
Povolání ke SvAtoSti

„Ale jako je svatý ten, který vás

povolal, buďte i vy svatí v celém

způsobu života. vždyť je psáno:

`Svatí buďte, neboť já jsem svatý“

1 Pt 1,15-16 
Životní styl křesťana je něčím, o čem
Bible často v různých souvislostech
mluví. Výzva apoštola Petra je
vybídnutím k tomu, aby křesťanský
charakter života nepostrádal pří-
vlastek svatý. Jako by nám tu Boží
slovo chtělo povědět, že to, čeho si
lidé nejdříve všimnou, nejsou infor-
mace, které jim předáváme, ale
život, který žijeme. Povolání ke sva-
tosti je vybídnutím k  tomu, aby
křesťanský život nepostrádal nejen
správnou formu, ale i hodnotný
obsah. Laťka je přitom nastavena
vysoko s odkazem na Boží svatost.

Bůh je tím, kdo život křesťana for-
muje do podoby biblické svatosti.
Prostředky, které k  tomu používá,
jsou rozmanité, ale výsledek stejný -
život, který je pro nevěřící okolí
světlem ukazujícím k  Bohu. Boží
láska, kterou Bůh zjevil skrze oběť
svého Syna Ježíše Krista, je tou nej-
větší motivací na cestě ke svatosti.
„Víte přece, že jste z prázdnoty
svého způsobu života, jak jste jej
přejali od otců, nebyli vykoupeni
pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo
zlatem, nýbrž převzácnou krví
Kristovou“(1 Pt 1,18-19a). Boží láska
je přitom láska trpělivá a vytrvalá
zvláště tam, kde cesta ke svatosti
pro nás není cestou snadnou.

Martin Legát
Kazatel CB Hradec Králové

Evangelický
týdeník
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Poselství k neděli oculi

Jistě každého evangelíka překvapilo
a na první pohled zarmoutilo, jak
podle posledního sčítání lidu klesl o
polovinu počet těch, kteří se hlásí 
k Českobratrské církvi evangelické.
Roku 2001 celkem 117.212, roku 2011
celkem 51.934. Abychom se nedali
vyrážet z mysli, mám pro sebe i pro
čtenáře k této statistice několik
poznámek.
Je to Boží soud nad naší polovičatos-
tí, sebespokojeností a nevýrazností.
Nebyli jsme nejen jako jednotlivci,
nýbrž i jako společenství soustředě-
ni na tu jednu drahou postavu - na
Pána Ježíše Krista a následování jeho
cesty. Nesvítili jsme jako město na
hoře ležící. Zbožnost nám byla spíše
jen jakousi dekorací všedního dne. 
V praxi jsme se neodlišovali od
svého okolí pravdivostí, ochotnější

službou, radostností a pevnou na-
dějností. Není divu, že jsme ztráceli
věrohodnost. Mnozí proto zvolili
věřit na vlastní pěst.
Sáhl jsem po knize A. Zahna „Aus
dem Leben eines reformierten
Pfarrers“ („Ze života reformované-
ho faráře“). Tam jsem se dočetl, že
kolem roku 1850 byl v Magdeburku
sbor s počtem duší 4.-5.000. A jaká že
byla v nedělních službách Božích
návštěva? Kolem 50! Byla potíž najít
osoby pro volbu do staršovstva.
Sbor byl odkázán jen na malý hlou-
ček lidí. Platilo za vědecké posmívat
se křestanství. To nepřipomínám
proto, abychom si úlevně řekli: tak
zlé to s námi ještě není. Připomínám
to pouze proto, že kolikrát už zde
byly časy takové vyprahlosti. Evan-
gelium má však v sobě tak živý

náboj, že opět vyšlehne s novou
silou a naléhavostí, s čerstvým živo-
tadárným obdarováním. Neztrácej-
me proto naději, zvěstujme věrně a
srozumitelně evangelium Pána Je-
žíše Krista a neustávejme na mod-
litbách za novou, poslušnější cestu
církve.
Buďme si vědomi toho, že tzv. athe-
ismus, který nás obklopuje, jak uká-
zal už prof. Halík, je v hluboké krizi.
Sám sebe vyprázdnil a ztrapnil se do
lhostejnosti. Kde jsou ty časy, kdy
přesvědčení atheisté na úrovni zápa-
sili s věřícími. Dnes jsme kolikrát
svědky toho, jak v televizních dota-
zech přicházejí neuvěřitelně naivní
otázky a obvinění církví. Přitom vět-
šina tazatelů si ani Bibli nepřečetla.
Také nevědí a nechtějí vědět, že řada

několik poznámek k umenšování církve

ZAoStřeno nA blíZko

A sice v televizním pořadu Barbory Tachecí, nač se mj. ptala poslance
Martina Ratha a jak on odpovídal:

* Vy asi ty české církve obecně rád nemáte a
hlavně proti tomu zákonu o vyrovnání bude-
te bojovat do poslední kapky...je to pravda,
nebo ne?
Je to pravda. Víte, mně přijde naprosto
nehorázné, že v  době, kdy vláda tvrdí, ne-
jsou peníze, musí se šetřit, lidem se snižují
platy, všechno zdražuje, najednou přijde 
s tím, že dají katolické církvi zhruba asi 80
miliard v hotovosti a dalších asi 50 miliard
na majetcích.

* Pro jiné lidi, třeba pro mne, přijde nehorázné něco ukrást. A pak to
nevrátit.
Josef II.  – kam bychom měli jít v tom vracení? A my jsme jim to vrá-
tili. Už dávno. V 90. letech byla vlna restitucí. A nevraceli jsme niko-
mu všechno. I moje rodina dostala v restitucích jen část a větší část
jsme nikdy nedostali. České lékařské komoře například nebylo vrá-
ceno vůbec nic. Jaký je rozdíl mezi tím a katolickou církví? Bylo zcela
správné v 90. letech učinit první vlnu restitucí pro lidi i pro církev a
tím to mělo skončit.

* Máte pohnutky říci, že vrátit majetek církvím bylo nemorální... A vy
jste vykladačem morálky?
Já jsem nechtěl zabíhat do historických reminiscencí, ale neměla by
katolická církev vracet majetek těm, kterým jej také ukradla, statisí-
cům lidí, které třeba upálili, čarodějnicím... vracet to, co v  dějinách
ukradla lidem, a nebylo toho málo.

* Pane hejtmane, už jsme to ukončili...

Byl to jen výsek z celého rozhovoru, který se ubíral i jiným směrem.
Ovšem vydatný. Pozoruhodné bylo i to, že paní redaktorka hovořila
zásadně o „církvích“, kdežto poslanec Rath o Římskokatolické církvi.
Jeho odpovědi, a v případě církví i demagogické teze, jsou pak celko-
vě kouzelné bez dalšího komentáře.

-kar 

Slyšeli jsme jinde

Názornou ukázkou sporné
kompetence vládní garnitury
byl nejen exministr kultury
zubař Jiří Besser, jenž odstou-
pil za podivných okolností. Je-
ho nástupkyně, učitelka Ale-
na Hanáková, nedokázala vy-
světlit zákon o majetkovém
vyrovnání s církvemi v rozho-

voru na ČT 24, zejména pak pohořela v  rozhovoru
s komentátorem Martinem Veselovským, když měla vy-
světlit, jakým způsobem se došlo k propočtu restitučních
134 miliard. Část rozhovoru k této záležitosti uvádíme.

