
DUch svěTA KonTrA DUch Boží

My jsme však nepřijali ducha
světa, ale Ducha, který je z Boha.

1. KorinTsKýM 2,12

Setkávám se s  lidmi, hovořícími o
jejich touze být již v  Nebi. „Ať již
přijde Ježíš.“ Chápu to, také si to
častokrát přeji. V době plné zla chce
člověk „odejít“ a být s ním.
Je to doba, kdy okolí a sdělovací
prostředky na nás tlačí výroky typu
Miluj jen sebe, nikdo ti nepomůže;
Užívej si, dokud to jde; Půjčuj si,
abys uspokojil své potřeby atd.
Toto se na nás valí snad skrze
všechny naše smyslové orgány.
Slova jako sobectví, pýcha nemají
takovou váhu jako dříve. Jejich
význam je téměř smazán. Tomuto
tlaku světa je velmi těžké nepod-
lehnout. S Duchem Božím můžeme
vidět, kam má tento duch světa
namířeno. V Babyloně byla obdob-
ná situace - pýcha člověka a odvrá-
cení od Hospodina vedly člověka
k nevyhnutelnému pádu. 

Život v dnešní době je životem, kdy
duch světa se skrývá za „dobro“ pro
lidstvo, ale ve skutečnosti nás zavá-
dí dále od Boha.
„Vše, co by tě mohlo odvést od
Krista, dej pryč. Buď obezřetný.“ To
mi bylo řečeno, když jsem Krista
poznal. Kristus by pro nás měl být
vším. Bůh má pro nás plán. Není to
plán náš, ale Boží.
Pavel z  Tarsu říká, že život je pro
něj Kristus a smrt je pro něj zisk.
Toužil odejít a být s  Kristem, ale
viděl za potřebnější zůstat v těle. 
I náš čas je určen k hlásání evange-
lia lidem okolo nás. Kristus je zá-
chranou pro mnohé, nejen pro nás. 
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Poselství ke svatodušní neděli

Je to nápad. I vás to napadne, jako
to napadlo mne, když jsem si uvě-
domil, že není na světě člověka,
který by byl tak, jak má být. Kolik
na světě lidí, tolik hříšníků a k nim
se připočítávám taky já. Mám do-
statečnou zkušenost, jak mocný je
hřích, nedokázal jsem se mu ubrá-
nit, přichází totiž neohlášen a neče-
kán. Všichni ostatní lidé, jak zjišťuji,
jsou stejní slaboši jako já. Výsledek:
hřích je tedy dědičný. Není divu, že
k témuž výsledku se dopracoval
svatý Augustin. Vy, kteří víte o jeho
bouřlivém, bezuzdném mládí, se
nedivíte, že to byl právě on,
Augustin, kdo v církvi dokazoval,
že hřích je dědičný. Poznal jeho
moc, neodolal jí a svou zkušenost
zevšeobecnil, viděl na svých kama-
rádech, že nejsou jiní a lepší než on.
Církev se přidržela Augustina a dě-

dičný hřích učinila základem učení
o člověku.
K "dědičnému hříchu" dospěli i
myslitelé - jsou takoví mezi námi -,
kteří stejným metrem hodnotili to,
co je na člověku vidět (ústa, oči a nos
- celý otec, ale brada je matčina), jako
to, co na něm vidět není (víra -
Augustin by řekl o Timoteovi, že ji
měl po babičce Lois a matce Euniké,
což Pavel ani nenaznačuje). Má-li
člověk toho tolik po rodičích, proč
by po nich neměl mít i víru? To byl
zase nápad! - ale taky nepravý.
Cítíte, že nelze usuzovat z vlastností
viditelných na neviditelné, viditelné
jsou dědičné (po otci, po matce),
neviditelné jsou na rodičích nezávis-
lé. Člověk, který uvěřil Bohu, dobře
ví, že nepodědil víru po otci ani po
matce, víra je jeho nejvlastnější roz-
hodnutí. Víra je tak říkajíc neman-

želská, ani po otci ani po matce, není
od lidí, je to dar od Boha. Najděte a
přečtěte si to v Bibli Ef 2,4-10 -
uchvátí vás to.
Těchto několik slov o nemožnosti
dědičné víry nám má pomoci
nahlédnout, že podobně je tomu s
hříchem. Ani hřích není dědičný. Je
můj a váš. Jako si někteří lidé pama-
tují den a okolnosti, kdy uvěřili, tak
si také někteří pamatují den a hodi-
nu i okolnosti, kdy neodolali hříchu
a upadli do jeho nástrah. My se nyní
vrátíme k Augustinovi, jehož
nezvládaná sexualita ovlivnila jeho
učení a způsobila, že Augustin pro-
žíval a promýšlel hřích převážně v
náruči sexuality. Poznamenal ji
nečistotou: přirozená posloupnost
daná plozením a narozením neu-
vedla do života jen člověka, ale

Dědičný hřích

Když se tehdejší Komenského fa-
kulta stala na jaře 1990 součástí
Univerzity Karlovy, musela vedle
jiných změn vypustit i jméno Ko-
menského ze svého názvu, aby
kombinace jmen nepůsobila ma-
toucím dojmem.
To rozhodně neznamená, že by se
fakulta vzdala vědomí, že další práce
na (přinejmenším) teologickém od-
kazu J. A. Komenského patří mezi její
vlastní úkoly. Samozřejmě lze namít-
nout, že mezi plody práce fakulty za
poslední generaci se Komenský ne-
skví v první řadě - není mezi námi
komeniolog tělem i duší, vracíme se
ke Komenskému spíše příležitostně
a jednotlivě.

Od letošního jara však je na fakultě
trvale přítomno připomenutí Komen-
ského obrazem i slovem. Akade-
mický sochař Vojtěch Pařík věnoval
fakultě svou plaketu s portrétem J. A.
Komenského, umístěnou na kamen-
né desce s  textem z Unum necessa-
rium, při příležitosti 420. výročí Ko-
menského narození na konci března.
Deska je umístěna v  děkanské pra-
covně a bude nás nadále nejen těšit
svou sličností, ale i upomínat, aby-
chom nezapomínali na závazek
vynášet na světlo pozapomenuté či
dosud neuchopené poklady z dědic-
tví českého evangelictví mi-nulých
staletí.

J. Halama

"A tak vzdávám díky svému Bo-
hu, že chtěl abych byl po celý ži-
vot mužem touhy neboť touha po
dobrém je vždy potůček, vyvěrají-
cí z dobrého pramene, Boha..."

