
Vyjdeš mu VSTříc?
iz 35, 3-10

Ochablost a skleslost. Přepadají
člověka v nemoci, ve stáří, při růz-
ných nezdarech, protivenstvích,

při fyzickém nebo duševním vy-
čerpání. Ovšem ani v takových
chvílích Bůh na člověka nezapo-
míná. Slova proroka Izajáše nás
vyzývají: „Dodejte síly ochablým
rukám, pevnosti kolenům klesajícím.“
Plachá srdce jsou povzbuzována,
ať jsou rozhodná a ať se nebojí.
„Neboť váš Bůh přichází…“ Přichází
Bůh, který má moc vás nejen spa-
sit, ale který se s vámi chce i set-
kat.
Když se skrze proroky ohlašova-
ný příchod Mesiáše konečně usku-
tečnil, tehdy se otevřely oči slepých a
uši hluchých. Mnohý kulhavý poska-
koval jako jelen a jazyk němých plesal.
A když takovou zprávu slyšeli
nemocní a skleslí v dalších měs-
tech, do kterých Ježíš přicházel,
svitla i jim naděje, dodali pevnos-

ti svým kolenům a spěchali Me-
siáši vstříc. 
Tyto události se staly již dávno.
Nicméně ze slov Izajášových lze
rovněž vypozorovat znaky bu-
doucího Božího království. Ale
skutečně se zde mluví jen o tom,
co se stalo a co bude? Stačí nám
pouze vzpomínky, kdy Bůh s ná-
mi jednal? Anebo stačí nám jen se
povzbuzovat, že jednou bude v ne-
bi líp? Pán Ježíš praví: „Království
Boží je mezi vámi!“ A tak ten, který
se i dnes chce setkat s Ježíšem Kris-
tem, má možnost. On přichází do
tvých smutků, trápení, nemocí a
ochablostí. On chce i dnes promě-
nit pustinu tvého srdce ve vodní zříd-
la. Vyjdeš mu vstříc?

j. Radek Hanák, 
kazatel ČCE Odry
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poselství k 2. neděli adventní

Jsou s nimi potíže. Písmo o nich ví,
ale ví toho tak málo, že není schop-
no povědět o nich aspoň tolik, aby-
chom nebyli nuceni, jako je tomu
dosud, zaměstnat svou vynaléza-
vost a fantazii, jež by vytvořily celý
obrázek ze střípků, rozházených pře-
vážně po okrajích biblického posel-
ství, ale pozoruhodně a překvapivě
přítomných při ústředních událos-
tech narození a vzkříšení Páně 
(L 2,13; L 24,4). To znamená, že nelze
vždy zlehčit jejich význam pouka-
zem na jejich perský původ. Kdyby
to tak mělo být, perské náboženství
by stěží nalezlo cestu do Betléma
nebo Jeruzaléma. Odnárodnění an-
dělů patří mezi události, jimiž Bůh
projevuje svou moc. Ze svých nepřá-
tel činí přátele. 
Zdá se nám, že křesťanské poselství
by se bez andělů a ďábla obešlo pro-
to, že mezi věřícími nenajdeme té-
měř nikoho, kdo by měl s nimi osob-
ní známost a zkušenost. Tento argu-
ment není však dosti silný k tomu,
aby zpochybnil místo a význam

andělů a ďábla v Písmu. Písmo ne-
podléhá našemu schválení. Bylo
nám dáno z bohatství a z moudrosti
našeho Boha a Pána. Pro existenci
andělů i ďábla mluví skutečnost, že
Bůh je osoba. Bylo by podivné,
kdyby se neobklopil zástupy du-
chovních bytostí, které jsou s to vní-
mat jeho moc a slávu a chválit jeho
moudrost. Uvažte, zda bychom ko-
nečně neměli shledat, že Bůh není
uzavřen sám do sebe, nekomuniku-
je jen se Synem a svatým Duchem,
ale také s bytostmi bez těla, které
také stvořil a uspořádal je tak, aby
mu ve dne v noci sloužily a byly mu
k ruce jako jeho armáda. Udělejte si
jejich evidenci tak, jak se vyskytují
ve Skutcích svatých apoštolů, bude
stačit jen  kupřodkaz Sk 1,10. A poš-
lete mi to i s několika osobními
slovy.
Naproti andělům, kteří vystupují 
v pěkných rolích jako dobrodinci a
zachránci, zná Nový zákon i strůjce
všeho zlého, ďábla, který má k dis-
pozici mnoho účinných zbraní, jimiž

se chlubí a vyhrožuje, že se máme
koho a čeho bát: celá legie jich nastu-
puje proti nám, aby ohrozila náš ži-
vot na těle nebo na duši. Říká si také
mocnost, která někdy vystupuje z
anonymity a přijímá obávané jméno.
Ve středověku to byl mor, v novově-
ku se rozvětvil, ale stále je to tentýž
ďábel, jehož jména opakujeme ne
jako neškodnou dětskou říkanku,
ale jako obávané posudky, ne-li pří-
mo soud nad sebou. Nedávné dějiny
odhalily jejich tvář s nadějí, že se už
nebudou moci opakovat. Jejich nové
jméno se však vnucuje naší pozor-
nosti, třebaže dosud na našem kon-
tinentě nezanechalo za sebou milio-
ny mrtvých: Nenávist, z níž si ďábel
učinil novou zbraň a my jí svou ne-
všímavostí otevíráme dveře – nebez-
pečná hra, kterou umí ďábel roze-
hrát. Ne nadarmo nás Písmo varuje
před protivníkem, kterého Písmo
označuje za našeho a jmenuje ho
ďáblem, jenž obchází jako lev řvoucí
a hledá, koho by pohltil (1P 5,8). 