* Dojde ke zveřejnění vydávaných nemovitostí majetku církví?
V této chvíli tento seznam není... není.

* Není? Tak mi popište ten systém, jak se došlo k oné částce,
která je v současné době v návrhu zákona v poslanecké sně-
movně.

Ráda bych k tomu chtěla podotknout, že v průběhu toho
vyjednávání jsem u toho nebyla, takže vám nemohu
přesně říct, jak k tomu došlo.
.
* To je jeden z nejzákladnějších zákonů této koalice a vy jako
členka vlády a ministryně kultury tady sedíte a říkáte, že neví-
te, jak se došlo k těm částkám. A to je zároveň zásadní výhrada
opozice, že vláda dává, nebo se chystá dát církvím příliš velkou
částku peněz. Tak na čem postavíte svůj argument...?
Postaven je na propočtech, které já tady momentálně u
sebe nemám.

* Ale věříte jim.
Ano, věřím jim.

* Takže jestli tomu dobře rozumím, vy jako ministryně kultu-
ry nevíte, jak se došlo k  těm částkám, které jsou napsány
v návrhu zákona.
Já v této chvíli vám je přesně neřeknu.

-kar

Římskokatolický kostel v Pekingu - viz str. 2
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Ministryně u zpovědi
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RASiSMuS Je neSluČitelný S křeSťAnSkou víRou
Vídeň (epdÖ). Na Náměstí hrdinů ve Vídni byla 27. ledna vzpomínka na
oběti holokaustu. Přesně před 67 roky byl osvobozen koncentrační tábor
Auschwitz-Birkenau. Biskup Evangelicko-luteránské církve v  Rakousku
Michael Bünker při této příležitosti řekl: „Kdo zapomene na oběti, zabíjí je
dvakrát!” „Tajemství vykoupení znamená vzpomínku,“ citoval z Talmudu.
Biskup dále zdůraznil, že vzpomínka na provinění národních socialistů,
speciálně v Auschwitz, je důležitým předpokladem pro odvážné a solidár-
ní konání dnes. 

HeSlo 34. kiRcHentAgu v HAMbuRgu Znie: 
„toľko, koľko PotRebuJeš“
Hamburg (www.kirchentag.de). 34. nemecké evanjelické cirkevné dni -
Kirchentag, ktorý bude od 1. do 5. mája 2013 v Hamburgu, má už svoje
heslo. Je ním starozmluvný biblický verš z 2. knihy Mojžišovej, 16.-tej kapi-
toly, 18.-ty verš: „Toľko, koľko potrebuješ.“ Rozhodlo o tom predstavenstvo
Kirchentagu v  Erfurte. Tento nosný biblický verš sa nachádza v  staro-
zmluvných dejinách, keď hladujúcemu izraelskému národu počas jeho pre-
chodu púšťou padá z neba manna. Na konci má každý toľko, koľko potre-
buje. „To je božský princíp každodenného chleba,“ povedala teologička,
ktorá vedie ústredie Kirchentagu vo Fulde. Prezident Kirchentagu Gerhard
Robbers označil heslo ako „útechu“ a „povzbudenie“ a  zároveň aj ako
„výzvu“, aby sme sa prispôsobili „výzvam času“. Spolu s  heslom určilo
predstavenstvo Kirchentagu 2013 biblické texty pre služby Božie a biblické
hodiny, schválilo podmienky spolupodieľania sa na programe, ktoré budú
spolu s pozvánkami dostupné od marca na internetovej stránke kirchenta-
gu - www.kirchentag.de.

beRlínSke ciRkvi SA StAvAJú PRoti ZAobcHádZAniu S AZylAntMi
Berlín (ENInews). Kresťania rôznych denominácií sa so skupinami bojujúci-
mi za ľudské práva postavili proti výstavbe na Brandenburskom letisku
v Berlíne. Plánovaná je totiž výstavba zariadenia na zadržanie azylantov pri
vstupe do Nemecka. Jej rozloha je plánovaná na 1000 metrov a má sa otvo-
riť už v júni tohto roku. Toto zariadenie by slúžilo na zabránenie vstupu azy-
lantov na nemeckú pôdu, kým by sa počas 48 hodín preverili žiadosti
a vynieslo rozhodnutie o následnom postupe.

kReSťAnSké AgentúRy PoMáHAJú tiSícoM
PoStiHnutýcH ZáPlAvAMi nA FiJi (Fidži)
(ENInews). Kresťanské agentúry pomáhajú tisícom postihnutých ľudí na
Fiji, ktorých zastihli minulotýždňové záplavy. Západná časť hlavného ost-
rova Fiji – Viti Levu bola postihnutá záplavami, ktoré si vyžiadali 6 obetí.
Medzi nimi bola štvorčlenná rodina, ktorej dom sa zrútil pri zosuve pôdy.
Takmer 3500 ľudí je odkázaných na 74 evakuačných stredísk riadených cirk-
vami a lokálnymi autoritami. Dočasná vláda na Fiji vyhlásila stav pohoto-
vosti v  postihnutej oblasti. Tropické dažde z  23. januára potopili viacero
budov a spôsobili škody v hodnote 18,7 milióna amerických dolárov. V ob-
lasti zničili aj polovicu úrody a dobytka.

kReSťAnSko-MoSliMSký diAlóg
(www.oikumene.org). 24. – 27. januára zorganizovala Svetová rada cirkví
v spolupráci so Stredovýchodnou radou cirkví v Antelii (Libanon) stretnu-
tie na tému „Kresťansko-moslimský dialóg o kresťanskej prítomnosti a sve-
dectve v  arabskom svete“. Zúčastnili sa ho zástupcovia cirkví, učitelia
a mladí ľudia zo štátov Stredného východu. Stretnutie reflektovalo pohyb
známy ako „Arabská jar“. Diskusia sa zamerala na tri hlavné témy: Dopady
„Arabskej jari“ na kresťanov a  moslimov, Súčasnosť a  budúcnosť občian-
skych modelov v arabskom svete a Vzájomná spolupráca na zachovaní slo-
body a spravodlivosti. Zúčastnení sa zhodli v tom, že veľkú úlohu tu zohrá-
va mládež. Preto jedným zo záverov rokovania bolo postarať sa o zabezpe-
čenie vzdelávacích materiálov, ktoré pomôžu k lepšiemu poznaniu a poro-
zumeniu medzi kresťanmi a  moslimami. Podľa oficiálneho vyjadrenia
zúčastnených „...je prítomnosť poznačená rastom spoločnej nádeje pre novú
realitu. Ak bude arabská spoločnosť stavať na ľudskej dôstojnosti, je to
základ pre vzájomné spolužitie, rôznosť a  rešpektovanie druhého v  jeho
odlišnosti.“

