
trVaLE otEVřEné
mně, tobě…

Zj 3,7-13
„Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý,
který má klíč Davidův; když on otvírá,
nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo
neotevře“ - to je důrazný úvod vzka-
zu do Filadelfie. Promlouvá někdo,
kdo má moc. Nikdo jej nepřekoná,
nikdo nemá moc odvolat rozhodnu-
tí, které on učiní. Adresátům musí
být hned jasné, že k nim promlouvá
mocný Pán, se kterým nemohou jen
tak vyjednávat, jak se jim zachce.
Ovšem Svatý z trůnu Davidova zde
definuje své možnosti ne proto, aby

vystrašil své adresáty, ale naopak,
aby jim bylo jasné, že sliby, které
následují, mají pevný charakter. Co
nabízí, nenabízí přechodně. Co řek-
ne dnes, bude platit i zítra a navždy.
Z výsosti přichází jasná nabídka.
Nic ve smyslu: Berte, dokud dávám,
poslužte si, dokud nabízím. Ne, je to
pevná nabídka. „Berte, poslužte si,
je to pro vás.“ Je pro nás, tudíž je na
nás, zda  využijeme příležitost nebo
ne. Ta nabídka je vlastně adresnější.
Dostávám ji já, ty, on… Dokud ne-
vezmu, dokud ji nevyužiji, nezmizí.
Leží přede mnou a je jednou pro-
vždy moje. Kdykoliv si to rozmys-
lím, mohu přijít a posloužit si. Jedi-
né, co ji vymezuje, je délka mého
života. Až přijde hodina poslední,
může být pozdě. Boží milost nepat-
ří k nedostatkovému zboží. Když
jedni berou, nevzniká nedostatek
pro ty, kteří neberou. Každý má svůj
kus jen pro sebe, kus, který čeká jen
na něho a na nikoho jiného.
Mnozí známe ten uklidňující pocit,
když lidé, kteří jsou nám oporou,
blízcí a drazí, řeknou, že u nich má-
me dveře vždy otevřené, že kdyko-
liv můžeme přijet. Říkají si to dobří
přátelé, poradci a podobní pracov-
níci svým svěřencům, rodiče svým
dětem. Ten, kdo nám toto říká, říká
si zajisté o naši důvěru. Nezáleží

moc na tom, jací jsme, ale chce, aby-
chom mu věřili a důvěřovali. Ta-
kové pozvání často zní poté, co se 
s něčím svěříme, nebo když přijde-
me za někým pro radu a pomoc.
Nebeský Otec má dveře pořád otev-
řené, ani nemusíme žádat, nemusí-
me klepat. Stačí vejít. To je silné a
povzbuzující ujištění. Bezvýznam-
nost v lidských měřítkách nerozho-
duje o významu, který může náležet
každému společenství, od toho, kdo
má Davidův klíč. A nejen společen-
ství, Bůh ví o jedinci. Každý člověk
má před Bohem svůj význam, Bůh
na každého čeká s otevřenými dveř-
mi, a kdo vejde, má jisté místo při-
pravené jen pro něho. 
„Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě
nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.“
Advent pro mě znamená, že cíl své-
ho putování mám neustále před
sebou a pořád na dosah. Jdu svému
Pánu vstříc, každým dnem, každým
dechem jsem blíž a blíž a brzo dojde
na „báječný bál“. „Kdo zvítězí, toho
učiním sloupem v chrámě svého Boha a
chrám již neopustí…“ Chápu význam
výroku zvítězit a vejít těmi neustá-
le otevřenými dveřmi jako syno-
nyma. Bůh zve… Kdo vkročí dál,
zvítězí.

Leonardo Teca, 
farář ČCE, Rokycany
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Poselství k druhé adventní neděli

Pán Ježíš praví: „... beze mne nic ne-
můžete učiniti. Nezůstal-li by kdo ve
mně, bude vyvržen ven jako ratolest a
uschne...“

J 15,5.6
„Hle, ubírá se k tobě tvůj Spasitel. S
ním jeho mzda a před ním jeho
dílo“… Druhý Izajáš, pět století před
Kristem: „Z Hospodinova příkazu
to provolejte k dceři Sionské na sám
kraj světa….“ „Vy, kteří připomíná-
te Hospodina, nemlčte. Nenechávej-
te na pokoji lid, který si dávno zvykl
za řekou a přizpůsobil se kaldej-
ským poměrům“ (Iz 62,6.11).
Dřív než Ježíš povolá první učední-
ky, cituje ve shromáždění, kde byl
vychován, tohoto dávného buditele
zajatců kdysi zdomácnělých v Baby-
lonu (L 4,16n).
„Duch Panovníka Hospodina na-
de mnou, abych kázal, těšil, osvo-
bozoval... Hle, Boží rok milosti, lé-
to Páně vzácné“ (Iz 64,1.2). Zavřel
knihu, posadil se a dodal: „Dnes
se naplnilo to Písmo. Ještě vám zní
v uších.“
Dávno se rozhlížejí s nadějí, že je
někdo povolaný konečně osloví, jak
Hospodin slíbil, a všecko se změní…
Vida, náš tesařský tovaryš, jeden 
z nás. Dělá jim to dobře, ale troufli si
i jiní a jak dopadli. Vzápětí je rozčílí
pomyšlením, že by Spasitel mohl,
zklamán, zamířit od nich mezi poha-

ny. Zdá se tedy, že ani tenhle to za
šťastný konec zrovna nebere. 
Přesto jeho obliba v lidu roste. Kde
se objeví, sbíhají se: „Co když právě
on vykoupí Izraele. To by byl král
živitel!“ (L 24,21; J 6,15) Všiml si toho
i Heródes, ale nechal to plavat (L
13,31): „Království Boží? Hlavně ať
se s tím tady do mého neplete. Že by
znovu Křtitel? Kazatel o sekeře u
kořene stromu (L 3,9)? Toho jsem já
sťal. Vstal snad z mrtvých a koná
zázraky?“(Mk 6,14)
Mrzutě a nepřátelsky sledují Ježíše
představení škol, strážci Zákona a
chrámového provozu: „Co je psáno,
to je dáno. Milosrdenství a slitování
má své meze. Šanuje hříšníky.

Kdyby jen řečnil! Ale kam vkročí,
prokazuje dobro těm, co si to neza-
slouží.“ Místní autority mají na něho
spadeno: „Podezřele před ním cou-
vají ďáblové. Ne já, to můj Otec 
v nebesích,“ všude vykládá. Na-
zaretského tátu má ovšem dávno 
v lůnu Abrahamově, jenomže, Bůh
nás netrestej, on myslí Hospodina!“
(J 5,19 n)
Krátce se zdálo, že bude od něho
pokoj, ale to se jen zdržel doma 
v Galileji. Určitě se dostaví k pod-
zimním slavnostem. Co lidu se po
něm ptá. Nejvyšší čas to řešit. Avšak
s galilejskými přišli jen jeho bratři a 
v půli týdne si sotva kdo vzpomene.
Svátek stánků, radostná památka
pouštního putování, je v plném
proudu: Zpěvy, tance mezi přístřeš-
ky a stánky z větví, živá, skutečná je
Boží spása, ta dávná i očekávaná.
Díkůčinění, chvála stíhá chválu,
když vtom kdosi nahlas osloví zá-
stup shromážděný k modlitbám:
„Blízko je Boží kralování. Co zdávna
vyhlíželi proroci, se přiblížilo. Čiňte
pokání...“ Nad hlavami poutníků se
nádvořím chrámu nese poselství
dobré Boží vůle podle Písem. Gali-
lejský příchozí, a tak jistý v Zákoně a
prorocích? Odkud to má? Kde na to
bere?  
„Nehledám svou chválu. Chválen