o andělích a ďáblu

Dokončení na str. 2

Milí přátelé,
všude slýcháme o nakupování dárků, o tom, kolik za dárky utratíme, jak
se zadlužíme - zkrátka řeči, které s vlastním smyslem Vánoc nejen nema-
jí nic společného, nýbrž dokonce jsou s ním v rozporu.
My křesťané si o Vánocích připomínáme narození Ježíše Krista, o němž
vyznáváme, že v něm sestoupil Bůh na Zem. Stalo se tak před už více než
dvěma tisíci lety v Betlémě. A už kolorit betlémské události - kombinace
nevýslovné radosti s nesmírnou chudobou - ukazuje, že zběsilé shánění
dárků spojené s nadměrnými peněžními toky je úplnou negací smyslu
Vánoc. Vánoční poselství nevyzývá přímo k chudobě, nicméně připomíná,
že skutečná radost nespočívá ve světských statcích, v materiálním bohat-
ství. Ani skutečná hodnota vánočních dárků nezáleží v jejich ceně či
nákladnosti. Tehdy u betlémského chléva se sešli lidé z různých míst a
společně se radovali. K slavení Vánoc patří sdílení, prožívání mezilidské
vzájemnosti.
K tomu, co si připomínáme o Vánocích, se vztahují i slova evangelisty
Jana, když píše "Tak Bůh miloval svět, že svého jednorozeného Syna dal
..." (J 3,16). Svět je předmětem Boží lásky. Je tedy smysluplné a nutné se o
něj starat, snažit se o dobro pro něj, a tedy především tento náš pozemský
domov zbytečně nezatěžovat a nepoškozovat. Vánoční radost patří
"všemu lidu" (L 2,10). Blížící se svátky nám tak připomínají hodnotu
mezilidského sdílení. Jeho předmětem je i příroda v celé její kráse a mno-
hosti. Podle toho je třeba ji vnímat a k ní přistupovat. 
Svět, předmět Boží lásky, je složitý systém, jehož součástí jsme i my lidé,
i příroda, i to, co nazýváme životním prostředím. Ublížíme-li celku, ublí-
žíme tím i sobě samým. Lidské sobectví, problematické obohacování se na
úkor druhých, představuje tak na tomto systému cosi jako zhoubný
nádor. 
O Vánocích si připomínáme narození Ježíše Krista, který byl nazýván
Mistrem, Učitelem, a starozákonní proroci ho označili mj. jako Rádce.
Jeho učením se vine hodnotový systém, vzdálený sobeckému systému hod-
not v současném takzvaně ekonomickém vidění světa a velice blízký al-
ternativnímu systému, který představil nezapomenutelný Josef Vavroušek
(http://www.sustainable.cz/josefvavrousek.htm). Kéž bychom se nechali
tímto hodnotovým systémem provázet nejen v adventu a o Vánocích, ale
stále. Není sice v souladu s neoliberální ekonomikou, ale na rozdíl od ní
odpovídá skutečným potřebám člověka a celého světa.
Přeji Vám krásné Vánoce, osvobozené od starostí o shánění jídla či ná-
kladných dárků, často nahrazujících opravdový vztah k druhému, Vánoce
naplněné pravou radostí a pokojem a bohaté na příjemná setkání s milý-
mi lidmi.

Jirka Nečas

Bubák Roman Ing – Úvaly 2.000 Kč
Církev bratrská – Praha 5 Smíchov 3.000 Kč
FS ČCE – Mariánské Lázně 5.000 Kč
FS ČCE – místo neuvedeno 1.000 Kč
ses. Holíková Marta 500 Kč
ses.Janošíková Libuše 300 Kč
ses. Jelínková Věra 300 Kč
ses. Káňová Jiřina MUDr. – Brno 1.000 Kč
ses.Konečná Jiřina – ČCE Pardubice 1.000 Kč
br .Kouřil Jaromír – Postřelmov 300 Kč
ses.Korandová Alena – Zlín 500 Kč
br. Litomiský Miroslav 500 Kč
ses.Malá Jana 10.000 Kč 
ses.Maňásková Jaroslava 500 Kč
ses.Ondrová Blahoslava 500 Kč

br. Pawlica Otto 1.500 Kč
br. Pumr Jaroslav 500 Kč
br. Schilla František – Praha 3.000 Kč
ses.Slugová Daniela 500 Kč
br. Šturc František 500 Kč
ses.Tefrová Marta 1.000 Kč
br. Turek Oldřich 30.000 Kč
ses.Vacková Věra 2.000 Kč
br. Valach Ján - Belgie 7.356 Kč
manželé  Veberovi – Praha Vršovice 1.000 Kč 
ses.Vedralová Miloslava – Praha 10 1.000 Kč
br. Verner Pavel – Sušice 100 Kč
ses.Vobrová Žofie 700 Kč
br. Vyskočil Jaromír 1.000 Kč
br. Miroslav – příjmení neuvedeno 500 Kč

Srdečně děkujeme za dary na TF, 
kTeré jSme od VáS V říjnu přijali
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průzkum: lidé poTřebují církVe pro duchoVní oporu a chariTu
Většina Čechů očekává od církví hlavně poskytování duchovní opory a cha-
ritativní činnost. S návrhem na majetkové vyrovnání státu s církvemi ale
souhlasí jen šestina veřejnosti, občané se totiž neztotožňují se zamýšlenou
podobou návrhu. Dvě třetiny veřejnosti si navíc ani nemyslí, že by restituce
zlepšily vnímání církví ve společnosti. Vyplynulo to ze zářijového průzku-
mu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), jehož výsledky má ČTK
k dispozici.
Potřebnost církví coby duchovní opory lidí vnímá 67 procent občanů, podle
59 procent je jejich důležitým úkolem péče o staré a nemocné a podle polo-
viny i o chudé. Dvě pětiny veřejnosti mají za to, že církve jsou potřebné pro
dobrou morálku ve společnosti. Ale jen každý čtvrtý Čech soudí, že jsou
potřebné pro správnou výchovu dětí nebo pro jejich vzdělávání.
Podle průzkumu se většině občanů nelíbí představa, že stát má vůči církvím
finanční závazky a musí jim vyplácet peníze. Dvě třetiny dotázaných si
myslí, že navrhované finanční náhrady jsou vysoké, že návrh neoprávněně
zvýhodňuje církve proti ostatním restituentům nebo si církve mají peníze na
svou činnost obstarávat samy. Naopak to, aby duchovní byli nadále placeni
ze státního rozpočtu, podporuje jen každý pátý Čech.
Devětadvacet procent dotázaných si také myslí, že zabavení církevního
majetku v roce 1948 bylo spravedlivé. Stejný počet lidí je zároveň přesvěd-
čen, že vrácení takto získaného majetku je morální povinností české společ-
nosti, opak si myslí 60 procent. Podle dvou třetin veřejnosti je navíc sporné,
jestli církve majetek skutečně vlastnily.

podle www.christnet.cz/, red. zkráceno

ÚSTředí reFormoVanÝch církVí opoušTí ŽeneVu
Ekonomické příčiny způsobily, že se WCRC (Světová rada reformovaných
církví) přesouvá ze švýcarské Ženevy do německého Hannoveru. Opouští
tak město, které je úzce spojeno s působením významného reformátora Jana
Kalvína, a po téměř 450 letech odchází do "eurozóny". Rostoucí kurz švý-
carského franku způsoboval, že pro tuto celosvětovou organizaci byly
peněžní transakce i provoz centra velmi nákladné. Tento přesun přivítala i
německá kancléřka Angela Merkelová, která v tom vidí navíc i uznání dlou-
hodobě dobrých vztahů mezi Německou republikou a církvemi.

kdoŽ SÚ boŽí bojoVníci
Starý husitský chorál zazníval v druhé půlce září už podruhé pod zbytky
hradu Sion, kde se Jan Roháč z Dubé bránil přesile nepřátel, ale neubránil.
Protože se historie aspoň v něčem opakuje, i letos probíhaly okolo zbytku
hradu urputné boje. Netekla přitom sice krev a lidé neumírali, přesto sílily
emoce, adrenalin stoupal a byla i sem tam slzička. Neradujte se a nebo
nebojte. Husité se nevrátili. To jen 13 dorostů se sjelo, aby spolu strávily krás-
ný víkend. Ten nebyl naplněn jen boji, i když je to velké lákadlo. Jak doro-
stenci, tak vedoucí se přiznávají, že nenechat se strhnout atmosférou je
téměř nemožné. Není se čemu divit, když proti sobě stojí, běží a bojuje skoro
170 lidí. Obě „nepřátelské“ armády si vyzkoušely obranu a útok na hrad, boj
o předhradí, bránu s palisádami, boje při přesunech na hradbách, ale i boj o
most. Prostě celé sobotní dopoledne a část odpoledne byly naplněny boji.
Kdo zvítězil, není podstatné, důležité je, že si to všichni velice užili.
Setkání bylo také místem, kde se dorostenci v programech a ztišeních mohli
zamýšlet nad svými postoji k víře a nad hodnotami svého života. I prostře-
dí večerních programů a nedělní „polní“ bohoslužby, navozovalo atmosfé-
ru, kdy dost lidí vnímalo silněji jejich obsah. K tomu napomáhalo i vědomí
sounáležitosti s ostatními podobně věřícími lidmi.

