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Nikodém byl přední muž mezi Židy. Dnes bychom možná řekli:
soudce Nejvyššího nebo dokonce
Ústavního soudu. Pro setkání s Ježíšem zvolil dobu, při které by jeho

návštěva mohla zůstat utajena. Přišel, jak dobře víme, v noci. Zřejmě tu
svou roli sehrály ohledy na lidi. Co
by asi takovým kontaktům řekli kolegové v úřadě?
Rozhovor se odvíjí pozoruhodně.
Nikodém začíná obecně, jakoby až
společensky korektně, Ježíš však
míří hned k věci: „Nenarodí-li se kdo
znovu, nemůže spatřit království Boží.“
Nikodém měl nejvyšší možné vzdělání, ale na tohle jeho rozum nestačí.
Jaképak narození znovu? Ježíš však
rozlišuje mezi narozením tělesným
a narozením duchovním. Na co nestačí rozum, stačí víra. Jenže ta se
v Nikodémovi teprve rodila. Proto
slyší slova: Musíš se narodit znovu.
Jiným způsobem se do Božího království nedostaneš...
Nové narození způsobuje nový
život. Tady ovšem nejde jen o vylepšení nebo snad zdokonalení toho
starého. Aby se něco mohlo narodit
znovu, musí to staré nejprve zemřít.

Jenže lidé až dodnes nemají příliš
jednoznačná vyjádření rádi. Ani
v politice, ani v rodině, a dokonce
ani v kostele. Život je přece mnohem složitější, nebo snad ne?
Důležité je, co si pod novým narozením představíme. Když člověk spoléhá výhradně na sebe, na své vlastní schopnosti a síly, to všechno musí
pohřbít. Ne nadarmo Ježíš mluvil o
metanoi, o pokání, které obrátí lidskou mysl k Bohu. Proměna, která
se pozná i navenek. Kdo nenáviděl,
prokáže lásku. Kdo žil jen pro sebe,
začne pomáhat druhým. Kdo přepisoval faktury, peníze nakonec vrátí.
Kdo se s někým pohádal, omluví se.
Kdo utrpěl křivdu, druhému odpustí. Kdo podváděl partnera… Nebo snad ne? Na to rozum opravdu
nestačí. Díky Bohu za všechny chvíle, kdy nás Ježíš přivádí hned k věci!

Odpusťte, že se vás zeptám i na vaši
víru, není-li tak holá, jak ji mají ďáblové, kteří věří, že Bůh je – a třesou se
(Jk 2,19). Abychom si všichni připomněli celý obsah a šíři své křesťanské víry, recitujeme ve své církvi
Apoštolské vyznání víry, které
zvláště ve svém druhém článku
vyznává Ježíše Krista v takové šíři,
která odpovídá Novému zákonu,
jehož obsahem a středem je právě
Ježíš Kristus.
Odtud se nazýváme křesťané – pokřtění kristovci, kteří věříme, že
Ježíš Kristus, Boží syn a náš Pán,
sestoupil až do pekel, aby tam kázal
duchům ve vězení, zemřel (za nás),
třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, odkud přijde soudit

živé i mrtvé. Na tuto šíři zapomínáme, když o někom řekneme, že je
věřící. Když však je to někdo z naší
vlastní rodiny, víme přesně, že
označit ho za věřícího nestačí, neboť
k tomu, abychom ho označili za věřícího, mu něco chybí, třeba hned
to, že v neděli nechodí s námi do
kostela. Kostel sice z nikoho nedělá
věřícího, ale je znamením, že jde o
věřícího spíš, než kdyby v neděli
zůstával v posteli.
My ostatní jsme nezapomněli, že
Ježíš řekl o kostele tato slova: „Kde
se shromáždí dva nebo tři v mém
jménu, tam jsem já uprostřed nich
(Mt 18,20). Ten, kdo tam chodí, má
šanci, že se tam setká s Pánem Ježíšem. Otázku: „Miluješ mne?“ mu

nepoloží Ježíš hned při nástupu do
učednictví. Dá mu čas, aby jeho náklonnost dozrála do naprosté, neochvějné věrnosti. Dověděli jsme se
však, že na této cestě k věrnosti některý z učedníků nad sebou zaplakal, jiný jej zradil a všichni Ježíše
v jeho nejtěžší chvíli opustili, utekli,
aby si zachránili holý život. Věrný
svému poslání zůstal jediný – Ježíš.
V dějinách Evropy místo aby křesťané dospívali k věrnosti k Bohu a Kristu Pánu, byli proměňováni lhostejností, naposled po druhé francouzské revoluci (1789-99), kdy byla církev zbavena své donucující moci.
Národy Evropy vpluly poslušně do
procesu sekularizace, zesvětštění,
Dokončení na str. 2

nA co rozum nestAčí
JAn 3,1-8

Jaká je naše víra

Členové VDP na svém volebním setkání srdečně poděkovali dosavadní
dlouholeté předsedkyni VDP Rena-
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* Letnice svátek a realita

Petr Grulich,
tajemník Rady CB

Aktuálně: nový předsedA vězeňské duchovenské péče

Novým předsedou Vězeňské duchovenské péče (VDP), organizace
sdružující duchovní všech církví
v ČR navštěvující odsouzené ve věznicích a lidi propuštěné z vězení, byl
ve čtvrtek 26. března na členské
schůzi VDP v Praze zvolen na následující čtyři roky adventistický kazatel Pavel Zvolánek. Vystřídal tak ve
funkci Renatu Balcarovou, která ji
vykonávala 16 let, tedy 4 volební
období. Nový výbor VDP byl zvolen
ve složení Renata Balcarová (CASD),
Otto Broch (ŘKC), Pavel Kočnar
(ČCE), hlavní kaplan VS ČR, Blažej
Pelán (KS), Bohdan Pivoňka (ČCE),
Miloš František Převrátil (ŘKC), zástupce hlavního kaplana VS ČR.
Vězeňská duchovenská péče sdružuje duchovní–dobrovolníky, z nichž
se případně rekrutují profesionální
kaplani Vězeňské duchovní služby.

cena: 13 Kč

Příští číslo vyjde
20. května 2015

tě Balcarové za její obětavou práci,
během níž příkladně stabilizovala
dobrovolnou duchovenskou péči
jako plně respektovanou věznicemi,
úřady, církvemi i celou společností.
Pavel Zvolánek ve své promluvě po
zvolení poděkoval Bohu i členům
VDP za jejich důvěru a za jejich věrnou službu. Na základě Ježíšova
podobenství o pšenici a plevelu z
evangelia podle Matouše, 13. kapitoly, zúčastněné vyzval: “Naším úkolem je rozsévat dobrou Boží setbu, přinášet ji i do těch nejtemnějších míst jako
jsou věznice, protože i zde má Pán Bůh
svoji úrodu, svoji dobrou úrodu. Není
na nás, abychom posuzovali, co je plevel
a co pšenice. Neumíme to posoudit
dobře. Naším úkolem je pěstovat a šířit
Boží laskavost, radost a opravdovost,
které do nás Bůh zasévá.”
Tomáš Kábrt, zkráceno

evangelische Brüder-unität
kazatelská cena Jana husa
„pravda osvobozuje“

V roce 2015 si připomínáme šestisté výročí upálení mistra Jana Husa.
V neposlední řadě to byla také jeho kázání v Betlémské kapli, která mu
přinesla nepřátelství „mocných“.
Česká reformace, která vyrůstá z díla a života Jana Husa, je jedním ze
základů Jednoty bratrské. To je důvodem, proč si chceme v tomto roce
připomínat to, co pro něj bylo nejdůležitější:
Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž
pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě osvobodí od hříchu, od
ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, která je věčným odloučením
od milosti Boží.
Jan Hus 1412
Proto vypisuje „Evangelische Brüder-Unität“ kazatelskou cenu Jana
Husa. Odměněna budou kázání, která v duchu Jana Husa budou:
* zdůrazňovat pravdu evangelia
* obecně srozumitelná
* společensko-kritická
* odvážná

