
Ptáme Se Po Božím kRáLovStví?
Lukáš 17,20-30

Farizeové to s Hospodinem mysleli
vážně. Ježíši naslouchali; přeli se 
s ním, protože jim to stálo za to. Ptali
se po Božím království. Ježíš ale po-
chopil, že se ptají jen na „kdy“, pro-

tože o tom „jak“ měli svou jasnou
představu, ve které se míjeli s tím, 
o čem mluvil Ježíš.
Království Boží je nový prostor, kde
se děje všechno podle toho, jak si to
Bůh přeje. Není to něco, co je mimo
nás a co bychom mohli nebo měli
pozorovat, ale co se máme pokusit
žít. Ježíš o tom vyprávěl často a pou-
žíval přitom různé obrazy.
Jsou to nové souřadnice; přesto i 
v těch našich a v našem životě se to
může uskutečňovat, když o to bu-
deme stát. Nedá se definovat a po-
zorovat v laboratoři, přesto se náš
život může stát laboratoří Božího
království, když to Bohu dovolíme.
Jestli to všechno, o čem Ježíš mluví
jako o Božím království, nebereme
vážně a netoužíme po tom, pak se
může stát, že to propásneme. Jestli si
nevážíme toho, že k nám Boží krá-
lovství přichází a že je někdy mezi
námi, pak se může stát, že si bude-
me toužebně přát, abychom spatřili

aspoň jeho záblesk. Jestliže ignorujeme
to, co říká Ježíš, pak se nemůžeme
divit, že se nám zdá, že je nebe hlu-
ché, že Bůh neslyší naše modlitby.
Někdy mě zaráží, čím vším jsou lidé
osloveni – ať jsou to různé nové na-
uky nebo osobnosti, které září jako
hvězdy na evangelizačním nebi. A
přitom Ježíšova slova jsou tím nej-
větším pokladem. Myslím, že je ni-
kdy nebereme dost vážně.
Jestli potkáte ty, kteří všechno vědí a
na všechno mají odpověď nebo re-
cept, tak zůstaňte doma a čtěte evan-
gelia, „tam to všechno je“ – o Božím
království, jasně a pro obyčejný ži-
vot použitelně, i když s tím člověk
naráží. Vždyť Syn člověka mnoho
trpěl a byl zavržen od tohoto pokolení.
Jednou však nastane světlo nad ce-
lou zemí a bude zjevné, že přišel
Syn člověka. Při čem nás překvapí?

Daniel Heller
farář ČCE 

ve Valašském Meziříčí

Evangelický
týdeník
KostnicKé jisKry

28. října 2015 l ročník 100 l cena: 13 Kč

Příští číslo vyjde 
11. listopadu 2015

Z obsahu
* Církev káže
* Reformační

kaleidoskop
31/2015

Poselství k 23. neděli po sv. trojici  

Co tedy řekneme o Abrahamovi, našem
tělesném praotci? Čeho dosáhl? Kdyby
Abraham dosáhl spravedlnosti svými
skutky, měl by se čím chlubit – ale ne
před Bohem! Co říká Písmo? „Uvěřil
Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za
spravedlnost.“ Kdo se vykazuje skutky,
nedostává mzdu z milosti, nýbrž z po-
vinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale
věří v toho, který dává spravedlnost bez-
božnému, tomu se jeho víra počítá za
spravedlnost.

Římanům 4,1–5 

Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra
bez skutků není k ničemu? Což nebyl
náš otec Abraham ospravedlněn ze skut-
ků, když položil na oltář svého syna
Izáka? Nevidíš, že víra působila spolu 
s jeho skutky a že ve skutcích došla víra
dokonalosti? Tak se naplnilo Písmo:
„Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to
počítáno za spravedlnost“ a byl nazván
„přítelem Božím“. Vidíte, že ze skutků je
člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry!

