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Tento text známe z pohřbů. Vzpo-
meneme si na něj, když potřebuje-
me potěšit a povzbudit. Ať už něko-
ho jiného, či sami sebe. Vždycky
když se střetáváme s bolestí, utrpe-
ním, ztrátou dobrých věcí a nakonec

i se ztrátou života, tak nám tato
slova apoštola Pavla znějí srozumi-
telněji, než když jsme šťastní, zdraví,
úspěšní a bezstarostní.
Apoštol Pavel ovšem ve svém dru-
hém dopise Korintským nepsal po-
hřební kázání, ani zřejmě nepotře-
boval někoho konkrétního povzbu-
dit v jeho trápení. Psal o svých poci-
tech, psal o tom, co jemu samému
pomáhá zvládat nezdar, psal o své
naději, která říká, že zlé věci nemají
poslední slovo, psal o své víře, která
vidí za obzorem lidské pomíjivosti
Boží věčnost. Zní to téměř jako slov-
ní hříčka, když Pavel píše, že lze
vidět neviditelné. Že je třeba nene-
chat se oslnit viditelným a spoleh-
nout na to, co je neviditelné. 
Svým způsobem je toto učení velmi
nebezpečné. Rizikové. Měli bychom
vědět, že není výhradním vlastnic-
tvím křesťanů. Dá se zneužít. Znám
člověka, který dospěl pod vlivem

esoterických nauk k velmi podob-
ným závěrům a snažil se druhé pře-
svědčit, že v tomto ohledu jsou
všechna náboženství stejná. Dokon-
ce o tom napsal knihu s vševysvět-
lujícím názvem "Tělo proměnná,
duše věčná". S touto logikou se pak
dá snadno popřít zdravý rozum a
tvrdit, že císařovy nové šaty jsou 
z dobrého materiálu a mají krásný
střih a jen hlupák to nevidí. 
Tak daleko ovšem apoštol Pavel
nejde. Dosvědčuje pouze svým přá-
telům a čtenářům, že nalézá ve víře
v Boha velikou sílu a že spolu s
ostatními apoštoly může unést i ty
zlé věci, pod kterými by se jinak
zhroutil. Nevytahuje se lacinými
triky, nesnaží se obohatit na důvěři-
vosti druhých. Říká jen, odkud čer-
pá. A za svá slova ručí svým živo-
tem, svými skutky, které jsou dobré,
zjevné a dostatečně známé.

Jiří Kučera, farář ČCE, Hradiště 
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Poselství k neděli Jubilate

Bible pohlíží na lidstvo jako jednotu.
Nezajímá ji toliko vyvolený národ
(lid) izraelský. Avšak právě ten se
stal zřítelnicí Božího oka. V samém
středu Božího zájmu je Izrael. To ne-
ní třeba žádnému čtenáři Bible
vysvětlovat. Je to přece zcela patrné
ze všech biblických příběhů; při kaž-
dém otevření nám Bible sděluje, co
se událo a zase děje izraelskému lidu
a co se s  ním stane. Ale i nám se
stává, že zapomeneme, že Adam a
jeho potomci nebyli Izraeliti, jako
jimi nejsme ani my. Svět obývali ná-
rodové, pohané, kteří neznali Boha.
Jejich dějinám věnuje Bible několik
kapitol knihy Genesis, 1 – 11. Teprve

12. kapitola uvádí na svém člověku,
který, povolán Bohem, se stane pro
své potomky otcem, zakladatelem
zvláštního lidu izraelského: i boha-
tec, volající z pekla po slitování, na-
zve jej „otcem Abrahamem“ (L 16,24).
Bible od počátku zná dvojí lid, Ada-
mův, jenž pokryl celý povrch Země
a jehož příslušníky nazýváme poha-
ny, a lid Abrahamův, tu hrstečku ne-
patrnou, kterou si vyvolil Bůh, aby
skrze ni sdělil světu svou pravdu a
lásku. O nápravu křiklavého nepo-
měru mezi jedenácti kapitolami kni-
hy Genesis, které Bible věnuje ději-
nám světa, a asi tisíci kapitol, které
věnuje dějinám lidu Izraele, se stará

světská historická věda, v jejichž ne-
spočetných dějinách je křiklavý ne-
poměr obrácen: dějinám lidu Izrael-
skému se dostává jen zájmu, který
odpovídá počtu jeho obyvatel, vý-
konnosti jeho hospodářství a jeho
atomové zbrani. Je zajímavé sledo-
vat tyto vztahy, ale nejprve je třeba
uvážit, že těch 11 kapitol knihy Ge-
nesis lze sotva označit za historicky
závažné. 
Bible se příliš nezajímá o všeobecné
dějiny. Věnuje jim pozornost jen
pokud zasahují do života izraelské-
ho společenství a pak státu, avšak
poskytuje pro ně mnohé podněty.

bohové světa a bůh izraele a křesťanů

ZAOStřenO nA blíZkO

Synodní rada Českobratrské církve evangelické (SR ČCE) považuje
za nutné vyjádřit se k některým problémům, které aktuálně zachva-
cují Českou republiku, kazí atmosféru ve společnosti a postupně stra-
vují její obyvatele. Upozorňováním na některé negativní jevy nechce-
me v žádném případě zneužívat možnost oslovit své členy i širší
okruh spoluobčanů. Autoři tohoto prohlášení proto dlouho zvažova-
li, zda je vůbec vydat. Nicméně vzhledem k faktu, že SR ČCE je atmo-
sférou ve společnosti zneklidněna již delší dobu a že některé trendy
dokonce považuje za alarmující, je potřebné analyzovat tento stav a
upozornit na jeho příčiny i následky. Děláme to proto, aby bylo
možné do budoucna se těchto jevů vyvarovat a pokud možno je eli-
minovat. V první řadě však považujeme za nutné promluvit proto, že
vnímáme, jak současnými způsoby řešení krize je zasažen jednotli-
vec, který se tak stává bezbranným a jeho bezmoc jej vhání do náru-
če dalšího zneužití a zla. Nemůžeme k tomu mlčet, brání nám v tom
naše poznání řádů Božího stvoření a jeho uchování.
Je několik skutečností, které nás nejvíce znepokojují.
Víme, že západní společnost, i Česko, žila dlouhá leta na dluh. Víme,
že je potřeba šetřit a žít zodpovědně vůči dalším generacím. Nicméně
nás trápí, že oběťmi současných reforem a úsporných opatření jsou
především lidé z nejchudších společenských vrstev, lidé staří a v ne-
poslední řadě také neziskové organizace, které se těmto lidem snaží
pomoci. Reformy by měly být sociálně citlivé tak, aby neuváděly ty
nejpotřebnější do ještě větší bídy a aby navzdory současné ekono-
mické krizi i oni mohli žít v podmínkách sice skromných, leč důstoj-
ných. Žádná vyspělá demokracie si nesmí dovolit házet tyto lidi přes
palubu. Kromě špatné vizitky to vypovídá i o jejích trendech do
budoucna, které mohou ohrozit každého z nás.
O to víc jsme nespokojeni zjištěním, že spousta finančních prostřed-
ků se ztrácí na účtech anonymních společností, které vlastní podivní
lidé napojení na současnou zvolenou politickou reprezentaci. Ať už se
jedná o tunelování veřejných zakázek či privatizaci státních podniků,
toto „plýtvání“ prostředky, které by bezesporu jinde mohly pomoci,
je velmi nezodpovědné. Navíc za velmi nebezpečný trend považuje-
me zákulisní vliv na politická rozhodnutí těmito lidmi, kteří se žádné
politické volbě ani veřejné kontrole nepodrobili. Vidíme, že se tak
řízení českého státu postupně přesouvá od demokraticky zvolených
politiků k lidem s podivnou minulostí, kteří se z principu nemusí
zodpovídat nikomu.
S tím bohužel dle našeho názoru úzce souvisí i aktuální stav politic-
ké kultury. Očekáváme, že by měla vykazovat po již více než dvaceti-
leté demokratické zkušenosti i díky generační obměně politických
reprezentantů vyšší kvalitu než v porevolučních dobách devadesá-
tých let. Musíme nicméně konstatovat, že politické elity, které mají
formovat společnost a jít příkladem, vykazují právě nyní velmi neu-