Nápis na desce

AKTUAliTA

Dokončení na str. 2

J. A. Komenský na ETF UK

„Napiš něco pěkného vánočního!“ To asi někdy slyšel každý, kdo
kdy aspoň trochu psal. Vánočních povídek, básní, písní, jistě i feje-
tonů už je tolik, že každý další, kdož se pokusí, ocitá se na tenkém
ledě. Může sáhnout po historkách z dětství vlastního i jiných, při-
pomenout sobě i ostatním ty nejveselejší (či nejsmutnější) Vánoce,
nebo svému výtvoru bezpečně ustlat v betlémských jeslích.
A nevím, jaké má kdo vzpomínky na rána velikonočních nedělí. Jsou
to věru zvláštní rána, většinou slunečná, ač letos trochu sněžilo, ale
i tak se, v tomto roce, pro mne Radost nevytratila.
A teď následuje prudký střih: Ve 13. kapitole Skutků apoštolů (kra-
licky apoštolských) nacházíme Pavla a Barnabáše v Pisidské An-
tiochii. Následuje kázání postupující od Mojžíše k Ježíši, pak další,
hojně navštívené: ...“přišlo skoro celé město slyšet Boží slovo.“ Pak
závist zapřisáhlých “přátel starého světa“, vyhnání z města. “Oni
na svědectví proti nim setřásli prach s nohou“, řekli bychom, že se
bez dalších zbytečných řečí sebrali a šli. Nebudu se pokoušet o něja-
ký teologický rozklad,, ale kvůli větě, která popisuje, co ve městě
zanechali, jsem naznačila vše předešlé. A ona věta zní: “Učedníci
byli naplněni radostí a Duchem svatým“.
Skutky apoštolů, aspoň mně se máloco čte tak dobře, nevím, čím by
se lépe oslavily Svátky svatodušní! O tom, že jsou „popelkou”, už
napsal leckdo, ale lze přece znovu tiše projít cestu první církve
právě v  přítomnosti oněch Skutků. Z  kapitoly druhé zaslechnout
aspoň náznak hukotu z nebe a nejen ve třinácté se radovat s učed-
níky! 

Eva Budzáková 

Fejeton svatodušní
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Poláci chTěJí Při FoTBAlovéM EUrU MisionAřiT ČEchy
Římskokatoličtí aktivisté ve Vratislavi, kde se za necelý měsíc při mistrovství
Evropy ve fotbale představí český národní tým, by chtěli obracet fanoušky
z České republiky na víru. "Ježíš zemřel za Čechy" - transparenty s takovým
nápisem v češtině by zástupci vratislavské arcidiecéze a tamního Kulturního
centra Jana Pavla II. chtěli rozvěsit ve fanouškovské zóně. Stanislaw Jóźwiak
z vratislavské arcidiecéze vysvětluje, že jde o to dát fotbalovému svátku i
duchovní rozměr. "Přijedou k nám představitelé různých vyznání: pravo-
slavní Rusové a Řekové i římští katolíci z Čech. Bude to skvělá příležitost 
k setkání, výměně názorů, posílení vazeb," tvrdí kněz. V Polsku se k Řím-
skokatolické církvi hlásí skoro 90 procent lidí a je běžné, že Poláci svoji zbož-
nost dávají otevřeně najevo. Věřící příznivci sportu mají třeba svoji zvláštní
modlitbu. Také pro fanoušky z ostatních zemí budou připraveny transpa-
renty s nápisy jako "Rusko patří Bohu" nebo "Pán Bůh miluje Řecko".
Bohemista a překladatel z češtiny Maciej Domagalski varuje, že poměrně
tvrdé heslo, jaké aktivisté připravili pro Čechy, se nemusí setkat s pochope-
ním. Podle něho "typičtí Češi", jací určitě na fotbalový šampionát přijedou,
to mohou chápat jako "brutální zasahování do svého ateistického světa".
Obracet fanoušky na víru bude ale pro vratislavské římské katolíky kom-
plikovanější, než si mysleli. "Nedovolíme, aby někdo do fanouškovské zóny
nosil jakékoliv transparenty," citovala Gazeta Wyborcza Julii Wachovou 
z tiskového oddělení vratislavského magistrátu. Ani tak se vratislavští šiři-
telé víry nevzdávají. Nesmějí-li obracet na víru fotbalové fanoušky v jejich
zóně, hodlají to dělat před kostelem svaté Alžběty poblíž hlavního náměstí. 

podle ČTK

vE slovEnsKéM PArlAMEnTU
sE chTěJí PoslAnci scháZET KE sPolEČnýM MoDliTBáM
Vždy o polední přestávce se chtějí ke společným modlitbám a debatám
scházet věřící zákonodárci na Slovensku. Za těmito účely si v parlamentu
zřídí svoji modlitebnu. S nápadem přišli křesťanskodemokratičtí poslanci,
ale očekávají, že se k nim přidají i jejich kolegové z dalších stran, informoval
server IHNED.cz. V budově slovenského parlamentu ve čtvrtek vznikne
kaple. Kancelář Národní rady nebude stát žádné peníze ani prostor. Mod-
litebnu si totiž zřídí skupina věřících zákonodárců v jedné ze svých kance-
láří. "Bůh patří i do parlamentu. Přečteme si něco ze svatého Písma, pode-
batujeme, stačí 15 minut," řekl Jozef Mikloško z KDH (Křesťanskodemokra-
tické hnutí) o nápadu, který nadchnul i tři zákonodárce z klubu strany
Obyčejní lidé. K modlitbě by se měli scházet společně během jednacích dní
vždy v poledne, na začátek přestávky na oběd. Podle Mikloška se přidají i
další. "Křesťané jsou ve všech stranách. Určitě i ve Směru," dodal. "Myslím
si, že je to v pořádku," uvedl pro slovenské HN jeden z nich, Branislav Škri-
pek. Pavol Hrušovský z KDH aktivitu poslanců vítá, ale veřejným modlit-
bám v plénu příliš nakloněný není. "Myslím si, že svědectví víry je možné
projevovat i jinak." Lídr strany SaS (Svoboda a solidarita) Richard Sulík patří
k ateistům, výhrady vůči parlamentní novince nemá. "My liberálové jsme
tolerantní." Není bez zajímavosti, že ve slovenském parlamentu zaznělo
snad poprvé osobní svědectví o Boží lásce a také modlitba za politické riva-
ly. Stalo se tak v rámci diskusního projevu poslance Branislava Škripeka
(strana Obyčejní lidé) k předkládanému programovému prohlášení vlády. 

www.christnet.cz

Z církví doma i ve světě
zvláště hřích. Sexualita dostala zna-
ménko minus, dokonce byla ztotož-
něna s hříchem. Tady je počátek celi-
bátu kněží a vůbec vyvýšení panic-
tví a panenství nad stav manželský.
Když se církev ve svém učení a
svých řádech vydala touto cestou,
paradoxně přispěla k znevážení
manželského života, které se proje-
vuje jeho hlubokou krizí. Potlačená
sexualita vydává své jedovaté ovoce.
Písmo mluví o sexualitě jako o dob-
rém a k životu důležitém daru. Muž
se nemá stydět, že přilne ke své ženě
a stane se s ní jedním tělem. Nic
nečistého v tom není. "Oba dva byli
nazí, člověk i jeho žena, ale nestydě-
li se" (Gn 2,25). Hřích byl vykázán za
dveře. Vloudil se do sexuality, když
byl člověk pro svou vzpouru proti
Bohu vyhnán z rajského domova.
Samu sexualitu hřích znetvořil a uči-
nil z ní zboží. Když jsme ji vystavili
necudné moci peněz, degradovali
jsme ji v drogu, která vyvolává zbě-
silost, již vzbuzuje každá nenormál-
nost. Normy, směrovky ke svobod-

nému životu jsme přece dostali a
každé scestí bylo postaveno na pra-
nýř: "Zaměnili slávu nepomíjitelné-
ho Boha za zobrazení podoby pomí-
jitelného člověka." Přečtěte si oddíl 
Ř 1,18-25 a třeba se otážete, do jaké
to souvislosti se tu dostává soutěž o
Miss ČR nebo světa. 
Hřích odvedl sexualitu od vlastního
úkolu vzbuzovat čistou radost a být
prostředníkem plození a množení.
Řekne-li dnes člověk slovo hřích,
rozumí se tomu většinou tak, že jde
o sexuální oblast. Toto neblahé pou-
to mezi hříchem a sexualitou Kristus
zlomil, vysvobodil ji a očistil, aby
hasila žízeň jako pramenitá voda a
obveselovala jako víno. Hřích však
nelze hledat jen v sexualitě, působí
ve všech oblastech lidského života.
Nestačí jej vidět jako náhodné smít-
ko na rukávě, které se snadno sfouk-
ne. Celý člověk je jím postižen, od
hlavy k patě a nemůže mu utéci.
Odvrácen od Boha nemůže nehřešit.
Tato krátká věta o nemožnosti
nehřešit se zdá potvrzovat, že hřích
je dědičný. Jak to tedy je?