Jakub 2,20–24

A pak že v Bibli nejsou rozpory! Jen
se podívejte. Četli jsme dvě místa a
každé z nich říká něco jiného. V jed-
nom se říká, u Pavla, že člověk je
ospravedlněn vírou. V druhém, u Ja-
kuba, že víra je vlastně, s prominu-
tím, na kočku, jestliže není doprová-
zena skutky. 
A pak se divte Martinu Lutherovi,
který pořád mluvil o víře, zase o víře
a pořád o víře, že se tak rozčílil a pro-
hlásil Jakubovu epištolu za slaměnou
epištolu a nejraději by ji vyhodil z Bib-
le. Když to nešlo, zařadil ji alespoň ve
svém překladu Bible až na sám konec
epištol, jako nejhorší epištolu.
Martin Luther byl tak oslněn zvěstí o
ospravedlnění z víry, že mu jakýkoli
jiný hlas připadal téměř jako rouhá-
ní – a počítal do toho i Jakuba. Připo-
mínám to dnes proto, že 31. října to-
mu bylo 470 let, kdy na dveře koste-
la ve Wittenbergu přibil neznámý
mnich Martin Luther svých 95 tezí
vyzývajících k diskusi o základních
článcích víry. 

Pro luterány se stal tento den Dnem
reformace a dodnes jej slaví. Pro nás
Čechy je dnem reformace jistě pod-
statně více den upálení mistra Jana
Husa, ale Den reformace, 31. říjen, si
také vděčně připomínáme, neboť
opuštěné, osamělé evangelické círk-
vi u nás, po sto let těžce hájící své
vyznání, se ze sousedního Německa
dostalo mohutné podpory a posily.
Povzbudil ji samozřejmě i Lutherův
výrok: „My všichni jsme vlastně hu-
sité,“ i když se Lutherovi tehdy zdá-
lo, že právě husité nezdůrazňují
učení o ospravedlnění tak jasně a
zřetelně, jak si to představoval on
sám a jak to také sám hlásal. 
Ale jak je to tedy s tím rozporem 
v Bibli? Nebylo by vskutku lépe Ja-
kubovu epištolu z Bible vyloučit?
Vždyť skutečně odporuje Pavlovu
tvrzení o ospravedlnění z víry. Čím
jsme tedy vlastně ospravedlněni
před Bohem? 
Vírou, jak říká Pavel, nebo vírou se

Stačí víra?

Slavíte Den reformace? Možná méně než to, že se slaví památka
zesnulých, víme to, že poslední říjnový den je památkou reformace.
Takový zapadlý svátek – možná proto, že se nescházíme k bohosluž-
bám; v evangelických církvích na západ od nás se však v tento den
běžně bohoslužby slaví.
31.10. 1517 prý Martin Luther přibil na dveře zámeckého kostela ve
Wittenbergu svých 95 tezí – a pak se věci začaly hýbat. Nastal obrod-
ný proces, který však bohužel skončil rozštěpením západní církve.
Co tehdy Lutherovi v církvi nejvíc vadilo, proč se tak razantně ozval,
co mu stálo za to, aby si dělal problémy? Podobně jako M. J. Husovi
mu nejvíc vadily odpustky, které si tehdy lidé mohli zakoupit s cílem
získat něco z Boží milosti pro své drahé zemřelé. To vlastně není nic
špatného, chtít nějak pomoci lidem, které máme rádi, i když nás od
nich dělí smrt.
Jedna otázka je, zda mohu nějak ovlivnit osud těch, které mám rád a
kteří už jsou takříkajíc na druhém břehu, kteří prošli smrtí. Většina
evangelíků asi odpoví, že ne. Ale druhá otázka – ještě závažnější – je,
jestli mohu očekávat, že když něco udělám, že za to od Boha (pro sebe
či pro své blízké) něco dostanu. Za tím vším je ovšem ještě mnohem
palčivější otázka – jak to s námi je po smrti, co s námi bude? Ale ještě
důležitější je otázka: jaká je naše představa o Bohu? Je milostivý, přeje
věčný život každému, nebo je potřeba se u něj někdy přimluvit,
obměkčit ho?
Dnes už se odpustky v žádné církvi neprodávají. V některých provin-
ciích římskokatolické církve (třeba na Moravě) je stále ještě zvykem
konat určitý soubor jinak velmi dobrých věcí (jít ke svátosti smíření,
k večeři Páně, navštívit hřbitov, modlit se s určitým dobrým úmyslem
za blízkého zemřelého člověka) s cílem získat milost pro své zemřelé.
Každému křesťanu je asi jasné, že milost se nedá koupit za peníze. Ale
ne každý ví, že milost nelze koupit vůbec, že nemohu na Bohu chtít,
aby mně nebo mým blízkým prokázal svou laskavost za to, že dám
peníze na dobrou věc (např. na Diakonii či Charitu). Naše štědrost má
svou cenu, ale v čem je to neslučitelné s evangeliem? Proč proti
odpustkům reformátoři tak ostře vystoupili? 
Říkali, že jde o kupčení s Boží milostí. Chtěli nám jednoznačně při-
pomenout, že Pána Boha si nelze koupit, že ve vztahu k Bohu neplatí
něco za něco, nebo jinak řečeno: dám, abys dal. Známe to ze svých
vztahů k druhým: Když si je chceme jakýmkoli způsobem „koupit“
(získat je pro to, co chceme my – třeba tím, že jim odkážeme nějaký