suchý fíkovník L 13,1-9; Ef 2,8-10; mk 11,11-22

Dokončení na str. 2

Ve čtvrtek 21.11. se s představiteli církví a náboženských společností
setkal předseda ČSSD, k sestavení vlády pověřený B. Sobotka. Svou
pozici předsedy i potenciálního premiéra nové vlády prozatím obhájil,
teď chce ještě obhájit předvolební sliby. I když si je vědom skutečnosti,
že těžko nějaká setkání a dohadování mohou změnit to, co již bylo
dohodnuto.
Prozatímní jediný výstup tohoto setkání v Arcibiskupském paláci je
poměrně typicky český: vznikne Expertní pracovní komise. Myslím, že
k tomuto tématu není první a že její mantinely pro jakékoliv manévro-
vání jsou velice úzké.
Jistě jsme však zaznamenali přípravnou dělostřeleckou aktivitu před
tímto setkáním; těžkou artilérii používali především místopředsedové
ČSSD. Objevili se tak odborníci, kteří vědí, jaká by církev měla být, a
pěkně hlasitě to zvěstovali: chudá. A solidární v tomto čase ekonomic-
kých potíží. Nějak však nebylo zmiňováno, jak solidární byli ti, kteří si
ve sněmovně zvedali platy, jak na druhé mysleli ti, kteří se zapletli do
všelijakých podezřelých obchodů, jak bystře a moudře bylo reagováno
na nejvyšších politických místech na dopady hospodářské krize. A
kromě historických exkurzů k procesu s čarodějnicemi  byly ještě před-
nášeny požadavky, jak církve mají se získanými prostředky nakládat a
jak o tom otevřeně informovat. Kdyby to nebylo až pobuřující, mohlo
by to být úsměvné – někdo předepisuje vlastníkovi, jak má se svými
prostředky nakládat... Je to vůbec představitelné v jiném případě?
Nebyly to však jen předvolební sliby, o kterých je potřeba alespoň
vyjednávat, aby se nedalo vyčítat, že byly hned po volbách odsunuty
stranou. Ono toho B. Sobotkovi mnoho nezůstává ani po vyhrané šar-
vátce se svými úhlavními spolustraníky. V dané situaci bude těžko
„prosazovat fungující stát“, jakož i další oranžové úmysly.  Takto může
alespoň celkem bezpečně surfovat na masivní vlně odporu veřejnosti k
„církevním restitucím“, i když i to je poněkud ošidné. Není pochyb, že
v případném referendu by se naprostá většina lidí vyslovila proti tomu,
aby tzv. „restituce“ platily v té formě, v jaké byly uzákoněny. Celková
částka se jeví jako skutečně obří a pro chod státu omezující. Jak by se
však veřejnost vyslovila v případném referendu k výši platu a náhrad
poslanců? Jak by se vyslovila k odměnám manažerů (polo)státních spo-
lečností? Nikdo by nechtěl platit víc než je nutné!
Ve svém článku Restituce církevního majetku Tomáš Ježek v našem
týdeníku č. 26/2013 z 4.9. podtrhl, že zákon o majetkovém vyrovnání je
spravedlivý počin a že průchod práva má také svou velkou hodnotu.
Souhlasím, ale nezastíráme, že se nám vynořují pochybovačné otazníky,
nakolik případné prosazení onoho zákona ovlivní beztak zdrženlivý
postoj mnohých lidí k církvi, jak dobře bude tento majetek spravován a
využit... Ale ani naše upřímné pochybnosti nemohou ospravedlňovat
způsoby a důvody, které byly nyní tak nízce použity!

Bohumil Kejř 

dohadování o dohodnutém
(další kolo klání o restituce)

Vodu neudržíš v dlaních,
unikne ti mezi prsty.
Pravdu neudržíš v mysli,
unikne ti mezi myšlenkami.
Vody se zmocníš jen tak,
že ji vypiješ
a stane se součástí tvého
těla.
Pravdy se zmocníš jen tak,
že ji budeš žít
a stane se součástí tvého
srdce.

Z moudrostí starého Irska
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PodPIs noVé dohody o duchoVní sLužbě VE VěZEňstVí
Ve čtvrtek 21.listopadu 2013 byla v prostorách Pražského arcibiskupství
představiteli Vězeňské služby ČR, České biskupské konference a Eku-
menické rady církví v ČR podepsána nová Dohoda o duchovní službě.
Signatáři při krátké ceremonii během proslovů poděkovali za to, že zde
existuje dobrá tradice vzájemné spolupráce.
Dohoda o duchovní službě je v pořadí již třetí takovou dohodou, první
byla uzavřena po r. 1989, další v r. 2008. Nová dohoda lépe upravuje
vztahy a spolupráci mezi Vězeňskou službou ČR a zástupci církví a spe-
cifikuje také službu dobrovolného poskytování duchovní služby ve věz-
nicích a ústavech. Za Vězeňskou službu ČR dohodu podepsal její šéf
generál Petr Dohnal, za Českou biskupskou konferenci předseda, praž-
ský arcibiskup Dominik kardinál Duka a za Ekumenickou radu církví
pak předseda Joel Ruml a generální sekretářka Sandra Silná.

Sandra Silná,
generální sekretářka Ekumenické rady církví v ČR

Pomoc fILIPínským obětEm tajfunu haIyan
Tajfun Haiyan zasáhl v pátek 8. listopadu Filipíny a zanechal za sebou tisí-
ce obětí a miliony lidí bez střechy nad hlavou. Tento tajfun je považován za
nejsilnější cyklon, který kdy zasáhl pevninu. Počet obětí není konečný a stále
se zvyšuje. Většina postižených oblastí se ocitla bez dodávky elektřiny a
nefungují ani mobilní sítě a internet. Pokud máte zájem pomoci, zde je struč-
ný přehled několika dosud vyhlášených sbírek.
EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ:
Sbírka na pomoc  obětem na Filipínách
Účet číslo 7373737373/2700; VS 113
Sbírka bude odeslána metodistické humanitární organizaci UMCOR,
která ve zmíněné oblasti pracuje.
ADRA:
Otevřela veřejnou sbírku s číslem účtu 41594159/0300, v.s. 395. Je
možné zasílat i dárcovské SMS ve tvaru DMS ADRA na číslo 87777
(cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 28,50 Kč). Nadace Vodafone ke
každé DMS poslané z čísla Vodafone do 1.12.2013 přidá 30 Kč. 
DIAKONIE ČCE:
Sbírkové konto 292 949 292 / 0300 variabilní symbol 117.
ČLOVĚK V TÍSNI:
SOS Filipíny 37893789/0300.
ČERVENÝ KŘÍŽ:
Sbírkové konto Charity ČR pro Filipíny má číslo 55660022/0800, v.s.
133.