Podmínky účasti:
Budou přijata kázání v češtině i v němčině, text může být volně vybrán
ze Starého nebo Nového zákona. Teologické vzdělání ani konfesijní příslušnost nejsou podmínkou.
U ceny „mladých“ je třeba udat věk.
Ceny:
1. cena
2. cena
3. cena „mladých“ (do 27 let)

2.015 €
600 €
1.415 €

Odeslat do 6. července 2015
Adresa: Evangelische Brüder-Unität, B. Carstens, Postfach 21, 02745
Herrnhut
Hodnotitelé: Rüdiger Achenbach / Deutschlandfunk – redakce náboženství a společnost
Prof. Dr. Pavel Filipi / Evangelická teologická fakulta UK Praha
Dr. Bernhard Goodwin / Institut pro komunikace a média Mnichov
Reinhard Mawick, redakce Zeitzeichen.
Dr. Christian Staffa / Evangelická akademie Berlín
Rosemarie Wenner / biskupka Evangelické církve metodistické
Frieder Vollprecht / Evangelische Brüder-Unität Basilej
Dr. Ciska Stark / Protestantská teologická universita Amsterodam
Udílení cen:
(předpokládané datum) neděle 1. 11. 2015 v Ochranově.

z církví doma i ve světě Jaká je naše víra

pomozte

postiženým v

nepálu

V Nepálu postavilo silné zemětřesení velké množství lidí do situace,
kdy potřebují naše modlitby a rychlou pomoc. Okamžitá a bezprostřední pomoc postiženým je již poskytována profesionálními záchranáři a humanitárními organizacemi, které jsou pro záchranné práce
vybaveny a mají k dispozici cesty k efektivní distribuci a poskytování materiální pomoci. V počátku je zapotřebí zejména voda, léky,
potraviny a prostředky pro nouzové ubytování těch, kteří přišli o základní existenční podmínky a jsou ohroženi na životě.
Naším úkolem je vybrat rychle dostatečné množství finančních prostředků, které poskytování efektivní pomoci v Nepálu umožní a podpoří ty, kteří v postižených oblastech pracují.
Synodní rada uvolnila 200 000 Kč z fondu sociální a charitativní pomoci zahraničí, které budou v co nejkratší době odeslány do Nepálu.
Synodní rada doporučuje sborům i všem sestrám a bratřím, kteří chtějí obyvatelům Nepálu v jejich nouzi přispět, aby se zúčastnili sbírky
Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE, vyhlášené
na pomoc Nepálu.
Příspěvky je možné zasílat na číslo sbírkového účtu: 292949292/0300,
v.s. 319 nebo pomocí DMS – DMS DIAKONIEPOMOC, tel.: 87 777.
Prosíme vás, abyste projevili svou účastnou štědrost s vědomím toho,
že i nepatrný příspěvek může pomoci.
S přáním pokojných dnů za synodní radu ČCE
Lia Valková, synodní kurátorka
Joel Ruml, synodní senior

Blíží

se termín letošní

Noc kostelů 2015 je:

noci

kostelů

- pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování
krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,

- projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili,
ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život
a svoje osobní obdarování a dovednosti,
- nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným,

- znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která
zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.

Slovo k mottu Noci kostelů 2015

Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Ž 139,12

Milí návštěvníci i organizátoři Noci kostelů,
vím, že většina kostelů je pečlivě ošetřených a lze do nich vstoupit na běžné
bohoslužby třeba v neděli dopoledne. Ale mnohé sakrální prostory nesou
velmi silné poselství i mimo bohoslužby. Nejsou jen shromaždištěm jako v
nějakém kulturním sále. Je v nich vepsána modlitba, volání k Bohu, díky za
vyslyšení… Jsou znamením víry, naděje v Boha a radostné zvěsti o záchraně člověka.
Proto vás, kteří přemýšlíte, zda se letos vydat na Noc kostelů, zvu co nejsrdečněji, abyste našli čas a chuť zakusit něco z mohutnosti, kterou víra křesťanů nese. Buďte vítáni, ať vstoupíte do kteréhokoli chrámu, kaple, modlitebny. A pokud to jen trochu půjde, zkuste si chvilku sednout a jen tiše
naslouchat. Věřím, že i k vašemu srdci bude promlouvat Hospodin...
Za všechny organizátory Noci kostelů se těším na setkání 29. května 2015.
P. Michal Němeček
podle www.nockostelu.cz, zkráceno

připrAvuJe

se

mezinárodní

ekumenické setkání v

prAze

Ženy čtyř zemí střední Evropy (Německo, Rakousko, ČR, SR) z různých
křesťanských církví a denominací se sejdou na konci května v Praze, aby
společně uvažovaly nad tématem: 25 let po změnách ve střední Evropě - co
jsme získaly a co jsme ztratily? Setkání proběhne ve dnech 27. -31.května
2015 v klášteře U Kapucínů na Loretánském náměstí a pořadatelkami jsou
Ekumenické fórum křesťanských žen v ČR a Unie katolických žen.
Každý den bude zahájen i zakončen společnou ekumenickou modlitbou
v kapli kláštera (8.30 a 19 h), kterou vždy připraví sestry z jedné zúčastněné
země. Reflexe se uskuteční ve třech blocích: v pátek odpoledne na téma
Společnost a ekonomika (15 h), v sobotu dopoledne na téma „Církve a ekumena“ (9.30 h) a v sobotu odpoledne na téma „Žena a rodina“ (15 h). Po
úvodní přednášce (Jan Sokol, Josef Špak, B. Boučková) bude následovat
panelová diskuse a sdílení vlastních zkušeností. Celý program bude simultánně tlumočen z a do němčiny.
V sobotu večer bude setkání ozdobeno koncertem v refektáři kláštera (20 h),
kde soubor Triocantabile přednese různé skladby inspirované ženskými
postavami v Bibli.
Setkání je otevřeno pro všechny, kdo se chtějí spolu s námi zamýšlet nad
uplynulým obdobím a sdílet své zkušenosti ve vzájemném obohacení.
Uskuteční se za finanční podpory Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové a Česko-německého fondu budoucnosti.
Mkor www.ekumenickarada.cz
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Dokončení ze str. 1
které očividně vzrůstalo, ale víře a
církvi dalo vale. Nás však v tuto
chvíli zajímá, jak se člověku 21. století daří nebo nedaří naplňovat svou
holou víru obsahem, jehož články
naznačuje apoštolské vyznání víry.
Nemůžeme pominout reformaci 16.
století, kdy křesťanská víra, dosud
chápaná jako důvěra nebo poslušnost vůči Božímu slovu, přijala další
obsahy, neboť podle Lutherova objevu víra ospravedlňuje člověka, stává se ospravedlňující vírou a daruje
věřícímu Boží spravedlnost. Luther
vzkázal všem lidem: „Spravedlnost
nebudeš dobývat, ona je ti darována
s vírou v Krista“.
Tato osvobozující pravda byla po
dlouhá staletí zasuta za hromadu
přikázaných skutků, jimiž se měl věřící aspoň přiblížit k spravedlnosti,
jíž však nikdy nedosáhl. Ten nezdar
se mu zapsal do tváře. Byl zasmušilý, vážný až smutný. Nemohl rozumět apoštolovi, který přikazuje:
„Radujte se v Pánu“ (Fp 3,1) a dále
v téže tónině napíše. „Chlubíme se
Kristem Ježíšem a nedáme na vnější
věci.“
Tuto radost víry v Pána Ježíše vynesla ze zasutí reformace, a to její otec