inštAláciA MARiAnA ČoPA v PRAHe
(www.ecav.sk). V Chráme svätého Michala V Jirchářích v Prahe 5. februára
inštalovali nového zborového farára Slovenského evanjelického augsbur-
ského vyznania cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. v Českej republi-
ke Mariána Čopa. Pre cirkevný zbor sa rok po tom, ako predchádzajúci zbo-
rový farár Dušan Tillinger odišiel na svoje ďalšie pôsobisko v Kanade, skon-
čilo provizórium. Inštaláciu Mariána Čopa vykonal generálny biskup
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik. Kázal
na text 1.-ej knihy Kronickej, 28.-mej kapitoly, 20.-teho verša: „Neboj sa a
nestrachuj!“ Lebo „Hospodin – Boh, môj Boh bude s tebou. Nezanechá ťa,
ani ťa neopustí!“ Veriacemu ľudu sa prihovoril aj generálny dozorca Evan-
jelickej cirkvi a. v. na Slovensku Pavel Delinga. 4.-ho februára večer sa ofici-
álne stretlo Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku s  Predsedníctvom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
v  Českej republike. Prítomný bol aj novozvolený, ešte neinštalovaný su-
perintendent Marián Čop. Obe strany vyjadrili záujem pracovať na uzatvo-
rení partnerskej zmluvy medzi oboma cirkvami. Okrem podpory sloven-
ského zboru by zakotvovala užšiu spoluprácu vo vieroučných otázkach, pri
výchove a vzdelávaní kaplánov a ostatných duchovných, modlitebnú pod-
poru a podporu misijnej práce.

Ekuména vo svete

Z církví doma i ve světě

světově uznávaných vědců či uměl-
ců jsou věřícími lidmi.
Žijme jako svobodní lidé, kteří
uvěřili Osvoboditeli Ježíši Kristu.
Jestliže jsme ho poznali jako prav-
du a život, pak jsme nejsvobodněj-
šími občany v České republice. Žij-
me a rozhodujme se podle toho.
Nestaňme se ubožáky vlečenými
veřejným míněním, jednáním své-
ho okolí, módou, konzumentstvím,
majetkem, kariérou a mocí. Mějme
odvahu k odlišnosti, která zprvu
provokuje, ale nakonec budí zvě-
davost a přitahuje. Uniformity
mají lidé po dvou totalitách až po
krk. Buďme proto vděčni za malič-
ké ostrůvky alternativního smýš-

lení a způsobu života. Např. mladí
lidé, na něž si kolikrát jen stěžuje-
me, se začínají zajímat o poctivou
vědu nebo umění. A co víc, objeví
se dobrovolníci ve službě postiže-
ným a nemocným, dokonce se hlá-
sí ku pomoci umírajícím v hospi-
cech. Podporujme je a modleme se
za ně.
Pěstujme vážný, nejen zdvořilostní
ekumenismus. Pro lidi kolem nás je
rozdělení církví pohoršením. Veli-
kým pokrokem je už to, že na sebe
nesočíme, že si vážíme zbožnosti
jiných církví a spolupracujeme na
sociálně a celosvětově pomocných
akcích. Jde ještě o to, společně pro-
myslet, prověřit a promodlit zásad-
ní věroučné a praktické otázky,

např. společnou účast při stolu
Páně. Není křesťanské církve, která
by se nemohla něčemu přiučit od
jiné křesťanské církve, a není takové
církve, která by nemohla jinou
něčím obdarovat. Jinak se nebojme
různosti v důrazech a podružných
věcech. Pravá jednota může být jen
v různosti, nikoli v uniformitě.
To je několik (ne)souvislých pozná-
mek pro zamyšlení i povzbuzení po
této statistické zprávě. Důvěřujme
vedení Pána Ježíše Krista, nepodlé-
hejme sklíčenosti a postupujme sta-
tečně kupředu. On sám kráčí před
námi a razí nám cestu do budouc-
nosti.

Jan Pokorný

několik poznámek k umenšování církve
Dokončení ze str. 1

“Přítomnost křesťanství v Číně byla
před Západem utajená mnoho ro-
ků,” říká Wenguang Huang v před-
mluvě svého překladu knihy “Bůh
je Červený: Tajný příběh, jak křes-
ťanství přežilo a prosperovalo v ko-
munistické Číně”. 
Autorem knihy je disident Liao
Yiwu. Jeho poslední kniha ho do-
stala do vězení.
Wenguang informuje, že v Číně je
navzdory pevnému komunistické-
mu režimu okolo 70 milionů aktiv-
ních křesťanů. Křesťanství je nyní
největším oficiálním náboženstvím
v Číně na rozdíl od minulosti, kdy
bylo tvrdě potlačováno. 
Kniha poskytuje několik příběhů
odvahy a víry v extrémně zlých
podmínkách.
Nejpoutavějším příběhem knihy je
zřejmě příběh Dr. Suna, který opus-
til úspěšnou kariéru ministrova
osobního chirurga a vydal se pomá-
hat lidem z chudinských komunit 
v odlehlých vesnicích Yi a Miao.

Sun představil Liaa mnoha lidem,
které by sám neměl šanci nalézt.

“Bible mě naučila milovat a žít 
v úctě k Bohu. To jsou dvě důležité
kvality, které lidem v Číně chybí.
Převelice mnoho Číňanů udělá co-
koliv za triviální zisk bez ohledu na
morálku, etiku nebo právo,” říká
Sun v jedné pasáži a dodává: „Jak
to můžeme změnit? Můžeme se
spolehnout na komunistickou stra-
nu? Můžeme se spolehnout na pra-
vidla a předpisy vlády? Zjevně ni-
koliv.”
Sun opustil své povolání promi-
nentního chirurga. Byl přesvědče-
ný, že nemůže být křesťanem a
zároveň vládním úředníkem. Místo
toho nyní pracuje v oblastech, kde
je nedostatek lékařů a nejsou zde
nemocnice.
Duch totalismu visí nad každým
rozhovorem. Navzdory tomu, že 
v Číně jsou státem schválené církve,
mnozí odmítají být jejich součástí

a dávají přednost tajným bohosluž-
bám ve vlastních domech a na
jiných místech.
I když kresťanství poskytuje du-
chovní útočiště, jak říká Liao (který
sám není věřící), klade i několik
závažných otázek. „Způsobí křes-
ťanství - tak jako buddhismus a tao-
ismus – že lidé budou více poddaj-
ní totalitnímu režimu? Čínští učen-
ci momentálně debatují o tom, zda
křesťané odpustili této vražedné
vládě na základě skutečného půso-
bení Boží laskavosti, nebo kvůli
zbabělosti.”
Na druhé straně Liao naznačuje, že
odlehlá místa, která musel navští-
vit, aby našel lidi pro svou práci,
slouží jako uzlové body setkání
Východu se Západem. Navzdory
střetu kultur Liao řílá, že “nyní exi-
stuje nová křesťanská identita, která
je zřetelně čínská.”