Mgr. Sandra Silná, 
generální sekretářka Ekumenické rady církví v ČR

dohoda o sPoLuPrácI k 600. Výročí m. j. husa
Českobratrská církev evangelická a Církev československá husitská při-
pravily Dohodu o spolupráci k 600. výročí mistra Jana Husa. Tento
významný dokument zástupci obou církví slavnostně podepsali v úterý
3. prosince 2013 v 11:00 hodin v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském
náměstí v Praze. Po podpisu proběhla tisková konference k plánované-
mu programu oslav v nadcházejících letech se synodním seniorem Čes-
kobratrské církve evangelické Joelem Rumlem, s patriarchou Církve
československé husitské Tomášem Buttou a koordinátory komisí obou
církví pro přípravu 600. výročí M. J. Husa.

www.e-cirkev.cz

Institut Williama Wilberforce uspořádal 19. 11. 2013 povolební debatu,
na níž respektovaní komentátoři analyzovali trendy v současné české
společnosti. Diskutovalo se o tom, v čem spočívá změna poměrů a zda
je to změna k lepšímu, nebo k horšímu; o roli médií při utváření nálad
ve společnosti, o důsledcích zavedení přímé volby prezidenta a krocích
Miloše Zemana a samozřejmě také o výsledcích parlamentních voleb a
vyhlídkách na vytvoření nové vlády.
Debaty, kterou moderovala redaktorka Českého rozhlasu Veronika
Sedláčková, se zúčastnili Bohumil Doležal, Václav Žák a Roman Joch.
Debata byla nahrávána na video a záznam bude po nezbytných tech-
nických úpravách dán k dispozici na stránkách www.wilberforce.cz 

Roman Joch a Bohumil Doležal (foto: B. Kejř)

buď ten, který mne poslal. Avšak
Mojžíš vám dal Zákon, a žádný 
z vás ho neplní. Proč mě chcete za-
bít...?“ 
„Co to pleteš, chaote? Kdo ti tu uklá-
dá o život?!“ Až někdo řekl: „Ježíš!...
Psanec z Nazaretu, a svobodně mlu-
ví? Poznali snad naši moudří a opa-
trní, že je to přece jen Kristus? Proč
vlastně po něm jdou? Ustanovení si
prý nehledí. Uzdravil člověka v so-
botu...“ To je zajímá. Chtějí ho slyšet.
Šourají se první slepci a chromí.
Zbědovaní lidé okřívají, zástupy
žasnou a velebí Boha: „Čekáme
snad od Krista mocnější divy a zna-
mení?“ 
V největší den těch svátků, při závě-
rečném procesí a slavnostním vylé-
vání vody na znamení, že „vyjde
studnice z domu Hospodinova a bu-
deme s radostí vážit vodu ze studni-
ce toho spasení“ (Jl 3,18; Iz 12,3),
postavil se Ježíš k oltáři všem na
očích: 
„Žízní-li kdo, pojď ke mně a napij se.
Sám se tak staneš pramenem. Kdo
ve mne věří, poplynou z něho vody
živé“ (J 7,37-39). 
„Je to ON! Je jistě tím prorokem,“ už
nešeptají. Hučí to ze zástupu autori-
tám k zlosti.
„Nikdy člověk takhle nemluvil,“
brání se chrámoví strážní, že ho
nesebrali, nevedou, že na něj nedo-
sáhli.
„I vás svedl? Kdo z kněží nebo záko-
níků v něho uvěřil? Než Zákona ne-
znalí, spodina. Zlořečení jsou!“
„Zákon náš soudí člověka, až
když je usvědčen,“ ozval se Niko-
dém. Jediný se v radě přimlouvá
za řádné slyšení a spravedlivý
soud pro Ježíše. Chce dát prostor
tomu, co přináší. Co potvrzuje

činy, které přece nejsou jen tak 
(J 3,2).
„Kdo se Bohu staví na roveň, ohled
nezaslouží,“ okřikli ho. „Nejsi snad
taky Galilejský?“ A opět se blíží
Velikonoce. Pokusí se Ježíš ve shro-
máždění lidu o velikém svátku
pesach znovu vyhlásit, jak se to má s
Božím královstvím? Evangelisté
shodně svědčí, že v mnohé úzkosti a
děsech putoval z Galileje. Včera se
zdálo, že obavy setřásl: Svatým ole-
jem požehnaný král pokoje za mo-
hutného HOSANNA! vjel na oslu
záplavou zeleně přes prostírané
svršky poutníků do města. Někteří
si všimli, že před branami plakal 
(L 19,41). V chrámě pak opět uzdra-
voval a děti oslavovaly Syna Davi-
dova. Jen zákoníci a přední kněží se
zachmuřili:
„Zrovna on? Tenhle Galilejský?
Spadl snad z nebe? Neslyšíš, Ježíši,
jak se rouhají? (Mt 21,16) Římanům
jsme pro smích. To že chce Hospo-
din?!“ Nepoznali svou příležitost,
svou chvíli. Správci Jerúšálájim,
„sídla pokoje,“ zaslíbený věk, léto
Páně vzácné zmeškají.
Nevítán, se Syn v podvečer ještě za-
stane svatosti Otcova domu. Vyžene
kramáře z místa modliteb, vyčiní 
v chrámě kupcům a směnárníkům,
než s prázdnou odejde na noc k přá-
telům do Betanie (Mt 21,12n; 
Mk 11,11). 
Ráno se pak cestou do města pustil
ke vzdálenému fíkovníku. Asi má
hlad, ale musí přece vědět, že touhle
dobou na stromě nic nenajde! Ještě si
počká do sklizně...
Jak je to dávno, kdy ujistil učedníky
u Jákobovy studny: „Můj pokrm je,
abych činil vůli toho, který mne
poslal, a dokonal jeho dílo“ (J 4,34).
To je nenapadá, že když nasytil

zástupy pěti chleby, jistě by našel,
kdyby hledal? Ovšemže se od začát-
ku vydal pro ovoce, pro užitky
Otcovy práce. Marně. Zlotřilí vinaři
nakonec dědice z vinice odklidí a
zabijí (Mt 21,39).
„Navěky z tebe žádný ovoce nejez!“
řekl smutně a slyšeli to učedníci.
Patrně s podivem, stejně jako my,
zajatci svých příčinných souvislostí:
Nebyl přece čas fíků... Nezmýlil se?
Od dárce života bychom se toho
nenadáli. Jak k tomu přijde strom,
který v čas fíků býval občerstvením
poutníků, že jako vykřičník zůstane
zlořečenou souší?!
Ježíš pak městu a světu znovu
vyhlásí evangelium Božího králov-
ství a v posledních podobenstvích
naznačí úděl Syna, mezi nájemní-
ky a zlými, zpronevěřilými správci:
„Ó Jeruzaléme, vrahu proroků,
který kamenuješ k sobě poslané“
(Mt 21,33-46; 23,37)! Dál marným
voláním do pouště zůstane jeho
výzva k pokání.
Večer pak opět vyšli z města, aby
radši přespali v Betanii. „Mistře, po-
hleď...“ 
Máloco tak smutně z krajiny vyční-
vá jako od kořene uschlý, odumřelý
strom. Jakému asi podobenství učí?
Kdo porozumí smutku toho kázání?
Rok s rokem se sešel a planý strom
Izrael, navzdory péči zahradníka dál
jen zemi daremně kazí... „Když se
ošetřen své šance nechopí, potom
vytneš jej,“ rozhodl pán zahrady.
Kdo zaslechne pláč ještě nenaroze-
ných, už zahynulých dětí, aby po-
chopil Boží bolest a věčné škody? 
„I přesto...,“ řekl jim Ježíš, „i přesto,
že to tak dopadne, mějte víru Boží.
Činorodou víru. Té nic není nemož-
né (Mk 11,24).“ Amen