Den RefoRmAce – 31. ŘíjnA

Dokončení na str. 3

Dokončení na str. 2

AktuáLně: RefoRmátoR, učenec, tAtRmAn

Náměstí poblíž Kolosea v Římě bylo 16. září 2015 slav-
nostně přejmenováno na „Piazza Martino Lutero“ (ná-
městí Martina Luthera). Štítek s názvem má navíc podá-
vat stručné vysvětlení: „německý teolog (1483-1546)“.
Luther v Římě pobýval kolem roku 1511. (Církevní his-
torik Amedeo Molnár vyjadřoval v této souvislosti po-
div zejména nad nulovou dotčeností Luthera tehdejším
renesančním uměleckým kvasem.)  
Pojmenování malebného náměstí po Lutherovi předsta-
vuje úspěšné završení letité občanské iniciativy evange-
lických sborů ve „věčném městě“ (luteránů, baptistů,
valdenských). Vzpomeňme obdobnou, leč méně úspěš-
nou iniciativu tuzemskou, totiž iniciativu „Komen-

skému pomník v Praze“, odstartovanou na sklonku
osmdesátých let stejnojmenným článkem v našem týde-
níku. Ta jako by následně uvadla, emočně přebita pole-
mikami kolem případného obnovení mariánského slou-
pu na Staroměstském náměstí. 
Dnes už naše obecná média zajímá spíše, zda na Letné
postavit pomník zpěváku Michaelu Jacksonovi. Čeští
vysokoškoláci si běžně pletou Martina Luthera s Mar-
tinem Lutherem Kingem a stále více jich věří, že Jackson
žije. (Na sociálních sítích se totiž šíří fotografie ze zpěvá-
kova pohřbu, zachycující mimo jiné záhadnou postavu
v klobouku …)