Výběr z článku Paula Bennetta, 
(ENInews)

kniha disidenta odhaluje 
“tajnou minulost“ křesťanství v Číně

"Jestliže pronásledovali mne, i vás
budou pronásledovat - jestliže mé
slovo zachovali, i vaše zachovají,"
tak vyjádřil český ekumenický pře-
klad Ježíšův proslov k učedníkům.
Kralická Bible to říká trochu ji-nak:
"Poněvadž se mně protivili, i vám
se protiviti budou, poněvadž řeči
mé šetřili, i vaší šetřiti budou."
Podle ČEP by jedna věta protiřečila
druhé, zatím co "šetřit" ve významu
"vyšetřovat" tu dává dobrý smysl.
Nadto pohledem do řeckého slov-
níku zjistíme, že u evangelisty pou-
žité sloveso "terein" také znamená
"na něco nebo někoho číhat". Cír-
kevní otec Jeroným, autor latinské-
ho překladu Bible, t.zv. Vulgáty, tu
má sloveso "servare". To sice zna-
mená "zachovávat", ale také "dávat
na něco pozor". "Poněvadž číhali na
každé mé slovo, budou číhat i na
vaše," tak po mém soudu to asi
evangelista myslel. Je tu ovšem
ještě jedna možnost: že by se byl
Ježíš uchýlil k ironii. Asi tak, jako
když někdo něco zkazí a my zvolá-
me: "To se ti tedy povedlo!" Nu u
Marka, Matouše, Lukáše bych si tu
ironii dovedl představit, u Jana
sotva. Nezapadá to do jeho stylu.
Někdo může namítnout, proč se tě-
mito věcmi dnes vůbec zabývat. Je

to ještě aktuální? Číhá snad dnes
někdo na každé naše slovo, tak jako
farizeové a zákoníci číhali na Ježí-
šovo? Řekl bych, že tak úplně od
věci to není. Vezměme si ty dnešní
boje za církevní restituce. Čeští kri-
tici církví, náboženští indiferenti či
bezvěrci, berou zcela logicky cír-
kevní představitele za slovo. A kdo
by se jim mohl koneckonců divit?
Předlistopadový režim učinil církve
chudými. Neměly by tedy být
vlastně rády? Vždyť Ježíš Kristus,
Pán církve, viděl v bohatství pře-
kážku pro vstup do království ne-
beského - oč více v případě církve
než v případě jednotlivce! - a ona,
oné překážky zbavena, si ji chce
opět postavit do cesty.
Na slovo učedníků Ježíšových se
však dává dobrý pozor i v jiných
otázkách, například je-li řeč o po-
měrech ve společnosti. Jen zkuste 
v rozhovoru vyjádřit svůj názor, že
statky by se měly spravedlivěji roz-
dělovat, že by bohatí nemuseli tolik
bohatnout a chudí neměli dále
chudnout, a hned máte na krku ob-
vinění, že jste socan (u nás je to
pořád ještě nadávka). Učinil jsem
jinou zkušenost - prosím, v církvi!
Když se svého času u nás rozhodo-
valo o tom, zda v Brdech instalovat

americký radar či proti němu pro-
testovat, snažil jsem se, z víry, o to,
aby se touto rozporuplnou věcí za-
býval synod. A hle, za tímto návr-
hem se hledal jakýsi podivný záměr
s nevysloveným otazníkem, komu
tím vlastně sloužím. Nebo řekněte
někde, že Bible a Korán jsou dvě
rozdílné knihy, že nemají tutéž funk-
ci, protože Korán byl celý vnuknut
Mohamedovi a každý verš tu má
stejnou platnost, zatímco z Bible
musíte Slovo Boží vytěžit exegezí a
Nový zákon může za určitých okol-
ností popřít Starý.A jste antiislamis-
ta, politicky nekorektní kazimír.
Ještě můžete být rád, že nebudete
za to terčem kritiky u některých
křesťanů.
Myslím, že netřeba uvádět další
příklady. Ostatně ono hrozí jiné
nebezpečí, církvi i světu. Kdežto
farizeové a zákoníci pitvali Ježíšova
slova, zda by se v nich nedalo najít
rouhání, dnes se to slovo pitvá, zda
by se nedalo vyložit obrazně, sym-
bolicky, čímž by se tak z něho odfilt-
roval sociální důraz a jeho nepří-
jemný dopad do dnešního konkrét-
ního života.

Jaroslav Kraus, 
Mariánské Lázně

nad J 15,20

nAd biblí



2. uČebnice Modlitby
(ModlitbA Páně)

V předchozí části písmáckého kout-
ku o modlitbě jsme to vzali od začát-
ku – od Tóry. A v té části Písma je
pramenem modlitby přímluva za
druhé lidi v situaci Božího hněvu.
Tóra nenabízí teorii o modlitbě,
nýbrž příklady modliteb. Dnes se
dostáváme k příkladu nad všechny
příklady – k modlitbě, která je pro
modlitebníky mnoha generací ces-
tou, která je vede dál a blíž k Bohu.
V Lukášově podání (L 11,1-4) je tato
modlitba přímou odpovědí na pros-
bu: Nauč nás, Pane, modlit se. Také
u Matouše (Mt 6,5-17) má modlitba
toto pedagogické poslání. Správně
používat tuto modlitbu tedy zname-
ná považovat ji za učebnici. Jistě je
to slabikář modlitby, podle zkuše-
ností svých i dalších mám však za
to, že je to také čítanka pro pokroči-
lé. Jedna žena z našeho sboru mne
zrovna minulý týden upozornila:
Modlíme se tu modlitbu společně
takovým tempem, že ji akorát stih-
neme říct a nic víc.

NEJdůLEžITěJší PROsBy

NAšEHO žIVOTA

V dějinách výkladu vidíme členění
buďto na šest proseb nebo na sedm.
Rozdíl je v tom, zda slova „ale zbav
nás od zlého“ považujeme za dru-
hou část předchozí prosby (pak jich
je celkem šest), nebo za samostatnou
prosbu (pak jich je celkem sedm).
Augustin (354-430) doporučuje vý-
klad Cypriánův (†  258), který zde
vidí sedm proseb, podobně Tomáš
ze Štítného (cca 1333 – 1401), Jan
Hus († 1415), Martin Luther (1483-
1546), Dietrich Bonhoeffer (1906-45)
nebo Fr. Zdychynec (1889-1954).
Šest proseb má vedle Jana Zlatoús-
tého († 407) Kalvín (1509-64) a také
A. Adlof (1861-1927) nebo John Stott
(1921-2011). Tímto čtenáře odkazuji
na výklady uvedených autorů, které
jsou všechny dostupné v češtině.
Já osobně se kloním k členění šesti
proseb: druhá část šesté prosby je
spojkou „ale“ těsně napojena na
předchozí větu, týká se stejného
tématu a také celá modlitba má zře-
telně dvě části (každou o třech pros-