Prohlášení Synodní rady 
Českobratrské církve evangelické 

k aktuální společenské situaci

Jistě neunikla vaší pozornosti velká mediální kampaň
doporučující dívkám v celé občanské populaci, aby vyu-
žily preventivní očkování proti nebezpečné, život ohro-
žující rakovině děložního čípku. Vznik tohoto očkování
je jistě záslužný úspěch medicínské vědy. Podivuji se, že
náboženská média jako by se ostýchala o tomto fenomé-
nu také informovat, i když by si právě jejich pozornost
zasloužil.
Vzniku této vakcíny předcházel dlouhodobý poznávací
výzkum i dlouhodobá laboratorní námaha. Stálo to za
to, dnes máme vakcínu. Jeden z tvůrců vakcíny při jejím
prezentování na veřejnosti informoval o poznatcích,
které umožnily vznik vakcíny a které by neměly být uta-
jovány před ženami, které se k očkování rozhodnou, a
před veřejností vůbec. Aby se mohlo dojít k nějakým
průkazným výsledkům, musel být předem studován
sexuální život ohrožených žen. Statisticky bylo doku-
mentováno, že pravděpodobnost ohrožení touto nemo-
cí procentuálně roste s počtem sexuálních partnerů ženy.
Nejméně je ohrožena žena, která měla za život pouze

dva sexuální partnery. Od dvou přes deset až do neo-
mezeného počtu se procento výskytu úměrně zvyšuje. .
Spolutvůrce vakcíny upozornil na jedinou výjimku,
ženy, které touto nemocí nejsou vůbec ohroženy a nepo-
třebují se tedy nechat očkovat. .Jsou to ženy, které za celý
svůj život měly pouze jednoho jediného sexuálního part-
nera. Pro tyto ženy je očkování zbytečné. Neměl by
právě tohle být fenomén křesťanských žen zasluhující
pozornost teologické etiky?
Zdravotnická veřejnost pravděpodobně právem před-
pokládá, že neexistují ženy, které by nebyly promiskuit-
ní, a proto bude plošně bez výběru proočkovávat všech-
ny naše dívky. A my, křesťanští rodiče, s tím budeme
souhlasit, protože také nevěříme, že jsme své dcery do-
vedli vychovat tak, aby nebyly promiskuitní. Takže vše
bude vlastně v pořádku. Co jediné není v pořádku, je, že
je stále méně lidí, pro něž jsou křesťané hodní následo-
vání, tedy věrohodní. Statistika sčítání lidu je potom už
přirozený důsledek tohoto fenoménu.

Miroslav Šlechta - Pardubice

Daniel Ženatý (1. náměstek synodního seniora), Pavel Stolař (1. náměstek synodní
kurátorky, Eva Zadražilová (2. náměstkyně synodní kurátorky), Joel Ruml (synod-
ní senior), Lia Valková (synodní kurátorka), Pavel Kašpar (2. náměstek synodního
seniora)
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Očkování proti rakovině děložního čípku

Dokončení na str. 2
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VtrHly dO kOStelA A ZAZPíVAly PutinOVi
PunkOVOu mOdlitbu, teď Jim HrOZí 7 let VěZení
Tři členky Pussy Riot, ruské feministické punkrockové skupiny, které 21.
února tohoto roku v rámci protestní performance vtrhly do moskevské pra-
voslavné katedrály Krista Spasitele a zahrály píseň "Bohorodičko, vyžeň
Putina", nadále čekají ve vazbě na výrok soudu. Ten je viní ze zvlášť nebez-
pečného výtržnictví a hrozí jim až 7 lety odnětí svobody, informuje o tom
Český rozhlas. Jekatěriny Samucevičové, Naděždy Tolokonnikovové a Ma-
rie Alechinové se minulý týden zastala mezinárodní organizace Amnesty
International, označila je za vězeňkyně svědomí a požaduje jejich propuště-
ní. Otázka hrozícího trestu vůči aktivistkám, které mimo jiné chtěly svou
performancí upozornit na stále silnější propojení Putinova autoritativního
režimu s pravoslavnou církví, rozděluje ruskou společnost. Například pro-
todiakon Andrej Kurajev všechny účastnice punkové modlitby od počátku
hájí. Naopak velmi ostře se vůči protestujícím na konci března vymezil mos-
kevský patriarcha Kirill a k shovívavosti nevidí důvod: "Někteří lidé volají
po mírném přístupu ke členkám kapely. Když to slyším, je mi těžko a záro-
veň nerozumím, jak se mohou tito lidé nazývat pravoslavnými věřícími.
Zneuctily tuto svatyni. Vysmál se nám sám ďábel," řekl doslova. Část věří-
cích ovšem tento postoj odmítla a patriarchovi ruské pravoslavné církve
napsala dopis, ve kterém ho vyzvali, aby ukázal milosrdenství a slitování.
Ten to ovšem odmítl: "Kapela, jejíž jméno ani nemohu vyslovit, věří v pro-
pagandu, sílu lží, internetu a médií, nic jiného."
Chrám Krista Spasitele byl postaven v současné podobě až v 90. letech
minulého století. Původní chrám, který na místě dříve stával, nechaly ve 30.
letech v rámci proticírkevního tažení vyhodit do povětří sovětské úřady, pro
jejichž tajnou službu KGB Vladimir Putin léta pracoval. Na místě chrámu
pak až do 90. let stával veřejný bazén, takže podle kritiků nemůže být o
„znesvěcení“ ani řeč. 

www.christnet.cz

němeCká CírkeV VydAlA SměrniCe
O SeZdáVání lidí růZnýCH nábOženStVí
Berlín (ENInews). Protestantská Hessensko-Nassavská církev v Německu
vydala směrnice o obřadech, při kterých jsou přítomní lidé různých
vyznání. Cílem této publikace je pomoci duchovním v této době, kdy
křesťané a muslimové žijí bok po boku v jediné komunitě. "Počet párů
se smíšeným vyznáním víry narůstá," řekla Susanna Faust Kallenbergová,
sekretářka mezináboženských záležitostí. Na závěr dodala: "Je tu výzva a
otázka, kterou musíte zodpovědět. Nemůžete ji ignorovat."