Honza Homolka, tajemník pro dorost Církve bratrské
www.cb.cz

konFerence o liTurgické obnoVě
podTrhla VÝznam Večeře páně
Slavnostní bohoslužba a konference o možnostech liturgické obnovy 
v evangelických církvích u příležitosti desetiletí existence iniciativy Coena
přilákala 16. a 17. 11. 2012 do Brna dva tucty účastníků několika generací a
teologických zaměření. Páteční děkovné bohoslužbě s vysluhováním svaté
večeře Páně předsedal farář David Sedláček. Marek P. Lukášek v homilii
označil liturgické hnutí jako "kvas v těle církve".

Karel Šimr

lidé Vzpomínali na oběTi dopraVních nehod
(Praha, Brno, Plzeň, Letovice) Světový den obětí dopravních nehod o třetí
listopadové neděli patřil vzpomínkovým setkáním. K Praze, Plzni a Leto-
vicím se letos nově připojili v Brně připomínkou prázdninové nehody čes-
kého autobusu v Chorvatsku. Vzpomenout na ty, kteří se z cest nevrátili, a
také poděkovat těm, kdo pomáhají, ať jde o pomoc občanskou nebo profesi-
onální – to jsou hlavní cíle řetězce pietních aktů, bohoslužeb a veřejných roz-
prav, kterým se lidé a organizace v České republice připojují ke Světovému
dni obětí dopravních nehod. Ten letos připadl na neděli 18. listopadu 2012.
V Praze se uskutečnilo vzpomínkové setkání se členy, klienty, sympatizanty
a spolupracovníky Českého sdružení obětí dopravních nehod jako již v pře-
dešlých letech u Památníku obětí dopravních nehod u 0. km dálnice D1 
v Praze 4 na Chodově (za parkovištěm čerpací stanice Agip pod pěší lávkou
přes dálnici z ulice Kloknerova). Pietní akt k uctění památky obětí doprav-
ních nehod začal v 11 hodin. Odpoledne přesně v 15 hodin symbolicky pro-
pojily Čechy a Moravu ekumenické bohoslužby na třech místech republiky:
v kapli Smíření na dálnici D5 u Plzně (odpočívadlo na obchvatu Plzně
poblíž Šlovic u 83. km ve směru na Prahu), v kostele sv. Prokopa v Leto-
vicích a v chrámu Jana Amose Komenského v Brně („Červený kostel“ na
Komenského nám.). Na bohoslužby navázala veřejná setkání s lidmi, kteří
mají s nehodami osobní zkušenost.

Karel Šimr 

z církví doma i ve světě
Době, kdy se rozum chlubil, že všech-
no prohlédne a vyřeší, říkáme osví-
cenství. Prohlásilo, že ďábel neexis-
tuje. Není to laciné prohlášení, má za
sebou některé dobré výsledky, jimiž
se osvícenství může pochlubit. Po-
dařilo se mu vyčistit ve jménu rozu-
mu obzor, který chtěly ovládnout
ďábelské, nadpřirozené bytosti a
projevy jejich moci. Vyhlásilo boj ča-
rodějníkům a vůbec vší pověrčivos-
ti, živené vírou v ďábla a jeho moc.
Kéž by to bylo dokázalo a víra v ro-
zum by dostala krásnou medaili!
Jenže zkušenost promluvila opač-
nou řečí a to nejen Lutherovi, jenž
ďábla viděl tak blízko sebe, že po
něm hodil kalamářem, ale i někte-
rým vynikajícím křesťanům. Většina
křesťanů přešla k víře v Krista s poci-
tem, že si toho ďábel nevšiml. Ne-
jsem o tom přesvědčen. Ďábel jedná
i tak, že si toho člověk nevšimne. Te-
prve až prohlédne, zjišťuje, jak ďá-
bel zasahoval do jeho života a obra-
cel jej k svému obrazu. Biblické po-
selství nám však nedovoluje, aby-
chom všechno, co je v našem životě
křivé, svedli na ďábla. Jeho moc je
omezena skutečností, že Bůh mne
učinil pánem nade vším: jen maličko
menším andělů učinil člověka a dal
mu tolik důstojenství a moci, aby
uhlídal své panství a každého vetřel-
ce vykázal. To je jeho odpovědnost.
Když Písmo vypravuje o ďáblu a je-
ho skutcích, nikde ani nenaznačí, že
člověk se stává jeho nevinnou obětí,
jež nemá proti němu žádnou šanci.
Naopak. Vyzývá nás v našich nyněj-
ších nebo budoucích pokušeních,
která ďábel umí nastrojit, abychom
se mu vzepřeli. Nechá-li se člověk

svést a podlehne, je za to odpověd-
ný. 
Ještě jsme nepověděli dost zřetelně,
že ďábel působí přednostně v naší
duši, ve skrytu, a jen nerad odtud
vystupuje a ukáže svou tvář, ale
zase jen tak, abychom se třásli bázní
a neobjevili, co a kdo je a proč má
ďábel takovou moc. Zjišťujeme, že
jak z osobních zkušeností lidí, kteří
okusili jeho zlé moci, tak i z biblické-
ho vyprávění o ďáblu a z jeho zká-
zonosného působení nelze vytvořit
jasné, jednoznačné učení, protože
nemůžeme vědět, odkud ďábel při-
chází a kde má své bydliště a vůbec
nevíme, kolik má hlav a údů. Ne-
zbývá nám než být bdělí, abychom
se nestali jeho kořistí, když pocítí, že
jsme slabí, že nejsme ve své kůži,
buď že jsme dole nebo nahoře; když
jsi dole, ďábel tě zbaví vší naděje,
aby sis myslel, že už se nepozvedneš
k svobodnému a důstojnému živo-
tu, a když jsi nahoře, utvrdí tě v pý-
še, abys věřil, že není nad tebe, aby
se mohl ďábelsky radovat nad tvým
pádem a zkaženým životem. Bůh k
takovému řádění ďábla nemlčí: Po-
sílá k nám své slovo plné moudrosti
a moci, abychom nepodlehli, ale sla-
vili vítězství, které okusí ten, kdo věří
v Pána Ježíše Krista a neopouští spo-
lečné shromáždění. Osamělého ďá-
bel snadno pohltí.
Ďábel však nemá o prosté, obyčejné
lidi takový zájem jako o vzdělané,
inteligentní a výjimečné, od nichž
očekává, že vzpouru proti Bohu a
všemu stvoření povedou se zvláštní
chytrostí a dovedností. Prostí, prů-
měrní lidé nevymyslí veliký, hrůzný
hřích. Ten vždycky počká na člově-
ka, jenž bude schopen všeho, aby