Člověk je hříšník. Učení o dědičném
hříchu však z něho činí loutku,
neodpovědného otroka. Toto učení
trčí jako cosi cizího v křesťanství,
které drží proti všemu plytkému
optimismu, že člověk je hříšník, ale
ne dědičně. Je odpovědný za svůj
hřích, jehož se bude muset dopou-
štět, dokud se nevydá celý Bohu
jako beztvará hlína hrnčíři k nové-
mu ztvárnění.
A to už jsme v evangeliu, které je 
v této souvislosti dar Boží, Kristus
Pán, který vede člověka do nového
života a na novou cestu. Při Kristu,
kterého přijal jako Pána, stává se
novým člověkem. Starý zůstává 
v tom ohledu, že hřích stále útočí, 
a novým se stává v tom ohledu, že
již tak snadno a samozřejmě nepod-
léhá svodům hříchu a chtěl by s ním
naprosto skoncovat a mít radost a
potěšení jen v dobrých Božích da-
rech.
Nuže, jsme za hřích odpovědní, pro-
to sotva kdo může žít, věřit a doufat
bez odpuštění hříchů.

Josef Veselý

Dědičný hřích
Dokončení ze str. 1

Ten dělá to a ten za tohle a všichni
dohromady udělají plán. Hurá, spo-
lupráce, provázanost, vzájemné inf-
ormování, diskuse. Ale co nám to
kazí? Nejsou to náhodou peníze?
Možná si teď po přečtení úvodu řek-
nete: „To je hrůza, proč ten autor
článku začíná tak zhurta! Cožpak
našim obětavým diakonům nepatří
úcta a chvála?“ To jistě, bezesporu,
příkladným a nezištným služební-
kům ochotným obětovat sebe sama
pro druhé přináleží odměna v nebe-
sích, jak praví Písmo. Jenomže žije-
me ve světě, ve kterém to bohužel
bez peněz nejde. Sociální služby se
profesionalizují, řídí se svými stan-
dardy, a tak pracovní nasazení 
v těchto neziskových organizacích
často nebývá jen službou, ale hlavně
zaměstnáním. A co si budeme na-
mlouvat, nemalá část pomáhajících
pracovníků ani v Boha nevěří, jiní
jsou pak zbožní jen naoko takovým
tím svým způsobem. Bylo by proto
bláhové domnívat se, že výše výpla-
ty není pro ně rozhodující. Myslet si,

že své poslání typický pracovník 
v sociálních službách dělá hlavně 
z touhy sloužit druhým, je v dnešní
době až dětinské. A pokud se přeci
jen nějaký nadšený křesťan najde,
tak časem většinou přijde na to, že i
on se musí něčím živit. Dělník je
přece hoden své mzdy.
Na druhou stranu sociální sféra
směruje spíše k trhu sociálních slu-
žeb, tedy od postoje, kdy se pečuje o
nějaké ubohé potřebné, k vědomí, že
si klient kupuje služby. Jinými slovy
náš zákazník - náš pán. Některé dia-
konie se proto pomaloučku transfor-
mují de facto na firmy, kterým když
někdo zaplatí, tak za to realizují
zakázku. Nyní si možná pomyslí-
te: „Ale v minulosti tomu tak nikdy
nebylo, bídný člověk vždy žádal 
o pomoc s pokorou a neměl na ni
nárok.“ Ovšem, jsme v Evropě 21.
století.
Možná kdyby se charita financovala
hlavně z milodarů, měla by diako-
nická služba zcela jiný a mnohem
více na církev navazující charakter.

Každopádně tomu tak v současné
době rozhodně není. Většinu sociál-
ních služeb platí stát, a přesto, že
mzdy například obyčejných pečova-
tel jsou hluboce podprůměrné, ne-
musí to být špatné rito. Například
náklady na pobytové služby 
v ústavních zařízeních se mnohdy
pohybují v desítkách tisíc ročně na
jednoho uživatele. Kam ty peníze
tečou, toť otázka. Napadá mne, že se
asi kolem toho živí hodně lidí a
dodavatelů, ale asi záleží na každém
poskytovateli, jak hospodaří. Situaci
velmi hezky srovnává fakt za jakou
cenu dokáže vychovávat stát dítě 
v děcáku a za kolik jej dokáže, po-
dotýkám dokáže, neboť je to podfi-
nancováno, vychovávat pěstounská
rodina.
Jistě, v dnešní době je téměř zázrak
vyzískat pro malou neziskovku ně-
jaké zdroje. Možná však existují také
velké neziskové organizace a přís-
pěvkovky, které se zdají být samona-
pouštěcí. Nějakým směrem teče pe-
něz málo a jinam hodně. Nebylo by
divu, kdyby některé neziskovky
nepolitikařily, neboť trh služeb je
spíše zatím o tom, kdo kde sežene
nějakou dotaci a to moc tržní není. 
A u organizací, kterým se podaří
dobře se zafinancovat, zase hrozí, že
se bude politikařit uvnitř nich.
Přirozeně v nich může nastat boj 
o dobré fleky jako všude jinde. 
V tom se možná některé diakonie
od komerčních firem moc lišit
nebudou.
Proč o tom píši? Protože jsem z dosa-
vadního vývoje poměrně znechu-
cen. V zahraničí financují charitu
často církve. Naše církve ve své vět-
šině spíše skomírají a po odluce -
kdo ví, zda vůbec uživí své faráře,
kazatele či pastory. O opravách kos-
telů raději ani nepřemýšlím. Ptám
se: „Mohou diakonie vůbec existo-
vat bez církví?“ Jak se momentálně
zdá, tak v České republice ano. Ale
jak dlouho ještě? Co jim bude bránit
po případném zániku mateřských
sborů provést odluku diakonie od
církve a stát se necírkevním subjek-
tem? A potřebují vůbec některé dia-
konie Církev ke svému životu?

Ivo Kraus

Politika v neziskovkách

"Žádnému nebývejte nic dlužni, než to, abyste se
vespolek milovali. Nebo kdož miluje bližního,
zákon naplnil." 