František Schilla

Lutherovo náměstí v Římě

Vrata kostela ve Wittenbergu, na která přibil Martin Luther 95 tezí
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ARciBiSkuP juStin oSLoviL wALeSkou muSLimSkou RADu
Anglikánský arcibiskup vyzval ve své promluvě na muslimské radě
Walesu rozličné náboženské skupiny, aby "šly druhou míli". Tato udá-
lost byla nazvána "Práce na společném dobru: křesťanské a islámské stano-
visko". Arcibiskup Justin Welby ve své řeči z Kristova vtělení odvozoval, že
jako křesťané rozumíme, že Bůh nám dává svobodnou vůli, což může mít
různé důsledky, ale je to to základní. Věříme proto, že lidé by měli být svo-
bodní, aby měli svobodu věřit i svobodu nevěřit. Měli by mít svobodu změ-
nit to, jakým způsobem chtějí své náboženství vykonávat a koho chtějí uctí-
vat. Měli by mít svobodu vyjádřit své názory, dokonce i ty, se kterými
zásadně nesouhlasíme... Užívání svobodné vůle nemůže být ovšem bez dů-
sledků. Lidé si musí zvolit, ale jejich výběr musí být něčím, co vezmou na
vědomí a čehož důsledky přijmou.

podle www.churchofengland.org (BoK)

Během návštěvy PAPeže nA kuBě zAtkLi PŘeS 350 kRitiků Režimu
Více než 350 kritiků režimu zatkla policie na Kubě během nedávné
návštěvy papeže Františka. S odvoláním na kubánskou organizaci na
ochranu lidských práv CCDHRN o tom dnes informovala agentura
DPA. František se během třídenní návštěvy karibského ostrova setkal 
s bývalým i současným prezidentem Fidelem a Raúlem Castrovými,
zástupce opozice ale nepřijal. Dočasným zadržením disidentů se podle
CCDHRN snažil kubánský režim zabránit jejich účasti na papežem
sloužených mších a případnému veřejnému protestu proti režimu.
Řada organizací bojujících za lidská práva papeže kritizovala, že se
během pobytu na Kubě nesešel se zástupci opozice. Za celé září kubán-
ská policie podle CCDHRN proti opozici zasahovala celkem v 882 pří-
padech. Cesta papeže po Kubě se uskutečnila ve dnech 19. až 22. září,
následně František navštívil USA. Vatikán sehrál důležitou roli jako
zprostředkovatel americko-kubánského sblížení.

podle www.christnet.cz

RADoStná zPRávA o RoDině PoDLe ghAnSkého ARciBiSkuPA
Nejen západní civilizace se potýká s krizí rodiny. Dokazují to i slova,
která pronesl katolický arcibiskup Gabriel Palme-Buckle z Ghany. Ve
spojitosti s tématem upozornil, že rodinu je nutné chápat v ještě jiném
významu: „Když v Africe mluvíme o rodině, často máme na mysli kla-
ny, tedy značně širší sociální skupiny. Chceme, abychom objevili církev
jako rodinu. Také u nás se manželství rozpadají. Proto je tak důležité
nahlédnout, co rodina skutečně znamená v Božích očích.“ Arcibiskup
připomněl, že afričtí kněží se setkávají s podobnými problémy jako
mnozí Evropané. Pro africké biskupy je tedy důležité hlásat radostnou
zprávu, evangelium rodiny.„Narazíme na nesnáze, na problémy, ale
díky modlitbě a podpoře ze strany církve, která je rodinou, je můžeme
překonat.“ 

www.radiovaticana.cz (JK)

ARmáDA čR má nového hLAvního kAPLAnA
Hlavním kaplanem Armády ČR se v úterý 29. září oficiálně stal římskoka-
tolický kněz plk. Jaroslav Knichal. Nahradil husitského duchovního plk.
Jana Kozlera. Při příležitosti jeho oficiálního uvedení do funkce se ve vojen-
ském kostele svatého Jana Nepomuckého na Hradčanech konala slavnostní
bohoslužba. Devětatřicetiletý duchovní Jaroslav Knichal má za sebou mise
v Iráku, Kosovu a v Afghánistánu. 
Při příležitosti uvedení nového kaplana do funkce byl jeho předchůdci Janu
Kozlerovi v Arcibiskupském paláci udělen ministrem obrany „Záslužný
kříž“ a hlavním kaplanem mu byla dále udělena „Pamětní medaile se stuž-
kou generála Metoděje Kubáně“. Jan Kozler působil ve funkci hlavního
kaplana armády od roku 2006. První vojenský kaplan v historii české armá-
dy začal působit v roce 1996 v Bosně. Od doby oficiálního zřízení duchovní
služby v AČR prošlo touto službou 40 kaplanů z osmi církví. V současnosti
slouží v armádě 28 vojenských kaplanů a jedna kaplanka. Kaplan je vojá-
kem z povolání a jeho služba je dočasnou formou povolání duchovního.

