovy rozhovory
„nad Písmem“, tj., Zákonem a proro-
ky, nebo reakce na situace a lidi,
které ve svém sboru potkali. Nedo-
ktrinářsky, ale o to přesvědčivéji tu
před námi vyvstávají novozákonní
evangelia nikoli jako „historie o
Ježíši“, ale jako živé svědectví, které
orientuje živé společenství.
V tom je asi největší síla ter Lin-
denova zpracování. Respektuje, že
biblické svědectví je z jiných časů, a
přitom prostředkuje, že evangelia
nás nezatahují do více či méně ne-
srozumitelné a odbyté dávné minu-
losti - ale svou povahou jsou otevře-
na do budoucnosti, tedy i k nám.

Nový zákon jako rozhovor nad
Písmem
A nakonec několik poznámek k roz-
hořčeným reakcím ohledně ter Lin-
denovy interpretace některých evan-
gelijních oddílů. 
Bible je rozhovor svědků a Nový
zákon je rozhovor nad Písmem, tj.
nad Zákonem a proroky. Odkazy na
starozákonní autoritu a jednotlivé
texty hrály pro novozákonní autory
daleko větší roli, než se v církevních
konvencích má za to. Právě na tomto
poli jsou „Holanďani“ od dob Mis-
kotteho, který např. spolupracoval s
Martinem Buberem a E. Rosenzwei-
gem, hodně napřed. (Co pro církev
znamená respektovat Hospodina
jako „Boha Izraele“, mimochodem
pěkně dokládá Hebe Kohlbrugge ve
svých pamětech Dvakrát dvě je pět,
viz též rozhovor v Protestantu
7/2011.) Odmítnout vyobrazení evan-
gelistů jako „židovských povídká-
řů“ není potom jen projev nepouče-
né křesťanské arogance, ale i urážka
takového apoštola Pavla, pro něhož
o Ježíšově smrti a vzkříšení nelze v
církvi svědčit jinak než „podle Pí-
sem“ (1K 15,1nn), tedy v respektu k
autoritě Zákona a Proroků (jen si
najděte, kolikrát se tahle formule v
NZ spisech vyskytuje). Učíme-li se
znovu objevovat, že mnohé evange-
lijní pasáže jsou vlastně komentářem
k starozákonním textům, „kázáním
na text z Tóry a Proroků,“ nesnižuje
toto překvapení sílu svědectví o
Kristu, jen mu umožňuje přesněji
porozumět. Když naopak církev za-
pomíná, že pro novozákonní svědky
má Starý zákon autoritu Písma,
nerozumí pak ani „svému“ Novému
zákonu. Stává se jí asi to, co milovní-
ku baletu, který nic neví o fotbale,
uslyšel, že v Madridu hraje „Bílý ba-
let“, a fotbalové utkání Realu Mad-
rid interpretuje jako svéráznou
inscenaci Labutího jezera. Nový

zákon se - z hlediska jeho vlastních
autorů - hraje na “starozákonním
hřišti“: jeho slova, důrazy, myšlen-
kové struktury jsou pro apoštoly a
evangelisty, jejich posluchače - ale i
jejich odpůrce (!) - tou rozhodující
normou a autoritou. Pěkně je to
vidět např. na užití údaje „třetího
dne“. Kdo ze Starého zákona neví,
že to je „Hospodinův den obratu,
kdy se teprve ukáže“, zůstane u něj
jako u pouhého časového údaje, kte-
rým prostě není. 