Samuel Jan Hejzlar

suchý fíkovník L 13,1-9; Ef 2,8-10; mk 11,11-22
Dokončení ze str. 1

Víra v Boha, v toho živého, se ne-
snáší s přívlastky jako je věčná exi-
stence, či věčné bytí, které je nadča-
sové. Když k tomu ještě přidáte ne-
hybné a neměnné absolutno, točí se
vám z toho hlava. Cítíte, že jste se
ocitli jinde, ale ne v Bibli. Ano, octli
jste se v Platonově posluchárně asi
300 let před Kristem, jejíž slovník,
tam užívaný zcela samozřejmě, zní
tak nadneseně, oznamuje, že vás
povede nad čas, kde není žádného
pohybu a tedy žádné změny. Všech-
no je čisté, protože nevchází do
styku se špinavou skutečností. Ji-
nak je to v Bibli. Tam se stále něco
děje, někdo a něco se rodí, zatímco
venku pospíchají lidé za svými
neodkladnými záležitostmi, láska
jim poskytuje měkké spočinutí, ale
nenávist už sousedovi plánuje větší
nebo menší nepříjemnosti. Na ulici
se potkávají slušní lidé se zloději a
Boží lid je v ustavičném nebezpečí,
že ho nepřátelé smetou do moře.
Malé i velké dějiny jsou plné zmat-
ků, do něhož jen Bůh Ježíš přináší
pokoj a pořádek, ale situace stále
hrozí katastrofou, již vědci či spíše
jen věštci dovedou vypočítat. V Bib-
li se mluví o Boží věrnosti, u Plató-
na, jak sami uznáte, při jeho věčné
existenci a nehybném absolutnu mlu-
vit o věrnosti nemá žádný smysl.
Boží věrnost nám byla zjevena. Na
rozdíl od Platóna se neobjeví někde
nad časem, v absolutnu, ale v ději-
nách. V příběhu se stává zjevnou,
vstupuje tedy do historie a lze říci,
že ji proniká tak, že Bůh se ztotož-
ňuje s historickým děním a dává

smysl (věrnost) lidským slovům i
gestům. Z historického příběhu čte-
nář pochopí, že mu byla zjevena
Boží věrnost. Tímto způsobem je
Bůh s námi. Děje se tak rozhodnu-
tím jeho vůle, nikoli proto, že by
neměl jinou možnost. V tomto zása-
hu do dějin je zvláštní Boží ujištění,
že Bůh je věrný svému plánu, že své
stvoření neopustí, nezůstane v nebi,
ale bude s ním v jeho životních peri-
petiích.
To je jedna stránka, ta podstatná, té
dobré zprávy, kterou přinášeli pro-
roci a po nich apoštolové Ježíše
Krista . Kdo rozpozná, co znamená
Boží věrnost pro jeho život, neubrá-
ní se ohromnému radostnému údi-
vu, že Bůh se svou věrností účastní
na jeho životě a ovšem i na jeho
smrti.
Jak se tato Boží bezpodmínečná pří-
zeň - láska a zvláště jeho svatost,
před níž člověk padá na zem, srov-
ná s Boží účastí na lidském životě?
Izraelští proroci rozvažovali o Boží
svatosti a docházeli k možnosti, že
se svatost nesnese se skutečností
nevěrného života lidu a vyhlásí mu,
že Bůh jej zavrhl. Zprvu tím hrozil a
později mu oznámil, že se tak stane:
„Nyní vám tedy ukážu, co se svou
vinicí udělám: Odstraním její ohra-
zení a přijde vniveč. Pobořím její
zídky a bude pošlapána.“ Ty dvě
reality jsou biblickým svědkům
známy, ale nikdy nepoznáte na-
před, že Bůh je věrný jen těm, kdo
se spoléhají na jeho věrnost a pak je
nečeká ani zasloužená záhuba, ani
spravedlivý soud, ale spása.

Nahoře jsme poukázali, jak biblické
učení je v rozporu s filosofickým
učením, které znovu prokázalo svou
nedostatečnost v tom, že nebere 
v potaz skutečnou situaci člověka a
jedná o něm, jako by byl neměnnou
skutečností. Vůbec si nevšímá toho,
že Bůh vstoupil do lidského života
nečekaným způsobem. Je nejen 
s ním, ale podílí se na všech jeho
cestách, je s ním v jeho rozhodnu-
tích zcela jedinečným způsobem,
svou věrností. Napříště, kdo bude
jednat s člověkem, nebude se moci
vyhnout Bohu. Věrnost Bohu nedo-
volí, aby se vzdálil, když se člověk
dostane do nesnází. Boží věrnost
ručí, že člověk vždy vyvázne. Ne-
pošeptá mu to už napřed, neudělá z
člověka svou loutku bez vlastní
odpovědnosti. Boží vysvobozující
přítomnost vnímá člověk až nako-
nec, když je dobojováno. V průběhu
boje ji nepotkává a ani s ní nepočítá.
Může v ni jen věřit. Filosofické
učení o Bohu a o člověku není s to
následovat člověka do proměnli-
vých situací, do nichž se dostává,
jsou mu nedostupné. Filosof - pozo-
rovatel chce mít Boha a člověka na
určitém místě a taky tak o nich
mluví, jako by nebyli na cestách.
To, co mění postavení člověka, není
však jen Boží věrnost , ale naopak
hřích, do něhož člověk upadl. Tato
historická událost, jak o ní vypravu-
je první Mojžíšova kniha ve třetí
kapitole, ovšem dále změnila vztah
člověka k Bohu zcela podstatně a
nezaměnitelně: kladný vztah se stal

Z církví doma i ve světě

o boží věrnosti

Dokončení na str. 3



Věříme-li pouze v existenci života
po smrti, pak máme na mysli jen to
„zde“ a „potom“. Jestliže předpo-
kládáme, že život je kontinuální,
pak si musíme odpovědět na otáz-
ku, kým jsme byli, než jsme se stali
tím, čím jsme dnes. Tedy domyšle-
no jedná se o dva způsoby. Máme-li
jen jeden život na této zemi, pak
nevíme nic o tom, co bylo před zro-
zením a samozřejmě nevíme nic o
tom, co přinese situace po skončené
pozemské pouti. Máme-li možnost
prožít více životů, pak se otevírají
nové možnosti, ovšem ještě málo
průhledné a ověřitelné. I velice kri-
tický historik Burckhardt připouští,
že učení o reinkarnaci může ještě
jednou projít dějinami křesťanské
církve. Sám však za sebe tuto mož-
nost naprosto odmítá a bojí se jí.
„Jen ne ještě jeden pozemský život a
prosím osud, aby mi popřál tolik
slunečního svitu, kolik je třeba pro
život jednotlivce, aby mě udržel
živého a bdělého při plnění mých
povinností a pozorování světa.“
(Burckhardt, Úvahy o světových
dějinách. s. 215.) Vázanost na jeden
pozemský život je opravdu silná.
Možnost uskutečňovat pozemský
život v otevřeném horizontu při
možnosti sebezdokonalování je pro
něho nepřijatelná. Jestliže byl nám
dán jen jediný pozemský život, pak
je jen dvojí možnost: naplnit ho
úplně, nebo svěřené hřivny promar-
nit. Křesťanská eschatologie nemá
moc možností kromě jediné. Počkáš
po smrti na druhý příchod Ježíše
Krista a po konečném oddělovacím
soudu se dozvíš, jak dál. Sociologo-
vé nám ukazují dvě definice o lidské
bytosti. Ta první mluví, že lidé jsou
samoobslužné, jednorozměrné by-
tosti, které hledají naplnění pozem-
ského života pouze ve snaze uspo-
kojovat své omezené, sekulární,
materiální chtění. Buď si užiješ po-
zemských darů do omrzení, nebo
máš prostě  smůlu. Druhá definice je
nadějnější: lidé jsou mnohorozměr-
né bytosti, které jsou schopny naučit
se vážit si jak estetické, tak ekono-
mické hodnoty a mohou se naučit,
že moudrost, intelektuální rozvoj a
duchovní naplňování života jsou
stejně důležité jako materiální bla-
hobyt.
Výsledky jednotlivých vědních