provedl, nad čím stojíme s úžasem a
odporem a říkáme: Tohle nemohl
vymyslet člověk, to je dílo ďáblovo.
Vyrostlo do obludných rozměrů,
které už nedovolily, aby se člověk
proti němu ozval. Mělo však své
malé počátky, které zastihly člověka
nepřipraveného, spícího, jenž nepo-
zvedl proti ďáblu zbraň, kterou mu
Bůh dal k boji právě pro tu chvíli,
kdy mohl být ďáblu rovnocenných
protivníkem.
Křesťanská bdělost, k níž jsme Bo-
hem vyzváni, má smysl, dokud křes-
ťanský jedinec má proti sobě jedince
protivníka. Když už budou u našich
dveří zvonit nejméně dva pánové a
pro jedince přestane platit právo a
spravedlnost, bdělost znovu bude li-
tovat, že promeškala svůj čas, kdy
mohla promluvit rázně. Dějiny křes-
ťanské církve jsou spíše dějinami
pádů včetně kompromisů s ďáblem
než vítězstvím nad ním. To je ovšem
pohled toho, kdo nezaznamenal, že
do dějin vstoupil za císaře Augusta
Boží Syn Ježíš Kristus, jenž svým ví-
tězstvím nad ďáblem, světem a tě-
lem dovolil církvi, aby se od porážky
odvolala ke Kristovu vítězství, které
platí provždy. Odtud čerpá sílu, aby
neuznala ďáblovo vítězství, ale osla-
vovala vítězství Kristovo a z něho
žila. Je to dějinné tajemství, že církev
žije z vítězství Ježíše Krista nad ďáb-
lem a všemi pekelnými mocnostmi a
znovu se pokouší a bude pokoušet o
to, aby ve víře unesla rozdíl mezi
Kristovým vítězstvím a jejími prohra-
nými bitvami s ďáblem a mohla se
přece radovat z některé vyhrané bit-
vy, protože v ní se zaskví Kristovo
vítězství a jeho pokoj.

Josef Veselý 

o andělích a ďáblu

Milí čtenáři,
jak se tedy vlastně jmenuje poslední
izraelská vojenská ofenzíva proti
radikálně islámskému Hamásu 
v pásmu Gazy? – Mluvčí izraelské
armády tvrdí, že nejsprávnějším
překladem je „Pilíř obrany“. An-
glickojazyčná média v Izraeli při-
zvukují, horlivě píší o „Pilíři obra-
ny“ a nabádají izraelské rodiče, aby
svým traumatizovaným dětem
vysvětlovali: „Izraelská armáda nás
chrání. Není proč se bát. ‚Pilíř obra-
ny‘ pořád stojí!“
Hebrejsky se však operace, jejímž cí-
lem je účinně skoncovat s raketo-
vým terorem v jižním Izraeli, na-

zývá „Amud Annan“ – „Oblakový
sloup“. Na otázku, kdo dal posled-
nímu válečnému tažení v Gaze jeho
název, zůstala armádní mluvčí zatím
odpověď dlužna. Nemohu proto
říct, jak bylo to pojmenování „Ope-
race Amud Annan“ myšleno. Ale
každý Izraelec, se kterým jsem mlu-
vil, si automaticky vybavuje oblako-
vý sloup, který jeho národ vedl při
exodu z Egypta. Stavěl se mezi
egyptská vojska a bojácný houfeček
otroků, zatímco Mojžíš národu do-
dával odvahy: „Utište se, Bůh bude
bojovat za vás!“
Jestli vy, milí čtenáři, v dění kolem
Izraele vidíte především sílu izrael-

ské armády, nebo ruku Boží, záleží
na tom, jak si vykládáte Bibli, pro
jaký pohled na svět jste se rozhodli.
Mimo diskusi by však mělo být, kdo
v této nejčerstvější izraelsko-pales-
tinské válce stojí proti komu a jaké
úmysly oba protivníci mají. Je tu
jedna strana, která výslovně prohla-
šuje, že tu druhou hodlá zničit – a
jedna, která už přes 60 let výslovně
prosí o koexistenci. Je tu strana, která
dělá všechno pro ochranu civilistů –
a strana, která v tomto krutém scé-
náři civilní obyvatelstvo cynicky
obětuje, využívá a vystavuje.
Nedokážu říct, co si Izraelci nebo
Palestinci myslí. Ale můžu vám říct,
co veřejně prohlašují. A myslím, že je
na čase propustit arabský svět ze
Západem vnucené nedospělosti a
přitáhnout jej k zodpovědnosti za to,
co vyhlašuje a dělá. Nejpozději od
roku 2006 už Izrael není „jedinou
demokracií na Blízkém východě“.
Arabské jaro vyneslo demokraticky
k moci Hamás a Muslimské bratr-
stvo. Raketová válka proti Izraeli
stojí miliardy. Nejpozději dnes už by
mělo být každému jasné, že všechny
ty řeči o blokádě pásma Gazy neby-
ly než ryzí propaganda. Místo raket
Fadžr-5 s doletem přes 70 km mohl
přece Hamás do Gazy klidně pašo-
vat třeba máslo a stejky.
Se srdečným pozdravem z Jeruza-
léma

Váš Johannes Gerloff 
Úvodník pro Idea-Spektrum

© Johannes Gerloff, 
Křesťanský mediální svaz KEP

přeložil Pavel Mareš
www.israelnetz.com

„oblakový sloup“ nebo „pilíř obrany“?

Dokončení ze str. 1

Společné čtení na kaŽdÝ den 2013

Krátké úvahy na biblické texty (Hesla Jednoty bratrské) připravili pro
příští rok autoři z církví sdružených v Leuenberské konkordii 
(z Církve bratrské, Církve československé husitské, Českobratrské
církve evangelické, Evangelické církve metodistické a Slezské církve
evangelické a.v.).
Pro ty, kteří by toto čtení rádi využívali, ale mají problémy s četbou
běžného tisku,

bude k dispozici též ve zvětšeném písmu!
Jde o dva sešity velikosti A4, cena je 150 Kč.