Opravdovost a metafora, aneb „tak-
li by ty věci byly“
„A je to podobenství, nebo se to stalo
doopravdy?“ ptají se občas děti při
probírání velikonočního evangelia. A
když jim Ježíšovo zmrtvýchvstání
vyložím jako „doopravdy“, následu-
je otázka „A za jak dlouho tedy Ježíš
zemřel doopravdy?“
Ter Linden usiluje od začátku vyprá-
vění v Králi na oslu naladit své po-
sluchače na „pravdu metafory“, na
to, že to základní (jako událost vzkří-
šení) vyjadřují bibličtí svědkové
obrazy. “Vstal“, “chodil po vodě“,
„utišil rozbouřené moře“ a další bib-
lické výpovědi jsou metaforou. Ale
není to „jen“ metafora. Pro základní
skutečnosti Boží záchrany nemáme
slov. Jinak než metaforicky je vyjád-
řit neumíme. Uděláme-li z nich režij-
ní poznámku, degradujeme tím
samotnou Boží záchranu.
Mám podezření, že za citacemi
Pavlova „Nevstal-li z mrtvých Kris-
tus, marná je vaše víra…“ se skrývá
(ať už vědomky či nevědomky)
představa, kterou filmařsky ztvárnil
Mel Gibson ve svém Umučení Krista
- že prvního dne po sobotě vyskočil
z hrobu resuscitovaný třicetiletý
mladý muž. Každopádně že to bylo
„doopravdy“ takovým způsobem,
že to lze podat jako „historickou re-
konstrukci“, ne-li (podle měřítek na-
ší doby) jako náboženskou senzaci,
po níž sáhne kdejaký bulvár.
Projektovat tento přístup do evange-
lií či jejich interpretace znamená
jejich zvěst překroutit. Na takovém
pojetí vzkříšení není nic fundamen-
talistického - ve smyslu držet se bib-
lických základů. Daleko spíš je to
ovoce přizpůsobování světu tomuto.
Žijeme v kultuře a mentalitě, která je
především divácká. Co nevidíme ne-
bo si jako projekci svých zkušeností
a představ nedokážeme představit,
jako by nebyla pravda. Naše lpění na
tom, že Ukřižovaný vstal takto před-
stavitelným způsobem, není pak
ovšem vyznáním víry, ale projekcí
naší poznamenanosti vyjadřovacími
prostředky světa, kde žijeme. Někdo
to řeší tím, že obviní toho, kdo takto
„nevěří“, že vyprodává evangelium.
Biblickému poselství se mi zdá při-
měřenější a věrnější povědět, že tak-
to to evangelisté opravdu nemysleli. 
Pro evangelisty navíc není pravdi-
vost zvěsti o vzkříšení dána tím, jest-
li se to stalo „doopravdy“ (tj. tak, aby
to vyhovovalo tomu, co je dooprav-
dy podle našich měřítek a představ),
ale jestli odpovídá pravdě Písem, 
tj SZ. 
Ter Linden možná na náš vkus příliš
rozlišuje mezi našimi představami a
obrazivostí biblické řeči. Proto natvr-
do řekne, že to - řečeno slovníkem
současných dětských představ -
„nebylo doopravdy“. Děti ovšem
touto poctivostí nepřipravíme o ví-
ru, už proto, že mají smysl pro tajem-
ství a „pravdu příběhu“. Podáváme-
li jim tyto obsahy jako „podoben-

ství“, jsou pro ně kupodivu nosnější.
Víra se jim v období dospívání nebu-
de hroutit jako jiné „dětské předsta-
vy“ a vydrží jim i po přechodu do
komplikovaného dospělého světa. 