oborů, když je možnost je spojovat a
tím vzájemně doplňovat, mohou
nám rozšířit obzor, duchovní vidění
i přesah našeho vědomí. Astrono-
mové se umí podívat hluboko do
vnějšího vesmíru až na samotný
jeho okraj a mohou dospívat k závě-
ru, že za tím jsoucnem je buď velko-
lepá náhoda, nebo superinteligence
vesmírného designéra. Fyzikové
včetně astrofyziků trpělivě sondují
do hloubky strukturu hmoty a do-
cházejí k základním složkám vesmí-
ru.  S úžasem se setkávají s energií
mikročástic a nepředstavitelnými
mikročásticemi i prvky, které víří 
v té nepředstavitelné skladbě makro
a mikrokosmu.
Psychologové se snaží pochopit
výsledky činnosti duše a ducha a
dovedou pojmenovávat emoce jako
jsou pocity, hnutí mysli, vzrušení i
dojetí i soucit, ale neodvažují se za-
tím poznávat to, co přesahuje.
Teologové se snaží pochopi inkar-
naci syna Božího a Syna člověka a
zařadit ho do trojrozměrného světa
a tak historizují, demytologizují a
mluví o strukturálním bádání, o pří-
běhu nazaretského proroka. Hlavní
otázka se však týká Ježíšova vzkří-
šení. Judaismus a islám mají jasno –
vzkříšení nenastalo. Část teologů
mluví o metafoře a jejich závěr je 
v podstatě totožný s judaismem a
islámem. Skutečnost reálného vzkří-
šeného těla tedy zůstává jako pro-
blém. Přijatelné řešení je způsob
spojit dějinného a kosmického Kris-
ta v jeden celek a tím tedy potvrdit,
že reálné vzkříšení je skutečností.
Citáty Nového zákona ukazují, že
Kristus má kosmický rozměr. „Dřív
než se Abraham narodil, já jsem“ 
(J 8,58) a „Já a Otec jsme jedno.“ 
(J 10,30)
V tomto kontextu je přijatelné těles-
né vzkříšení Ježíše Krista jako mate-
rializace ducha a spiritualizace
hmoty.  Vědec a věřící člověk nehle-
dají různé vzdálené světy ani jiné
megavesmíry, ale stačí jim náš ves-
mír, který o nás věděl, že přijdeme
na tuto planetu a že budeme mít
specifický úkol na této zemi v časo-
vě větším horizontu.
Cílem vzdělání není totiž dnes zís-
kání moudrosti, jak to očekávali Pla-
ton i Aristoteles, ale získání odpoví-
dajícího vzdělání. Bude však vzni-

kat stále hlubší nová vědecká
moudrost, která povede nejen k tu-
šení, ale k jistotě Boží existence.
Nebude dlouho trvat a dočkáme se
toho, že vědci dokáží, že Bůh doka-
zatelně existuje. Jedinečným obje-
vem je laser a hologram. Kniha
Bedforda a Kensingtona Delpasův
experiment mluví o noetickém holo-
gramu, který obsahuje v úžasně
malé podobě jak vědomí, paměť,
osobnost i duši, které pak jako balík
informací přecházejí na druhou
stranu. Oba vědci se odvažují tvrdit,
že člověk byl stvořen k tomu, aby
vytvářel psynergii, spiritualitu, kte-
rá je protiváhou entropie, která pak
by byla převýšena produkcí psyner-
gie. Tato energie nemusí být omeze-
na jenom naší planetou. Duše a
osobnost i vědomí mají astronomic-
ké množství informací. Přenos lid-
ské osobnosti pomoci laserového
paprsku na hologram je možný.
Zatím je to jen pouhá teorie, ale i tu
je nutno brát vážně. Born, Heisen-
berg, Dirac a Pauli tvrdili, že hypo-
tézu je nutno experimentálně doká-
zat. Oproti tomu skupina vědců
jako Planck, Einstein, Schrödinger
tvrdí, že teorie může vzniknout na
papíře, stačí, když bude dodatečně
podložena experimentálními důka-
zy. Je nutné myslet nad i za naši
pozemskou rovinu. Max Planck ve
Florencii již v r.1944 napsal: „Jako
člověk, který zasvětil celý svůj život
nejinteligentnější vědě, totiž studiu
hmoty, vám mohu o výzkumu
atomů sdělit toto. Hmota jako tako-
vá neexistuje. Vše vzniká a existuje
pouze díky síle, jež rozkmitává čás-
tice atomů a drží tu nejmenší slu-
neční soustavu atomů pohromadě.
Musíme předpokládat, že za touto
silou stojí vědomá a inteligentní
Mysl. A tato mysl je zdrojem vše-
ho.“ Je možno mluvit vedle mysli o
kosmické síle nebo mysli přírody
nebo o kvantovém hologramu. Ná-
zev božský zdroj i dávnověcí gnosti-
kové mluví rovněž o mysli, kdy se z
moci Ticha zjevila obrovská síla.
Křesťané mluví o Božím království,
které není z tohoto světa, kdy jediný
král, Syn Boží a Syn člověka Ježíš
Kristus nechce nic více než jen vy-
bídnout „pojďte, vše už je připrave-
no“ (L 14,17). 

Petr Melmuk
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Za hranicemi možností

Byl sice synem faráře a teologa, ale zájem o teologii u něho podnítil farář
Aeschenbacher, který ho konfirmoval.  Bohoslovecká studia absolvoval
v Bernu, Berlíně, v Tübingen a Marburku. Jako kazatel působil v okolí
Bernu, v německém sboru v Ženevě a v Safenwillu. Účastnil se sociální
práce Modrého kříže, podporoval dělnické hnutí a vstoupil do sociální
demokracie. Sblížil se s křesťanskými sociály a začal překonávat libera-
lismus. Stal se profesorem teologie v Münsteru, v Bonnu a v Basileji,
odkud teologicky i morálně podpíral Vyznávající církev v Německu.
Anonymně ovlivnil i její Barmské teologické prohlášení 1934. 1946 nav-
štívil východní Německo a 1948 Maďarsko. Po 2. světové válce na čas
přednášel v Bonnu a 1962 v USA (kde se setkal s M. L. Kingem) -
Princetonu, Chicagu a San Franciscu.
1948 na VS SRC v Amsterodamu pronesl  zásadní referát "Lidský chaos
a Boží plán" a podílel se i na přípravách II. VS SRC v Evanstonu.  Vůči
všekřesťanským mírovým shromážděním v Praze měl rezervovaný
postoj. V důchodu kázal ve věznici v Basileji.
Přiklonil se ke zvěsti Písma - "teologie Slova" - a navázal na christocen-
trické reformační učení.  Přitom se vyrovnával se současnou kritikou
křesťanství - "dialektická teologie". Odmítal studenou válku, atomové
zbrojení a jakýkoli útlak. 
Z jeho četných spisů jmenujme: List Římanům, Církevní dogmatiku /I-
IV/, Krédo, Základy dogmatiky, Protestantskou teologii v 19. století a
Úvod do evangelické teologie. Spolupracoval v redakci "Christliche
Welt" a vydával  "Zwischen den Zeiten". Jeho spisy byly přeloženy do
mnoha jazyků a některé i do češtiny. 
"Milost Boží a vláda Boží, počátek a konec křesťanské zvěsti, mají obě
dvě jedno jméno: Ježíš Kristus."