Ř 13,8
Máme před sebou šťastného člověka, který se
raduje a bezpochyby vděčně velebí nad očekává-
ní milosrdného panovníka. Vždyť doufal při nej-
lepším v odklad: "Poshověj mi a všecko ti zapla-
tím..." ačkoli ví, že nezaplatí, že je beznadějně ztra-
cen. Dluh nevyrovnají děti ani děti dětí. Co zavi-
nil, je na generace... Teď jásá. Je spasen, je zachrá-
něn, je mu odpuštěno. Co to s ním udělá?
Jsme svědky, jak samo velkorysé odpuštění člově-
ka nezmění. S radostí bere. Darované svobody se
chápe, ale královo dobrodiní se ho netkne. Jeho
"já", jeho srdce, zůstává tvrdé, nemilosrdné, jak
vyjde najevo z jeho počínání vůči spoluslužební-
ku. Neschopen milosrdenství a slitování se v po-
měrech toho království znemožní, vypadne z pa-
novníkovy milosti kamsi mimo království nebes-
ké, protože o něm je řeč v tom podobenství.
Izrael má dávnou zkušenost zjevení Hospodina,
Boha silného, lítostivého a milostivého, dlouhoče-
kajícího a hojného v milosrdenství a pravdě, který
odpouští nepravost a přestoupení i hřích (Ex
34,7). Už na Sinaji takto učinil Mojžíšovi známými

své cesty a skutky. (Ž 103,7-12). Avšak po staletích
Ježíši nezbývá, než představitele toho lidu na pro-
roky odkázat: "Jděte a učte se, co je to, milosrden-
ství chci a ne oběti" (Mt 9,13;12,7; Oz 6,6; Mi 6,8).
Své stěžejní zvěstování: "Naplnil se čas, přiblížilo
se Boží kralování," Ježíš v podobenství upřesňuje:
Král hodlá se služebníky účtovat ( Mt 18,23). Co
počít vůči takovému věřiteli?! "Čiňte pokání,
obraťte se. Přehodnoťte a změňte život. Věř, že
tvůj Bůh, Izraeli, jak ho znáš od věků slitovného,
je Král. Věř! Spolehni se a vykroč! Pusť se cestou
jeho milosrdenství."
Tohle spasitelné volání se v plnosti času ozvalo 
v Judstvu na poušti a u Jordánu. Když pak Hero-
des nechal kazatele křtu pokání uvěznit a popra-
vit, zvedl tutéž výzvu nazaretský Ježíš a šířil dál
do Galileje a Samaří ( Mt 4,17).
Posílá s tím učedníky před sebou do městeček a
vesnic. Obdařen mocí prokazuje dobrodiní a bez-
počtem podobenství představuje Boha Krále a
poměry v jeho království. Mluví o tom, jak spatřit
a vejít (J 3,3.5.), jak být při tom, co není z tohoto
světa (L 19,10) a koná přesvědčen, že má jeho gali-
lejská misie smysl a naději. Lze to vyčíst z trpkos-
ti jeho zklamání nad nekajícími městy: Čekal spa-
sitelnou změnu, vlnu pokání..., obrácení. "Běda

tobě, Korozaim, Betsaido, Kafarnaum atd. Nini-
vetští vás zahanbí, protože k Jonášovu kázání hro-
madně pokání činili a víc než Jonáše vám Bůh do
cesty posílá dnes:" (Mt 11,20-24) ... Vzápětí se jeho
"běda" pozoruhodně láme. Jakoby nově ve své
jednotě s Otcem osvícen, říká: "Chválím tě, Otče,
Pane nebe i země, že jsi skryl ty věci před moud-
rými a opatrnými a zjevils je nemluvňátkům. Jistě,
Otče, tak se ti zalíbilo" (Mt 11,25). Bezelstní jako
děti vcházejí (Mt 18,3). Takových je tvé království
(Mt 19,14).
Nejen že se náboženská vrchnost své příležitosti
nechopila, ale netají se odporem a nepřátelstvím.
Stále zřetelněji Ježíši na mysl přichází, že Syn člo-
věka pro své svědectví PRAVDĚ "bude muset
mnoho trpět, být potupen od starších a předních
kněží a zákoníků, že bude zabit. Ve třech dnech
pak nepředstavitelně vstane z mrtvých" (Mk 8,31;
9,31; 10,33.34) podle Písem. Ano, podle Písem. Nic
se z těch dob při člověku nemění. Je tímtéž neu-
rvalým správcem vinice (Mt 21,33 nn) jako v ča-
sech prorockých trpitelů, jak ho reflektuje např. 
Iz 53.
O smysl té předtuchy zápasí až do konce, kdy 
v zahradě se mu pot řine v krůpějích jako krev 

Dluhová past ž 103,1-12; Mt 18,23-35

Dokončení na str. 3

ProsBA všEM sBorůM A FArnosTEM

Do redakce dostáváme upozornění na chyby v rubrice „Bohoslužby“. 
Prosíme vás proto, abyste nám dávali na vědomí změny kazatelů a fará-
řů ve vašich sborech, popř. změnu adresy. Všechny oznámené změny
zaneseme do své databáze a budeme je dále na poslední straně uvádět.
Děkujeme. 

Vaše redakce a administrace



V článku o náboženských poměrech
v Praze kolem roku 1781, v souvis-
losti s výstavou “Pražské rokoko”
(ET-KJ č.6 t.r.) jsem se zmínil o gene-
rálu Wurmserovi a jeho úloze. Vra-
cím se k této osobnosti poněkud
opomíjené, ale přitom významné
pro život evangelické Prahy v tole-
ranční době, od jejíhož úmrtí uplyne
letos 115 let.
Dagobert Zikmund hrabě Wurmser
(1724-1797), který dosáhl hodnosti
polního maršála, byl významným
rakouským válečníkem druhé polo-
viny 18.století. Rodák ze Štrasburku
pocházel ze starobylého alsaského
šlechtického rodu. Vojenskou karié-
ru zahájil ve francouzské armádě,
ale v roce 1762 přešel do služeb ra-
kouských, kde záhy získal generál-
skou hodnost. Vyznamenal se ze-
jména ve válce o dědictví bavorské
(1778-79), kdy se svým sborem
obsadil Kladsko. Následoval pobyt
v Praze, ve funkci velitele pražské
posádky. V tomto období, ještě před
vydáním Tolerančního patentu
1781, se začaly projevovat první ná-
znaky náboženské tolerance. Netý-
kaly se ovšem českého obyvatelstva,
ale cizinců evangelického vyznání,
převážně německé národnosti. Při-
šli do Prahy za svým povoláním 
z Německa i z Uher a byli ušetřeni
inkvizičního pronásledování. Patřili
mezi ně zejména důstojníci pražské
posádky, ale také obchodníci z ně-
meckých měst. Jejich ochráncem byl
právě generál Wurmser, sám horli-
vý evangelík augsburského vyzná-
ní. Představoval tehdy osobnost
značného vlivu i proto, že patřil 
k oblíbencům císaře Josefa II.
Vzápětí po vydání Tolerančního
patentu generál Wurmser vyzval
všechny evangelické vyšší důstojní-
ky, aby se mu přihlásili. Tak již v čer-
venci 1782 jeho zásluhou vznikla
vojenská evangelická církev v Pra-
ze. Sdružovala příslušníky obou
povolených evangelických vyznání,