podle ČTK

Z církví doma i ve světě

OStrý řeZ Mnohobožství a velká orientální ná-
boženství Východu nemají zájem o
historii a podobně se chová celá řec-
ká filosofie: projevuje o dějiny světa
nezájem. Takový nezájem lze vysvět-
lit tím, že řecká filosofie a polyteis-
mus východních náboženství nedo-
spěly k tomu, aby objevily ve světě
vládu jediného Boha. Jejich bohové
měli toliko lokální pravomoc. Přiro-
zený náboženský vývoj nedojde dál,
neboť lokální páni neustoupí ze své
moci a cestu k jedinému a pravému
Bohu otevřou jen přes svou mrtvolu.
Jednoho, jediného svrchovaného
Boha Izraele neobjevili lidé. Tento
Bůh se zjevil jim. Mojžíšovi z hořící-
ho keře řekl: „Sestoupil jsem, abych
vysvobodil svůj lid z  ruky Egypt-
ských“ (Ex 3,8). Tento sestup se zra-
dikalizuje, když Bůh pošle svého
syna, který sestoupil z nebe, jak o
něm píše evangelista Jan (3,13). Ten-
to Bůh prohlašuje, že je Pánem všech
lidí a vede je způsobem, který nám
uniká, k věčnému cíli.
Naproti tomu židovství a islám vy-
kazují velký zájem o celkové dějiny
světa, přičemž čerpají zvláště ze
Starého zákona. Myšlenka světo-
vých dějin, jak ji uchovávají křesťan-
ství a islám, se v  posledním století
podivuhodně spřáhla s  myšlenkou
biblického směřování ( teleologie) a
pokroku. Toto světélko se dostalo
pod kbelec dvou světových válek a
pod vládu totalitních režimů i tech-
niky, které otřásly vírou v  pokrok.
Do dneška se lidstvo docela nezba-
vilo jak beznaděje, tak optimismu,
což obé je dítě pokroku.
V  této široké věčné perspektivě se
dějiny Izraele neztratily, jeho pozná-
ní Boha se neutopilo v náboženském
moři světa. Vykoupalo se v něm, až
se některým badatelům zdálo, že
s  ním má společné kořeny i bytí.
Existence izraelské synagogy a exi-

stence církve Ježíše Krista dokazují,
že svou jedinečnost, která je vyzdvi-
huje nad náboženské moře, dostaly
od Boha: Bůh se jim zjevil a v Kristu
k  nim sestoupil. Tuto jedinečnost
nese na sobě Izrael přes všechny vě-
ky. Dokázal, že nebude nikdy ocho-
ten se jí zbavit, ani ji vyměnit. Martin
Luther jim nějakou chvíli nadbíhal a
když poznal, že je nezíská pro své
křesťanství, doporučil světu je zli-
kvidovat kdejakým způsobem. Hit-
ler už bez nadbíhání se stal vykona-
vatelem toho neblahého odkazu.
Jeho dnešní následovníci se rekrutu-
jí z  řad, které odmítly evangelijní
Ano a zaměnily je za lhostejné nebo
negativní Ne. Tato negace sama ne-
stačí, aby se projevila, lhostejnost jí
užírá síly, proto čeká na příležitost,
až jí jiné síly pomohou zničit huma-
nitní směřování a demokracii. To je
veliká šance pro antisemity všeho
druhu. Program Ne, nenávisti, lho-

stejnosti a zloby jen spí. Ďáblové če-
kají, až jich bude alespoň jedna legie
v  tomto městě. Že maluji čerta na
zeď, to tedy ano. Ač vím, že antise-
mitismus je jen jednou pojmenova-
telnou postavou toho chystaného
dramatu, jenž může být jen zkázo-
nosnější než ty dřívější. My křesťané
víme, že svět pomíjí, ale stále očeká-
váme, že bude pomíjet alespoň tak
pomalu, abychom se všichni dočkali
kýženého důchodu. 
Bůh se zjevil v Izraeli, jen v  něm.
Bůh přišel na zem jen v Ježíši Kristu
a jen v něm. Tuto jedinečnost se nau-
čil Izrael nést, i když byla spojena 
s nenávistí. Křesťané se pokusili
vyměnit ji za lehčí nebo výhodnější
úděl a dlouho si mysleli, že se jim to
podařilo, dokud nepřišel účet. Ne,
sklízeli bychom jenom jinou žeň než
jsou restituční miliardy.

Josef Veselý

bohové světa a bůh izraele a křesťanů
Dokončení ze str. 1

„Nežiji uvědoměleji … katastrofa
nezměnila nic na tom, jak utvářím
svůj život,“ říká Miroslav Wola, pol-
ský evangelický armádní biskup,
který před dvěma lety jen náhodou
neseděl v „prezidentském“ letadle
zřítivším se u Smolenska. V závěru
rozhovoru v  letošním čtvrtém čísle
celoněmeckého evangelického mě-
síčníku Chrismon dodává: „Ačkoli
na jedno dbám přece jen více než
před neštěstím … Když odjíždím
nebo odcházím, snažím se domov
opustit v  míru, nikoli ve vzteku
(Wut oder Zorn)…“
„Spadla snad ze schodů?“ – Otázka
u fotky ženy s polozakrytou modři-
nou uvádí hlavní materiál čísla: oko-
mentovaný příběh násilí v  manžel-
ství lékaře a advokátky. (Z průzku-
mu mezi 10 000 ženami provedené-
ho pro Spolkové ministerstvo pro
rodinu vyplynulo, že každá šestá
žena zažila od partnera násilí s ná-
sledným poraněním a že vzdělání
zde nehraje roli.) Steffen Burger 
z hamburského Střediska pro ochra-
nu před násilím zdůrazňuje: „Kdo
/doma/ rozdává rány, není z  toho
nikdy šťastný … Když se atmosféra
v  rodině uvolní, velmi se uleví i
mužům. Ale i když stávající vztah
už nelze zachránit, pomáhá trénink
mužům do budoucích vztahů –
jinak pokračuje násilí stále dál, a sice
po generace.“ Teoložka Susanne

Breit-Kesslerová se pak zevrubně
zabývá smiřováním na smrtelné
posteli.
Domácího násilí se letmo dotýká
také redakční rozhovor s  rabínkou
Elisou Klapheckovou a muslimkou
Lalou Akgünovou z úřadu vlády Se-
verního Porýní-Vesfálska. Akgüno-
vá odmítá názory na přípustnost
islámských smírčích soudů v Ně-
mecku: „Když slyším, že smírčí sou-
dy nabývají na významu a že se
občanské právo přenechává imá-
mům, polévá mne studený pot.“
Islám podle ní potřebuje reformáto-
ry, jako byl Martin Luther, nemá-li
postupně zdegenerovat v „nábožen-
ství zákazů“. S  Koránem je třeba
zacházet kriticky: „Kupříkladu súra
povolující mužům čtyři manželky
… dnes již neplatí.“ Rabínka Klap-
hecková dodává: „V Talmudu bylo
dokonce muži přiznáno až osm žen!
Ve srovnání s tím se Korán zdá být
již dále ve vývoji. V jedenáctém sto-
letí se pak ale také v židovství prosa-
dila monogamie.“ Patrně nejzajíma-
vější z  rozhovoru je konsenzuální
pasáž o neformálním spojenectví
mezi médii a fundamentalisty všech
směrů (ti jsou mediálně nejzajíma-
vější a zvyšují čtenost/sledovanost).
Téma dubnového Chrismonu – ze-
jména ve spojení s  tím, co nakonec
„vypadlo“ z polského armádního
biskupa – vyvolá otázku: A co vztek

(„Wut oder Zorn“) a násilí v  rodi-
nách farářů (armádních i nearmád-
ních)? Těsně před pádem egyptské-
ho prezidenta Mubaraka se novináři
z  francouzského deníku Le Figaro
věnovali případu dvou bývalých
manželek koptských duchovních.
Byly snad obě dámy uneseny radi-
kály? Pravda byla prozaičtější: Za
situace, kdy bývalá (mezitím zesnu-
lá) hlava dotyčné církve nepovolila
rozvod, představoval pro obě býva-
lé „paní farářové“ přestup na is-
lám(!) vysvobození ze začarovaného
kruhu domácího násilí … (Tím ne-
zlehčujeme dramatickou porevoluč-
ní situaci egyptské koptské církve.
„Malé dějiny“ nemusejí vždy do de-
tailu ladit s dějinami „velkými“.)
Ve východních církvích může domá-
cí násilí na farách nepřímo podporo-
vat fakt, že vyšší posty tam smí za-
stávat jen celibátníci (včetně vdov-
ců). Nesmrtelné postavy tyranských
protestantských duchovních ve fil-
mech Ingmara Bergmana či Michae-
la Hanekeho jako by nicméně napo-
vídaly, že zásada urovnání domá-
cích konfliktů před každým odcho-
dem, k níž dospěl polský evangelic-
ký armádní biskup (nota bene až 
v pětačtyřiceti letech a až po otřesu 
z leteckého neštěstí), by mohla být i
na evangelických farách novinkou
přímo revoluční …