Bohuslav Vik

sedm znamení z janova evangelia
česká evangelikální aliance zveřejnila texty 

aliančního týdne modliteb 2014
Alianční týden modliteb, který je nejrozšířenější mezidenominační modli-
tební iniciativou v ČR, proběhne v týdnu od 5. do 12. ledna 2014.
Modlitebního průvodce ATM je možné nalézt na stránkách ČEA
www.ea.cz. Texty ATM vycházejí tentokrát z textů o 7 Ježíšových zázra-
cích „o něčem  víc“ z Janova evangelia. Autorem zamyšlení je předseda
ČEA David Novák. Na desítkách míst budou každý den v prvním celém
lednovém týdnu probíhat modlitební shromáždění křesťanů z různých
církví a křesťanských proudů. 
Tajemník ČEA k tématu ATM uvedl: „Klíčem k pochopení těchto zázraků
je verš z Jana 20:31, který říká, že byly tyto zázraky zapsány jako zname-
ní, aby lidé uvěřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a věříce měli život v jeho
jménu. Znamení v sobě nesou nějaký hlubší symbol a k něčemu nebo
někomu nás odkazují. V současnosti je takovým viditelným znamením
pro lidi kolem nás samotná církev. A jako církev bychom se měli stále ptát,
jaký obraz Boha jako křesťané a církev lidem prezentujeme. Zda jsme sku-
tečným znamením, které odkazuje k Bohu. Je notoricky známou skuteč-
ností, že je v Čechách jednodušší uvěřit v Boha nežli v církev. Církev si
musí přiznat, že má ohromný "PR problém". Velkým problémem je to, že
v zásadě děláme církev pouze pro věřící lidi, což oslabilo naši schopnost
komunikace s lidmi kolem nás, s vnější kulturou a otázkami, na které lidé
hledají odpovědi. Pokud nepřekonáme tuto gravitaci, budou se lidé set-
kávat s církví hlavně formou mediálního obrazu církve, který není ade-
kvátní. Klíčovou otázkou současnosti je: Jak být jako církev znamením 
v prostředí, kde vůči ní panuje taková averze? O to více je pro církev důle-
žité být skutečným a věrohodným svědectvím a to je i jeden z důrazů
Aliančního týdne modliteb.“
ATM má v ČR dlouhou tradici a jeho konání bylo za doby minulého reži-
mu jednou z mála příležitostí k setkávání k modlitbám napříč církvemi.
ATM je modlitební iniciativou, jejíž vznik je datován do roku 1856 a která
byla průvodním znakem probuzení v USA a ve Velké Británii.
Pro další informace kontaktujte:

kancelář České evangelikální aliance
Mobil: 777 842 000

e-mail: info@ea.czwww.ea.cz

záporným. Chudáci filosofové - ti
se dostali do úzkých touto historic-
kou změnou. V důsledku Boží věr-
nosti, která způsobuje změnu člo-
věka a jeho vztah k Bohu, se člověk
stal pro ně nečitelným. A my chce-
me vědět, jak se Bůh nyní v této
nové situaci zachová. Tak jako se
hřích udál manifestačně před očima
všech, čekáme, že Bůh odpoví stej-
ně manifestačně a přinejmenším
odvolá svou věrnost. Nikoli, avšak
napříště se budeme setkávat s Boží
věrností tak, jak se projeví v ději-
nách, tedy jako Boží trpělivost. I
tento výraz, protože vyjadřuje děj,
je v naprostém rozporu s myšlen-
kou spekulativního, nehybného
Boha. Sděluje, že Bůh se účastní his-
torického dění. Když se člověk stal
podle svého rozhodnutí hříšníkem,
Bůh mu mohl odpovědět: S tebou je
konec. A nejen s tebou, ale se
vším,co je kolem tebe. Kniha tvých
dějin plných hříchu se zavřela! Proč
k tomuto konci nedošlo? Protože

Bůh se slitoval na hříšným světem a
dal mu odklad, poslední šanci,
která obsahuje možnost pokání a
obrácení - evangelium o Boží trpěli-
vosti. 

Boží věrnost i trpělivost ztělesnil
Pán Ježíš Kristus. Těm, „kteří ho
přijali a věří v jeho jméno, dal moc
stát se Božími dětmi“.

Josef Veselý

o boží věrnosti

Švýcarský evangelický 
bohoslovec karl barth

(10.5.1886 - 10.12.1968 v basileji)

Dokončení ze str. 2

Modlitební kampaň Adoptuj si politika má motivovat k modlitbě za konkrétní poli-
tiky, kteří rozhodují o směřování naší země. Modlitby za politiky jsou podle předse-
dy Křesťanské misijní společnosti Lubomíra Ondráčka skvělou reakcí na výsledky
voleb i na jakékoli politické rozhodnutí.Čeští křesťané, kteří chtějí duchovně podpořit
spravedlnost a právo, mají novou příležitost k modlitbám za naše politické předsta-
vitele. Internetová stránka www.adoptujsipolitika.cz byla spuštěna už 17. listopadu.
Cílem projektu je motivovat lidi k modlitbě za konkrétní politiky, kteří v poslanecké
sněmovně, senátu, vládě a ve funkci prezidenta ČR rozhodují o zákonech a o životě
naší země. Nejde o propagaci jednotlivých politických stran ani o prosazení jakého-
koli politického názoru.
“Adoptuj si politika” navazuje na Modlitby za poslance a senátory, kterou Křesťan-
ská misijní společnost koordinovala od 90. let minulého století. KMS na projektu
spolupracuje se slovenskou organizací Združenie kresťanských spoločenstiev mláde-
že, která dala k dispozici grafiku i pojetí webu. Na Slovensku byla kampaň spuštěna
1. ledna 2013, v den 20. výročí vzniku Slovenské republiky, u nás jsme začali sym-
bolicky 17. listopadu, na výročí sametové revoluce.
Projekt lze nejlépe podpořit osobním zapojením do modliteb. To je možné prostřed-
nictvím webové stránky www.adoptujsipolitika.cz. Zájemci, kteří nepoužívají inter-
net, se mohou zaregistrovat telefonicky. 