augsburského a helvetského. Gene-
rál Wurmser se stal jejím “předsta-
veným a patronem” a ve svém sídle
v Morzinském paláci na pražské
Malé Straně (v dnešní Nerudově
ulici) dal k dispozici sál pro konání
bohoslužeb. Za garsonního kazatele
byl povolán Kristián Jiří Schmidt 
z Erlangen. Bohoslužeb jím kona-
ných se účastnili nejen důstojníci a
jejich rodiny, v čele s generálem
Wurmserem, ale také vojáci z praž-
ské posádky a z pluků v okolí. 
K nim se připojili další evangelíci
národnosti jak německé, tak české
(pokud ovládali němčinu). Kazatel
Schmidt všem ochotně poskytoval
duchovní péči.
Generál Wurmser však přispěl i ke
vzniku českého pražského sboru
a.v. Čeští evangelíci a.v. toužili po
jeho založení. Obrátili se tedy o radu
na významného luterského kazatele
Michala Institorise Mošovského
(1731-1803) z Bratislavy (Prešpur-
ku). Ten jim ve svém dopisu
(27.4.1782) doporučil, aby se bezod-
kladně obrátili “na generála Wurm-
sera, kterýž jest evangelického ná-
boženství a v Praze zůstává”. Cha-
rakterizuje dále Wurmsera jako
moudrého pána, který je u císaře
vážený a mnoho může učinit.
Pražští evangelíci v čele s architek-
tem J.J.Wirchem a Josefem Volfem
následně požádali Institorise o do-
poručení ke generálu Wurmserovi.
Institoris pohotově odpověděl
(23.7.1782), že v té záležitosti součas-
ně píše generálovu adjunktovi Frid-
richovi svobodnému pánu z Holze,
u něhož se mají ohlásit. Na základě
této zprávy představitelé pražských
evangelíků podali generálu Wurm-
serovi žádost (28.10.1782), aby jim
umožnil vykonávat české bohosluž-
by v Morzinském paláci, kde se již
konaly bohoslužby německé. Gene-
rál Wurmser ještě téhož dne (!) žá-
dosti vyhověl. České evangelické
bohoslužby se pak konaly v sále

paláce až do zřízení vlastní modli-
tebny v Truhlářské ulici na Novém
Městě. Prvním pastorem českého
sboru a. v. byl Matěj Markovic.
Bohoslužby konal, v dobré spolu-
práci s kazatelem Schmidtem v Mor-
zinském paláci, díky porozumění
generála Wurmsera, až do 1.3.1784.
Kazatel Schmidt vedl německé
bohoslužby vojenské církve v nedě-
li a o svátcích vždy od 9 hodin , poté
(od 10 hod.) následovaly bohosluž-
by české, vykonávané pastorem
Markovicem.
Wurmserův pobyt v Praze, nepo-
chybně významný v dějinách praž-
ské evangelické církve, byl ovšem
epizodou v jeho dlouhé životní
vojenské dráze. Její hodnocení pone-
chme historikům vojenství. Připo-
meňme jen jeho vynikající válečný
úspech, jímž byla důležitá vítězství
nad Francouzi v letech 1793-95, kdy
velel armádnímu sboru na Dolním
Rýně. Jak už to však v bitvách bývá,
vítězství se střídají s porážkami. Ty
maršálu Wurmserovi, stojícímu od
roku 1796 v čele rakouské Lom-
bardské armády v Itálii, připravil
císař Napoleon. I v této situaci si
však maršál Wurmser zachoval
pověst čestného a statečného voje-
vůdce, bojujícího až do posledních
okamžiků. Tak po devět měsíců
obětavě proti Napoleonovi hájil
obleženou Mantovu. Pokročilý věk
(73 let) spolu s psychickým i fyzic-
kým vyčerpáním následkem dlou-
hého obležení se však zapsaly na
maršálově zdraví. Hrabě Wurmser
zemřel 22.8.1797 ve Vídni, když se
chystal převzít vojenské velení 
v Uhrách.
V paměti pražských evangelíků
zůstává maršál Dagobert Wurmser
jako zakladatel a představitel vojen-
ské evangelické církve v Praze, ale
také jako bratr, který podal pomoc-
nou ruku při vzniku českého evan-
gelického sboru.

Michal Flegl

3ET-KJ

Bratr Dagobert v toleranční Praze

z otevřené rány (L 22,44). K tomu,
který ho mohl zachovat od smrti, se
modlí s křikem a slzami, a je v tom
strachu vyslyšen. Zarmoucen až 
k smrti (Mk 14,34), i tady zajedno 
s Otcem, poznává, jak právě tudy se
stane všem sebe poslušným původ-
cem věčné spásy (Žd 5,7-9 Kral). 
V síle tak jistého smyslu se odvážil
hanby. Trpěl a snášel to od nás, nám
k dobrému, když jsme ještě byli hříš-
níci, vyznává apoštol. Ano, trpí a
snáší od všech ještě hříšníků taková
proti sobě odmlouvání (Žd 12,2.3; Ř
5,6.8; 1 J 4,10). "Ne má, ale tvá vůle,
Otče." Tvá vůle i to nejodpornější
vydržet, obstát. Nechává si od hříš-
níků trápení líbit až do vítězného:
"Dokonáno jest. V tvé ruce, Otče, po-
roučím svého ducha" (J 19,30; L
23,49). Tady vítězí Beránek jako zabi-
tý, Pán pečetí (Zj 5,5.6.). Hle, milost
nám daná v Kristu Ježíši před časy
věků, nyní zjevená (2 Tm 1,9.10.).
Leckdo si zběsilost lidské zvůle na
Golgotě plete s vůlí Boží, jako by
Otec tohle Synu připravil. Ale to my!
Vpravdě protože jsme, jací jsme,
došlo to s námi vůči Božímu dobro-
dinci tak daleko. Můžeš se v tom,
člověče, najít a poznat, aby ses,
otřesen a zraněn Bohu způsobenou
bolestí, dobral pokání a mohl před
Boží tvář k životu, k bytí s ním. Od
nepaměti cesta jinudy nevede. 

K smrti přirovnává apoštol otřes
toho sebepoznání. Avšak jak si trouf-
nout? Jak se odvážit?
Apoštol Petr svědčí, že Ježíšovy přá-
tele umrtvené strachem, bezradné 
v pokání nad svým hříchem a selhá-
ním, nebeský Otec našeho Pána a
Spasitele znovu zplodil k živé nadě-
ji skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrt-
vých (1 P 1,3). Znovu je stvořil ke
svému obrazu, k obrazu svého Syna,
aby on byl prvorozený mezi mnohý-
mi bratry (Ř 8,29). Nuže, také mezi
námi, otřesenými poznáním nejen
minulého, ale toho, co se v nás krčí
jako neblahá možnost ve dveřích
našeho vcházení a vycházení, také
mezi námi tím křižován, kvůli tomu
trpí, aby to změnil a nás Bohu
posvětil (J 17,19). Hle, mrtvý, živý je
na věky věků a má klíče našeho
pekla a smrti. (Zj 1,18). Také v nás
živý (Ga 2,20). Skrze něho a jedině 
v něm jsme nové stvoření. Staré
pominulo, hle, všecko činí novým 
(2 K 5,17). To všecko je z Boha, který
nás, nepřátele, se sebou smířil skrze
Jezukrista. Chlubme se takto pozna-
ným Bohem, který nás činí služební-
ky toho smíření (2 K 5,18). Jím vy-
koupení, dokud zde trváme, nejsme
sami svoji. Žijeme tomu, který kvůli
nám takto pro nás a za nás umřel a
vstal z mrtvých k slávě Boha Otce 
(2 K 5,15).
Jsme posly evangelia, dobré rady,

jak obstát před nebeským věřitelem
a Králem. Jeho dobrotivost se neptá
na minulé, kdo to zaplatí. Nehledá
náhradu nebo zadostiučinění, ale
ohledává v mém a tvém srdci naše
příští s ním. Vyhlíží při nás lidství
nového stvoření.
Amen.
V Luhu nad Morání