František Schilla

Pády z oblak a ze schodů

spokojivé morální kvality, stejně jako jimi používané praktiky. Fakt,
kdy se standardním nástrojem politického boje stalo např. šmírování,
nesvědčí nikomu. Chápeme, že politickým stranám jde o moc a o to,
aby prosazovaly politické programy. Často ale pochybujeme, zda jim
jde ještě o politické ideje, zda není v ohnisku jejich zájmů spíše moc,
peníze a jejich vlastní osobní prospěch.
Nechceme nikoho a priori odsuzovat. Sami cítíme vinu, že jsme svým
mlčením lecčemus nedobrému dali příležitost vzniknout. Nabízíme
ruku ke spolupráci těm, kteří to s touto společností myslí dobře.
Naším zájmem je společnost, ve které žijí lidé rádi, nemusí se za ni sty-
dět, a která bude dobrým prostorem pro život i budoucím generacím.

Lia Valková, Eva Zadražilová, Pavel Stolař, 
Joel Ruml, Daniel Ženatý, Pavel Kašpar

Synodní rada Českobratrské církve evangelické

Prohlášení Synodní rady 
Českobratrské církve evangelické 

k aktuální společenské situaci
Dokončení ze str. 1

(Z německého evangelického měsíčníku Chrismon 4/2012)

Husinec – 270 let tužeb a slz
Husinec, kolik tónů je pro českého čtenáře spojeno s tímto jménem. Nejen u nás, ale
i v zahraničí se nachází stejnojmenná obec. Od jejího vzniku a až do doby po druhé
světové válce, kdy byla opět přejmenována, v ní žili čeští evangelíci. V letech 1741/
42, za první slezské války, z východních Čech do Pruského Slezska odešlo cca 2000
osob. Části z nich se po nesmírně těžkých začátcích podařilo zakoupit pozemky u
městečka Střelín. Na nich, pod návrším, které nazvali Žižkov, si postavili zcela no-
vou obec, jíž dali název Husinec. Přes 200 let odolávali všem germanizačním tlakům
a ve sboru i v rodinách si udržovali českou řeč. Zájem o Husinec v Prusku lze 
v Čechách vystopovat již od poloviny 19.století. Až dosud však o něm nebyla k dis-
pozici publikace, která by shrnovala velmi působivé dějiny jeho českých obyvatel.
Teprve až nyní v Německu vyšla obsažná, graficky opravdu sličná, německy psaná
kniha s názvem “Doma v Husinci”s podtitulem "270 let tužeb a slz" od B. Radec-
kého. Rozsah této stručné recenze ani neumožňuje popsat jejích zhruba 500 stran 
s mnoha zajímavými fotografiemi a reprodukcemi řady dobových dokumentů. Jistě
se však jedná o důležité bohemikum, z něhož lze jasně vdechnout lásku jeho autora 
k rodnému místu. Vždyť již český král Jan Lucemburský pravil, že slunce rodné
země je nejsladší. Stejný duch vyzařuje i z této knihy. Mezi nejdůležitější jména,
která prochází touto publikací, jsou Komenský, nebo velmi zajímavá a až tajuplná
postava faráře Blanického, který přitom byl nositelem velmi slavného českého erbu,
faráře Josefa z Tardy a dalších osobností. Celá kniha je plná překvapivých zajímavostí
až evropské důsažnosti. Její vydání tak důstojně zaplnilo dosud neznámá místa dějin
české náboženské emigrace od poloviny 18.století a až téměř po naši dobu.

Pavel Jelínek 



mOdlitbA Páně ZJeVuJe OtCe

Naposledy se v písmáckém koutku
rozezněla modlitba, kterou Ježíš
předal svým přátelům jako osobní
odkaz pro jejich modlitební život.
Také dnes u této modlitby zůstane-
me: Mt 6,5-15 a L 11,1-13.

NAŠEL JSEM OTCE

Ač oslovovat Boha slovem Otče
není zcela Ježíšův vynález, je v tom-
to ohledu nejvýraznější postavou
tehdejšího židovstva. A spolu
s evangelisty konstatuji, že Ježíš
nám zjevil Otce, a kdyby on to neu-
dělal, nevěděli bychom, že ho máme
a jakého Otce v nebi máme. Tak
jsem i já ve svých 15 nebo 16 letech
zaslechl pozvání v Ježíšových slo-
vech „vy se modlete takto: Otče
náš...“, pozvání objevit v Bohu své-
ho otce.
Ježíšovo důvěrné oslovení „Abba“
bylo legendární, evangelisté je ne
vždy přeložili do řečtiny (Mk 14,36),
apoštol Pavel je také používá (Ga
4,6-7, Ř 8,15-17). Na jedné straně je
možné říci, že Pavel je překládá
nikoli familiárním „tati“, které v řeč-
tině koiné také existovalo, ale pře-
kládá je základním slovem „otče“.
Na druhé straně je pravda, že 

v aramejštině se jedná o běžné ro-
dinné oslovení, které jistě dýchá
intimitou. A tak myslím, že každý
Ježíšův učedník je vyzván, aby Boha
oslovil důvěrně. Zda je pro nás dů-
věrným oslovením „otče“ nebo
„tati“, pak vypovídá především o
nás samotných.

PROSBA JE JáDREM MODLiTBy!
Ježíš chápe modlitbu jako prosbu a
zase prosbu! A kde je vzývání nebo
vděčnost?
Minule jsme přemýšleli o přímlu-
vách. Modlitba Páně se stává pří-
mluvnou modlitbou, jakmile vážně
vyslovíme slova: Otče náš. Jsme
součástí skupiny a prosíme za nás
všechny, za sebe i za druhé.
Vděčnost je pro mne důležitá. Život
bez vděčnosti je vyprahlý a hluchý.
Proto mi na modlitbě Páně vždy
vadilo, že nevede k díkům. Co tím
Ježíš sledoval? Cestu mi otevřel
postřeh puritánského teologa Wil-
liama Amese (1576-1633), který 
v knize Morrow of Theology k mod-
litbě v bodě č. 92 říká, že v každé
prosbě hledáme užitek od Boha, a
tak je v ní zahrnuta také vděčnost za
to, co on na základě naší prosby
udělá. Jinými slovy: prosba je za-
kuklená vděčnost. W. Ames pova-

žuje kvůli tomu vděčnost za vyšší
formu modlitby než prosbu. V této
věci má Ježíš odlišný postoj: prosba
je ta forma modlitby, která nás dove-
de k životu, který zahrnuje vděč-
nost.
Nebojme se v modlitbách prosit.
Častým problémem je povšechnost
a nekonkrétnost našich modliteb.
Ježíš vyzývá, abychom se modlili 
s vírou: Věřte, že všecko, oč v mod-
litbě prosíte, je vám dáno, a budete
to mít. (Mk 11,24) Stále si tedy klaď-
me otázku, zda se naše modlitba
vůbec může stát; modlíme se tak,
aby nás Bůh mohl vzít vážně? Ne-
jsou naše prosby, myšlenky a posto-
je tak vágní a všeobecné, že na nich
vlastně vůbec nesejde?