Tomáš Trusina
eman@evangnet.cz

Tituly zmiňované v  textu jsou do-
stupné na http.//eman.evangnet.cz

* * *
Jsem rád, že moje recenze knihy holand-
ského faráře Nico ter Lindena (ET-KJ 7-
8) vzbudila zájem, byť jsou reakce čtená-
řů převážně negativní. 
Ter Linden je pro nás podle mého názoru
mimořádně důležitý proto, že zaujal sku-
pinu českých duchovních, kteří ho přelo-
žili a doporučují ho i pro práci s dětmi.
Jde o muže, kteří jsou nesrovnatelně teo-
logicky vzdělanější a katecheticky zkuše-
nější než já, o žáky světoznámého novo-
zákoníka Petra Pokorného. I proto jsem
se ve své recenzi snažil podat ter Lin-
denovy názory a záměry co nejvstřícně-
ji, POCHOPIT CO NEJPOZITIV-
NĚJI, JAK TO MYSLÍ A OČ MU JDE.
V závěru jsem ovšem vyjádřil rozhodný,
byť zdvořilý nesouhlas, a to v klíčovém
bodě, v otázce vzkříšení. (Napsal jsem:
„Tak bych to nevykládal ani dospělým.“)
Je mi líto, že někteří čtenáři považovali
moji věcnost za souhlas. Napsal jsem
přece, že sám se vzdávám doslovného
chápání evangelií jen nerad a jen tehdy,
jsem-li přesvědčen, že je neudržitelné. 
Knihy si cením – opakuji – zejména
proto, že nás konfrontuje velmi srozumi-
telně s určitým proudem liberální teolo-
gie, který má mezi našimi duchovními,
jak konstatuji s překvapením a se staros-
tí, značný ohlas. Už proto se jí máme
zabývat, a to i ve sborech. Zdůraznil
jsem, že kriticky. Prostým odmítnutím
problém nezmizí.
Velice vítám, že se k  věci vyjádřil sám
profesor Pokorný, a to právě úvahou o
vzkříšení, které je jádrem novozákonní
zvěsti (ET-KJ 10). Pokorný chápe vzkří-
šení daleko hlouběji než ter Linden.
V jednom se ovšem s ter Lindenem sho-
duje. Říká: „I dítě pochopí, že to, co 
v Bibli čteme o Ježíšově vzkříšení, NE-
ZNAMENÁ JEHO ZÁZRAČNÉ
ZNOVUOŽIVENÍ (RESUSCITCI).“
Zároveň je přesvědčen, že jeho pojetí „lze
s mírným zjednodušením vysvětlit už
dětem ze základní školy“. Jistě nejsem
sám, kdo by si rád přečetl DOSLO-
VNOU FORMULACI takového vy-
světlení!
Je zde totiž ta „nežádoucí,“ „nepodstat-
ná,“ „nesprávná,“ „zavádějící“ otázka,
co se tedy asi STALO S TĚLEM Ježíše
Nazaretského. Dítě ji položí a nenechá se
jen tak odbýt. Ani Součkova formulace,
že šlo o událost „nefotografovatelnou,“
ho neuspokojí. Ter Linden se nevykrucu-
je a řekne rovnou: S tím tělem se stalo to,
co s každým mrtvým tělem. Protože ne-
pochybně existovalo a něco se s ním stát
muselo. 
Mám rád liberální teologii, ale kam nás
povede její plné uplatnění v  církevní
praxi – to je jedna z bolestných otevře-
ných otázek, které před námi stojí.

Pavel Říčan

co řekneme dětem? - Závěr diskuse
Recenze Pavla Říčana na uvedenou knihu vzbudila až nezvykle bohatou odezvu čtenáčů. Jejich reakce byly dost
podobné ve své kritičnosti. Protože však šlo o ohlasy pouze na to, co bylo uvedeno v recenzi, nikoliv v samotné
knize, požádal jsem vydavatele, bratra Tomáše Trusinu, evangelického faráře v Benešově, spoluautora katechetic-
kých výkladů pro nedělní školu a vydavatele (EMAN), aby také on se k tématu vyjádřil.
Je to i výrazem skutečnosti, že Evangelický týdeník je otevřený pro názory z různých úhlů pohledu, pokud se pohy-
bují na křesťanské rovině a zachovávají neurážlivý tón.
Jsme vděčni, že čtenáři nejen čtou, ale vyjadřují i své názory. Děkujeme za vaše dopisy. A jestliže je někdy neotisk-
neme, bývá to především proto, že se domníváme, že už k danému tématu byly uveřejněny podobné příspěvky.