Martin Luther, mnich, který na
svém těle vyzkoušel neúčinnost
záslužných skutků. Ze všech reformátorů se dostal k Ježíši Kristu nejblíže a nebylo mu zatěžko opakovat
stále totéž: že Ježíš je spravedlivý a
ospravedlňuje toho, kdo žije z víry
v Ježíše (Ř 3,26). A tentýž apoštol
Pavel napíše pro nás všechny ujištění: „Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez
skutků zákona“ (Ř 3,28). A ještě dál
celou 4. kapitolu listu Římanům věnuje témuž tématu a končí ji slovy:
„Věříme v toho (Boha), který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána,
jenž byl vydán pro naše přestoupení
a vzkříšen pro naše ospravedlnění“
(Ř 4,24-25). Toto ospravedlnění, které před Bohem platí jako spravedlnost, je základem našeho života., ale
nepřestává platit, když nový život
bude vykazovat žalostné nedostatky.
Abychom pochopili a pocítili osvobození, které přináší ospravedlnění,
musíme zvážit tíhu hříchu, jehož
jsme byli zproštěni. Jen ten, kdo
uzná, že je hříšník, pochopí, co je
ospravedlnění. Ale jak veliký je jeho
hřích, to může zvědět jen prostřednictvím ospravedlnění. Jen osprave-

dlnění mi řekne zcela jasně, jaký
jsem hříšník. Vede mě totiž před
obraz ukřižovaného Krista Pána. Už
vím, že kdybych se díval jinam a
vynechal ten kříž a to zmučené tělo,
nedověděl bych se, jak vypadám
před Bohem.
Nevěřící člověk asi pocítí před obrazem Ukřižovaného, že není úplně
bez viny, ale nedovolí tomuto pocitu, aby jej zaměstnával a jde rychle
dál. Ospravedlňuje sám sebe. Řeč
kříže tak nešikovně, skandálně napsanou odsunuje od sebe, jako by se
bál, že Bůh se s ním zde u tohoto
kříže setká a promluví k němu.
Jestliže však se stane zázrak a ten
člověk uvěří, pak mu kříž nebude
zvěstovat zahynutí, ale úplný opak:
Přes tvůj hřích, jímž ses protivil
Bohu, jsi Bohem milován a Bůh mluví neočekávaně a překvapivě: „Přes
všechno tě miluji, přese všechno jsi
mi příjemný. Miluji tě ne proto, že
bys byl mé lásky hoden, ale přese
všechno, co jsi, já tě vidím tak dobrého. Jsi zbaven svého hříchu a uveden mezi spravedlivé jako ospravedlněný díky Kristu Pánu ukřižovanému, v něhož věříš.“

Před velkoprodejnou v jeruzalémské čtvrti Kirjat ha-Jovel se 29. března 2002 vyhodila do vzduchu hamásovská teroristka Šálida Aját el-Akráš. Při jejím sebevražedném atentátu přišli o život dva lidé a osmadvacet jich bylo zraněno. Před vchodem
do dívčí školy OSN je na mostě pro
pěší umístěna její oslavná nástěnná
podobizna.
Amnesty International a OCHA
(Úřad OSN pro koordinaci humanitární činnosti) se ve dnech, kdy píši
tento článek, dostaly do nesrozumitelného sporu. Amnesty například
obvinila palestinský Hamás, že se
v gazanské válce v létě minulého roku dopustil svými raketami strašlivých válečných zločinů.
Neříká, proč si toho všimla teprve
teď. OCHA naopak považuje onen
rok za „nejkrvavější“ pro Palestince
od roku 1967. Nezmiňuje se ovšem
o tom, že Hamás v létě čtrnáctkrát
porušil vyhlášené příměří a zbytečně tím válku protahoval.
Morálka se dnes v politice píše velkým písmem. Z organizací jako
Greenpeace, Amnesty International
nebo Human Rights Watch se staly
„supervelmoci“. Jejich zprávy se na
Západě čtou jako vyznání víry a
slouží za vzor politice. Těmto nevládním organizacím se připisuje
takový význam, že se jim ze soukromých i veřejných zdrojů hrnou miliony; ve skutečnosti reprezentují
špatné svědomí „bělocha“, který se
jako pachatel obchodu s otroky provinil vůči africkým domorodcům a
dnes se dodávkami zbraní stává
spoluviníkem všech ozbrojených
konfliktů na tomto světě.

ceňujícím zrakem někdejšího koloniálního pána: upírá těmto bojujícím
muslimům schopnost svobodně se
rozhodovat a vědomě plánovat své
činy. Pokládá je doslova za „nesvéprávné“ a „necivilizované“. Svou
„bělošskou arogancí“ zbavuje muslimské Araby důstojnosti a tudíž je
nevolá k zodpovědnosti za genocidu, hromadné vraždy, nesmírně se
množící umělé potraty, obchod s ženskými otrokyněmi a vraždění homosexuálů. Nikdo nemluví o tom, že je
nutno pohnat velitele Hamásu a
Islámského státu nebo přisluhovače
Hutiů k mezinárodnímu soudnímu
dvoru jako válečné zločince. Pořád
jim jde jenom o to, zda a jak by mohli
hnát k osobní zodpovědnosti izraelské politiky a vojenské činitele, zatímco palestinský Úřad autonomie
oslavuje své vlastní hromadné vrahy jako národní hrdiny a pojmenovává po nich školy a náměstí, aniž
by jej za to evropští sponzoři někdy
podrobili kritice.