ŠKOLA MODLiTBy

Téma modlitby jsem opakovaně vy-
psal na teologickém semináři jako
volitelný kurz a – naši studenti si jej
opakovaně nevybrali. Dokonce se
kurz pro malý zájem neuskutečnil
ani formou letní školy pro veřejnost.
Vím přitom, že to není tím, že by
studenti nebo křesťané obecně měli
něco proti modlitbě. Tato písemná
podoba v Evangelickém týdeníku je
zřejmě šťastnější řešení. Již jsem
dostal reakci na předchozí článek 
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e-mailem a také již funguje interne-
tová diskusní stránka Evangelické-
ho týdeníku. Těším se na reakce vás,
čtenářů, a děkuji redakci za spolu-
práci na písmáckém koutku.
Ten, pro koho je zatím modlitba ja-
kousi samozřejmostí, ničím zvlášt-
ním, ať již se sám modlí nebo ze stej-
ných důvodů právě vůbec nemodlí,
takový člověk má dnes příležitost
vydat se na procházku Boží zahra-
dou po pěšince, kterou mu Ježíš při-
pravil.
Navrhuji každý den v týdnu věno-
vat jedné prosbě modlitby Páně.
Ráno cestou do práce ji přinášet
Bohu jako něco, čemu nerozumím,
složitou elektronickou součástku 
s těmi nejmodernějšími technologie-
mi, nebo jako koření, které voní
docela prostě, ale jídlo, které Bůh
připravuje, tím kořením získá na
jedinečnosti. Nepřináším mu tuto
prosbu jako svůj vynález, ale jako
výkvět jeho geniality, součástku a
ingredienci, kterou ode mne dnes
čeká. Jídlo, které Bůh připravuje,
bude pak pokrmem nejen pro mne,
protože on nemá jen mne. Dosah
modliteb nikdy nemůžeme dohléd-
nout!
V průběhu dne se prosbu modlím
znovu a znovu. Pro ten den mohu

vynechat všechny ostatní modlitby
a prosby a vše zkouším vyslovit
právě těmito slovy. Snažím se jí při-
jít na chuť, zkusit ji říci jinými slovy
podle toho, co tato modlitba v té či
oné situaci prakticky znamená.
Vrcholem pak může být, že se v den
odpočinku ohlédnu na dílo celého
týdne a znovu se bez chvatu budu
modlit celou modlitbu. 

Jan Valeš

JAk VStOuPit dO
internetOVé diSkuZe?

Zadat: http://www.evangelickyty-
denik.cz/, vybrat si: Diskuze k člán-
kům s Janem Valešem, kliknout na
http://www.evangelickytydenik.cz/
diskuze.html (nebo touto adresou
rovnou začít), zvolit MODLITBA a
jít na Vložit příspěvek.
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Petr POkOrný: má tO SmySl.
VyšeHrAd PrAHA 2012; 
324 StrAn. 298 kČ

V  českých knihkupectvích se obje-
vila nová kniha českého novozáko-
níka, prof. Petra Pokorného. Je to již
pátý svazek oblíbené vyšehradské
edice Rozhovory nad Biblí, kterou
založil známý rozhlasový redaktor
a popularizátor Bible Petr Vaďura.
Jde o záznam rozhlasových výkla-
dů 41 novozákonních perikop (vy-
sílány na ČR 3, stanice Vltava –
neděle 7.35), které jsou uspořádány
podle svého postavení v  Novém
zákoně. Knize předchází Pokorné-
ho úvod o způsobu vykládání No-
vého zákona. Výklad perikop je
doplněn čtyřmi rozhovory, které
jsou souhrnně nazvány Vzpomínky
(vysílány na ČR Plzeň a na TWR).
Jde o Pokorného biografii a medai-
lonek učitele prof. Pokorného prof.
J. B. Součka. 
Pro Petra Pokorného je charakteris-
tický nadhled, zohledňování širo-
kých souvislostí, bohatý slovník,
zřetel na detaily (218), důkladná
znalost Nového zákona v jeho řecké

podobě a přehled po rozsáhlé od-
borné literatuře k  oboru. Nepře-
hlédnutelná je jeho profesionální
schopnost jednoduše, stručně, sro-
zumitelně, zřetelně a hlavně živě
vystihnout základní myšlenku. Petr
Pokorný vykládá spontánně a s ra-
dostí. Argumentuje věrohodně a 
s potěšením. Dominantní tón jeho
výkladů je ale optimismus, na který
upozorňuje název knihy: „Má to
smysl“. 
Petr Pokorný formuluje pregnantně
a s důrazem. Jeho výklad je po všech
stránkách vyvážený, s  potencí pro-
bouzet a podněcovat kritické pro-
mýšlení novozákonní zvěsti. Díky
tomu, že jsou Pokorného pragmatic-
ké výklady oproštěny od metafyzic-
kých, nábožensky zatížených a emo-
cionálně nabitých výrazů, mohou
velmi dobře posloužit exaktně uva-
žujícím čtenářům k věrohodné kon-
frontaci s křesťanskou novozákonní
teologií. 
Příjemným zjištěním v této knize je
fakt, že Pokorný je navzdory nadhle-
du, z něhož novozákonní zvěst sle-
duje, zaujatý (zbožný) člověk, který
se nijak o své zbožnosti neostýchá

mluvit (55. 286). Novozákonní zvěst,
kterou vykládá, se jej totiž dotýká,
neboli Pokorný se ve víře s vykláda-
nou zvěstí a společenstvím, které ji
nese, ztotožňuje. 
Druhým z tvůrců této nové knihy je
Petr Vaďura. Ten kladl otázky, nato-
čil odpovědi, připravil je k vysílání
a po jejich přepsání ze zvukové po-
doby je redakčně připravil k tis-
ku.Vlastní rozhovor pak není lite-
rární povahy. Je živý, tj. otázka je
jednoznačná a odpověď krátká, sro-
zumitelná, výstižná a přehledná.
Otázky odlehčují, člení a tím zpře-
hledňují text, který tak není zahuš-
těn ani přetížen. Čtenář může kdy-
koli v četbě ustat, promýšlet výklad
a pak se pohodlně vrátit. Odpovědi
tak získávají dynamiku, jsou dobře
sledovatelné a čtivé. Vaďura dobře
ví, na co se ptát a jak se ptát. Jeho
otázky jsou poučené. Ptá se neotře-
le a jen na to, co jej skutečně zajímá.
Mnohde otázkami předem dobře
vystihne problém. Pro čtenáře je
pak mnohem snazší odpověď roz-
krýt a rozumět jí. V tom mu napo-
máhá i osobní zaujetí obou tvůrců
pořadu předmětem, o němž hovoří,
tedy biblickou zvěstí. Oba text oslo-
vuje a oba od něj něco čekají. A na-
víc oba jej chtějí aktualizovat. Tedy
sdílet sílu jeho výpovědi s  poslu-
chačem (čtenářem).
Podněty, jimiž kniha je nabita, jsou
zárukou, že se k ní čtenář bude opa-
kovaně vracet. Je použitelná jak pro
osobní studium Nového zákona,
tak pro biblické hodiny. Mne Pokor-
ného výklady strhly i přesto, že
jsem si je četl opakovaně. Děkuji
Petru Vaďurovi za úspěšný pokus
zpřístupnit široké obci čtenářů in-
spirativní Pokorného výklady. Slo-
vy však nelze ocenit ani nakladatel-
ství Vyšehrad za knihu, která kulti-
vuje duchovní život dnešních čte-
nářů, ani Český rozhlas, který na
svých frekvencích dává pro tyto
výklady již několik let prostor. 