Samuel Jan Hejzlar

Dluhová past
Dokončení ze str. 2

Rabi Pinchas položil svým žákům otázku, jak se pozná okamžik, kdy
končí noc a začíná ráno. 
„Je to chvíle, kdy se natolik rozednělo, že jsme už schopni na dálku roze-
znat psa od ovce?“ ptal se jeden žák.
„Nikoliv“, odpověděl rabi.
„Je to okamžik, ve kterém už rozeznáme datlovník od fíkovníku?“ otázal
se druhý.
„Také ne“, odpověděl rabi.
„A kdy tedy přichází ráno?“ ptali se žáci.
„Je to tehdy, kdy pohlédneme do tváře jakéhokoliv člověka a rozeznáme
v něm svého bratra a sestru,“ řekl rabi Pinchas. „Dokud to nedokážeme, je
ještě noc.“ 

(Opsáno z knihy Tomáše Halíka: NOC ZPOVĚDNÍKA)

JAK noc PřEcháZí v DEn

KriZE gloBálního FinAnČního sysTéMU
V  pohledu kněze-dominikána Wolfganga Ockenfelse,
profesora společenských věd na universitě v Trevíru
Autor knihy „Co přijde po kapitalismu?“ říká: „Dnes
jsme svědky velikého hroucení. Takzvaný kapitalismus
samou lačností požírá sám sebe. Globální finanční
systém je ve stavu volného pádu a chystá se strhnout do
propasti celé státy a kontinenty. Co bude pak? Odpověď
je poněkud skličující. Kapitalismus totiž není žádný řád,
nýbrž jeho nedostatek. Divoký západní kapitalismus
dohospodařil tak, že člověk musí počítat s jeho brzkým
dožitím.
Na otázku, na čem kapitalismus ztroskotává, říká autor:
„Na rovině morální je to bezuzdná chamtivost jednotliv-
ců. Na rovině sociálně etického řádu je to absence práv-
ních struktur a pravidel. Tím zakopaným psem je nako-
nec falešný pojem svobody, nerealistický koncept člově-
ka, jímž se vyznačovaly obě velké ideologie. Musíme
hledat novou, třetí cestu.“
Autor připouští, že „krize mají přinejmenším tu před-
nost, že nás nutí znovu klást otázky po spravedlnosti,
solidaritě a společném dobru. Už se smí klást otázky po

mravnosti. Vůbec by neškodilo, kdybychom si vzpo-
mněli na staré dobré Desatero.“
Současná opatření směřující k překonání krize jsou blud-
ným kruhem: „Dnes státy zachraňují banky, u nichž se
zadlužily, zatímco banky finančně podporují státy, své
dlužníky. Z  tohoto kruhu není východiska. Ledaže
bychom dospěli k prostému poznání, že trvale nemůže-
me vydávat víc, než přijímáme. Teď je ďábel vymítán
belzebubem, dluhy se zapravují ještě větším zadluže-
ním. Ničí se dobré mravy a vede to nutně ke krachu.“
A co s vírou v neustálý růst a pokrok? „Je čas odhodit
moderní ideologie o věčném lineárním růstu a trvalém
pokroku na smetiště dějin. Nikde v přírodě, ani u lidí
nejde o trvalý růst, nýbrž o vznikání a zanikání.“
Jak může katolické sociální učení přispět ke zvládnutí
krize? „Katolická nauka nemá žádný patent na recepty,
jak konkrétně zvládat krizi. Měla by nám však připomí-
nat, že tržní ekonomika musí koordinovat svobodnou
iniciativu s odpovědností jejích aktérů.“ 
Zkráceno a upraveno podle interview v  Katolickém
týdeníku č.04/2012, příloha Perspektivy. 

Z němčiny přeložil Petr Příhoda

PřEČETli JsME ZA vás

Právě vyšla knížka nejen pro děti a mládež, knížka formátem malá,
avšak o to půvabnější a barevnější:

MArTin KEPKA: 
rADosTné BEZDoMovEcTví

KrlíČKA A JEho PřáTEl

David Vávra, herec a architekt,
o knize napsal: „Radostné bez-
domovectví krlíčka a jeho přá-
tel“ od Martina Kepky je sku-
tečně přátelská kniha, kde čti-
vým a vřelým příběhem odehrá-
vajícím se na smetišti u dálnice
vstoupíte do lidského literární-
ho odkazu minulosti. Nenásil-
ně je vám přiblíženo Kristovo
kázání na hoře nebo základy
buddhismu. Současně je odha-
lena zvrácenost kultury přepl-
něného, avšak chorobného ná-
kupního košíku. V situaci ztra-
cence se umolousané bojácné
kuře postupně stává sebevědo-
mým českým Malým princem.

Váz., barevné obrázky, 72 stran.

V Kalichu do 15. června 2012 za pouhých 91 Kč.

Běžná cena v prodejnách 130 Kč.

novinka z Kalicha
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Českobratrská církev evangelická

aš – Ne 9.30 h
Husovo nám. 3, f. Pavel Kučera
ČErNošíN – Ne 10 h (a c e) 14.30 h
(b d)
Husova 249, a f. Pavel Hejzlar
dolNí Bělá – Út 17.30 h
Nový obvod 137, a f. J. Kadlecová
doMažlICE – Ne 9 h
Tyršova 690, f. Petr Grendel
HorNí SlaVKoV – Ne 11 h
Dolní příkopy, a f. Radek Matuška
CHEB – Ne 10.15 h
ul. 26. dubna 529/5, f. Pavel Hejzlar
CHodoV u Karl. Varů – Ne 9.15 h
Dukelských hrdinů 281, f. Radek
Matuška
CHráST u PlZNě – Ne 9.30 h
Železniční 477, f. Karel Šimr
KarloVy Vary – Ne 9.15 h
Zahradní 898/33, j. Pavel Klimeš,
a f. Radek Matuška
KdyNě Na šuMaVě – Ne 9 h
Dělnická 359, f. Daniela Zapleta-
lová Grollová
KraloVICE – Ne 9 h
Žatecká 480, f. Jana Kadlecová
MarIáNSKé láZNě – Ne 10 h
Lidická 189/16, f. Daniel Matouš
MErKlíN u PŘEšTIC – Ne 9 h
Husova 201, a f. Jan Satke
NEJdEK – Ne 9 h
Husova 525, f. Bob Helekia Ogola
oSTroV – Ne 10 h
Jáchymovská 170, f. František Pav-
lis, f. Daniel Ženatý
PlZEň- KoraNdůV SBor – Ne 9.30 h
Anglické nábř. 13, f. Miroslav
Hamari, f. Helena Hamariová
PlZEň-ZáPadNí SBor – Ne 9 h
Němejcova 1722/2, a f. Helena Ha-
mariová, j. Ondřej Pellar
PodBoŘaNy – Ne 11.05 h (a c)
Politických vězňů 300, f. Jana Kad-
lecová
PŘEšTICE – Ne 9 h
Rebcova 557, f. Jan Satke
roKyCaNy – Ne 9.30 h
Jiráskova 481/II, f. Leonardo Teca
SoKoloV – Ne 10.30 h
Nábřeží Petra Bezruče 501/7, 
j. Pavel Knorek, a f. Pavel Kučera
STŘíBro – Ne 10 h (a c d e), 16 h (b)
Masarykovo nám. 15, a f. Daniel
Matouš
TEPlá – Ne 9.30 h
Máchova 357, j. Renata Šilarová,
a f. Daniel Matouš