Čtení ve zvětšeném písmu připravuje, nabízí a objednávky přijímá:
Diakonie ČCE – Středisko pro zrakově postižené
Klimentská 18, 110 05 Praha 1
t. 222 316 306, 732 324 956
e-mail: szp@diakonie.cz
http:// szp.diakoniecce.cz
Společné čtení Na každý den bude k dispozici také ve formátu e-kni-
hy, kterou připravuje internetové knihkupectví Úsvit.cz
Navazuje tak na letošní elektronickou verzi denního čtení ECM. Další
informace získáte na info@usvit.cz, objednávku je možné uskutečnit na
www.usvit.cz



Jak oslnivě krásná může být všední
ulice za denního světla! (Byť by se
jednalo o všednost okupovaného
města Lvova za druhé světové
války.) Jak oslnivě krásný může být
pes neurčité rasy, který se na ulici
vyskytuje! 
Přežíváte-li dlouhodobě v kanaliza-
ci, vnímáte krásu „světa nahoře“ da-
leko ostřeji a intenzivněji – zejména
nejste-li zrovna hlodavec, ale lidská
bytost ... 
O čem je řeč? O jednom záběru z fil-
mu polské režisérky Agnieszky
Hollandové V temnotě (V ciemnoš-
ci / In Darkness), natočeného podle
skutečné události (kdy se za války
po likvidaci lvovského ghetta skupi-
na Židů ukrývala čtrnáct měsíců v
kanalizačním systému). Oslnění
krásou každodennosti zprostředko-
vali tvůrci tak, že záběr je – záměrně
– poněkud přesvětlen. Výsledek je
takový, že divák smeká. Písmák si
navíc vybaví jásání žalmů nad krá-
sou stvořeného světa i pasáže z 1.
knihy Mojžíšovy – o harmonii stvo-
ření, ale též o jeho porušenosti lid-
ským hříchem. Momentka totiž
zároveň pronikavě vystihuje absur-
ditu fašismu: voříšek blaženě lelku-
je na chodníku, a člověk z rasových
důvodů nesmí …
Ve filmu polského režiséra Grze-
gorze Zgliňského Výmyk (Wymyk
/ Courage) z roku 2011 vystupuje 
v hlavní roli týž herec jako ve filmu
V temnotě. Obě díla sdílejí dále dů-
raz na pravdivost, autentičnost a
jeho důsledek: zavržení schematič-
nosti. Také Zgliňského film reflektu-
je skutečné události: v Polsku došlo
v nedávných letech k několika pří-

padům, kdy skupina výrostků vy-
hodila někoho z vlaku. (V době na-
táčení Výmyku se u posledního
takového případu delikventy ještě
nedařilo dopadnout.) Herec známý
jako správce lvovské kanalizace 
z filmu Hollandové ztvárňuje u
Zgliňského „veřejného viníka“ –
člověka nezasáhnuvšího při rvačce,
v níž byl partou mladíků za jízdy
vyhozen z vlaku jeho bratr. (Bratr
proleží většinu filmu v kómatu na
kapačkách.) 
Jakpak se asi takový hříšník cítí
mezi „spravedlivými“? To napoví
následující sekvence: V kostele zapl-
něném k prasknutí pozve farář z ce-
lého davu okázalým gestem do zpo-
vědnice … kohopak asi? (V ČCE si
kdysi na podobný pokyn dovolil
pozvaný vznést dotaz, dle jakého že
klíče byl vybrán zrovna on. Bylo mu
vzkázáno: „Podle žádného klíče!
Zvu si všechny …“) Už z farářova
gesta cítíme rezignaci na zpovědní
tajemství … Přestože církevní reálie
jsou ve Výmyku katolické, anglická
verze názvu byla patrně inspirová-
na spisem protestantského teologa
Paula Tillicha Odvaha být (The
Courage to Be). Ve filmu opravdu
mimo jiné běží o tillichovský kon-
cept různých typů odvahy …
„Už dost toho rodinného porna!“ –
Takto znechuceně zarazí v nízkoná-
kladovém filmu polského režiséra
Przemysla Wojcieszka Tajemství
(Sekret / Secret) z roku 2012 dospě-
lý vnuk dědečka, který se chystá
potisící trpitelsky zavzpomínat na
šestiletý poválečný pobyt ve stalin-
ských žalářích. Vnuk (tanečník 
z Varšavy) a jeho kamarádka (pro-

ducentka) úporně převádějí řeč na
konec války: Jakpak se dědeček ocitl
na venkovské usedlosti, která dříve
patřila Židům (dívčiným před-
kům)? Je pravda, že je zavraždil, jak
se domnívá dívka? Nebo je nechal,
aby si stavení prohlédli a potom
odešli, jak tvrdí dědeček (což se mu
vnuk snaží věřit)? Vše, čeho se
dívka na tanečníkovu dědečkovi
posléze domůže, je vydání sešitu 
s básněmi v jidiš … Dědeček se
denně modlí, aby byl z tohoto světa
vzat a aby byl jeho vnuk šťastný.
Drásavá nejistota ale stále více vytla-
čuje dívku i tanečníka – každého
jinak – mimo psychofyzickou „nor-
malitu“. Běží o film důsledně nelíbi-
vý (včetně hudebního doprovodu);
nízkonákladovost (a související
technické nedokonalosti) jeho vy-
znění paradoxně spíše umocňuje.
„Už dost toho rodinného porna!“ –
Vícevrstevný výrok (zdráhám se
užít popkorňácký výraz „hláška“) 
z filmu Tajemství lze zobecnit do
aktuálního „vzkazu ze severu“ čes-
kým distributorům. Dostavit se do
kina na snímky s názvy Vrásky 
z lásky či Svatá čtveřice jsem
navzdory důkladné propagační ma-
sáži prostě nebyl schopen a nechci je
vidět ani zadarmo. Kvůli zhlédnutí
tří výše okomentovaných polských
děl jsem naopak nelitoval času ani
„vícenákladů“. Film Agnieszky Hol-
landové V temnosti (blíže viz Ježíš
byl také Žid!, ET-KJ 35/2011) do čes-
kých kin nakonec vstoupil. Přijdou
tam i další polské filmy kladoucí
důraz na autenticitu a pravdivost
(potažmo rozměr teologický)?

František Schilla

3ET-KJ

o kráse, pravdivosti a „rodinném pornu“

Při nedělních bohoslužbách 18. 11. 2012 ve sboru ČCE v Praze 4 – Jižní
Město, byla slavnostně podepsána smlouva o spolupráci mezi Českobra-
trskou církví evangelickou a HEKSem (což je Pomocné dílo švýcarských
evangelických církví).  Nejde o začátek něčeho, co dříve nebylo. Naopak,
HEKS již více jak půl století umožňoval svou podporou mnoho projektů
ČCE /např. i krásný moderní kostel v blízkosti Chodovské tvrze, v kterém
k podpisu došlo, byl postaven s přispěním HEKSu/. 

Samotný podpis byl opravdu jen
slavnostním veřejným aktem.
Předcházela mu dlouhá příprava,
projednávání a dohody o oblas-
tech, kterých se má spolupráce
týkat především. Má být soustře-
děna na pomoc práci s dětmi a
mládeží, při budování sborů a
vzdělávání.
Po několika pozdravech domá-
cích (synodní rada ČCE a Dia-
konie) i hostů pak za přítomné
zástupce Pomocného díla švýcar-
ských evangelických církví smlou-
vu podepsal ředitel Ueli Locher
(na snímku) a statutární zástupci
ČCE, synodní senior Joel Ruml a
synodní kurátorka Lia Valková.

Domácí sbor přichystal pro tuto slavnostní chvíli důstojné prostředí.