Tomáš Dittrich, tiskový mluvčí Křesťanské misijní společnosti

modlit se je lepší než…
Kampaň “Adoptuj si politika” odstartovala na výročí sametové revoluce



„Autorka píše natolik mizerně a je
zároveň tak angažovaná, že bych ji
tipoval na budoucí laureátku Nobe-
lovy ceny, “ prohlásil kdysi ironicky
literární kritik. Uběhlo pár let a
psavkyně (Jihoafričanka Nadine
Gordimerová) Nobelovu cenu obdr-
žela… 

STRáŽNí SLuŽBA
Kritik se jmenoval Marcel Reich-
Ranicki (2.6.1920–18.9.2013). Jeho
dílo chápu především jako neúna-
vnou strážní službu nad německou
kulturou, jejíž zničující vyšinutí
zakusil za války ve varšavském
ghettu. Po hitlerovské genocidě
„neměl zde místa zůstávajícího“; 
v literární kritice stranil romanopis-
cům zakořeněným v židovsko-křes-
ťanské tradici (hlavně Goethemu a
T.Mannovi). Proslul jednoznačností
a adresností, tepal konformitu, nud-
nost, povrchnost. Rozcupoval větši-
nu knih G. Grasse a zejména Mar-
tina Walsera, z něhož si časem učinil
otloukánka, ať šlo o tu či onu knižní
novinku („další doklad, že Walser
vyprávět neumí“), nebo o určitý
obecnější problém (např. kolik po-
stav dokáže čtenář v rámci jednoho
díla sledovat – v debatě zákonitě při-
šel okamžik, kdy Reich-Ranicki zvo-
lal: „Chcete hodně postav? Tak si
vezměte Martina Walsera! Tam
máte desítky postav, stovky po-
stav!“) 
Poslední ze svých legendárních scén
ztropil Marcel Reich-Ranicki v roce
2008 při galapředstavení německé
Televizní ceny (obdoby české TýTý),
kde odmítl převzít cenu za celoži-
votní dílo (především za pořad
Literární kvartet z let 1988 až 2001) 
z důvodu celkově nízké úrovně
odměňovaných pořadů. Ty na zá-
kladě promítnutých ukázek na mís-
tě nemilosrdně charakterizoval jako
„blbosti“ (většina oceněných ovšem

předtím stihla od téhož řečnického
pultu dojatě poděkovat rodičům,
kolegům atd.)…  

REICH-RANICKI A PROTESTANTSKé
PíSEMNICTVí
Z děl světové literatury, jimž v po-
sledních letech věnovaly pozornost
Kostnické jiskry, vyzdvihl (roku
2003) Marcel Reich-Ranicki novelu
Umírající zvíře od Philipa Rotha;
Johna Updikea prohlásil (roku 1983)
za lepšího povídkáře (autora „nej-
krásnějších povídek anglosaské lite-
ratury posledních dvaceti let“) než
romanopisce.
Zdalipak se také navezl do vydava-
telského provozu kolem protestant-
ských církví (jež jsou v Německu
významným hybatelem obecné kul-
tury)? Navezl. Při rozboru méně
zdařilého dílka východoněmecké
spisovatelky Christy Wolfové (jejíž
předchozí dílo vychválil) roku 1977
mimo jiné napsal: „A tak nás školní
radové na penzi, postarší faráři a
zdatné hospodyňky obtěžují s příbě-
hy své rodiny. Takhle vyprávějí ti,
kdo mají málo co říci, a tudíž musejí
říci vše, ti, kdo nejsou schopni rozli-
šit charakteristické od nevýznamné-

ho, a tudíž napořád popisují všech-
no.“ Kritikovým lamentacím z dru-
hého (tj. vydavatelského) břehu po
letech nepřímo přitakal prof. Luděk
Brož, když na závěr ředitelování v
nakladatelství Kalich za největší
problém tohoto církevního naklada-
telství lakonicky označil (roku 1990)
„nedostatek kvalitních rukopisů“.
Neméně pregnantně vyjádřil ještě
později totéž spisovatel Jan Balabán
obratem „žvanil jak evangelický
farář“ (žvanivost tvoří dle Balabána
„zbytnělý atribut“, který s sebou
evangelíci „vlečou jako hrb“).  
Zmýlil se někdy Marcel Reich-Ra-
nicki ve svých kritických úsudcích?
Jistě. Zásadně třeba zavrhoval pasá-
že zachycující sen některé postavy.
Popisy snů zaujímají nicméně vý-
znamné místo v Bibli, tedy v prame-
ni, jímž se sytili jeho oblíbení klasi-
kové německé literatury. Avšak
kdoví, snad kritikovo kategorické
odmítání snů v románech bylo je-
nom určitou formou obrany jeho
snu nejdražšího, totiž snu o evrop-
ské kultuře nenarušené katastro-
fou „konečného řešení židovské
otázky“… 

František Schilla

sEnIorát ústEcký

Českobratrská církev evangelická

DěČíN, Ne 10.00
Bezručova 4/90, f. Tomáš Matě-
jovský

DuCHCOV, Ne 8.00
Havlíčkova 23, a. f. Jan Opočenský

CHOMuTOV, Ne 10.00
ul. 28. října 12, f Jiří Bureš

CHOTINěVES, Ne 10.30
Horní Řepčice 58, Úštěk, f. Martina
Vlková Šeráková

KADAň
sloučena s FS Chomutov

KRABČICE u ROuDNICE N. L., Ne 8.30
ve středisku Diakonie ČCE 
10.00 v kostele
Krabčice č. 26, f. Jan Kupka

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

LITOMěřICE, Ne 9.00
Rooseveltova 7, f. Zdeněk Bárta

LOuNy, Ne 9.30
Českých bratří 1510, f. Tomáš
Pavelka

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

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

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

TřEBENICE, Ne 8.30
Sokolská 89, a. f. Filip Ženatý

ÚSTí NAD LABEM, Ne 10.30 
Sborový dům
Dvořákova 6, f. Marie Molnárová

ŽATEC, Ne 9.30
Husova 1200, f. Jan Veselý

Církev bratrská

DěČíN, Ne 9.30
Puchmayerova 4, Karel Hůlka

LITVíNOV, Ne 9.30
Dukelská 424, Libor Trousil

MOST, Ne 9.30
J. Kříže 3127, Milan Let, Jaroslav
Šmahel

TEPLICE, Ne 9.30
Poštovní 10/934, Pavel Benák

ÚSTí NAD LABEM, Ne 9.30
V Zahrádkách 33, Jan Hábl

Evangelická církev metodistická

LITOMěřICE, Ne 9.30
Sládkova 8, f Zdeněk Brož

Bratrská jednota baptistů

DěČíN, Ne 9.00
Šikmá 152, k. Jaroslav Poloha

LITOMěřICE, Ne 9.30
Žižkova 3/2039

LOVOSICE, Ne 9.30
Dlouhá 84, k. Radek Pospíšil

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

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

bohoslužby
NOEMI - SEzNAMKA PRO KřESťANy
Služba pro křesťany, kteří hledají
svého životního partnera.
Bližší informace a přihlášky:
www.noemka.com, 
info@noemka.com
+420 777222877
Noemi, 
Na Mušce 1124, 534 01 Holice