Jiří Beneš

OHlAS nA nOVě VyšlOu knížku J. J. OtterA

Milý čtenáři! Jak již bylo připomenuto v ET-KJ č.13/2012, vydalo nakladatelství
KALICH ve sličné grafické úpravě výklad druhého dopisu apoštola Petra, nejmlad-
šího listu v Novém zákoně, jako nové práce našeho biblisty J.J.Ottera. Je to vlastně
rozsáhlejší komentář podle Českého ekumenického překladu, přihlížející i k textům
Bible kralické, Bible 21.století a Bible Jeruzalémské. (Rozdílů jen málo.) V tomto dru-
hém Petrově dopisu jde podle autorova krátkého sumáře o "povzbuzení věrných křes-
ťanů proti bludům lživých učitelů a proti popěračům naděje v Kristův nový pří-
chod".
Co může zvědavý písmák (snad ještě dnes žije tento vzácný druh mezi evangelický-
mi čtenáři) očekávat od výkladu tohoto dopisu apoštola Petra, o jehož původním
autorství jsou dnes závažné pochybnosti? V žádném případě nebude mít čtenář 
v rukou nudné a nezáživné čtení, ale čeká jej malý horolezecký výstup se zkušeným
průvodcem, který trpělivě odkrývá různá tajemství původních řeckých slov a slo-
vesných vazeb i nečekaných souvislostí s texty Starého zákona. A jak jinak, je u toho-
to vykladače naprostou samozřejmostí i odhalování záhad řeckých hapaxlegomen. 
V Petrově dopise je jich nečekaně 62 v 61 verších jediné kapitoly! (Těmto zvláštním
ojedinělým slovům věnoval J.J.Otter už v roce 2007 obsáhlejší studii s názvem "Jen
jedenkrát v bibli - hapaxlegomena”.) Každému horolezeckému výstupu (a nemusí jít
o nějakou himálajskou osmitisícovku) musí předcházet pečlivá příprava. Zde to zna-
mená: s velkou pozorností si přečíst průvodní slova odborného biblisty prof. P.
Pokorného, religionisty prof.M.Balabána i autorovu předmluvu. Jsou to základní
informace, jakési přehledné mapky, které mají posloužit k snazšímu pochopení časo-
vé i literární lokalizace Petrova listu, jako pro orientaci v málo známém terénu.
Autor si ve svém výkladu zvlášť všímá nejen různých překladových možností, ale i
dobových metafor a vztahů k apokryfní literatuře. Přihlíží i k paralelním motivům
Pavlovské teologie, přibližuje pojetí eschatologie a apokalyptické orientace listu.
Zvláště se věnuje tematice posledního soudu a parusie - Kristova nového příchodu.
Velmi mu ovšem záleží i na správném slavení večeře Páně. Na straně odmítaných
bludařů ukazuje nešvary duchovní pýchy, nepochopení křesťanovy svobody i rizika
spjatá s pojetím Písma jako "verbálně inspirovaného".
Teprve při opakovaném čtení Petrova dopisu a jeho výkladu jsem si při svém "biva-
kování" položil otázku, kde se mohl setkat Petr, obyčejný galilejský rybář, který dove-
dl opravit sítě, díry v bárce a lovit ryby, s tak obtížnými tématy jako jsou parusie,
Boží soud i shovívavost a trpělivost. A co jej vedlo k tomu, aby napsal malý teolo-
gický traktát o pouhých 61 verších a připravil budoucím čtenářům nejen napínavé,
ale i obtížné čtení!! Ani současní biblisté neznají odpověď na otázku, kdo napsal tuto
druhou Petrovu epištolu, a představa, že by prostý rybář navštěvoval nějaký dálko-
vý kurs o teologii vznikajících křesťanských komunit, je více než nesmyslná. 
Zdá se, že život prvotních křesťanů a sborů nebyl nějakou idylkou a bezproblémovou
existencí. Často mluvíme o Duchu svatém, a tak si myslím, že jedinou odpovědí na
otázku, kdo, jak a proč napsal neznámý autor pro nás toto petrovské poselství, je
právě ten neviditelný Bůh, pracující v dějinách křesťanské církve jako Otec, Syn a
Duch svatý. Nejmladší dopis NZ přispěl k budování sborů a církve, která do dneš-
ních dnů žije z naděje v nový příchod Ježíše Krista a jeho království.
Milý čtenáři, nevím, jak se budeš cítit po svém výstupu, ale nezapomeň, že jsi udě-
lal něco pozitivního pro své duševní zdraví.Šimon Petr kdysi vesloval na jezeře, ty
jsi pro změnu šplhal po skále Petrova odkazu s autorem komentáře. Budeš na to rád
vzpomínat.

Zdeněk Škrabal

Z dopisů čtenářůnaše recenze



SeniOrát PrAžSký

Českobratrská církev evangelická

PRAHA 1 Deutschsprachige Evangelische
Gemeinde Prag – Ne 10.30 h (sv. Martin ve
zdi), f. Frank Lessmann-Pfeifer, f. Andrea
Maria Pfeifer
PRAHA 1 NOVé MěSTO – Ne 9.30 h
Klimentská 1211/18, f. Eva Halamová
PRAHA 1 STARé MěSTO - Ne 9.30 h
Salvátorská 1045/1, f. Josef Daniel Beneš, 
f. Svatopluk Karásek
PRAHA 2 ViNOHRADy – Ne 9.30 h
Korunní 1440/60, f. Ester Čašková
PRAHA 3 JAROV – Ne 9.30 h
U Kněžské louky 2139/9, f. Elen Plzáková
PRAHA 3 ŽiŽKOV i – Ne 9.30 h (Betlémská
kaple) Prokopova 4/216, f. Pavel Kalus
PRAHA 3 ŽiŽKOV ii – Ne 9.30 h (Druhý
dům ČCE) Čajkovského 1639/10, f. Jaro-
mír Strádal
PRAHA 4 BRANíK – Ne 9.30 h
Modřanská 118, f. Jaroslav Pechar
PRAHA 4 JiŽNí MěSTO – Ne 9.30 h (3.ne
v měs. ekum. 18 h) Donovalská 2331/53, 
f. Michal Šourek
PRAHA 4 MODřANy – Ne 9.30 h
Písková 263/6, f. Zvonimír Šorm
PRAHA 4 NUSLE – Ne 9.30 h
Žateckých 1169/11, f. Marta Zemánková, 
f. Irena Škeříková
PRAHA 5 RADOTíN – Ne 9.30 h (kostel)
Na Betonce 14, f. Lýdia Mamulová
PRAHA 5 SMíCHOV – Ne 9.30 h
Na Doubkové 8/2040, f. Ivo Mareš
PRAHA 6 DEJViCE BUBENEČ – Ne 9.30 h
Dr. Z. Wintra 15/746, f. Petr Hudec, f. Abi-
gail Hudcová
PRAHA 6 STřEŠOViCE – Ne 9.30 h
Nám. Před bateriemi 950/22, f. Pavel Po-
korný, f. Lenka Ridzoňová
PRAHA 8 KOByLiSy – Ne 9.30 h (Kostel u
Jákobova žebříku) 
U Školské zahrady 1264/1, f. Miroslav
Erdinger, f. Ondřej Kolář
PRAHA 8 LiBEň – Ne 9.30 h
U Pošty 1098/6, f. Roman Mazur
PRAHA 9 HORNí POČERNiCE – Ne 9.30 h
Třebešovská 2101/46, f. Petr Firbas
PRAHA 10 STRAŠNiCE – Ne 9 h
Kralická 1001/4, f. Pavel Klinecký
PRAHA 10 UHříNěVES – Ne 9 h
Husovo nám. 378/40, f. Vladimír Pír
PRAHA 10 VRŠOViCE – Ne 9.30 h
Tulská 1/14, f. Jiří Ort

Ochranovský seniorát – Ne 9.30 h 
(Domov Sue Ryder) Michelská 1/7 Praha
4 Michle, k. Eva Šormová