Bohumil Kejř

To jsou dva výrazy, které mají křes-
ťanský obsah, ale pro širokou veřej-
nost mají docela jiný význam. Patrně
mnozí ten jejich původní obsah už
ani neznají. Křest je přece svátost
ustanovená samým Kristem, je to
vyznání Krista a podřízení celého
života pod jeho vládu. Posun význa-
mu toho slovíčka se ovšem odehrá-
val po staletí. Od dávného křtu
nemluvňat po středověkou veskrze
křesťanskou společnost, kdy křest
znamenal prostě slavnostní začátek
života, uvedení nového člověka do
života a jeho veřejné přijetí. Mnozí 
z nás ještě pamatují dobu, kdy i
církev vydávala občansky platný
„rodný a křestní list“, oba byly
totožné.
O první velký posun významu slova
křest se patrně zasloužil loďařský
průmysl. Je-li v loděnici po několik
měsíců stavěn obrovský zaoceánský
parník, nesluší se přece jej pak jed-
noho dne ve vší tichosti spustit na
vodu. To si zasluhuje pozornost,
slavnost širokého publika. A k tomu
je vhodný nějaký rituál. Kde ho vzít?
Půjčíme si jej od křesťanského uve-
dení lidí do života. Loď ovšem nebu-
deme křtít vodou – té si parník užije
až až. To stojí za láhev drahého  šam-
paňského. O další posun významu
se zasloužila až nedávná doba. Dnes
se „křtí“ knihy či alba populární či
rockové hudby. To už je akt byz-
nysu: tady jde o to, aby nový titul 
v záplavě dalších titulů na sebe upo-
zornil. A tak se nám slovo cenné
hodnoty ocitlo úplně jinde: ve světě
reklamy a konkurence.
Docela nově se ve veřejném životě

objevilo v pozměněném významu
slovo kmotr. U křtu dětí bývá kmot-
rem někdo blízký rodině, kdo spolu
s rodiči vyznává víru a spolu s nimi
ručí za výchovu křtěnce ve prospěch
tohoto vyznání. To už není biblický
ani prvokřesťanský zvyk, nýbrž
mnohem pozdější. Český výraz
kmotr pochází patrně z latinského
com-mater, spolu-matka, totiž ta,
která může zastoupit matku při
křtu. Od toho je pak i odvozen muž-
ský rod toho výrazu. Jak se mohl
výraz kmotr dostat k nám v novém,
pochybeném významu? Dnes se
pod tímto jménem obyčejně myslí
vlivný finanční podporovatel spor-
ného projektu, skrytý a morálně
pochybný. Zřejmě se sem ten výraz
dostal přes Sicílii. Je obecně známo,
že tento jihoitalský ostrov dlouho
ovládalo několik bohatých rodin-
ných klanů. Kulturu těchto velmi
soudržných rodin tvoří zvláštní
směsice pevných katolických tradic 
i vznešeného chování vedle mistr-
ných finančních a politických intrik,
zákulisních zločinů až po vraždy. 
Každý křtěnec těchto rodin má
ovšem svého kmotra a ten chápe
svůj úkol jako celoživotní závazek
podporovat svého křtěnce všemi
prostředky, držet nad ním ochran-
nou ruku – ovšem i prostřednic-
tvím kriminálních praktik.
Máme být smutní z toho, že výrazy
původně hlubokého křesťanského
významu bývají dnes takto zneužity
k plytkým slovním hrátkám nebo
dokonce k mravně pochybeným
úlohám? Nebuďme z toho smutní.
Každý živý jazyk, zvláště v překotné

době, potřebuje rychle najít nové
výrazy, nová pojmenování. Kde je
vzít? Jazykovědci by mohli vyprávět
o posunech významů i v mnohém
jiném ohledu. My však neztrácíme
smysl ani původní význam těchto
nám drahých slov. Vždyť i nadále
známe a užíváme i vyznáváme hod-
noty mnohem hlubšího i dlouhodo-
bějšího trvání. A jen si bez hněvu či
pohrdání všímejme, jak dychtivě
sahá současný svět po rychlých hod-
notách – a nemá kde brát. Tak si půj-
čuje ze „studně nepřevážené“ křes-
ťanského bohatství. 

Blahoslav Hájek

křest a kmotr

Slavnostní podpis smlouvy 
o spolupráci

(k filmům V temnotě, Výmyk, Tajemství, Vrásky z lásky a Svatá čtveřice)

Dva pilíře pro život křesťana jako jednotlivce i celé-
ho společenství hlásícího se k tomu, že je založeno
na křesťanských tradicích, stanovil náš Pán Ježíš
Kristus. Lze se o tom dočíst v Matoušově evangeliu,
kapitola 22. 
První pilíř vyjádřil takto: "Milovati budeš Pána
Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a
ze vší mysli své." Tím druhým pilířem pak je to
druhé, čím nás ze své autority zavazuje: "Milovati
budeš bližního svého jako sebe samého." Říká-li, že
na tom dvojím "všechen zákon záleží i proroci", říká
tím v podstatě, že na tom záleží celá existence křes-
ťanské civilizace, že po zhroucení byť jen jednoho 
z nich se již nemůže křesťanskou po právu nazývat.
O tom prvním pilíři je to jasné dokonce i lidem
sekulárním; co se týče toho druhého, zde si nedove-
dou udělat kloudný názor mnohdy ani církevníci.
O druhém pilíři, který není již přikázáním, nýbrž je
dobrovolný, je dnes řeč prakticky denně, takže
málokdo může tvrdit, že o tom dosud nic neslyšel.

Jak známo, týká se důchodového pojištění. Parafrá-
zujme Kristův druhý pilíř a pokusme se definovat
podstatu toho dnešního druhého pilíře: "Neohlížej
se na bližního, zajisti se sám do budoucna." Čím?
Tím, že svůj příspěvek do průběžného důchodové-
ho systému zmenšíš o tři procenta, abys ta tři pro-
centa měl jen sám pro sebe, na svém vlastním dů-
chodovém účtu, a měl v budoucnu větší penzi než
ti, kteří o ta procenta - solidárně se svými bližními -
odmítnou průběžný systém ukracovat. Co na tom,
že o ta tvá tři procenta ( z něho kamsi odkloněná -
abychom se vyjádřili současnou novořečí) se už
dnes budou vyplácet důchody menší, protože na
něm budou chybět prostředky? 

Inu, není pilíř jako pilíř. Ten náš dnešní přece jen
vypadá trochu jinak než ten Ježíšův, nemyslíte?