bách) a sedmá prosba by toto členě-
ní spíše narušovala než podtrhova-
la. První polovina modlitby Páně
má podobu imperativů „posvěť se –
přijď – staň se“, které jsou v řečtině
ve tvaru 3. osoby jednotného čísla,
tedy ve tvaru, který český jazyk
nemá. Překládáme je jako imperati-
vy 2. osoby, ale je přitom jasné, že
adresátem není „ty“, nýbrž „jméno“
ať se posvětí, „království“ ať přijde,
„vůle“ ať se stane. Tyto tři prosby
soustředí naši pozornost mimo nás
na starosti, které nejsou člověku
vlastní. Naproti tomu další tři pros-
by vystihují základní lidské potřeby
a jsou řečeny ve tvaru imperativu 2.
osoby: „dej – odpusť – ne-uveď, ale
vysvoboď“.
Modlil se Ježíš také těmito slovy? Co
dalšího vedle šesti vět Ježíš svým
učedníkům předal? Evangelista Jan
Ježíšův modlitební život víceméně
zamlčuje, když zmiňuje pouze
jednu jeho veřejnou modlitbu (J
11,41-42) a zápas před ukřižováním
v zahradě Getsemane nahrazuje
modlitbou na chrámové hoře (J 17).
V této tzv. velekněžské modlitbě do-
stává nejvíce prostoru první a
poslední prosba: posvěť se jméno
tvé (J 17,17-19 a důraz na Boží jméno
v 17,6.11-12 a 26) a zbav nás od
zlého (verše 12 a 15). Prosba „přijď
království tvé“ má podobu přímlu-
vy za učedníky a „ne za tento svět“.
Nejvíce o Ježíšově modlitebním
životě mluví evangelista Lukáš (L
3,21; 5,16; 6,12; 9,18.28n; 11,1; kap.
22), podle kterého také Ježíš o mod-
litbě dost vyučoval (L 6,28; 11,2; 18,1
a 18.10nn; 19,46; 20,47). Získáváme
obraz Ježíše, který pravidelně (zřej-
mě denně či vícekrát za den) poode-
jde od učedníků, a oni vědí, že se jde
modlit. Neslyší jeho modlitby, ale
vidí, že se modlí. Sami mezitím
mluví o tom či onom (L 9,28-29 nebo
11,1-2). Nesdílí s nimi své modlitby,
ale sdílí s nimi důležitost modlitby.
Dvojí poučení z Ježíšovy modlitby je
jasnější než ta všechna ostatní. To
první vystihuje Martin Luther hned
v úvodním slově svého výkladu z
roku 1519: Čím méně slov, tím je
modlitba lepší. Málo slov a mnoho
smyslu, to je křesťanské, mnoho
slov a málo smyslu je pohanské. To

druhé poučení je také jasné: nejprve
Boží „starosti“, pak ty naše.

šEsT PROsEB

Po vzoru Husa, Luthera a dalších se
pokusím o stručný výklad každé
prosby.
Prosba „posvěť se jméno tvé“ staví
do centra naší pozornosti svatost
Božího jména. Čtěme žalmy, Eze-
chiele a další proroky a uvidíme, že
svatost Božího jména je často důvo-
dem k činu člověka, ale ještě více 
k Božímu jednání. Proto Boha prosí-
me, aby v této věci jednal. Nesouhla-
sím tedy s Lutherem, který tuto
prosbu vykládá jako výzvu křesťa-
nům k úsilí o svatý život. To by to
Ježíš kázal a ne vyslovoval v modlit-
bě. Spolu s církevním otcem Cypriá-
nem si myslím, že v modlitbě prosí-
me Boha o jeho díl práce, který
nikdo z lidí nezastane. Proto pova-
žuji za významné spojit tuto prosbu
modlitby Páně se slovy, které Ježíš
vysloví ve velekněžské modlitbě: A
sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni
byli v pravdě posvěceni (J 17,19).
Prosba „přijď království tvé“ nava-
zuje na hlavní téma Ježíšových
kázání. Podstatou Božího království
je příchod krále. Prosba je tedy
výzvou: Králi, přijď! Tato výzva mě-
la jedinečný význam v době Ježíšo-
va pozemského působení. Ani dnes
však není zbytečná, vždyť očekává-
me návrat krále.
Prosba „staň se tvá vůle“ je součástí
velkého biblického tématu hledání
Boží vůle (Ř 12,2), hledání Boha
samého (Ž 119,2) a dělání Boží vůle
(Mt 7,21-27). Často ji vyslovujeme `v
situaci, kdy si nevíme rady: Vidím
to tak a tak, ale nevím, jaká je tvá
skutečná vůle, a proto prosím buď
vůle tvá. Pokud se však chceme
držet Ježíšova příkladu, jak on se
tuto prosbu modlí, musíme vzít
vážně modlitební zápas v Getsema-
ne v předvečer ukřižování, Mt
26,37-46. Slova "staň se tvá vůle"
jsou konečným rozuzlením, jsou
tečkou za hledáním. Nejde nutně o
hledání Boží vůle, nýbrž o hledání
odvahy k jednání podle Boží vůle.
Ježíš tuto prosbu vyslovil ne proto,
že Boží vůli neznal (jak se to stává
nám), nýbrž právě proto, že ji znal.

3ET-KJ

Domnívám se tedy, že pro Ježíše tato
prosba měla své místo v závěru
„hledání Boží vůle“, nikoli na začát-
ku. Tato prosba nesmí být naším
alibi.
Prosba „chléb náš vezdejší dej nám
dnes“ otevírá druhou část, přechází-
me od „Božích starostí“ k těm
důvěrně známým. Slovo „vezdejší“
zůstává nadále otázkou. Nevy-s-
kytuje se nikde ve starověkých řec-
kých textech, pouze v modlitbě
Páně, ale zato u Matouše i Lukáše. Je
třeba vzít vážně, že slovo je důležité
pro pochopení toho, co Ježíš touto
prosbou myslel. Slovo může odka-
zovat na každodenní nebo naopak v
nějakém smyslu nadpozemský
chléb. Chléb zde zastupuje naše ži-
vobytí, je základní potravinou. Jaký
byl tedy Ježíšův vztah k péči o živo-
bytí? Ovládal řemeslo a dokázal se o
sebe postarat, vděčně přijímal péči
ostatních. Na druhé straně se vysmí-
vá radosti z dostatku a zajištěnosti
(L 12,13-21) a varuje před snahou
chtít dnes vyřešit starosti zítřka (Mt
6,25-34). „Kdo tedy začal být Kris-
tovým učedníkem, má prosit jen o
denní pokrm a neprotahovat pro-
sebná přání do daleké budoucnos-
ti,“ praví Cyprián.
Prosba „odpusť nám naše viny, jako
i my odpouštíme“ podtrhuje důleži-
tost odpuštění. Je třeba o ně prosit. Je
třeba je přijmout. Měřítkem přijetí je
to, zda je můžeme poslat dál (Mt
18,21-35). Bez přijetí nemá prosba
smysl – tuto důležitou životní prav-
du je třeba přijmout. Kdo neodpou-
ští druhým, ať tuto prosbu radši pře-
skočí, ušetří si trapnou chvíli před
Boží tváří; radši ať se zaměří na to,
co mu brání, aby mohl odpustit. 
V této souvislosti doporučuji knihu
Kateřiny Lachmanové Vězení s klí-
čem uvnitř.
„Neuveď nás do pokušení, ale zbav
nás od zlého“ je jediná prosba bojo-
vé kategorie. Jsou prosby, v kterých
něco chceme získat, a pak jsou pros-
by, v kterých se snažíme něčemu se
postavit, něčeho se zbavit. Zde má-
me příklad té negativní prosby:
Stavím se proti zlu a volám Boha na
pomoc, protože sám nestačím.