podle www.christnet.cz

z církví doma i ve světě
skutky, jak říká Jakub? Čím jsme
před Bohem nalezeni čistí, přijatí na
milost? Je pro Boha rozhodující náš
výkon? Jsou naše zásluhy, to, co sa-
mi děláme, rozhodující? Anebo ne-
záleží na tom, co děláme, hlavně
když si neseme v srdci víru, která 
v podstatě smaže naše činy, očistí
nás od hříchu a učiní spravedlivými
před Bohem? 
Pokusím se na tyto otázky i na otáz-
ku, zda je v Bibli v této věci rozpor,
odpovědět. Pokud se bere v Bibli
slovo od slova jako nadčasová prav-
da, jako výroky, které lze citovat bez
zřetele na to, komu bylo ono slovo
řečeno a do jaké situace, pak je zde 
v Bibli rozpor zcela jasný a zřetelný.
Jeden výrok stojí proti druhému:
Abraham jen věřící proti Abraha-
movi věřícímu a činícímu skutky.
Ale pokud Bibli rozumíme jako Bo-
žímu slovu určenému do konkrétní
situace člověka, pak zde rozpor
vidět nemusíme. Jak to? 
Apoštol Pavel psal do docela jiné
situace než Jakub. Psal lidem, kteří
měli za to, že jediné, co na Boha pla-
tí, je náboženský výkon. Věřili, že
člověk je před Bohem spravedlivý
ne pro Boží milost, ne pro krev Ježíše
Krista, jeho oběť na kříži, ale proto,
že sám něco dokáže. Bylo to myšlení
výkonu. Jak ve světě, tak před Bo-
hem. Podej výkon, podej výkon!
Posti se, dávej almužny, modli se,
konej pouti, mrskej se, odpírej si – a
Bůh tě za to přijme. Naději má před
Bohem jenom ten, kdo podá výkon. 
Apoštol Pavel zakusil jako blesk 
z nebe zvěst o milosti. On, člověk
výkonu (a Pavel podával ohromný
náboženský výkon), pochopil, že
platí: „Bychť se v slzách rozplýval
aneb v pracích zemdlíval, nezapla-
tím za svůj hřích, neodčiním dluhů
svých. Výplata má jediná je tvá oběť
nevinná.“ Šel až na samou hranici
výkonu, horní hranici, a zjistil, že je
to stejné, jako by někdo s námahou
vystoupil na nejvyšší horu a myslel
si, že pak jen skočí – a bude v nebi. 
A ono nebe bylo i z tohoto vrcholku
nepředstavitelně daleko. 
K Bohu se člověk nedostane svým
výkonem. Jen když Bůh postaví
most, po kterém k němu přejdeme,
jen pak se k němu můžeme dostat. A
tím mostem je Ježíšův kříž: „Výplata
má jediná je tvá oběť nevinná.“ 
Pro Pavla to bylo slovo jako blesk; 
a totéž zažil Martin Luther. Také on
podával úctyhodný výkon: výkon
postů, výkon mrskání, ležení na ka-