Jaroslav Kraus, 
Mariánské Lázně

druhý pilíř kristův a náš



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. Pavel Dvořáček
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, 
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, f. 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
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás upozornit, že
EMAN PRáVě VyDáVá
MILAN BALABáN: KOŘENy A KVěTy
BIBLICKýCH POJMů
Ohledání a zpřístupnění vybraných
biblických pojmů.
Autor začíná analýzou hebrejských
a řeckých termínů, hledá jejich sou-
vislosti napříč biblickým kánonem,
interpretuje typickou balabánov-
skou poetikou a ve finále konfron-
tuje čtenáře s jejich překvapivou ak-
tuálností.
Z řady „Pro homine“ vycházející v Pro-
testantu 2005–2011 vybral a uspořá-
dal Jáchym Gondáš. V jeho výběru na-
jdete pojmy nesporně zásadní i témata
jen zdánlivě okrajová.
S ilustracemi Petra a Jany Tureckých.
112 str., 13,5×17 cm, brož., 
V prodeji od 19. 11. 2012
Katalogová cena: 149 Kč
Dále upozorňujeme, že kompletní
nabídku knih najdete na adrese
http://eman.evangnet.cz/

* * *
PRáVě JSME VyDALI V KALICHU
TOMáŠ BíSEK: OHLEDáVáNí /
DOMA, VE SKOTSKU A ZASE DOMA
Autor ohledává život tázáním a
shledáváním, v čem je jeho prav-
divost, spravedlivost, pokojnost.
Po ukončení studia komerčního
inženýrství je přiveden ke studiu
bohosloví, které zakončuje rokem
v New Yorku. Po návratu z USA 
s cejchem špiona začíná povolání
evangelického faráře v Telecím na
Vysočině. Společně s manželkou a
čtyřmi dětmi svádí zápas s repre-
sivními metodami normalizace.
Po ztrátě státního souhlasu k fa-
rářské službě pracuje jako lesní
dělník. Nakonec je rodina v poli-
cejní akci Asanace donucena k vy-
stěhování.
Ve Skotsku pokračuje ve farářské
službě a přijímá Velkou Británii
za svou druhou domovinu. Přes-
to se navrací do Čech a pokračuje
jako farář v evangelickém sboru 
v Praze na Spořilově. Spolu se
sborem vyslyší výzvu k sdílení ži-
vota s obyvateli azylového domu
na Jižním Městě, do jehož bezpro-
středního sousedství se sbor pře-
misťuje. Prožívá bolestně svévol-
né ukončení práce azylového do-
mu rozhodnutím představitelů
Jižního Města. Navzdory tomu
hodnotí společný čas jako mimo-
řádný dar.
222 stran, cena 222 Kč 
(v Kalichu do 16. 12. 2012 
za 155 Kč).
http://www.ekalich.cz

* * *
MILAN KRUPA: TO PIVO JE MýM
TOPIVEM
V Ostravě pověstné zápisky, které
málokterý z místních literátů spatřil
v originále, ovšem skoro každý o
nich slyšel. Psané od gymnaziálních
studií, hlídané autorem jako staro-
věké zlomky evangelií, když i Mi-
lanovi nejlepší přátelé měli jen ob-
časné právo zapůjčit si od autora
ručně psané kopie. Nyní je tedy
Básník konečně postaven na roveň
Básníkům. BBB. To poslední B patří
Janu Balabánovi, který kamaráda
Milana vždycky ctil jako básníka,
což dokládal nejraději tímto Krupo-
vým opusem: „Viděl jsi někdy vlak? /
Viděl jsi někdy zblízka vlak? / Viděl jsi
velké slupky laku / sypat se za jízdy z
vlaku?“ Milan je autor věčně objevo-
vaný, stejně rychle zapomínaný, či
dokonce zatracovaný.
Editor Ivan Motýl, redakce Daniela
Iwashita, grafické zpracování Luboš
Drtina.
Edice poezie undergroundu, sva-
zek 8.
Stran: 192, rok vydání: 2012
Cena 220 Kč
(v Kalichu do 24. 12. 2012 
za 154 Kč)

Po návratu ze „shromáždění“ ze-
mřel 18. listopadu 2012 v Bohemce
na Ukrajině bratr Josef Jančík ve
věku nedožitých 87 let. V devadesá-
tých letech 20. století přijal pověření
ke službě laického kazatele a svojí
přirozenou moudrostí a laskavostí
napomohl k obnovení Nezávislého
evangelického bratrského sboru v
Bohemce. Ke službě Slova a svátostí
byl ordinován tehdejším synodním
seniorem Českobratrské církve
evangelické Pavlem Smetanou.
„Rozloučení s bratrem Jančíkem se

konalo v Bohemce 20. listopadu ve
12:00 hodin. Poslední cesta vedla od
domu smutku na místní hřbitov s
modlitební zastávkou „u shromáž-
dění“. Rozloučení vedla sestra Marie
Provazníková a Ludmila Sverdlová.
Na hřbitově bylo přečteno poselství
synodního seniora a synodní kurá-
torky ČCE, z něhož cituji: „Dílo
Vašeho blízkého ordinovaného pres-
bytera Josefa Jančíka je nám všem
známé – dlouhá léta byl jednou z vý-
znamných osob ustavujícího se
sboru v Bohemce. Jsme spolu s Vámi

vděčni za jeho život, za jeho službu,
kterou konal především zvěstová-
ním evangelia a také tím, jak musel
vytvářet zázemí pro existenci nově
vznikajícího sboru, dávat mu cha-
rakter i duchovní směr…vyjadřuje-
me v této chvíli vděčnost za život
Vašeho otce, který patří do zástupu
těch, kdo věděli, za jaké „škody“ jim
Kristus stojí,“ uvádí Petr Brodský,
celocírkevní kazatel Českobratrské
církve evangelické pro evangelické
sbory ve východní Evropě.

www.e-cirkev.cz

nové knihyrozloučení s josefem jančíkem 
z bohemky na ukrajině

Každoročně na podzim pořádá
Evangelikální teologický seminář 
v Praze tuto konferenci na nejrůzněj-
ší živá témata společnosti. Také letos
proběhla v modlitebně Církve bratr-
ské v Praze 1, Soukenická 15, a to ve
dnech 12. a 13. listopadu. Téma, kte-
ré je velmi žhavé v celé západní Ev-
ropě, kde žije dnes cca 44 mil. musli-
mů, ale začíná se prosazovat i v naší
zemi, kde jich žije jen asi 30 tisíc. Na
světě je asi 1,5 mld. muslimů, tj. kaž-
dá pátá osoba. 
Dvoudenní konference měla v do-
poledních hodinách hlavně před-
nášky, v pondělí odpoledne osm
různých seminářů a večer film o
Íránu a církvi v této zemi. V celém
průběhu konference nechyběly otáz-
ky a odpovědi. Hlavními řečníky
dopoledních přednášek byl misio-
nář David a Dr. Ida Glaser z anglic-
kého Oxfordu, s českými kořeny.
Přednášky i film s komentářem pro-
zrazovaly dlouholeté zkušenosti 
z kontaktu s muslimy a byly vy-
slechnuty s velkým zájmem cca
sedmdesáti posluchači. Nechyběla
také možnost zakoupení křesťanské
literatury či občerstvení.
Mezi hlavní otázky, které položil mi-
sionář David, patřila „Jak - my křes-
ťané - myslíme a mluvíme o musli-
mech?“ Co prožíváme při slovu
„muslim“, setkali jsme se s nějakými
muslimy osobně? Vždyť Ježíš i za ně
zemřel. Má s nimi svůj plán v Ev-
ropě? Jistě! Ale rozeznají jej křesťané
Evropy? Na okolnostech kolem Je-
žíšova uzdravení slepého (Ev. Jana 9
kap.) lze dobře vidět, že ani učední-
ci, ani farizeové, ani sousedé, ani
sami rodiče uzdraveného nepoznali,
že při díle je Bůh. Místo radosti mají
strach. Jen Ježíš a uzdravený vidí
Boží moc. Všichni potřebujeme du-
chovní rozeznání, co Bůh, Duch
svatý dělá dnes v Evropě s muslimy
– abychom mohli s Bohem spolupra-
covat; vždyť je miluje tak jako nás.
Bojíme se jich? Je-li láska Kristova 
v srdci, strach mizí (1 J 4,18). Nejsou
všichni muslimové teroristy. Nej-
větší potřeba člověka je: být milo-
ván! Jak veliké je jejich překvapení,
setkají-li se s křesťanem, který nemá
strach, ale lásku. Naslouchejme jim,
jak přemýšlejí, čemu věří a proč,
snažme se vcítit do jejich myšlení. To
je předpoklad vzájemného rozhovo-
ru. Na řadě příkladů misionář
David ukázal, jak je třeba vnímat
různost pohledů obou stran (auto-
matické splývání politiky a nábo-
ženství, Boží vztah lásky k jednotliv-
ci, důvody stvoření člověka, pohled
na zlo ve světě aj.). A podtrhl, že je
třeba směřovat k Ježíši. Má u musli-
mů vysoký kredit. 