Církev bratrská

KarloVy Vary – Ne 9 h
Bulharská 2061/29A, k. Tomáš Ho-
lubec
KladNo – Ne 10 h
Víta Nejedlého 1503, k. Daniel
Kaleta
KlaToVy – Ne 9.30 h
Masarykova 367/III, k. David
Kašper
PlZEň – Ne 9.30 h
Doudlevecká 31, k. Zdenek Šplí-
chal
raKoVNíK – Ne 9.30 h
Vysoká 195, k. Jiří Bort

Evangelická církev metodistická

PlZEň I-loCHoTíN - Ne 9.30 h
Bolevecká náves 2, f. Zdeněk Eberle
PlZEň 3 - Ne 9 h
Husova 14, f. Filip Jandovský
TaCHoV – Ne 10 h
náměstí Republiky 85, I. patro, Bc.
Milan Mrázek

Bratrská jednota baptistů

aš – Ne 9 h
Táborská 1226/9, k. Alois Boháček
CHEB I. – Ne 9 h
Libušina 4, k. David Sláma
CHEB II. – Ne 9.30 h
Společenské centrum Vinice, Máne-
sova 7
KarloVy Vary – Ne 9.30 h
Závodu míru 112, k. Nicolae Lica
KraSlICE – Ne 10 h
Fučíkova 1639, k. Tomáš Pacovský
SoKoloV – Ne 9.15 h
Brněnská 486, k. Michal Jílek
TEPlá – Ne 9 h
Havlíčkova 42, k. Jaroslav Pospíšil

Bohoslužby
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Tak jsme si opět přečetli, že v otázce
důvěry kladou naši spoluobčané cír-
kev až na poslední místo.
I když může tato informace být tro-
chu zkreslená statistikou, je to v kaž-
dém případě smutné.
Ale: Je nejlepší, nejopodstatněnější a
také nejužitečnější zlobit se na spolu-
občany? Neměli bychom zaměřit
svůj pohled jinam? Když někomu
přestanu důvěřovat, je to skoro
vždycky proto, že mě nějak zklamal.
Neudělal, co měl, nebo udělal něco
nedobrého, málo se mi věnoval, pří-
padně mě obelhal. Nemůže tedy
naříkat a vyčítat mi, že už k  němu
nemám důvěru – což nevylučuje, že
ho mám i nadále ráda. Je však na
něm hledat nápravu.
Téměř mne zamrazilo, když jsem si
přečetla otázku br. Herolda: „Bude
vůbec zájem o farářská místa, když
poklesne jejich atraktivnost?“
Kam jsme to dospěli?! Nejen od dob
prvních maďarských farářů u nás,
ale i od doby nedávno minulé?
Za svého dlouholetého setkávání
s různými faráři jsem nabyla dojmu,
že pro ně byla jejich služba – mnoh-

dy nelehká – výsadou. Že jim roz-
hodně nešlo o „atraktivnost“, dů-
stojnost či dokonce zisk..
Pravda, vzpomínám si na chlapce
z brněnské mládeže, který každému
(nejen křesťanům) na potkání vyprá-
věl, že studuje teologii, protože jako
farář dostane hned byt a auto. Ze-
jména nevěřícím se to moc líbilo. Na
štěstí brzy ze služby odešel a našel si
něco atraktivnějšího.
Pokud někdo myslí na kariéru,
pohodlí, zisk, měl by se ještě pořád-
ně zamyslet. Stejně tak staršovstva
neobsazených sborů. Byli by na tom
o mnoho lépe, kdyby raději počkali
a sami usilovali o dobrý chod sboru.
Že to jde, si rovněž pamatuji z něko-
lika případů. Leda ovšem, že by jim
to nepřipadalo dosti atraktivní. 
Ale vlastním důvodem mého pří-
spěvku bylo původně něco jiného.
Dostávám čtvrtletník společnosti Po-
moc pronásledované církvi „Hlas
mučedníků“. Dovídám se vždy zno-
vu o utrpení, zatýkání, vraždění,
někdy i popravování křesťanů v růz-
ných zemích světa. A přece tam cír-
kev – chudá, bez sponzorů a státní-

ho příspěvku, stále ohrožená –
zůstává. Co víc, přistupují k ní noví
lidé, ač vědí o nebezpečí. „Kristus
jim za škody stojí“.
Konají misii – zatím co nám se stále
lépe daří zavírat dveře k  ostatním
obyvatelům tahanicemi o peníze,
které se mnohdy vydávají nemoud-
ře a nevhodně. Nemusíme hned
myslet jen na tu církev největší a nej-
okázalejší, touha po přepychu se dá
objevit i jinde.
Pronásledovaní křesťané se scházejí
na různých místech, trpělivě nahra-
zují – kde je to možné – zničené
modlitebny nejprostějšími stavbami.
A dokonce odpouštějí svým nepřá-
telům, jak se lze dočíst v Hlasu mu-
čedníků i se jmény postižených a
odpouštějících.
Ptám se sama sebe i jiných: Jak je to
možné? Proč tak veliký rozdíl mezi
nimi a námi?
Jestli ono to nebude tím, že to jsou
opravdoví křesťané – a že je to na
nich vidět?

Hana Najbrtová, 
Myslibořice

PozvánkyKřesťané a křesťané

DAviD loUlA
sTUDnA lásKy K PrAvDě

Hluboko pod zemí je voda života.
Abraham kopal studny, aby měl
život. Po jeho odchodu ze země při-
šli nepřátelé a tyto studny zasypali.
Izák, Abrahamův syn, obnovil otco-
vy studny a nazval je stejnými
jmény jako jeho otec. Obnovil dědic-
tví po otci a pil ze stejných zdrojů
jako Abraham.
Hluboko v srdcích Čechů jsou zasy-
pané studny života. Jsou to hodnoty,
které vykopali předkové a měli 
v nich život. Dnešní generace mají
možnost se navrátit k hodnotám
české reformace a obnovit staré
české studny. Přední studnou je
Studna lásky k pravdě. Prorocký
hlas Jana Amose Komenského se

přes čtyři staletí nese k nám a volá:
“Synové milí a všichni, ke kterým
snad dolehne tento můj hlas,

poslechněte mne... Věřím i já Bohu,
že po přejití vichřic hněvu, hříchy
našimi na hlavy naše uvedeného,
vláda věcí tvých k tobě se zase
navrátí, ó lide český. A pro tuto
naději tebe činím dědicem toho
všeho, cokoliv jsem po svých před-
cích zdědila a přes těžké a nesnadné
časy přechovala: Zejména a nejprve,
lásku k Boží pravdě ... Tvé je to
dědictví, tobě před jinými národy
dané, ó vlasti milá! Ujmi se svého
práva jako svého, když tobě milosr-
denství prokáže a pravdě své dá
průchod Pán, tvůj Slitovník.”
SAMUEL, A5, 208 s. 
cena:199 Kč
http://www.samuelcz.com