Církev bratrská

ČERNOŠiCE – Ne 9.30 h
Hradecká 2192, k. Pavel Paluchník
PRAHA KOREJSKý SBOR – Ne 14 h
Skuteckého 1705/3a, k. Moon Key Choi
PRAHA MEZiNáRODNí SBOR – Ne 10.30 h
Peroutkova 57, k. John Waldrop
PRAHA 1 SOUKENiCKá – Ne 10 h
Soukenická 15, k. Pavel Černý, k. Pavel
Plchot
PRAHA 2 ViNOHRADy – Ne 9.30 h
Římská 43, k. Pavel Mošner
PRAHA 3 ŽiŽKOV – Ne 10 h
Koněvova 24, k. Bronislav Kaleta, k. Mi-
chal Žemlička
PRAHA 4 JiŽNí MěSTO – Ne 17 h 
(Kom. centrum M. Terezy) U Modré školy
1, k. Robert Filip
PRAHA 4 ŠEBEROV – Ne 10 h
V Ladech 10, k. Robert Hart, k. Matěj Hájek
PRAHA 5 SMíCHOV -. Ne 9.30 h
Vrázova 4, k. Bronislav Matulík
PRAHA 6 DEJViCE – Ne 10 h (hotel Krystal)
J. Martího 2, k. Daniel Heczko
PRAHA 9 ČERNý MOST – Ne 10 h
Stoliňská 2502/41b, k. Tomáš Grulich, k.
Pavel Trefný
PRAHA 9 HORNí POČERNiCE – Ne 9 h
Ve Žlíbku 168, k. Miloslav Kloubek
PRAHA 13 STODůLKy – Ne 10 h
Nušlova 2273/11, a k. David Novák
říČANy – Ne 10 h 
(kaple Olivovy dět. léčebny) Olivova 224,
k. Daniel Kvasnička

Bratrská jednota baptistů

PRAHA 3 ViNOHRADy – Ne 9.30 h, 18 h čín-
ské
Vinohradská 68, k. Vladimír Hájek
PRAHA 3 ViNNý KMEN – Ne 17 h ruské
Vinohradská 68, k. Hennadiy Gavrilov
PRAHA 3 MEZiNáRODNí SBOR – Ne 11 h
Vinohradská 68, k. Gareth Morris
PRAHA 4 PANKRáC – Ne 10 h
Na Topolce 677/14, k. Jáchym Gondáš
PRAHA 6 ŠVCC – Ne 10.45 h
Nad Habrovkou 3, k. Keith G. Jones

Evangelická církev metodistická

PRAHA 2 NOVé MěSTO – Ne 9.30 h
Ječná 19, f. Pavel Hradský
PRAHA 9 HORNí POČERNiCE – Ne 9.30 h
Křovinovo n. 12/18, f. Pavel Hradský
PRAHA 10 STRAŠNiCE – Ne 10 h
Vilová 512/26, f. Petr Špirko

bohoslužby
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EKOLOgiCKá SEKCE ČESKé KřESťAN-
SKé AKADEMiE zve na besedu o gene-
ticky modifikovaných potravinách,
která se bude konat v úterý 15. května
2012 v 17.30 hodin v přízemí kláštera
Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49. Na
besedě promluví RNDr. Viktor Žár-
ský, CSc. z Ústavu experimentální bo-
taniky AV ČR.

* * *
EKOLOgiCKá SEKCE ČESKé KřESťAN-
SKé AKADEMiE ve spolupráci s občan-
skými sdruženími pořádá v  sobotu
26. května 2012 v 15 hodin v pořadí již
pátou Ekumenickou bohoslužbu za
krajinu na Sedleckých skalách. Kázá-
ním poslouží Joel Ruml, synodní seni-
or Českobratrské církve evangelické.
K následné besedě je pozván ekonom
Tomáš Sedláček. Místo bohoslužby je
dosažitelné ze zastávek MHD v Pra-
ze-Suchdole (147 Budovec, 107 a 147
Kamýcká), od žel. zast. Praha-Sedlec
nebo od přívozu v Praze-Sedlci (ve 
14 h bude od přívozu zajištěn dopro-
vod na místo bohoslužby). Bohosluž-
bě již tradičně předchází pouť od kos-
tela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních
Chabrech, sraz v 10 h. 
Více informací najdete v rubrice
"akce" na www.drahan.chabry.cz .

Když pozorujete slepice u krmítka,
tak si možná všimnete, jak se derou
ke zdroji své potravy. První tam při-
bíhají většinou ty menší hbitější sle-
pičky, které však záhy vystrčí ty
větší vykrmené, které si nakonec
pro sebe uhrábnou nejvíce. Nej-
slabší nosnice pak stojí vzadu a če-
kají, co na ně zbude. Těm šťastněj-
ším se občas podaří něco uzobnout,
třeba když se jde tučná vypasená
kvočna napít či si pohovět na bidýl-
ku. Zdá se vám to drsné? Myslíte si,
že u lidí je tomu jinak?
Člověk byl obdařen Bohem rozu-
mem, a přesto se může zdát, že se
lidé někdy chovají jako zvířata.
Někdo za tím vidí slovutný darwi-
nismus a jiný to pokládá za lidskou
přirozenost. Mnozí poukazují na
skutečnost, že naši páni politici kra-
dou po miliardách, zatímco zadlu-
žené domácnosti sotva vyjdou od
výplaty k výplatě. Jen dodávám, že
výše uvedený pozorovaný jev se
nemusí týkat jen politiků, ale obec-
ně všech, kteří rozdělují nějaké pro-
středky obživy. Můj táta vždycky
říkával: „Čím větší má úředník hro-
mádku, tím větší má snahu si z ní
uhrábnout pro sebe.“

Možná snad i proto se vše stále více
centralizuje, aby stále méně lidí
mělo čím dál více peněz a majetků
pod kontrolou. Takzvaný zákon
padajícího lejna se již natolik zdo-
konalil, že možná většina obyčej-
ných lidí nabývá dojmu, že na ně už
nic nedopadne. Zvýšilo se DPH,
aby bylo na důchody, a ejhle, zdra-
žilo se málo, musí se zdražit víc, a
přesto dnešnímu třicátníkovi není
jasné, zda vůbec důchod dostane.
Ještě se to ani nerozběhlo a už se
zdá, že na Kalouskově důchodové
deformě spíše než občané vydělají
bankéři, které navíc stát štědře vy-
dotuje. Jinými slovy, vypadá to, že
bídní si moc nepomohou a boháči
se napakují.
Na první pohled by toto zamyšlení
mohlo končit nesprávným pochope-
ním biblického verše: „Ach jo, kdo
má, tomu bude dáno, a kdo nemá,
tomu bude vzato i to, co má.“ Je-
nomže evangelium má na mysli jiné
bohatství, takové, které neztrácí na
hodnotě, neboť se jedná o bohatství
víry. Jen takové nemůžeme ztratit a
naopak, kdo ho má, tomu bude ještě
přidáno. Ale ti, co víru nemají, logic-
ky ztratí vše, co pracně nahrabali.