menné podlaze a čeho všeho. A Bůh
byl stejně pořád daleko. Luther se
mohl zbláznit pomyšlením, co všech-
no má ještě udělat, jaký výkon má
podat. Jako blesk z nebe mu zaznělo
Pavlovo slovo z epištoly Římanům:
Ne výkon, ale milost! Jen skrze mi-
lost se dostaneš k Bohu. 
Toto slovo platí dnes i pro tebe. Stej-
ně jako kdysi. Jen milostí se dostaneš
k Bohu. Jen po mostě, kterým je Kris-
tův kříž. Jestli se chceš k Bohu dostat
svým výkonem, jsi vedle. V tom je
blud různých cest, třeba jógy nebo
svědků Jehovových, v úsilí dostat se
k Bohu vlastním výkonem, výko-
nem zbožné duše. Musíme dnes zce-
la jasně říci: To není cesta! Šťastný je
ten, kdo je osvícen poznáním toho,
že jen milost otevírá cestu k Bohu,
jenom Kristův kříž a nic jiného. 
Díky Bohu za toto jasné a zřetelné
Pavlovo slovo i za to, že je znovuob-
jevili Martin Luther, Karl Barth a
další, kteří proti všem zdůrazňova-
telům výkonu mluví o milosti a víře.
O přijetí milosti jako jediné, jediné
cesty k Bohu. 
A co Jakub? Jakub mluví do jiné situ-
ace. Lidé přijali Pavlovo učení o
ospravedlnění z víry jako učení. Nic
víc. A stalo se jim zdůvodněním je-
jich lenosti, lajdáctví, laciné milosti
(jak o ní mluvil Dietrich Bonhoeffer).
Nic nedělali. Nač taky? Milost přece
stačí na všechno. A vesele vykřiko-
vali slova o milosti. Stejně tak to dě-
lali následovníci Lutherovi, Barthovi
a další. Samá lenost a neodpověd-
nost. Všechno je přece zajištěno Boží
milostí. Nač se starat, nač o něco usi-
lovat? Máme přece milost! 
Dobře si to dovedete představit 
z normálního života. Alkoholik ví,
že dostane svůj invalidní důchod.
Proč by tedy nepil, jak může? Do-
stane ho jako ten, kdo poctivě a pilně
pracoval. Lajdák dostane výplatu

stejně jako ten, kdo pracoval poctivě.
Nač se snažit, proč o něco usilovat?
Ve škole, v práci rozhoduje často
jenom protekce. Proč se tedy učit?
Všechno je zbytečné. Málokdo se
dostane do ciziny. Proč se tedy učit
řeči? Vše je zajištěno i pro průměrné
a lajdáky, pro lenochy. „Přece to mu-
sím dostat, mám na to právo.“ 
Všechno zadarmo, všechno laciná
milost. Mohu si dělat, co chci, a ne-
budu na tom hůře než ostatní.
Všechno dostanu, mám na to právo.
– Tak přijali Pavlovo učení lidé
druhé generace, kterým píše Jakub.
Pán Bůh nám přece musí dát milost,
musí nám odpustit, je to jeho řemes-
lo: odpouštět. Máme na to právo. 
Tohleto Jakuba rozzlobilo. Takto
zneužívat Boha a jeho milost! To-
muhle říkají víra? Přesvědčení o
tom, že je Bůh? Že je a že dává mi-
lost? Ale tak věří přece i ďábel. Tohle
není ospravedlňující víra. Víra přece
není jen přesvědčení. Víra je přece
čin, jednání. Abraham jednal, Ra-
chab jednala, všichni jednali. Nese-
děli, nelenošili, neříkali: „Nic nemu-
sím dělat, je tu Boží milost.“ To je
Jakubův pohled. Pohled do situace,
kdy víra přestala být jednáním, kdy
přestala být věcí celého života a stala
se jen jakýmsi přesvědčením o
něčem bez jakéhokoli důsledku pro
život. 
Proto není rozpor mezi tím, co říká
Pavel a Jakub. Každý mluví do jiné
situace, pro každého z nich je slovo
víra naplněno jiným významem.
Pro Pavla je víra vždy čin, pro Ja-
kuba jen přesvědčení. Obojí je třeba
slyšet. 
K někomu z vás má promluvit více
Pavel: „Nespoléhejte na svůj vý-
kon.“ 
A k těm z vás, kdo si myslíte, že věří-
te-li, nemusí to mít žádný dopad na
život, na mravnost, na jednání, má
promluvit Jakubovo slovo: „Víra
bez činů není žádná víra.“ 
Boží slovo je konkrétní slovo do
určité situace člověka. Neplatí každé
slovo vždy a pro každého. Je dílem
Ducha svatého, že dává poznat, jaké
slovo platí a je určeno pro mne, v mé
situaci. Každý jistě potřebuje slyšet
základní slovo, slovo o Kristově
kříži jako jediné naději. Potřebuje
však také slyšet konkrétní slovo pro
sebe. 
Prosme za to, abychom slyšeli právě
dnes slovo, které potřebujeme. 
Na Vsetíně 1. listopadu 1987