MOdLITBA PáNě JAKO PŘíMLUVA

Víme, že přímluva je prapůvodním
zřídlem modlitby v Tóře. Leckdy zá-
pasíme, jak a za co se modlit. Vyhlí-
žíme nápovědu od Ducha Božího. A
modlitba Páně poskytuje odpověď,
která je osvobozující. Mohu se za
druhé přimlouvat slovy právě této
modlitby. Nakonec nejde o to mít co
nejpřesnější informace o druhé
osobě. Ježíš mi dal šest témat a jistě
mne budou inspirovat ke konkrétní
prosbě.

POzNáNí BOHA A POzNáNí ČLOVěKA

Ježíš je geniální mentor v tom, jak
stručně a hluboce vyjádřil lidskou
duši ve vztahu k Bohu, naše niterné
pnutí a hledání, základní životní
otázky a dilemata. K hluboce prav-
divému lidskému životu patří to, že
dokážu pojmenovat své základní
prosby a potřeby. A Ježíš mne učí
tyto základní potřeby odsunout na
druhé místo až po těch „Božích sta-
rostech“. Tak se Boží starosti stávají
mým nejdůležitějším zájmem a tě-
kající postmoderní duše nalézá bod,
ke kterému směřuje.
Modlitba Páně odhaluje poznání
Boha a podněcuje lidskou zralost.
Přeji hodně podnětných okamžiků 
s tímto průvodcem krajinou mod-
litby.

Jan Valeš

JAk vStouPit do
inteRnetové diSkuZe?

Zadat: http://www.evangelickyty-
denik.cz/, vybrat si: Diskuze k člán-
kům s Janem Valešem, kliknout na
http://www.evangelickytydenik.cz/
diskuze.html (nebo touto adresou
rovnou začít), zvolit MODLITBA a
jít na Vložit příspěvek.

Není diskutovanější téma než izra-
elsko-palestinský konflikt a v
tomto smyslu je obava vyjádřená
názvem článku Maji Jeancoffové v
ET-KJ č.7-8 (Po atentátu v Oslo –
diskuse je zakázána?) zbytečná.
Zaznívají názory extrémní i velice
rozumné a s přímou znalostí věci.
Za velice nešťastné však považuji
neustálou snahu vracet diskusi do
bodu nula a popírat právo na zříze-
ní Palestinského státu poté, co toto
právo bylo uznáno všemi kromě
krajní izraelské pravice. Mnoho-
krát toto právo deklarovaly rezolu-
ce OSN, orgány EU i všechny
poslední americké administrativy.
Dokonce se nepříliš ochotně vyslo-
vila pro zřízení Palestinského státu
i vláda Benjamina Netanjahua a
její nejradikálnější člen, ministr
zahraničí Avigdor Lieberman po-
chválil nedávno politický přínos
Jordánska a odsoudil nápady ně-
kterých radikálů, aby se za pravou
Palestinu považovalo Jordánsko a
v zájmu etnicky vyčištěného Izraele
začal proces vyhánění Palestinců

do Jordánska. Snaha usuzovat na
složení palestinského obyvatelstva
podle barvy pleti a tvaru lebky s
tím, že se někteří prohlásí za pří-
buzné Egypťanů a jiní Jordánců, ve-
de pouze k politováníhodným po-
kusům obnovit používání nacistic-
kých metod rasového třídění pro
odůvodnění účelových politických
cílů.
Za osvěžující hlas pravdivosti a
křesťanského smyslu pro spravedl-
nost ke všem považuji názor sestry
Hebe Kohlbrugge, který vyjádřila
během své loňské návštěvy v Praze.
Cituji z jejího rozhovoru pro časo-
pis Protestant č.7/2011. Sestru
Kohlbrugge nemůže nikdo obviňo-
vat z antisemitismu či z nepřátel-
ství ke státu Izrael, přesto odmítla
přímé vztahování starozákonních
výpovědí na tento stát:
„Chápu, že tohle si lidé můžou
myslet, ale je to veliké nedorozumě-
ní. Podívejte se, říkat Bůh, Bůh,
Bůh - na tom nic není, to říká i
každý muslim. U vás otázka islá-
mu není ještě tak žhavá, ale už je

jasné, že je potřebí zřetelně vyme-
zit, že náš Bůh je Bohem Izraele.
Samozřejmě nejde o stát Izrael, ale
o lid, který si Bůh vyvolil. Kdyby
mělo vzniknout nedorozumění, řek-
la bych „Bůh Abrahamův, Izákův a
Jákobův“, tak to je nejpřesnější.
Nový zákon odkazuje na Starý zá-
kon. My všichni jsme jako rostlin-
ky zasazené do Izraele. To je půda,
v níž máme růst.
Novodobý stát Izrael, to je spíš
smutná záležitost. Musíme připus-
tit, že Palestincům se v Izraeli děje
křivda. Izrael se měl spokojit s hra-
nicemi z roku 1967, měl se dohod-
nout s Arafatem. Oni si ale mysleli,
že můžou dostat víc, a to nikdy
není správné. Hněv Palestinců má
jisté oprávnění a nemůžeme se na
ně příliš zlobit.“
Tak to by opět mohlo vést k pole-
mice a nové polemice, ale byla by to
diskuse politická, která za normál-
ních okolností vyústí v nějaký kom-
promis. Až bude jednou Palestinský
stát zřízen, neuspokojí jeho podoba
nikoho a Izrael si bude trpce stěžo-

vat, že mu byla učiněna křivda. Tak
to v reálné politice chodí. Biblicky
lze pouze říci, že spatřuje-li Starý
zákon ve vzniku Izraele naplnění
Božích slibů, tak rozpad či zánik
Izraelského státu považuje za spra-

vedlivý Boží soud a trest za selhání
lidu i politických elit. Bylo by pod
úroveň biblického myšlení vysvět-
lovat každý nezdar Izraele mírou
nenávisti jeho nepřátel.

Miloš Hübner

Slovo vzácné a pravdivé

Koutek písmáka o modlitbě 2
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Českobratrská církev evangelická

BOsKOVICE – Ne 9.30 h
Hybešova 9, f. Marek Zikmund
BRNO-HUsOVICE – Ne 9 h
Netušilova 720/26, p. Brno 14, f.
Štěpán Hájek
BRNO-žIdENICE – Ne 9 h
Konečného 6/8, p. Brno 15, f. Pavel
Kašpar, f. Romana Špačková
BRNO I – Ne 8.30 h + 10 h 
Opletalova 600/6, p. Brno 2, f. Jiří
Gruber, f. Olga Tydlitátová
BRNO II – Ne 9 h
Lidická 719/79, f. Jaroslav Vítek, f.
Ondřej Kolář
BŘECLAV – Ne 8.45 h
nám. Svobody 2056/14, a f. Jarmila
Řezníčková
dAMBOŘICE – Ne 9 h
Dambořice č. 73, f. Jana Gruberová
HERšPICE – Ne 9.30 h
Heršpice č. 117, p. Slavkov, f. Jarmi-
la Řezníčková
HRABěTICE – Ne a c 9 h
Šanovská 304, a f. Ondřej Titěra
HUsTOPEČE U BRNA – Ne 10 h
Masarykovo nám. 390/4, a f. On-
dřej Macek
KLOBOUKy U BRNA – Ne 9.30 h
Brněnská 30/218, f. Luděk Korpa
MIROsLAV – Ne 8.30 h a 17 h
Husova 67/44, f. Ondřej Titěra
MORAVsKá TŘEBOVá – Ne 9 h
Svitavská 961/40, f. Alois Němec
NIKOLČICE – Ne 8.15 h
Nikolčice č. 70, a f. Luděk Korpa
NOsIsLAV – Ne 9 h (nešpor-zima 14
h, léto 18 h)
Masarykova 156, f. Ondřej Macek
OLEšNICE NA MORAVě – Ne 9 h
Rovečínská 131, f. Olga Smrčková
PROsETíN U BysTŘICE N PERNšTEJNEM