Č. 32

Prorok, nebo šikanista? Inzerce

EVANgELICKý TýDENíK - KOSTNICKé JISKRy
Vydává Kostnická jednota 
Redakce a administrace v Praze 2, Ječná
19, PSČ 120 00, tel.: 224 919 607, e-mail:
ET.KJ@worldonline.cz
www.evangelickytydenik.cz
Celoroční předplatné 481 Kč, jednotlivé
číslo 13 Kč. Č.ú.: 228961190/0300
Redaktor: Bohumil Kejř
Uveřejněné příspěvky nemusí vždy
vyjadřovat stanoviska vydavatelů.
Nevyžádané materiály redakce nevrací,
ani neuschovává. 
Tiskne Grafotechna 
Distribuci provádí: 
* Česká pošta, s.p.
bezplatná infolinka České pošty 
800 300 302 
adresa pro písemný styk:
Česká pošta oddělení periodického tisku
Olšanská 9, 130 00 Praha 3
e-mail: postabo.prstc@cpost.cz
*A.L.L.Production s.r.o., Poděbradská 24,
190 00 Praha 9, tel.: 234092851
Registrační číslo MK ČR: E 365
ISSN 0139-505X

KONCERTy VE STRAšNICíCH

Pořádá: Farní sbor ČCE v Praze
10 – Strašnicích, Kralická 4, 
tel.: 274 811 226, e-mail: strasni-
ce@evangnet.cz
Začátek je v 17 hodin. 
* 12. ledna 2014 - JAN PĚRUŠKA-
viola, rodinné komorní sdružení
F. X. Brixi, W. A. Mozart, Ant.
Dvořák

* 19. ledna 2014 - MARIE WALD-
MANNOVÁ - violoncello, PŘE-
MYSL KŠICA - varhany
J. S. Bach, J. Pachelbel, F. Men-
delssohn-Bartholdy

* 26.ledna 2014 - JAKUB DVOŘÁ-
ČEK - piano
jazzové improvizace na písně 
z evangelického zpěvníku
Vstupné dobrovolné

Pozvánky

(k odkazu předního literárního kritika)

Zjevení Janovo 12. kapitola

Tato kapitola patří k nejdramatič-
tějším vylíčením postavení církve v
tomto světě. Netýká se jen doby asi
3. generace po vzkříšení Pána, ale
nadčasově celých dějin lidstva. Po-
pis je tak úchvatný, že by zasloužil
zpracování v nějakém velkofilmu
světového režiséra. Představme si
třeba scénu, jak velký ohnivý drak
smetl ocasem třetinu hvězd z nebe a
svrhl je na zem (v.4). Pak se postavil
před rodící ženu, aby pohltil její
dítě, jakmile porodí. Dítě však bylo
přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Žena
po útěku na poušť byla opatrována
samotnou milostí Boží. 
Jestliže dnešní člověk uslyší slovo
„apokalypsa“, vybaví se mu obyčej-
ně hrůzyplné události, předcházející
konec světa. Ale nebezpečné časy
přicházejí v celém běhu lidských dě-
jin a biblickému zjevení nejde jen o
jejich vykreslení, nýbrž o posilu,
povzbuzení a naději církve právě za
takových okolností. Tenkrát šlo o
povzbuzení vznikající církve za
některých římských císařů, jako byl
Caligula, Nero nebo Domitianus.
Byly to postavy ješitné a mstivé,
okázale dávaly najevo svou libovů-
li. Caligula projevil svou zpupnost i
vůči senátu tím, že jmenoval svého
koně senátorem. Kolem císařů se
vyvinul kult, který je ctil  téměř jako

bohy. Křesťané, kteří se tomuto bož-
skému uctívání pro svědomí nepod-
volili, byli pronásledováni. Zatím
ne tak organizovaně a v celé říši, jak
tomu bylo později ve 3. století za
Decia, Valeriána a zvl. za Diokle-
ciána (rok 248 – 305). Na to už naše
kapitola také připravuje.
O co tedy jde? Žena oděná sluncem
tu podle Kralických, oděná světlem
víry a šlechetného života, znamená
Boží lid, z něhož vzešel Mesiáš. Sta-
rověk a středověk v ní většinou
spatřoval královnu nebes Ježíšovu
matku Marii. Porozené dítě, které
má železnou berlou, tj. opět podle
Kralických „berlou neb prutem své-
ho slova pást všecky národy, je Ježíš
Kristus“ (Ž 110,2) .Ten byl nebeským
otcem zachráněn a sedí na pravici
Boží. Žena jako kdysi Izrael prchla
na poušť. Pak se strhla v nebi (v.7)
bitva. Michael a jeho andělé bojova-
li s drakem. Drak byl poražen a svr-
žen na zem. Když nemohl žalovat
nahoře, pronásleduje aspoň ženu a
její potomstvo na zemi. 
Tu přicházíme podle mého mínění ke
klíčovému verši (v. 12)? „Proto já-
sejte, nebesa a všichni, kdo v nich
přebýváte. Běda však zemi i moři,
neboť sestoupil k vám ďábel, plný
zlosti, protože ví, jak málo času mu
zbý-vá.“ Představme si opět scénu,
kde jakoby v první patře je už jásot
a triumfální radost nad svržením

draka, ale v přízemí je ouvej, zápa-
sy, bolesti a utrpení ve střetech 
s drakem. Ale nebojte se, nakonec
přijde poslední soud a Bůh nastolí
svou spravedlivou říši. Křesťané
tedy smějí vždy znova pozdvihnout
hlavu i oči nahoru k Boží slávě a
lásce Beránka, v něhož uvěřili. Ob-
razy nebeského světa jsou zde vní-
mány jako předjímka konce času.
(Petr Pokorný: Úvod do NZ 2013).
To smí být důvodem k neotřesitelné
naději uprostřed soužení. Žádné
útoky neohrozí Boží plány. Posled-
ní slovo bude mít zvítězilý Beránek.
I samy utiskující mocnosti podleh-
nou Božímu soudu. Smíme žít s dů-
věrou, která je trpělivá a neunaví se.
Smíme spolehnout na Boží sliby, že
na konci Bůh zvítězí nade vším, co
ohrožuje jeho lid. Dovedeme být
vděčni za takovou naději a oporu
pro svou pozemskou cestu v násle-
dování Pána? 
Nakonec čteme: „A drak se postavil
na břehu moře.“ Podle novějších
bádání lépe než v kralickém překla-
du: „I stál jsem na břehu mořském.“
Můžeme snad domyslet, že drak bu-
de stát na nejistém, klouzavém a
pohyblivém písku mořského břehu,
než ho smete poslední vlna božské-
ho hněvu. Křesťané pak vždy stojí
na neotřesitelné skále.

Jan Pokorný

boj s drakem

jIřIna ŠIkLoVá: 
VyhoŠtěná smrt
My lidé jsme si
jako jediní tvo-
rové vědomi
své smrti. Přes-
to se bojíme o
ní mluvit a čas-
to to neumož-
ňujeme ani
svým blízkým
lidem, kteří od-
cházejí. Napětí
se tím stupňuje, umírá se dnes
skoro bez rozloučení a vyslovení
posledního přání. Knížka Jiřiny Šik-
lové toto nepsané tabu prolamuje a
formou fiktivních dialogů, vyprá-
vění, zamyšlení i teoretických
výkladů přibližuje toto období lid-
ského života umírajícím i těm, kteří
je doprovázejí. Není to návod, spíše
vybídnutí, abychom hledali k dru-
hému cestu alespoň v posledních
dnech života.
Kalich, 1. vydání, 2013, edice Silver,
128 stran
ISBN 978-80-7017-197-4
Cena 150 Kč, 
v e-shopu Kalicha 120 Kč.
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