Bohumil Kejř



senioráT úsTecKý

Českobratrská církev evangelická

DěČíN, Ne 10.00
Bezručova 4/90, f Petr Čapek

DUCHCOV, Ne 8.00
Havlíčkova 23, a. Jan Opočenský

CHOMUTOV, Ne 9.30
ul. 28. října 12, f Jiří Bureš

CHOTINěVEs, Ne 10.30
Horní Řepčice 58, Úštěk, f Martina
Vlková Šeráková, a. f Jan Kupka

KADAň, Ne 13.30
ul. 5.května 693, a. Jiří Bureš

KrABČICE U rOUDNICE N. L., Ne 8.30
ve středisku Diakonie ČCE 
10.00 v kostele
Krabčice č.26, f Jan Kupka

LIBKOVICE POD říPEM, Ne 10.45
Libkovice č.74, a. f Kurt Bartoš

LITOMěřICE, Ne 9.00
Rooseveltova 7, a. f Jan Kupka

LOUNy, Ne 9.30
Českých bratří 1510, f Tomáš
Pavelka

MOsT, Ne 10.10
U města Chersonu 8/1675, f Marian
Šusták

rOUDNICE N. L., Ne 9.00
Švagrovského 674, f Kurt Bartoš

TEPLICE, Ne 9.30
J. V. Sládka 2006/16, f Jan Opočen-
ský

TřEBENICE, Ne 8.30
Sokolská 89, a. f Marian Šusták

ÚsTí NAD LABEM, Ne 10.30 ve sbor.
domě
Dvořákova 6, f Marie Molnárová

žATEC, Ne 9.30
Husova 1200, f Jan Veselý

Církev bratrská

DěČíN, Ne 9.30
Puchmayerova 4, Karel Hůlka

LITVíNOV, Ne 9.30
Dukelská 424, Libor Trousil

MOsT, Ne 9.30
J. Kříže 3127, Milan Let

TEPLICE, Ne 9.30
Poštovní 10/934, Pavel Benák

ÚsTí NAD LABEM, Ne 9.30
V Zahrádkách 33, Štefan Paluchník

Evangelická církev metodistická

LITOMěřICE, Ne 9.30
Sládkova 8, f Zdeněk Brož

Bratrská jednota baptistů

DěČíN, Ne 9.00
Šikmá 152, k. Jaroslav Poloha

LITOMěřICE, Ne 9,30
Žižkova 3/2039

LOVOsICE, Ne 9.30
Dlouhá 84, k. Radek Pospíšil

TEPLICE, Ne 9.30 modlitebna ASD
Křičkova 13, k. Vjacislav Jelisejev

žATEC, Ne 9.30
Lva Tolstého 1249, k. Jan Pospíšil

Bohoslužby
ODBOr KřEsťANsKé sLUžBy CHrU-
DIMsKéHO sENIOráTU pořádá Pod-
zimní pobyt (nejen) starší generace
v rekreačním středisku v Chotěboři.
Termín: 1. září - 8. září 2012 
Cena: 2000 Kč. 
Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2012.
Informace a přihlášky předá 
Hana Capoušková na adrese:
hana.cap@seznam.cz 
tel.: 777 877 080 

č. 3
sBOr ČCE NOVý JIČíN nabízí na
faře pokoje k rekreaci. (Beskydy,
Poodří, památky v okolí). 
Tel.: 732 638 517, 731 664 545 

č. 2

inzerce

EVANgELICKý TýDENíK - KOsTNICKé JIsKry

Vydává Kostnická jednota 
Redakce a administrace v Praze 2, Ječná
19, PSČ 120 00, tel.: 224 919 607, e-mail:
ET.KJ@worldonline.cz
www.evangelickytydenik.cz
Řídí redakční rada.
Redaktor: Ladislav Mečkovský
Uveřejněné příspěvky nemusí vždy
vyjadřovat stanoviska vydavatelů.
Nevyžádané materiály redakce nevrací,
ani neuschovává. 
Celoroční předplatné 481 Kč, jednotlivé
číslo 13 Kč. Č.ú.: 228961190/0300
Tiskne Grafotechna 
Distribuci provádí: 
* V zastoupení vydavatele společnosti
Mediaservis s.r.o., Zákaznické Centrum,
Vídeňská 995/63, 639 63 Brno nebo P.O.
Box 63,  639 63 Brno. Příjem objednávek:
tel: 541 233 232, fax: 541 616 160, e-mail:
predplatne@mediaservis.cz. 
Příjem reklamací: tel: 800 800 890. Smluv-
ní vztah mezi vydavatelem a předplatite-
lem se řídí Všeobecnými obchodními
podmínkami pro předplatitele. 
Objednávky do zahraničí zajišťuje Media-
servis s.r.o., administrace vývozu tisku,
Paceřická 277/3/1, 193 00 Praha 9, tel:
+420 271 199 250, fax: +420 271 199 902
*A.L.L.Production s.r.o., Poděbradská 24,
190 00 Praha 9, tel.: 234092851
Registrační číslo MK ČR: E 365
ISSN 0139-505X