Lidská práva
I zprávy o porušování lidských práv
mají svou vlastní agendu. Vypuknutí války v Jemenu si svět povšiml
teprve tehdy, když saúdské bomby
připravily o život sedmnáct civilistů,
z toho šest dětí. Jejich smrt se odsuzuje obzvlášť hlasitě, protože Saúdové jsou spojenci Ameriky, dostávají od ní zbraně a podle Íránu je do
války štvou „sionisté“. Odkud mají
zbraně Hutiové, Islámský stát a jiní
záškodníci, o tom se cudně mlčí.
Saúdové válku v Jemenu nevyvolali
ani ji nechtěli. Tam se krev prolévá
už dlouhá léta. Hutiové se za podpory Íránu zmocnili skoro celé země. Nikomu nevadilo, když v jedné
mešitě zabil sebevražedný atentátník více než sto čtyřicet lidí včetně
dětí, což je možno spatřit na YouTube. A dokonce se v té oblasti zneužívá dětí k bojům, ba i k sebevražedným atentátům, čehož si zřejmě
na osvíceném Západě také nikdo
nepovšiml.

morálka bez vztahu k realitě

Znesvéprávňování muslimů na
úkor Izraele
Za nekritickým soucitem „s ubohými Araby“ se skrývá diskriminující
opovržení muslimským člověkem,
bezpříkladně cynické zbavování
svéprávnosti. Západ ještě pořád na
Palestince a jiné „bojující“ muslimské Araby shlíží blahosklonně pod-

Práva žen
Jako Evropané můžeme jistě vítat a
podporovat kampaně za práva žen.
Zvláště ve světě údajně „špatně
vykládaného islámu“ jsou ženy týrány bitím, kamenováním, obřízkou
a dokonce nesmějí řídit auto, ani
když jsou zcela zahalené. Evropská
média často tvrdí, že Islámský stát
ani jiné krutosti, které islámský svět
provádí, nemají nic společného s islámem, neboť to je prý „náboženství
míru“ - a to dokonce i tehdy, když
muslimové před teroristickými útoky vyřvávají „Alláhu Akbar“!
U nás jsme na tom zato naprosto
v pořádku, pokud jde o práva žen:
smějí tu polonahé pózovat coby sexuální objekty a s anorekticky vyhládlým tělem se vznášet na přehlídkových molech. Stalo se snad
někdy, že by organizace pro lidská
práva tyto mravy „osvíceného“ Západu pranýřovaly jako něco, co právům žen odporuje?

Josef Veselý

Kdo je obětí?
Neustále se zdůrazňuje smrt dětí do
osmnácti let, jako by smrt dospělých
mužů či žen byla něčím méně hrozným. Stojí za povšimnutí, že u mrtvých v Gaze zpravodajské agentury
zdůrazňují, že šlo „převážně o ženy
a děti“. Asi tomu tak není, neboť
ministerstvo zdravotnictví přesným
studiem seznamů mrtvých z řad
Hamásu za pomoci izraelského
Amit Institutu zjistilo, že z mužů
zabitých ve válce jich aspoň tisíc byli
aktivní bojovníci Hamásu. Ověřená
čísla, na nichž by se shodly Spojené
národy, Hamás, Izrael i organizace
pro lidská práva, nejsou dodnes
k dispozici; navíc nikdo neviděl propagační stránky Hamásu, kde by se
ženy představovaly jako bojovnice to by je totiž už nemohli zařadit do
kategorie ženských civilistů. Totéž
platí o dětech a mladistvých. Nová
filmová dokumentace Hamásu ukazuje, jak se dnes sedmnácti tisícům
Dokončení na str. 4
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Ježíš praví Nikodémovi: „Neposlal Bůh
Syna svého na svět, aby odsoudil svět,
ale aby spasen byl svět skrze něho. Kdo
věří v něho, nebude odsouzen, ale kdo
nevěří, již je odsouzen, nebo neuvěřil ve
jméno jednorozeného Syna Božího.“
Jan 3,17-18
Lidé počátků biblického vyprávění
vzešli z rodiny Noe, dědice spravedlnosti, která je z víry (Žd 11, 7).
Z jednoho praotce jsou přirozeně
jednoho jazyka, jedné řeči. Putují od
východu a osídlí zemi Sineár (zemi
Kaldejskou). To je ta krajina v povodí řek Eufratu a Tigridu, oblast udivující prastaré kultury, jejíž pestrost
a bohatství stále ještě objevujeme.
Biblický pozorovatel se o jejich úžasných výkonech nešíří. Zajímá ho
proč… Nad stopami závratné lidské
tvořivosti, kterou v dějinách střídají
válečná běsnění a pustošivá zkáza,
se ptá výlučně po příčinách takových vzepětí a pádů. Veden vírou a
Duchem Boha silného nejvyššího
(2 Pt 1,21; 2 Tm 3,16) ve zkratce nabízí vysvětlení, jak jsme četli…
V sumerském eposu o Gilgamešovi
hrdina zdrcen smrtí přítele Enkidu
podniká strastiplnou pouť za tajemstvím nesmrtelnosti. Při návratu na
dohled svého města Uruku říká průvodci Uršanabimu:
„Život, který jsem hledal, jsem nenašel. Marně jsem vykonal víc než jiní
lidé. Marně jsem také víc vytrpěl.
Nemůže najít věčný život, kdo je
z lidského plemene.“
„Nemůže najít věčný život člověk,“
přitakal Uršanabi, „může si však zachovat věčné jméno. Svým dílem ses
stal nesmrtelným, hrdino Gilgameši.“
A my jsme četli, že to je ta brána
nebes, „Bab-ilu“, řekli si ti dávní
lidé. Budováním, růstem až k nebi se
postavme všudypřítomnému chaosu, neuspořádanosti a smrti: „Učiňme sobě jméno, abychom nebyli rozptýleni po vší zemi!“
Avšak přestali si rozumět. Přestali
spolu mluvit a zařinčely zbraně.
Mýlí se starověký Všudybud Uršanabi. Brutální síla a moc znicotní a
rozptýlí i slavné jméno s jeho pomníky, aby nebylo připomínáno na
zemi.
Naproti věži Nimrodově (Gn 10,8)
v Baalově chrámu, kterou po zničení
Asyřany v 7. st. obnovil Nabuchodonozor II. (výškou 196 m a stejně
širokými čtvercovými základy se
řadí k sedmi divům světa), teprve
1887 objevili archeologové na opačné straně Eufratu mnohem mohutnější základy (354 x 354m). Nad
šestým poschodím této věže, kterou
se Nabopolasar se synem Nabuchodonozorem II. (první zbořil Ninive,
druhý Jeruzalém) marně snažili
dostavět, se do výše 15 m měla na
vrcholu tyčit svatyně Mardukova.
Vyhrabané stavitelské nápisy hlásají: „E-temen-ana-ki“ - dům základů
nebe a země, jehož vrchol má dosáhnouti nebes.
Pro biblické vypravěče je to smutný
pomník začátků i konců. Z nejstarších nálezů v těch místech se zdá, že
městské státy jižního Sumeru a severního Akkadu spolu válčí, kam
paměť sahá. Někdy kolem 2400 je
akkadský Sargon sjednotí v říši,
která se pak (2255) stává kořistí
gutijských hord, nájezdníků východně od Tigridu. Na přelomu
druhého tisíciletí se prosadí semitští
Amorejci ze západu, z oblasti Pales-
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Gn 11,1-9; J 3,16