– Ne 9,30 h
Prosetín u Bystřice n Pernštejnem 
č. 44, f. Jaroslav Coufal
ROVEČNÉ – Ne 9.30 h
Rovečné č. 174, f. Ondřej Ruml
sILůVKy U BRNA – Ne 8.30 h
Kopaninky 184, f. Martina Kadle-
cová
sVITAVy – Ne 9.30 h
Poličská 3, f. Filip Keller
VANOVICE – Ne 9 h
Vanovice č. 60, f. Pavel Freitinger, f.
Lenka Freitingerová
VEsELí – Ne 9 h
Veselí č. 21, p. Rovečné, a f. Ondřej
Ruml, j Martin Litomiský
zNOJMO – Ne 10 h
Rudoleckého 928/15, f. Jana Špina-
rová

Církev bratrská

BRNO BETANIE – Ne 10.30 h
Kamenná 1, a 1. k Jiří Lukl, 2. k Aleš
Kratochvíl
BRNO KOUNICOVA – Ne 9 h
Kounicova 15, k Jan Asszonyi, 2. k
Jakub Škarvan
BRNO KRáLOVOPOLsKá – Ne 10 h
Královopolská 810/74, Brno Ža-
bovřesky, k David Kubíček
KyJOV – Ne 9.30 h
Urbanova 716, k Mirko Tichý
LETOVICE – Ne 9 h
Okružní 13, k. Zbigniew Lipus
TŘEBíČ – Ne 9.30 h
Kpt. Jaroše 638/7, k Karel Šustek

Evangelická církev metodistická

ARCHA BRNO – Bystrc - Ne 9 h
Lýskova ul., f.Jana Křížová

Bratrská jednota baptistů

BLANsKO – Ne 9 h
Svatopluka Čecha 11, k. Michal
Petratur
BRNO – Ne 9 h
Smetanova 20, k. Pavel Coufal

bohoslužby
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EKOLOgICKá sEKCE ČEsKÉ KŘEs-
ťANsKÉ AKAdEMIE zve na úterý 13.
března od 17.30 h do přízemí
kláštera Emauzy (Praha 2, Vyše-
hradská 49) na besedu na téma
"Rozvoj, nebo development? (Pra-
ha a její příroda - pro občany,
nebo pro developery?)" s úvod-
ním slovem Mgr. Ondřeje Mirov-
ského, zastupitele MČ Praha 7. 

(JNe)

Vážená paní Kempe-Voglová, milí
příbuzní, přátelé, bratři a sestry,

Vlastimil Sláma byl zvolen v únoru
1968 předsedou Svazu českobratr-
ského evangelického duchoven-
stva. Tato organizace sdružovala
evangelické faráře a farářky ke spo-
lečenství, vzdělávání a ke vzájemné
solidaritě a pomoci. Vznikla v roce
1952, navazovala na organizaci du-
chovních z doby před válkou a sta-
tečně zápolila se situací církve a
společnosti pod komunistickou nad-
vládou. Vlastimil Sláma měl důvě-
ru členstva pro svou bohoslovec-
kou výraznost, osobní samostatnost
a farářskou věrohodnost. Vstoupil
se Svazem a s jeho výborem do ob-
dobí tak zvaného obrodného proce-
su roku 1968, pro který se vžila idea
socialismu s lidskou tváří. Byla to
doba větší a větší svobody i pro cír-
kev a duchovní. Avšak přepadení
naší země sovětskými a dalšími voj-
sky 21. srpna zasadilo ránu nadějím
toho roku. Vlastimil Sláma a SČED
pokračovali ve svém díle a čelili
omezením, která doléhala z úřed-
ních míst stále víc. 
Vlastimil Sláma se angažoval ve
veřejných věcech, v litoměřickém
tisku, v Klubu angažovaných ne-
straníků, ohlásil, že se nezúčastní
voleb v listopadu 1971. Vyvěsil ve
sborové skříňce závažné prohlášení
Synod svému národu z února 1969,

vystřižené z časopisu Kostnické jis-
kry. Svaz duchovenstva vydal v
lednu 1969 kritické Stanovisko k
vnitropolitické situaci. Vlastimil
Sláma je v německém překladu
poslal příteli do Západního Berlína.
Dne 8. prosince 1971 byl Sláma
zatčen, obviněn z pobuřování a z
poškozování zájmů republiky v
cizině. Po uvalení vazby na bratra
Slámu členové výboru přijeli nav-
štívit paní Helenu Slámovou do
Litoměřic, aby tak vyjádřili svou
solidaritu s Vlastíkem a s ní. Byla to
žena statečná, zásadová a rozvážná,
která stála věrně po boku svého
manžela. Zemřela před několika
týdny a zde se s ní Vlastík, Vy a
mnozí rozloučili.
Soud se konal 23. 6. 1972 v Lito-
měřicích a zasedání se zúčastnilo 14
farářů ze Svazu duchovenstva. Já
jsem byl předvolán jako svědek a
jako jednatel výboru jsem považo-
val za svůj úkol se předsedy Slámy
energicky zastat. Rozsudek byl
vyhlášen až 26. června, kdy už tam
faráři nebyli. Vlastimilu Slámovi
byl udělen podmíněný trest odnětí
svobody na 10 měsíců se zkušební
dobou tří let. Vzhledem ke zmíně-
ným prohlášením je tomu tak, že
bratr Sláma vlastně trpěl zástupně
za synod a za SČED. 
Vlastimil Sláma po soudu pracoval
jako klimatizér v Severočeských
chemických závodech v Lovosicích

a farářem se stal opět až po sameto-
vé revoluci v roce 1991, a to zde 
v Litoměřicích. Dočkal se rovněž
soudní rehabilitace.
SČED a jeho výbor po zatčení bra-
tra Slámy vedl tehdy už bez svého
předsedy svůj zápas dál, ale v roce
1974 byl ministrem vnitra rozpuš-
těn mezi jiným proto, že výbor
odmítl zbavovat členství faráře,
kterým stát odňal souhlas k výkonu
duchovenské služby. 
V navázání na SČED vznikl v roce
1990 Spolek evangelických kazatelů
a ten se na své valné hromadě 29.
ledna 2004 usnesl jmenovat Vlas-
timila Slámu svým čestným předse-
dou. Byl to výraz vděčnosti farářů a
farářek za život a dílo Vlastimila Slá-
my, za jeho statečné postoje, když
byl předsedou SČED, za jeho svo-
bodu a trpělivost v době, kdy ne-
mohl být farářem, výraz vděčnosti
za to, že byl zastáncem svých kole-
gů a kolegyň a že byl nositelem dů-
stojnosti kazatelské a pastýřské
služby evangelického faráře. 
Vážená paní Kempe-Voglová, milí
příbuzní, přijměte, prosíme, projev
účasti Spolku evangelických kaza-
telů nad odchodem Vašeho tatínka
a dědečka. Věříme, že on a jeho
manželka jsou skryti ve věčném
životě v království nebeském. 