Knihkupectví SAMUEL,
Soukenická 15, Praha 1, 
otevřeno od 10 do 18 h.

ze samuele

(něKoliK PoZnáMEK K ČlánKU v ET-KJ Č. 13 A hlAsU MUČEDníKů Č. 1)

novinky

Chválím SR ČCE za prohlášení ze
dne 11. dubna 2012. Je aktuální,
k věci. Nesměju se. Jako Češi říká-
me, že „…nikdy není pozdě“. Tomu
„probuzení“ nerozumím jako probu-
zenečtí křesťané, kterým by vanoucí
Duch z  ústředí evangelické církve
určitě udělal radost. Přiznám se ale,
že mě by sv. Duchem rozevláté talá-
ry na ordinovaných členech vedení
církve nemalou radost udělaly.
Nemusíme zrovna říkat, že neseme
odpovědnost za události kolem nás.
Odpovědnost neseme především
sami za sebe. Humanismus a zájem
o veřejné věci (politiku, demokracii)
je tradičnímu protestantismu by-
tostně vlastní. Tzv. „učení o dvou
říších“ od dr. Luthera to velmi vý-
razně obsahuje také, Luther sám měl
velký zájem o dobré světské pořád-
ky v křesťanské lásce bez církevnic-
kého přitakávání všemocnému stá-
tu. Interpretace Luthera od J. L. Hro-
mádky ve věci světských pořádků
jako „luterské pasivitě“ není a ne-
bude zcela správná. Luther rozpohy-
boval tehdejší svět a šlo mu o obno-
vu církve a všech pořádků pod dvojí
vládou jednoho Krista Krále – Boha

Stvořitele. Velké tragédii ve XX. sto-
letí, která ve 30. letech začala u na-
šich západních sousedů, předcháze-
la také celosvětová hospodářská
krize. „Učení o dvou říších“ pouze
podpořilo (nebo jej zneužil) jistý
zločinný nacionalismus s rasovými
čistkami, nacionalisté zneužili sku-
tečnost, že Luther byl Němec a na-
cházeli v něm znaky rasové, nábo-
ženské nesnášenlivosti - antisemi-
tismu. Ale nečekám, že by nám sám
Luther výrazně pomohl dnes. Sku-
tečnost EU by však pomoci mohla.
V naší současné krizi a jejím politic-
kém řešení žádný z nás nechce oběti.
Snad moudrost všech zmohutněla
natolik, že viníky i řešení budeme
hledat sami u sebe. Chudí v ČR exis-
tují. Patologie chudoby je zvýšená
zločinnost, opravdu nadměrná zatí-
ženost prací za málo peněz nebo nao-
pak nezaměstnanost, ignorace vzdě-
lání nebo nedostupnost dobrého
vzdělání, nezájem o zodpovědnost ve
svobodě ve veřejných věcech, nená-
vist ke každému. Myslím, že cosi z
toho občané bývalé ČSSR dobře
znají. 
Chudí v ČR jsou a přibudou. SR ČCE
to v prohlášení ví. Tím se trochu mění
pojetí tradiční evangelické církve,
která na intelektuální úrovni české

společnosti měla vždy lví podíl.
Vysoká vzdělanost vyjadřuje vyso-
kou úroveň. Evangelíci ctili vzdělání
a jejich duchovní byli vzdělaní.
Chudí ale nepotřebují přednášky a
velkou míru vědění. Stejně tak je
chyba někomu peníze jen tak dát.
Podle prohlášení SR ČCE se o chu-
dých ví. Ptám se, nakolik je také
známo o „střední vrstvě“, přechodo-
vé skupině mezi bohatými a chudý-
mi, kde byla vždy největší kupní síla
a největší vzdělanost? A schválně:
nakolik sama EU tuto „střední vrst-
vu“ podporuje?
Chceme další revoluci? Ale ta přece
nic neřeší, provází ji chaos a dlou-
hotrvající uklidnění. Nejspíš bude
nejlepší si vyjasnit vztahy mezi
zaměstnanci a zaměstnavateli, kdo
koho a za co platí.
Už pár let v  sobě nosím cosi z Ko-
menského Haggaea Rediviva: „… ex-
traordinarie (mimořádně) však (když
pobožných vrchností, které se toho
ujímaly, není), služebníci církve sami
to činívají, jako když Kristus rozhor-
liv se, z chrámu svatokupce vymetal.
Item (také) apoštolé bez pomoci
světského ramene církev Kristu ob-
novili“ (Haggaeus redivivus, kap.
IX.).

Otto Miklík 

Probuzení?

ValNá HroMada VErITaS
Historická společnost pro aktuali-
zaci odkazu české reformace VERI-
TAS svolává letošní řádnou valnou
hromadu na sobotu 26. května 2012
od  10 h do sálku v  zadním traktu
sborového domu Českobratrské
církve evangelické v Praze na Smí-
chově, ulice Na Doubkové 2040/8.
Letošní valná hromada je volební.
Navíc budeme pokračovat v  pro-
gramu věnovaném uplynulým
20  letům historické společnosti
VERITAS.
Malé občerstvení je na valné hroma-
dě zajištěno. K místu konání se lze
dostat pohodlně s využitím pražské
MHD: Ze stanice metra B Anděl po-
kračovat východem k zastávce au-
tobusu Na Knížecí. Na lince č. 137
(směr U Waltrovky) je Santoška v po-
řadí první zastávka. Z  ní je nutno 
již jít do  ulice Na  Doubkové pěšky
(prakticky to znamená obejít ze dvou
kostelů ten níže položený).

Výbor VErITaS
* * *

VI. MEZINárodNí KoNFErENCE
MoraVIaN

se koná ve dnech 19.-21. října 2012 
v Suchdole n. Odrou s hlavním té-
matem Moravští bratři v polárních
oblastech.
V sérii přednášek a referátů budou
zveřejněny nové poznatky o dalších
asi dvaceti jubilujících Moravských
bratřích, kteří na počátku 18. století
odešli z tohoto kraje, aby obnovili
Jednotu bratrskou v Herrnhutu a
skrze ni se nesmazatelně zapsali do
historie naší země. Chtěli bychom
veřejnosti přiblížit jejich životní
osudy. Seznam těchto Moravanů
naleznete na www.moravian.cz
Vítány jsou referáty badatelů, kteří
přispějí i příbuznými tématy, jež
rozmnoží poznání o době reforma-
ce a protireformace.
Zájemce, kteří chtějí přednést své
referáty o Moravanech, prosíme,
aby své příspěvky s předstihem
přihlásili, případně předem kon-
zultovali na: daniel.rican@quick.cz
Podrobnosti budou publikovány
na: www.moravian.cz  

* * *
Součástí vzpomínkových akcí k 70.
výročí transportů židovských oby-
vatel Kladna v roce 1942 je výstava
obrazů a kreseb Václava Lamra 
v Husově sboru CČSH v Kladně
(Plk. Stříbrného 686), která potrvá
až do 17. června. 1. června zde pro-
bíhá "Noc kostelů", kdy bude autor
podávat výklad k symbolice svých
obrazů od 19 h. 
Otevřeno bude v neděli po boho-
službách (10.30 - 12 h), ve středu (15
- 17 h) a ve čtvrtek (9 - 11h).