tiny. Jejich zákonodárce Chammurabi (1791-1749 př. Kr.), snad v Bibli zmíněný Amrafel (Gn 14, 9), se
účastnil kořistné výpravy králů na
západ k Sodomě a Gomoře, kterou
úspěšně stíhal kočující Abram. 1594
př. Kr. podlehne jeho amorejská dynastie náporu Hetitů (Chetejců).
Tento mohutný indoevropský národ s vyspělou kulturou proniká do
Malé Asie i do Egypta ze severu
(Od synů Het kupuje Abraham
jeskyni Machpelach k dědičnému
pohřbívání Gn 23, 3n). 1164 si je podrobí Asyřané, ty pak vyžene Nabuchodonozor I. atd. atd.
Židovští učenci v odstupu babylonského zajetí v šestém století pochopili boje a soupeření národů, stopy
shromažďování kamení a rozmítání
kamení (Kaz 3,5), jako důsledek lidského zmatení z vůle a dopuštění
Stvořitele. Slávu té civilizace shrnuli do prosté genealogie Semitů od
praotce Noe v deseti generacích až k patriarchovi Abrahamovi
(Gn 11,10n), který ji opustil.
Za lepším?
Profesor Starého zákona, Miloš Bič,
v knize „Palestina od pravěku ke
křesťanství I.“ píše o dávných Sumerech a Akkadech, v úrodném
meziříčí od Araratu k Perskému zálivu jako o uznávaných učitelích
světa. Dávno vynikali v matematice
a geometrii, znali např. Pythagorovu větu, téměř správně se dobrali
obsahu kruhu s jednotkovým poloměrem, tedy Ludolfova čísla, jsou
původci šedesátkové soustavy (dodnes v ní měříme čas a úhly), přičemž běžně užívali i soustavu desítkovou. Rok dělili na 12 měsíců,
sedm dní měl týden podle čtvrtí
měsíce, a den měl dvanáct dvouhodin. Tvořili společnost vyspělých
právních zvyklostí a rozsáhlého písemnictví. Babylonská mythologie si
našla cestu do širokého povědomí
starého Orientu. Dochovalo se mezi
jiným 14 vypravování o stvoření
světa, 6 o potopě a další. Vedle Baala
(Marduka) s Ištarou vzývali další
astrální božstva. „Kaldejský“ bylo
značkou moudrosti. Vyznali se ve
starobabylonských jazycích, v astronomii a astrologii, ve znalosti přírody, v zemědělství, stavitelství...
Zkrátka vidíme špičkovou civilizaci té doby, žádné upachtěné modláře.
Po tisíciletích nás, náš svět, stále
inspiruje rodina, která ducha a tajemství Sumeru a ovšem i komfort a
bezpečí pevných hradeb opouští.
Vykročí z Ur a pak z Cháranu za hlasem Božím stepí jako nomádi, nedohledný obzor před sebou a hvězdné
nebe nad hlavou...
Poslyšme, jak se Abrahamovci jdoucí staletími modlí, když se vrátí ze
zajetí v Bábelu k Zákonu a svědectví
(Iz 8, 20), ke Slovu a zaslíbením
Božím:
„Ty jsi, Hospodine, Bůh, který jsi
vyvolil Abrama a vyvedl jej z Ur
Kaldejských a dal jsi jemu jméno Abraham...“ (Neh 9,7; Gn 15,7;
Sk 7,2). Je tomu tisíc let.
O dalších pět set let později připomíná apoštol Židům: „Vírou povolán jsa Abraham, uposlechl Boha,
aby odešel na to místo, které měl
vzíti za dědictví; i šel, nevěda kam
přijde. Vírou bydlel v zemi zaslíbené
jako v cizí, ve stanech přebývaje
s Izákem a Jákobem, spoludědici téhož zaslíbení. Nebo očekával město

mající základy, jehož řemeslník a
stavitel jest Bůh.“ (Žd 11,8-10).
Ve víře umírá ten dávný poutník a
jeho potomstvo, cíl stále před sebou.
Zdaleka ho vidí, věří mu, vítají jej a
vyznávají, že jsou hosty a příchozími
na zemi (Žd 11,13.16). Bůh ve svaté
své skrytosti je přijal a učinil jim
jméno. Založil stavbu víry vpravdě
sahající k nebi... Má nám to ještě i
dnes co říct?
Poslyšme Gilgameše našich dní. Říkají si transhumanisté s logem „H+“
a míří k nesmrtelnosti cestou superinteligence:
„Singularita (výjimečnost, krajní
možnost, absolutní mimořádnost,
pojem užívaný pro drama Velkého
třesku) „Singularita je blízko“ nazval svou knihu Ray Kurzweil, futurolog, vynálezce skeneru, významná
postava firmy Google. Píše o tom, že
se stroji možná splyneme v jakési
kyborgy. Stroje nám pomohou vyřešit stárnutí, opatří nám nesmrtelná
těla bez biologických limitů. Napojeni na zdroje z vesmíru staneme se
čistou inteligentní energií... Evoluce
neskončila, jen jsme ji převzali do
svých rukou (Respekt 1/15). Jaká je
motivace? Stále táž: co nejdéle a nejlépe žít.
Elon Musk (majitel Tesla Motors –
elektromobily, ve své firmě SpaceX
vyvinul a provozuje kosmické lodě a
plánuje cestu na Mars) se nechal slyšet, že „hra s umělou inteligencí je
vzýváním ďábla,“ přestože do toho
investuje. „Riziko, že dojde k něčemu opravdu nebezpečnému, existuje v horizontu pěti až deseti let.“
S tímto výkřikem na Twitteru zdaleka není sám.
Světoznámý anglický fyzik Stephen
Hawking, profesor na Oxfordu, se
před několika týdny svěřil s obavou,
že rozvoj umělé inteligence může
přinést konec lidské rasy.
Neokonzervativní myslitel Francis
Fukuyama označil myšlenku překonání současné podoby civilizace za
„nejnebezpečnější nápad lidstva“.
„Stroje v horizontu několika desetiletí člověka překonají,“ soudí oxfordský filosof Nick Bostrom, „zároveň však není pravděpodobné, že
by nová inteligence sdílela stejné cíle
jako ta, ze které se vyvinula.“
Domýšlejme, že se umělá superinteligence zrodí v armádních laboratořích nedaleko Pekingu! Chápeme
vůbec, co se s námi děje?
Tolik letmo z Respektu.
„Křesťanství vytvořilo dějiny, které
se postupně stávají či staly dějinami
globálními v důsledku křesťanského
univerzalistického sebeporozumění
(misie ap.),“ říká profesorka teologické fakulty KU, Lenka Karfíková,
a klade si otázku: „Jsou opravdu
toto dějiny, jak v nich působí křesťanský Bůh?... Nebo je to jako celek
babylonská stavba prastaré lidské
HYBRIS (zpupnosti), k níž bylo
křesťanství zneužito (či která potvrzuje jeho nauku o lidské zkaženosti)?... Podle mého přesvědčení” (pokračuje prof. Karfíková) „není nikterak jisté, že křesťanské dějiny budou
dějiny vítězné. Na co se hodí sůl,
která pozbyla své slanosti? Bůh
může odkudkoli vzbudit syny
Abrahamovy. Křesťanské dějiny
pokládám především za otevřené,
za příběh s nejistým koncem... Věřím, že Bůh je věrný, zároveň se však
obávám, že své dějiny tvoří člověk
sám a že Boží věrnost neznamená

pane Bože, náš otče, který jsi ve svaté skrytosti,
děkujeme za pána Ježíše, za syna, který nám
oznámil tvé Jméno. očisti nás, prosíme, od marnosti, která se nám nabízí a do mysli vtírá. posvěť
se v našem vědomí a mluvení. pomoz nám sebrat
myšlenky a soustředit se na tvé slovo. rozhlížíme se po svém životě, uklízíme, abychom
upřímně mohli říct „přijď!“, abychom zatoužili po
tvém kralování a hledajíce našli... Abychom bez
obav o své záměry a plány mohli chtít, co nám
naznačíš, že chceš ty.
nasyť nás, prosíme, obecenstvím s tebou a odpusť nám zanedbání, škody a viny, jimiž jsme tě,
otče, zarmoutili. odpusť nám, pane Ježíši kriste,
kříž, který s námi máš. myslíme na tvé utrpení a
stydíme se za svoje ukřivděnosti, nedůtklivosti a
nesnadnost svého odpouštění.
Jsme v pokušení ohánět se svou pravdou a právem
a dovolávat se tebe. zbav nás od zlého, který v nás
kouká, oč jsme lepší. točíme se kolem sebe, zaměstnáni sebou, jako bys nás draze nevykoupil a
my nebyli se vším všudy tvoji na věky. Amen.
sJh

vzkříšení všedních dnů

„Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.“

(Ž 24, 1)