Do nebe si to s sebou určitě nevez-
mou a do pekla? Kdo ví?
To, co se na světě děje, ač to jakkoli
připomíná zvířecí boj o potravu, ne-
ní pro člověka normální. Člověk je
tvor přirozeně náboženský a nemě-
lo by mu být jedno, že například
trpí jeho bližní. Bohem stvořenému
člověku nebylo určeno chovat se
sobecky podle hesla „Hamty ham-
ty, ať má víc než tamty!“ Ba naopak.
Jestliže je člověk, třebas lichvář
nebo nepoctivý exekutor, schopen
vědomě působit utrpení druhých
pro vlastní prospěch, není to Boží
chyba, ale je to zvrácenost toho člo-
věka. To, že svět je, jaký je, ještě ne-
znamená, že takový by měl být. To,
co se děje, nebývá vždy přirozené
jen proto, že se tak děje.
Kristus pravil, že za každého krále,
chudí budou stále. Myšleno chudí
materiálně. Bohatý duchovně, to
může být každý bez ohledu na
množství nashromážděného majet-
ku. Výše uvedená majetková ne-
spravedlnost není dle mého názoru
systémovou chybou, nýbrž je chy-
bou konkrétních lidí. A hřích je pří-
činou mnohého utrpení.

ivo Kraus

PozvánkySystémová chyba

Knížka o farmářově ženě, matce
dvou malých dětí, příležitostné uči-
telce a metodistické kazatelce, která
se ve 33 letech dozvěděla, že bude
postupně ztrácet hlas, nebude se
moci sama najíst, pracovat ani cho-
dit. Smyčka se kolem ní měla utaho-
vat po dobu dvou let. Nakonec jí byl
přidán ještě jeden nesnadný rok.
Zemřela 24.12.1990. Byla obklopena
přáteli, členy sboru, byla vynalézavá
ona i oni, hledali nové způsoby služ-
by. Něco ze svých pocitů vyjádřila
v knížce, kterou za pomoci blízkých
před svou smrtí dokončila. Následu-
je několik citátů z  pera Jenny Ri-
chards, které by nás měly učit vděč-
nosti za to, co ještě máme.
Byla údobí, ve kterých jsem si přála,
abych nevěřila v  Boha, který může
uzdravovat lidi. Bylo by to snadnější.
Ale věřit, že může uzdravovat, vystavu-
je člověka otázce: „Proč ne mne?“
„Pokud jsem mohla chodit nebo aspoň
pokulhávat, ale ne mluvit, mnoho lidí
křičelo, jako bych byla hluchá. Teď, kdy
jsem odkázána na kolečkové křeslo a
neschopná mluvit, myslí si mnoho lidí,
že nevnímám.“
„Pokoušela jsem se vyslovit slovo o lásce
– ale vydávala jsem jenom ošklivé zvuky,
pokoušela jsem se pracovat – 
ale má ruka je zmrzačená a nepoddajná,

pokoušela jsem se vykonat skutek lásky –
ale mé nohy jsou těžké a pomalé.
Uvnitř mi puká srdce – na povrch se valí
vina, zármutek, hněv a zklamání.
Všude se šíří zápach a ošklivost nemoci.
Rozpadám se…
Ale hleď!...
Na místě nesobeckosti se zjevují zázraky.
Zlomený hlas nalézá nový výraz.
Zmrzačené ruce, pomalé nohy se pohy-
bují v jiných rozměrech.
Ve zlomeném srdci a kolem něj proplou-
vá uzdravující záplava lásky.
Z rozbitých rozvalin sobeckosti vychází
sladká vůně…
Je to Kristova vůně – vůně mého života,
vůně mé smrti.
„Osvoboď ty, kteří jsou v poutech, nad-
zvedni břemena způsobená hříchem,
daruj novou naději, novou sílu a odva-
hu, způsob úlevu od slz:
Světlo v temnotách, radost v bolesti;
lásku pro nenáviděné, pokoj rozháda-
ným.
Tahle a nespočetná požehnání plynou
tam, kde dává Duch nový život.“

Motor neurone disease je onemocnění
nervového systému, které činí svaly
nepoužitelnými. U někoho to začíná
v údech, ale u jiných, jako u mne, napřed
ovlivňuje hlasivky a hltan. Vyvolává
také emoce, které působí, že člověk ne-

kontrolovatelně křičí nebo se bez důvodu
směje. V čase, ve kterém píšu tuto knihu,
není znám způsob ošetření a to nejlepší,
co mohou specialisté nabídnout, je spojit
pacienty s podpůrnými skupinami a roz-
manitými léčiteli. 

Vybral a přeložil Pavel Fojtů

exulantský kazatel 
Jan teofil elsner

(nar. 1717 ve Vengravě 
- zemř. 21.4.1782 v Berlíně)

Tento významný církevní pracovník
se vzdělával nejprve v bratrském
učilišti v Lešně, potom na univerzi-
tách v Berlíně, Frankfurtu nad Od-
rou a Leidenu. V r. 1745 byl Danie-
lem A. Jablonským (vnukem Ko-
menského) ordinován a v r. 1747 na-
stoupil místo kazatele v české osadě
v Berlíně. Pracoval intenzivně, nava-
zoval na bratrské tradice, ale stál již
na pozicích kalvinismu a v tomto
smyslu vedl bohoslovecké polemiky
s luterány i ochranovskými bratřími.
Vydal významné bratrské spisy:
Bratrské vyznání a katechismus
1748 (přel. S. Nagy), Komenského
Praxis pietatis 1754, O utrpení církve
české, Nedobytný hrad 1765 a
Přemyšlení o dokonalosti křesťan-
ské. Přičinil se rovněž o český Nový
zákon a žalmy 1752 a o 3. vydání
"Hallské" bible 1766. Významný je
"Berlínský" Kancionál, to jest Kniha
žalmů a písní duchovních 1753,
který byl mnohokrát přetiskován a
užíván i u nás. Z jeho spisů, větši-
nou německých, je důležitý zvláště
"Čeští bratří ve smyslu reformova-
ném" 1754 (česky M. Blažek 1783).
Podle jeho pojetí si český potole-
ranční kalvinismus činil jakési
výhradní právo na bratrské duchov-
ní dědictví.
Ke staré Jednotě bratrské se ovšem i
ve smyslu Komenského Kšaftu umí-
rající matky Jednoty bratrské hlá-
sí též luteráni, Ochranovští, všecky
protestantské a vlastně i další křes-
ťanské církve u nás a v zahraničí.
Vážíme si jeho práce v exilu, která
byla posilou i "skrytému semeni" 
v zemi otců.

Bohuslav Vik

láska nikdy nekončí

OmluVA Čtenáře – PiSAtele

V  letošním ročníku ET-KJ v  čísle 7-8
jsem měl nějaké připomínky v  článku
Bez evangelíků?, kde jsem napsal: …a
proto nebudu poťouchlý a neřeknu:
dobře nám tak, slabochům, jakkoliv
k evangelíkům (ač sám evangelík) mám
spoustu výhrad…“ K mojí omluvě ji-
ným čtenářům mě vede tematický
obsah posledního čísla Českého bratra
88/2012, který je uvozen: Je církev pro
silné, nebo pro slabochy? V tomto čísle
se dočteme o službě církve v  různých
rovinách. Sám dobře vím, že úkol církve
v tomto světě je podle staré církve trojí,
řečeno řecky: diakonia, koinonia, leitur-
gia (služba lásky, společenství, boho-
služba). V  církvi Kristově jsou slabí i
silní. Kristus říká: „Pojďte ke mně
všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi
břemeny, a já vám dám odpočinout“
(Mt 11,28 ČEP). Omlouvám se všem
čtenářům, které zranil můj soud v ET-
KJ, kdy jsem sice neřekl: „…dobře nám
tak, slabochům,…“, ale myslel jsem si
své. Při psaní jsem myslel na jednu
obdivovanou církev v  české minulosti,
která si za peníze najala žoldnéře, aby
sama neměla ruce od krve a aby farizej-
sky zůstala „tichou v zemi“. My každý
máme umět říci rozhodné: ne!, ať slabí
či silní. I mně se může zítra stát, že těž-
ce onemocním a budu slabý a tak stanu
Kristu nejblíž. A službu lásky od dru-
hých budu potřebovat.

Otto Miklík