PODěBrADsKý sENIOráT ČEsKO-
BrATrsKé CírKVE EVANgELICKé zve
na seniorátní konferenci, která se
koná v sobotu 28. dubna od 9.00 h
v Lysé nad Labem v evangelic-
kém kostele (Náměstí Bedřicha
Hrozného).
Téma: Vztah křesťanů k veřejným
záležitostem (angažovanost? stra-
nickost? schopnost spolupráce?)
Promluví: děkan ETF UK Jindřich
Halama, prorektor ČVUT Petr
Moos a předseda KDU-ČSL Pavel
Bělobrádek.
Následuje panelová diskuse s hos-
ty. (Dotazy k tématu vítány.)

* * *

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.
Bližší informace:

Ludmila Hallerová, 
Ve Vilách 7, 140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 242 428 814; 774 572 671
email: hallerova@volny.cz

Mám veliké rozpaky nad tím, co
dnes nazýváme církevními restitu-
cemi. Především proto, že ač zdů-
vodňovány spravedlností, nejsou
spravedlivé. To by musely být pocti-
vě zkalkulovány a stejně poctivě
zargumentovány. Handrkování se o
čísla pod všelijakými politickými
nátlaky a finančními zájmy tuto
záruku neposkytuje.
Především nevím, co komunisté
církvi ČCE "ukradli". Nemohlo toho
být mnoho,- a nebylo to hospodář-
sky výnosné. Ale jistě by to šlo spo-
čítat. Naproti tomu získávali jsme od
státu po dobu 63 let slušnou úhradu
duchovenských platů, daňové zvý-
hodnění sbírek, salárů a darů včetně
těch zahraničních - a to finančních i
věcných plynoucích církvi, sborům i
jednotlivcům. Státní příspěvky na
adaptace staveb rovněž nebyly
nevýznamné. Jistě by se o tom všem
daly najít v knihách záznamy, které
by podložily kvalitu našich nároků
spíše než jen rozhorlená slova. Ne-
mám tušení, jak by takový kalkul
dopadl: Ať již jakkoliv, dodal by celé
akci punc věrohodnosti.
Nelze ovšem přejít ani slovo "krá-
dež". Nedávno jsem četl článek hor-
lící o tom, že komunisté kdysi kdesi
ukradli římskokatolický kostel, kte-
rý musel ustoupit těžbě uhlí. Článek
požadoval, aby dnešní funkcionáři
KSČM tento kostel osobně zaplatili.
Společensky zdůvodněné vyvlast-
nění nelze ovšem ztotožňovat s krá-
deží, protože probíhá na základě
zákona a ve prospěch společnosti,
zde tedy i křesťanů. Ani jsem nesly-
šel o žádném případě za socialismu
uskutečněné krádeže (komunismus
jsme neměli), která by dosahovala
dimenzí běžného polistopadového a
dodnes trpěného tunelování. Jistě i
tehdy se kradlo. Ale půl pytle ce-
mentu na opravu kanálu je mi přece
jen jinou krádeží, než miliardový
státní fond nebo do ciziny kapitali-
zované plochy lesa.
Nejsem si jist přínosem celé restituč-
ní akce.. Hovoří se o dvou miliar-
dách pro ČCE (snad). Pokud by šlo
jen o duchovní, těch máme asi 250
(snad). Tedy na jednoho 8 milionů
korun. Budeme-li (budou-li) velice
skromní a spokojí se příjmem Kč 
50 000,- měsíčně, dostaneme se s po-
jištěním atd. na Kč 1 200 000 nákladů
ročně. Samotná restituce nám tedy
zajistí plat duchovních na 8 let. Jistě
přijdou sbírky, dary, saláry. Podle
logiky věcí budou ovšem zdaněny.
Restituované peníze budeme také
moci kapitalizovat. Ale na kolik,
kde, a jak se uchránit omylů, chyb a
defraudací? A jsou i výdaje na stav-
by, adaptace, provoz, auta, počítače,
charitu, vzdělání atd.
A proto kdy, kde a jak dojde k nutné
redukci farářských míst? A bude o
ně vůbec dostatečný zájem při po-
klesu jejich atraktivnosti? Jak poběží
fakulta při redukovaném počtu
zájemců? Kdo uživí synodní radu?
A budou bohaté sbory ochotny dělit
se s těmi chudými? Neboli: Doká-
žeme udržet sbory a církev v nových
podmínkách?
Vždy jsem zastával názor, že sbor
(církev) má žít z příspěvků svých
"členů". A opakovaně jsem zdůraz-
ňoval, že ekonomickou otázku naší
církve nelze řešit pouze ekonomic-
ky, ale především teologicky, mrav-
ně a organizačně. Dnes, zdá se, je o
věci rozhodnuto. Nemá smysl hně-
vat se ani plakat. Ale řešit ano, a to
rychle. Především teologicky, mrav-