Občas slyším stesky, že jsme zavaleni především špatnými zprávami.
Něco na tom bude. Hlavně to platí za předpokladu, že zkrátka nechceme
vnímat to lepší, radostnější. Přitom – když ucho chce slyšet, zaslechne jistě
plno dobrých zpráv. Zrovna teď ale nemám na mysli nějaké optimistické
prognózy domnělých vládců světa promlouvajících z televizních obrazovek, žádné ekonomické věštby, o jejichž naplnění lze často s úspěchem
pochybovat. Myslím spíše na všední život, na příběhy lidí, které potkávám.
Rád poslouchám vyprávění o tom, že se někomu podařil například výstup
ze dna. Mnozí lidé také rádi mluví o „restartu“ ve smyslu obnovy sil
(mimochodem je zajímavé, jak se uchytil tento výraz, původně používaný
zejména v příručkách pro počítačové začátečníky).
Je mnoho drobných příběhů kolem nás – jeden zápasí s nemocí, druhý se
složitými rodinnými vztahy, třetí s hledáním profesního uplatnění a čtvrtý třeba s existenciální úzkostí. A pak je příjemné zaslechnout cosi o tom,
že se stal zázrak - dotyčný se nadechl, téměř vzletěl a dostal se do situace,
která byla ještě nedávno tak vzdálená. Komu připsat zásluhy?
Vždycky si v této spojitosti vzpomenu na jednu pasáž z přímluvné modlitby: vzbuzuješ víru, rozmnožuješ lásku, potěšuješ zarmoucené, uzdravuješ nemocné, k naději pozdvihuješ zoufalé. Věřím, že všechny ty „nové
začátky“, „restarty“ a „znovuzrození“ – tedy ryze osobní záležitosti souvisí se vzkříšením Spasitele. Neobratně řečeno, jsou to doprovodné jevy
velkého zázraku.
Každé vzkříšení všedního dne je zrnko zasazené do kontextu, který je stroze vyjádřen i v úvodní připomínce žalmisty. Nezapomenout na autorství
díla, v němž jsme přítomni – i to je způsob, jak se připravit na moment,
v němž bude nutné zabojovat a odrazit se od nějaké suterénní plošiny.
Jiří Karban

vždy to, co bychom si přáli.“ (Úvaha nad knihou Petra Pokorného „Den se
přiblížil“.)
Co k tomu dodat? Jestliže Bůh tak miloval svět, že dal svého Syna, jak jsme
četli úvodem, pak věřím, že do krajnosti učinil všecko pro jeho záchranu.
Rozumím tomu tak, že Bůh zachraňuje svět svého stvoření před světem lidské svévole, který je jeho hrozbou. Před námi zachraňuje svět. Jak? Jeho
Duch se o člověka uchází. Jednotlivě nás oslovuje a probouzí k odpovědnosti za ukřižovaného Krista. Ano, i můj hřích rozdírá jeho rány. To rozeznání přivádí k pokání, ke vzkříšení z mrtvé lhostejnosti vůči Bohu i lidem.
Nad jedním každým, kdo se k činům pokání probudí, je radost v nebesích,
v Boží svaté duchovní skrytosti. Stvořitel mění člověka, aktivuje naši slanost
a svit a tak potlačuje sepsi světa. Pracuje na jeho záchraně, resp. na odkladu
zkázy, která ovšem zůstává otevřenou možností. (Vzpomeňme na Lotovu
Sodomu a jonášovské Ninive.)
„K vítězství zla stačí, když slušní lidé nebudou dělat nic,“ prohlásil Edmund
Burke (1729-97), britský konzervativní státník a politický filosof. Odsuzoval
abstraktní principy, které ve francouzské revoluci vedly ke kruté a nelidské
praxi.
„K vítězství zla stačí, když slušní lidé nebudou dělat nic.“ Také to je varovná interpretace Kristova evangelia, které zůstává naší odpovědností ve
světě.
Plovoucím termínem je den, v němž bude Bůh soudit všecko lidské pokolení v spravedlnosti skrze toho muže, kterého k tomu vystavil..., a dosud před
oči světu staví. Viselce na kříži jako nepravděpodobný paradox spásy:
Všechněm totiž slouží k víře svým neuvěřitelným vzkříšením z mrtvých
(Sk 17,31). Amen.
Samuel Jan Hejzlar
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Listy M. Jana Husa

37. mistru krišťAnu z prAchAtic,
rektoru vysokého učení v prAze

Vysoce ctěný pane rektore, mistře a otče laskavý! Jsem velice potěšen
vaším dopisem, ve kterém mezi jiným píšete: spravedlivého nezarmoutí,
cokoli se mu přihodí; a opět: všickni, kteří chtějí pobožně žít v Kristu Ježíši,
budou mít protivenství. Z čehož uvádíte, že mne nezlomí, neporazí, nezarmoutí, ale posilní, povznese i naplní radostí vezdejší strast a oddělení od
společníků. S velikou vděčností toto potěšení přijímám, když uvažuji, co
tomuto psaní předcházelo. Protože jsem-li spravedlivý, nezarmoutí mne,
ať se děje cokoli, abych se dal odvrátit od pravdy; a jestliže pobožně
v Kristu žiju a chci žít, je správné, abych trpěl pronásledování ve jménu
Kristově. Poněvadž jestli měl Kristus trpět a vejít do své slávy, je nutné,
abychom my bídní vzali kříž a tak jeho samého následovali v utrpeních.
Proto vás ujišťuji, vysoce ctěný pane rektore, že pronásledování mi nikdy
nepůsobí, že bych si stýskal, kdyby mne ovšem nezarmucovaly mé hříchy
a nespořádanost křesťanského lidu. Nebo jak mně obtíže může způsobit
zničení bohatství světa, které je smetím? Co ztráta přízně světa, která dovede odvrátit od Kristovy cesty? Co učiněná potupa, která očišťuje a oslavuje syny Boží, když je snášena pokorně, aby zářili v království svého Otce
jako slunce? Co kdyby mi byl zničen bídný život, který je smrt, který kdo
zde ztratí, smrt odloží a nalezne pravý život? Avšak takové věci nechápou
lidé zaslepení pýchou, slávou, ctižádostí a lakomstvím, a někteří 2) strachem, kde dříve strach nebyl, odvrácením od pravdy, kteří schnou zbaveni otevřenosti a tak i lásky a všech ctností, jsou podivuhodně zmateni
v mysli tím, že je tiskne z jedné strany poznání pravdy a z druhé strany
strach, pro který se bojí ztratit dobrou pověst a vydati bídné tělo až na
smrt. Já doufám v Pána Ježíše, že ho vydám, jestliže mi udělí milosrdenství; poněvadž nepřeju si žít v tomto bídném světě, leda bych mohl povzbuzovat k pokání sebe i jiné podle ustanovení Božího. To právě přeji i
vám a vybízím vás v Kristu Ježíši se všemi vašimi spolustolovníky, 3)abyste byli připraveni k boji, poněvadž již začaly Antikristovy předehry, 4) za
nimiž hned bude následovat boj. A je nutné, aby Hus pozdvihl křídel proti
křídlům Vehemota 5) i proti ohonu, který vždy skrývá ošklivost zvířete
Antikrista. Kdo jest ohon, ukazuje prorok 6) slovy: prorok, který učí lži, ten
je ocas a vznešený stařec je hlava: protož odetne Hospodin hlavu i ocas, t.j.
papeže i jeho proroky, mistry, doktory a juristy 7), kteří falešným jménem
svatosti zakrývají ošklivost zvířete. Která, prosím, je větší ošklivost, než
kdyby se nevěstka celá dole odkryla a byla veřejně připravena komukoli,
kdo by s ní chtěl pelešit? Ještě je větší ohavnost zvířete, které je připraveno, ať přijde kdokoli, přijímat uctívání, sedě na důstojném místě, jako
kdyby bylo Bůh, a je připraveno prodávat, cokoli kdo chce kupovat z věcí
duchovních; a prodává to, co nemá. Běda mně tedy, když nebudu o téhle
ošklivosti kázat, a když nebudu plakat a nebudu psát! Mně běda, vy uvidíte, komu není běda. Létající orel křičí: běda, běda, běda lidem obývajícím
zemi!
37. Husův dopis podle vydání Bohumila Mareše (1851 – 1901, evang.
farář a církevní historik) z r. 1911 (již 3. vydání), který také připojil
vykladačské poznámky, které zde uvádíme.
V roce 2015 Husovy dopisy převedeny do současnější češtiny.