Druhá hlavní otázka misionáře byla:
„Jak by měla církev přistupovat 
k muslimům?“ Možná, že k našemu
překvapení je většina muslimů vel-
mi přístupná, když s nimi jednáme
laskavě a určitě. Rádi mluví o Bohu,
chtějí vědět, jak to bylo s Ježíšem,
modlí se za hlubší duchovní pozná-
ní – jako odpověď na jejich modlitby
Bůh k nim posílá křesťany, nebo je
posílá mezi křesťany v Evropě či
jinde. Je typické, že zbožní muslimo-
vé hledají zbožné křesťanské přátele.
A přátelství má veliký vliv. Citoval:
„Nestačí znát Bibli, musíte znát také
lidi, ke kterým jdete“ (C.H.Marsh).
Jak je poznáme? Jednak naslouchejte
svým muslimským přátelům, pečli-
vě studujte dobré knihy o islámu od
muslimských a křesťanských auto-
rů, naslouchejte těm, kdo žili mezi
muslimy a naslouchejte Duchu sva-
tému. Stát se jejich důvěryhodnými
přáteli, kteří neútočí na Korán ani
Mohameda, ale sami žijí praktické
křesťanství. Věnujme muslimským
přátelům Bibli v jejich rodném jazy-
ce a modleme se za ně vroucně.
Druhým hlavním řečníkem byla Dr.
Ida Glaser z Oxfordu. Její první téma
bylo: „Jak muslimové vnímají křes-
ťanství.“ Především se dnes máme
ptát muslimů samotných. V období
vzniku Koránu se objevují rozdílné
pohledy na křesťany a křesťanství,
které odráží různé vztahy mezi
muslimy a křesťany během Moha-
medova života. Lze rozlišit pět stá-
dií, podle toho v jakém mocenském
vztahu je Mohamed vůči svému
okolí. Začátky se vyznačují předpo-
kladem, že Mohamedovo poselství
je zcela v souladu s poselstvím křes-
ťanů a židovství a že je židé i křesťa-
né přijmou. Jsou přece „lid knihy“.
Postupně získává moc a po dobytí
Mekky, když islámská vláda byla
ustavena nad celou oblastí, jeví se
křesťanství jako konkurent v boji o
moc. Tradice vypráví, že Mohamed
píše okolním vládcům včetně by-
zantského císaře dopisy, v nichž je
vyzývá k přijetí islámu. Muslimové
vždy spojovali náboženství s úze-
mím, politikou a mocí. Vnímají
obecně každého Evropana jako křes-
ťana a soudí křesťanství podle toho,
co tam vidí. Rozlišení, že není Evro-
pan jako Evropan, jim dělá velké
potíže. V Anglii muslimové hledají
opravdové křesťany a drží se stra-
nou sekulární společnosti. V islám-
ském světě řeší otázky menšin,
včetně křesťanů, jak vůči nim uplat-
nit svoji moc. Jsou-li křesťané hroz-
bou, je třeba s nimi bojovat. A stále
platí povinnost rozšiřovat území
islámu.
Druhá přednáška dr. Glaser měla

téma: „Ježíš - muslimský prorok,
nebo křesťanský Bůh?“ Muslimy
Ježíš přitahuje, milují jej, nepochy-
bují, že je jedním z proroků, dokon-
ce předposledním, ač ne větším než
Mohamed. Proto se zajímají o vše 
s ním spojené. Zde je i možnost
navázání rozhovoru, i když „islám-
skými brýlemi“ vidí Ježíše jinak, než
je v Bibli. Korán nepřipouští, že by
Bůh měl syna a také popírá, že Ježíš
zemřel na kříži. Naopak jej Bůh vzal
k sobě do nebe a místo Ježíše byl
ukřižován někdo jiný. O celé Bibli
muslim tvrdí, že byla zfalšovaná, že
není původní knihou. A on čte z tří
dopisů od Boha (Starý zákon, Nový
zákon, Korán) až ten poslední, tj.
Korán. Co přivede muslima k Pánu
Ježíši Kristu? Jen ON sám! Proto ať je
Ježíš tím nejčastějším předmětem
rozhovoru s muslimem, ať nechybí
upřímné přátelství a příkladný život
podle Bible. 
Na osmi velmi zajímavých dopro-
vodných seminářích, na které se
účastníci konference přihlásili, vy-
stupovali kromě dvou hlavních
přednášejících ještě Pavel Černý,
Pavel Hošek a Jiří Bukovský, který i
komentoval film o Íránu.
Konference vyjádřila poznání křes-
ťanů včas se zabývat náboženským
napětím v evropském prostoru a
hledat biblická řešení. O této konfe-
renci bude i v dalším čísle časopisu
Theologia vitae.
Na základě materiálů pro ETK a vlast-
ních poznámek připravil

Jan Valeš st.

církev a islám
evangelikální teologická konference 2012
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Tiskne Grafotechna 
Distribuci provádí: 
* V zastoupení vydavatele společnosti
Mediaservis s.r.o., Zákaznické Centrum,
Vídeňská 995/63, 639 63 Brno nebo P.O.
Box 63,  639 63 Brno. Příjem objednávek:
tel: 541 233 232, fax: 541 616 160, e-mail:
predplatne@mediaservis.cz. 
Příjem reklamací: tel: 800 800 890. Smluv-
ní vztah mezi vydavatelem a předplatite-
lem se řídí Všeobecnými obchodními
podmínkami pro předplatitele. 
Objednávky do zahraničí zajišťuje Media-
servis s.r.o., administrace vývozu tisku,
Paceřická 277/3/1, 193 00 Praha 9, tel:
+420 271 199 250, fax: +420 271 199 902
*A.L.L.Production s.r.o., Poděbradská 24,
190 00 Praha 9, tel.: 234092851
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