ně a organizačně. Ovšem úplně na
začátku bychom měli být věcně pou-
čeni o situaci těmi, kdo do věcí vidí:
Jaká je skutečnost, co nás čeká a jaké
naděje si tvoříme.
Zásadně je k tomu ale třeba říci ještě
jedno: Restituce nezaplatí komu-
nisté křesťanům (zvláště ti mrtví
komunisté již ne),- ale žijící necírkev-
níci žijícím církevníkům. Takové
jsou zákonitosti oběhu peněz, a tak
je to také nutno deklarovat. Zda a čí
je to úspěch, nevím.

Ilja Herold

Církevní miliardy
Nejsem příznivcem v současné době
projednávaného návrhu oddělení
státu od církve, nicméně, když už se
tak děje, rád bych se krátce zamyslel
nad osudem církvemi nabytých
miliard.
Někdo se možná raduje a říká si:
„Konečně nezávislost!“ a snad před-
pokládá, že se teď z těch peněz
konečně důstojně zaplatí faráři nebo
že se zaplatí opravy na kostelech. To
by bylo jistě logické a biblicky správ-
né, neboť ze Starého zákona již víme,
že desátky mají jít nejprve na kněze,
pak na chrám a to, co zbude, na cha-
ritu.
Jenomže dnešní svět oproti tomu
starodávnému je daleko více organi-
zován a centralizován a to s sebou
přináší někdy užitečná a často také
ne moc prospěšná ústředí. Ta mají
nyní unikátní příležitost ukázat svůj
investiční um a už nyní možná kypí
nápady, jak svěřené megahřivny vý-
hodně zúročit. Jinými slovy ke slovu
se dostávají správci církevních
pokladniček, kteří myslí i na dobu
za 18 let, až odškodnění vyprchá.
Možná si říkají: „Neutrácejme pení-
ze teď, ale dejme je do něčeho, co
nám bude vydělávat, abychom z to-
ho pak mohli žít věčně.“
Logiku ekonomů i logiku věřících,
co spíše chtějí zachovat chod svých
sborů, lze chápat, ale nelze ji spojit.
Když budeme jako církev podnikat
a vydělávat anebo také prodělávat
tak už nebude na platy duchovních
či na opravy kostelů. A naopak,
když dávat finance do sborů, tak je
otázkou, z čeho budeme žít za 18 let. 
Řešení se jen těžko nalézá. Záležitost
lze brát čistě ekonomicky, nebo i
vírou. Podle mého názoru se může-
me zabezpečit spíše tak, že budeme
investovat do těch sborů, kde dochá-
zí k nárůstu členů, či do aktivit, které
nové věřící získávají. A tam, kde se
to nedaří, se budeme snažit financo-
vat misii. Jinak není vyloučeno, že se 
v Čechách bude za 20 let nacházet
deset finančně zabezpečených kraj-