37. Mistru Krišťanu z Prachatic, rektoru vysokého učení v Praze. 1) R. 1413. (1412, říjenprosinec.)
Mistr Křišťan z Prachatic, muž ctnostný a dobročinný, znatel hvězdářství, byl r. 1406
farářem u sv. Michala na Starém Městě Pražském (kdež předchůdcem jeho Bernardem bylo mladému Husovi dovolováno kázati) a od r. 1412 rektorem vysokých škol.
Husovi byl od prvopočátku důvěrným a upřímným přítelem a příznivcem. Roku
1411 dne 15. března odepřel spolu ještě s jedním farářem prohlášení klatby nad
Husem. V jeho faře a za jeho spoluúčinkování zasedala r. 1413 komise smírčí, králem
ustanovená. Zvěděv o Husovu uvěznění přijel za ním do Kostnice, aby mu v něčem
byl nápomocen (roku 1415); tu ho také jednou ve vězení u dominikánů náhle svou
návštěvou překvapil a až k slzám pohnul (viz list č. 64). Tu byl také vězněn na podnět Michala de Causis, ale brzo propuštěn, načež se ihned do Prahy vrátil (v březnu
1415). Po smrti Husově náležel k náčelníkům husitským, ale byl mírný husita a měl s
rozhodnějším Korandou, původcem Táborů, spory pro bezohlednější postupováni
jeho (v učení).
Mimo pět následujících listů v r. 1413 Křišťanovi psaných máme ještě jeden list jemu
z Kostnice poslaný (č. 87). Přítomný list jest odpověď na potěšný dopis Křišťanův;
v něm ujišťuje, že všechno pronásledování a všechnu ztrátu i života rád snese, a vybízí přítele svého, aby se i on se svými společníky na odpor postavil papeži a jeho stoupencům duchovní věci prodávajícím.
1) Pal. 164, 165. 2) K. p. Páleč a Stanislav viz list č. 36 a 38. 3) T. j. důvěrnými společníky. 4) Hus dobře tuší, že to, co se až posud ve při jeho proti němu dělo, bylo pouhou předehrou Antikristovou, jen úvodem horších bojů. 5) T.j. Behemota čili Antikrista, viz list č. 13, pozn. 3; hrozivý ten tvor, znázorňující velemoc papeže a jeho služebníků, jest zde jako okřídlený (drak) míněn. 6) Izaiáš kap. 9. 7) Právníky.
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Naše první konfiskace.

č. 9

Byl nám doručen tento nález:
Jménem Jeho Veličenstva Císaře!
C.K. zemský soud trestní v Praze jako soud tiskový uznal k návrhům c.k.
zastupitelství ze dne 25. dubna 1914 takto právem:
Obsah: 1. místa: "Jsou to vlastně... " až "... církev poroučí!" článku "Všecko
za pravdu míti", 2. článku: "Není v tom vnitřní souvislost?" v čísle 8. v Praze
vydávaného periodického tiskopisu "Kostnické Jiskry" ze dne 24. dubna
1914 zakládá objektivní skutkovou povahu:
ad 1. přečinů proti veřejnému pokoji a řádu dle §§ 303 a 302 tr. z.,
ad 2. zločinu uražení úda domu císařského dle § 64 tr. z.
Schvaluje se dle § 489 tr. ř., že číslo 8 periodického tiskopisu: "Kostnické
Jiskry" ze dne 24. dubna 1914 bylo zabaveno, zakazuje se dle § 493 tr. ř.
toto číslo dále rozšiřovati a nařizuje se dle § 37 zákona o tisku, aby zabavené výtisky byly zničeny.
Důvody:
V místě 1. uvádí se v posměch a hledí zlehčiti učení církve katolické v státu
zákonně uznané a podněcuje se k zášti proti jednotlivému stavu společnosti občanské, v článku 2. porušuje se úcta k údu domu císařského.
Proto bylo návrhům c.k. státního zastupitelství vyhověno.
V Praze dne 28. dubna 1914.
Matouš.
Pan Josef T. Štěpánek, redaktor period. tiskopisu: Kostnické Jiskry v Praze
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morálka bez vztahu k realitě

Dokončení ze str. 2
dětí dostává vojenského výcviku
pro boj.
Dokud se Arabové či muslimové
pobíjejí mezi sebou, ať už zbraněmi
americkými či ruskými, skoro nikoho to nezajímá. Teprve když se do
toho vloží poslední dosud existující
a funkční státy arabského světa, začnou pršet protesty. Vraždí-li Islámský stát, povstalci, Hutiové, Hamás
a jiní, jak se jim zlíbí, pak přesná čísla „žel nejsou k dispozici“. Dojde-li
však k bombardování ze strany
Saúdské Arábie a podobných států,
jsou zprávy najednou velice přesné až do posledního mrtvého.
Stejně jako u práv žen je nápadné,
že organizace pro lidská práva jednají s příslušnými lidmi a národy
jako s nesvéprávnými. Rozhodnost,
strategické plánování a „válečné cíle“ vidí pouze u států jako je Izrael,
Saúdská Arábie nebo Egypt, zatímco všelijaké povstalecké či partyzánské organizace podle nich žádnou
řízenou strategií nedisponují.