Jan Čapek
člen výboru spEK

V Litoměřicích 18. února 2012

PozvánkyRozloučení s farářem vlastimilem Slámou
předsedou SČed a čestným předsedou Spek

PETR MELMUK: děJINy TEXTU A
dOBy sTARÉHO záKONA.
VydAL HUsůV INsTITUT TEOLOgIC-
KýCH sTUdIí. PRAHA 2011, 96 sTRAN,
98 KČ. IsBN: 978-80-904964-2-2.
V  závěru roku 2011 (téměř jako
vánoční dárek) se na knižním trhu
objevila sličná brožovaná publikace
ve fialové vazbě a formátu A5, ze
které budou mít radost zejména stu-
denti prvních ročníků teologie (Sta-
rého zákona). Autorem je absolvent
Komenského evangelické fakulty a
činný farář ČCE dr. Petr Melmuk,
který působí rovněž jako pedagog
HTF UK Praha a Husova institutu
teologických studií. Ten připravil
učebnici k předmětu, který na obou

školách již několik let učí. Nečiní si
vyšších ambicí než poskytnout
(nejen studentům) stručný přehled
poznatků ze dvou úvodových staro-
zákonních podoborů: dobového
pozadí a literárního úvodu. Z  toho
důvodu je učebnice rozdělena na
dvě části: Dějiny starozákonního
textu (40 stran) a Dějiny starozákon-
ní doby (45 stran). Každá část má pět
kapitol, resp. věnuje se pěti téma-
tům. A každá kapitola (téma) má
stejnou strukturu: úvod, celkový
přehled tématu, podrobnější infor-
mace a soupis příslušné české,
německé a anglické literatury. Nad-
pisy jednotlivých odstavců a klíčová
slova jsou zvýrazněny. Z formálního
uspořádání poměrně výrazně vysví-
tá, že autorovi leží na srdci zejména
přehlednost a srozumitelnost před-

kládané látky. A
to je také vedle
stručnosti zá-
kladní charakte-
ristikou Melmu-
kovy knihy. 
Sympatické na ní
je však zejména
to, že cílí na stu-
denty, a to kon-
krétně na stu-
denty, kteří se
s  teologií setká-
vají na fakultě
vůbec poprvé.
Jim předkládá
základní a fun-
dované informa-
ce. Nepředpo-
kládá žádné pre-
dispozice, ne-
chce ohromovat
rozsáhlými teo-
retickými zna-
lostmi ani vstu-
povat do odbor-
né diskuse. Je to
skriptum, tedy

učebnice v  pravém slova smyslu,
která chce přístupnou formou a pře-
hledně roztřídit, tj. uspořádat infor-
mace, které jsou sice známé, ale dnes
již obtížněji pro řadu studentů
dostupné. Vedlejším produktem této
snahy je uvedení do základní odbor-
né terminologie k předmětu. Na
několika místech Melmuk svou
knihu také obohacuje o některé (již
standardní) aktuální údaje ze sou-
časné literatury (na str. 71-84), které
od ostatního textu graficky odlišuje
(tučnou kurzívou). 
Encyklopedičností své učebnice na-
vazuje Melmuk zejména na stále vý-
bornou Bičovu knihu „Ze světa
Starého zákona“ (příp. „Palestina“) a
Kubáčova skripta „Úvod do hebrej-
ského textu Starého zákona“. Důra-
zem na reálie a poučenou reflexí do-
bových souvislostí vypovídají Mel-
mukova skripta o jeho odborné lásce
– dějinách a archeologii. Poměrně
dlouhá souvětí zase prozrazují vliv
literatury z německého prostředí, jíž
je Melmuk formován. 
Solidní práci s  mnoha fakty a pro
studium Starého zákona užitečný-
mi detaily jistě ocení nejen studenti,
ale i laičtí čtenáři Starého zákona.
Lze jen doufat, že Melmukova
kniha snad studentům zabrání při-
pravovat se na zkoušky z pochyb-
ných zdrojů. Vyjadřuji zde vděč-
nost všem, kdo se o vznik této uži-
tečné publikace postarali. A přeji
Melmukově knize, aby se stala
praktickou učebnicí, ke které se stu-
dent (její čtenář) bude rád vracet i
po uplynutí svého studia. Svou sro-
zumitelností a přehledností k tomu
má dobré předpoklady. 
Knihu je možno získat buď v Huso-
vě institutu teologických studií
www.hits.zde.cz, nebo na tel.
+420 233 371 541. 

Jiří Beneš

Recenze

Zemřel 13. února 2012 ve věku 90 let

učitel, básník a redaktor

Josef baštecký
(1844 v Libiši - 13. 3. 1922 v Pusté

Rybné)
Byl synem učitele a sám jako církevní
učitel působil v německé škole v Hab-
řině u Litoměřic, ve Velkém Újezdě u
Mělníka, ve Sloupnici a v Praze u Kli-
menta. 1868 se stal správcem, jednate-
lem a korektorem nakladatelství Spol-
ku Komenského, 1892 rovněž vypo-
máhal jako katecheta klimentského
reformovaného sboru. Ve spolupráci 
s reformovaným farářem L.B. Kašpa-
rem (1837-1901), který spolek vedl, se
věnoval literatuře. Žil chudě a také
tak dožil na faře svého bratra Bohu-
mila Ivana (1856-1943), rovněž básní-
ka, v Pusté Rybné u Poličky.
Napsal "Vínek z květů sionských"
(1866), "Zlatá zrnka" (1870), "Perlič-
ky" (1873), "Dvanáct písní školních"
(1878), "Deset písní ke slavnostem
výročním" (1878), ale známější je "Ly-
ra sionská" (1871 a 1876), "Písně ces-
tou života" (1873 a 1890 spolu s Kaš-
parem), kde jsou jeho texty a překlady
z němčiny a angličtiny. Podobně je
tomu ve "Zpěvníku žalmů a písní du-
chovních" (1877). Jeho příspěvky by-
chom našli rovněž v almanachu "Biblí
k svobodě" (1881).
Redigoval církevní časopisy "Česká
rodina" a "Přítel dítek".
Vděčně vzpomínáme na tohoto
skromného a pilného pracovníka, bez
jehož tvorby si minulé generace nedo-
kázaly církevní zpěv dobře předsta-
vit. Některé jeho písně a překlady
ovšem zpíváme dodnes.

Lásko věčná, čistá,
Ježíši můj,

naděje má jistá,
jen vždy při mně stůj!

Když tíží mě
hříchů mých břímě,
vléváš v duši moji

útěchy símě.
Ó Jezu milý,
naděje má,

veď mě šťastně k cíli,
tam v sídla svá.

(Volně přel. podle Louisy v. Hainové)
Bohuslav Vik