ských supersborů a jedna s.r.o. na
správu a pronájem far.
Jinou možností, kterou bych osobně
uvítal, by bylo rozdělení peněz z od-
škodnění rovnou na sbory. Staršov-
stva si jistě nějak poradí a pokud
peníze probendí, potrestají se přede-
vším sama. Takový model by byl
jistě spolehlivější, protože z malé
hromádky na sboru se nedá vypro-
dukovat obr průšvih, nicméně při-
pravil by ústředí o tu radost nakou-
pit si nemocnici, školu či továrnu a
tím se proslavit.
A nakonec by tu mohl být model
kombinovaný, kde by získané pení-
ze od státu šly do nějakého fondu,
ve kterém by měly sbory podíly a
podle nich by pak měly možnost
rozhodovat, jak s penězi naložit. 
Z toho bych však také nebyl příliš
nadšen. Ono je to vlastně prašť jako
uhoď, protože do fondu by možná
velké sbory nanominovaly své
zástupce stejně jako je dosazují na
ústředí. Výhodou by byl pouze pocit
malých sborů, že nejsou úplně ode-
psané a že se s nimi musí alespoň
trochu jednat.
Co k problematice dodat? Pán Bůh
nás ochraňuj. 

Ivo Kraus

Budou se církve soudit o majetek?
Arcibiskup pražský Dominik kardi-
nál Duka to nedávno nevyloučil.
Mohlo by se to stát v případě, že by
parlament neodhlasoval zákon o
restituci církevního majetku, který
již prošel do druhého čtení. Církve
vyznávají Ježíše Krista za svého Pá-
na. Vědí, co soudil o majetku a ma-
monu, a přesto se zasazují o to, aby
jim byly hmotné statky vráceny. Už
to je protimluv. Jako by jim nestačila
dosavadní praxe, kdy jsou platy
duchovních hrazeny ze státního roz-
počtu a stát přispívá na opravu cír-
kevních budov. Kdo ví, zda obrov-
ský pokles těch, kdo se při sčítání
lidu hlásili k církvím (Římskokato-
lická církev mezi léty 2001 a 2011
minus 61 %, československá husit-
ská také tolik, českobratrská evange-
lická 57 %) není možno připsat na
vrub těm dlouholetým tahanicím o
majetek. Ale soudit se o to se státem?
To je přece teologicky naprosto
nepřijatelné. Právě v této věci se Pán
vyslovil zcela jednoznačně, zřetelně.
Církevní představitelé, nalistujte si
Mt 5,25: "Dohodni se se svým pro-
tivníkem včas, dokud jsi s ním na
cestě k soudu, aby tě neodevzdal
soudci a soudce žalářníkovi, a byl
bys uvržen do vězení."

Jaroslav Kraus, 
Mariánské Lázně

Pozvánky

církevní restituce

nový ekumenicky pojatý biblický komentář

Na letošní Velikonoce vydal KALICH novou kníž-
ku spolupracovníka našeho listu ThDr.Jiřího Ottera.
Jde o malý komentář k 2. Listu apoštola Petra pod
názvem Nejmladší apoštolský list v Novém zákoně.
Tato krátká, časově poslední biblická epištola obsa-
huje apoštolské povzbuzení věrných křesťanů proti
vlivu bludných učitelů a proti popěračům naděje 
v nový příchod vzkříšeného Pána. Autorův výklad
je založen na novém průzkumu původního řeckého
textu. Český Ekumenický překlad, použitý jako zá-
kladní textová předloha, je při rozrůzněném pojetí
srovnáván s překlady Kralické bible, Bible pro 21.
století, nové Jeruzalémské bible, takže výklad Pet-
rova apoštolského odkazu je nesen i v ekumenic-
kém pojetí. Tento další autorův biblický komentář tematicky navazuje na
dva předchozí malé komentáře k Listu Židům a Listu Judy (z r. 2009), jako
na zcela okrajové a méně známé apoštolské listy. Také tuto novou knížku
opět doprovodili „Slovem biblisty“ profesor Petr Pokorný a „Dobrozdáním
religionisty“ profesor Milan Balabán.
V knihkupectví KALICH je prodejní cena pěkně vypravené publikace o 80
str. za 90,- Kč.