Kdo je pachatel?
A přitom je politika Palestinců stejně
vymakaná a aktivní jako u Izraele.
Sledují strategické cíle a rozhodně to
nejsou jen nějaké štvané oběti bez
vlastní vůle. Ty více než dva tisíce
mrtvých v Pásmu Gazy byly důsledkem vědomé válečné politiky. Hamás v létě roku 2014 válku nejprve

zosnoval a pak několikrát vědomě
porušil příměří. To si žádalo stále
více mrtvých, zvlášť na jejich vlastní
straně. I jejich metoda - zneužívání
civilistů jako lidských štítů, umisťování zbraní ve školách, mešitách a
nemocnicích - byla vědomým rozhodnutím odpovědných představitelů Hamásu a ne něčím náhodným.
Zabývat se tímto tématem je pro
Spojené národy a jim podřízené organizace zpravidla „trapné“: musely by totiž přiznat, že určité školy či
mešity byly pro Izraelce legitimními
cíli a že je to v poslední instanci Hamás, kdo nese vinu na úmrtích,
k nimž na tomto základě došlo.

Západ ztrácí smysl pro realitu
K vytvoření OSN došlo v době, kdy
se celý svět skládal pouze z národních států. Dnes v ní zasedají státy
jako Libye, Sýrie, Irák a Jemen, které se vlastně už dávno rozplynuly.
Pravda, vysílají dosud diplomaty:
jenže co ti vlastně reprezentují? A
teď by si dokonce přály uznání neexistujícího státu - Palestiny; to je
porušením smluv, ratifikovaných
dohod a mezinárodně uznávaných
pravidel. Zlé je na tom to, s jakou
arogancí zde Západ překrucuje realitu, jen aby dosáhl splnění svých
zbožných přání.
Po jistou dobu platilo, že směr politiky určují takzvané „národní zájmy“.
Nejpozději počínaje Jugoslávií, Irá-

nové knihy

Oblíbený Evangelický katechismus pro dospělé vychází s ilustracemi
Hanky Čermákové
Seznámit zájemce s cestou víry je cílem publikace Evangelický katechismus
pro dospělé od Jana Nohavici s ilustracemi Hanky Čermákové. Nyní jej
vydává Českobratrská církev evangelická (ČCE).
Na 87 stranách kniha přibližuje Písmo svaté, církevní dějiny, organizační
strukturu ČCE či pozici křesťana v současném světě. Nejobsáhlejší kapitola
nazvaná Co věříme a vyznáváme nabízí informace o Ježíši Kristu, svátostech, církevním roce nebo rozebírá desatero a vyznání víry.
Předmluvu k třetímu vydání této oblíbené knihy napsal synodní senior
ČCE Joel Ruml. „Můj předčasně zesnulý kolega Jan Nohavica měl zvláštní
cit vůči lidem, kteří se s jistou nesmělostí až váhavostí dotýkali existence
křesťanského společenství. Vyšel jim jako správný pastýř vstříc a zpracoval
pro ně příručku, která jim pomáhala poznat kořeny, ze kterých roste konkrétní a současné společenství křesťanů,“ vystihuje význam knihy Joel
Ruml.
Českobratrský farář Jan Nohavica (1956 – 1997) byl kazatelem v Hodslavicích a později v Olomouci. Text katechismu dal přečíst a posoudit učiteli
teologie a člověku v dospělosti vstupujícímu do církve. Tím se mu podařilo
zachovat jak odbornou úroveň, tak i civilní srozumitelnost.
Knihu je možné zakoupit na Ústředí Českobratrské církve evangelické a
v e-shopu www.e-cirkev.cz za zvýhodněnou cenu 150 korun.
Jana Vondrová

pozvánky

KURZ ZPĚVU 2015 Zveme všechny mladé zpěváky od 9 let na kurz
zpěvu, který se bude konat v Litomyšli od 9. do 15. srpna 2015 pod
záštitou pěveckého sboru Effatha. Kromě učení se novým písničkám a
součinnosti v pěveckém sboru bude program obohacen o volnočasové
aktivity. Během kurzu je také věnována pozornost duchovním programům. Hlavním vedoucím je kazatel CB Roman Toušek. Cena: 1990,- Kč
pro přihlášené do 31.5.2015. Pro později přihlášené 2100,- Kč.
Přihláška a další informace: www.effatha.cz/kurz , tel.: 731 483 270
***
ČESKá KřESťANSKá AKADEMIE MíSTNí SKUPINA PRAHA 3 ve spolupráci
s vinohradským sborem ČCE si vás dovoluje pozvat na večer, na kterém
promluví Doc. Jiří Mrázek,ThD. na téma Křesťan a apokalypsa. Moderátorem večera bude Martin Švehla. Díla A.Dvořáka zahraje Radoslav
Kvapil. Koná se ve středu 20.května 2015 v 19 hodin v modlitebně ČCE
Praha 2, Korunní 60.

Doc. Jiří Mrázek, Th.D se narodil v Brně v roce 1960. Studoval na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze (1979-1984) a teologické fakultě university v Halle
(1987-1988). Pět let působil jako evangelický farář v Kostelci nad Orlicí. Od roku 1990
učí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na katedře Nového
zákona a v Centru biblických studií AV a UK v Praze. Zabývá se zejména podobenstvími, teologií synoptických evangelií, Apokalypsou a obecnými epištolami.
V úterý 3. června 2014 byl zvolen děkanem Evangelické teologické fakulty.

kem, Sýrií nebo Libyí však už není
možno rozeznat ani zájmy aktérů a
lidí v pozadí, ať už evropském nebo
americkém. V narůstajícím chaosu a
anarchii „zemí“ arabského světa už
nelze ani najít partnera pro kouzelný
prostředek zvaný „dialog“, jímž
USA a Evropané chtějí „řešit“ všechny problémy.
Dále jsou pro „Západ“ typické i spekulace, jaké nedávno rozšířil list
Neue Zürcher Zeitung. Martin Zapfe ze Střediska pro výzkum bezpečnosti, který je vedoucím týmu „Globální bezpečnosti“, rozvíjí teorii,
podle níž by úspěch Islámského
státu mohl mít i pozitivní důsledky
a vést nakonec k „míru“ - že totiž
„při dosažení kompromisu mezi zájmy Íránu, Saúdské Arábie a Turecka by byl mír myslitelný.“

„Mír“ jako výsledek integrace
nacistů
Mír je ovšem velice relativní pojem.
V Evropě například vládne „mír“,
ačkoli od Druhé světové války nedošlo k podpisu žádné mírové smlouvy; na Blízkém východě i navzdory
bezpočtu „mírových dohod“ zuří
válka.
Chtít tam nyní uzavřít „mír“ s Islámským státem, hutiovskými povstalci a dalšími je něco podobného,
jako kdyby se v letech 1941 – 44 uvažovalo o „míru“ za pomoci integrace nacistů. Dnes víme, že nové uspořádání světa umožnila teprve naprostá kapitulace Německa. Z této
historické lekce se však politika zřejmě zatím nepoučila.
© Ulrich W. Sahm
Překlad Ivana Kultová

inzerce

RAKOUSKé ALPy - "GRÜNE AU".
Křesťanský samoobslužný rekreační dům (+bungalov pro 2 rodiny) St. Wolfgang. Salzkammergut.
Celoroční prvotřídní dovolená,
místo, kde i duše může dýchat.
Cena Eur 20/osobu,den - děti a
skupiny sleva - www.christlichesfreizeitheim-gruene-au.de.
J. Potoček - tel.: 49 553 9393
georgepot@seznam.cz.
č. 8
UMĚLECKá MALBA KOSTELů, OBNOVA
a restaurování. Sleva z ceny.
Tel.: 00421 905 389 162,
www.reart.eu
č. 3
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