Jan Blahoslav Šourek
(6. 7. 1924 – 21. 2. 1988)

Stačí víra?
Dokončení ze str. 1

Uvedené kázání bratra Šourka je obsaženo ve sborníku Vydávejte svě-
dectví o naději (s podtitulkem Kázání a vzpomínky), který byl vydán
k loňským nedožitým osmdesátým narozeninám bratra Jana Blahoslava
Šourka, evangelického faráře. Knížku charakterizuje podtitul – Kázání a
vzpomínky. První část tvoří 13 posledních kázání bratra Šourka. Tato
kázání vznikala v době jeho vážné a omezující nemoci, která mu ani nedo-
volila pronést všechna připravená kázání „life“. Několik posledních na-
mluvil na záznam magnetofonového pásku a v neděli byla pouštěna nahlas
sboru. Neznám jiná kázání br. Šourka, než právě tato poslední. Takže
nemohu posoudit, zdali se liší nějak podstatně od těch, která pronášel v
době plných sil, v časech pokojnějších a snad méně ustaraných. Tato kázá-
ní jsou však charakteristická danou situací blížícího se konce, nejsou umlu-
vená, nesnaží se ukazovat vzdělanost a výmluvnost kazatele, nepohybují
se v oblasti lehounkého teologického jiskření a vynalézavých fines vykla-
dačů – ale otevírá ty nejzákladnější pravdy Písma a co nejotevřeněji a nej-
jednodušeji hovoří o tom, co se týká každého lidského života a toho, jaké
východisko a pomoc nám Pán Bůh nabízí.
Druhá část, „vzpomínky“, je rozdělena do tří kapitol: „Z mého dětství 
a mládí“ obsahuje střípky událostí, setkání a zážitků, které se vybavily
ještě po dlouhé době a které tedy vzpomínajícího zřejmě pomáhaly formo-
vat. Při vybavování si vzpomínek se střídají události světového významu
(smrt T. G. Masaryka, začátek druhé světové války) s drobnostmi klukov-
ského života, objevování nových věcí, vyrovnávání se s tím, co provází

dobu dospívání, proplétají se osobní prožitky se sborovým a církevním
životem  (jak tomu může být jinak u farářovic synka). Tato kapitola končí
již v jinošských letech, zůstala nedopsána. 
Autora kázání i vzpomínek mnozí poznávali ne jako důstojného pana fará-
ře, ale především jako Blážu, jako toho, který s několika dalšími agilními
nadšenci (Kája Trusina, Marta Kačerová, Bobeš Dittrich a j.) organizoval
evangelické lesní brigády v Jeseníkách. Tato – jedinečná setkávání mla-
dých křesťanů  měla u mnohých účastníků skutečně zásadní význam pro
jejich vztah ke Kristu a k církvi. „Vzpomínky na evangelické brigády“
mapují zákulisí jejich vzniku a obsahují heslovité výpovědi k jednotlivým
rokům (1951-1974). „Dopis pro účastníky brigády na Rýžovně, který i 
v těch ryze praktických pokynech neopomíjí zdůrazňovat skutečnosti odli-
šující brigády od ostatních. Zřetelněji se tato snaha ukazuje v textu
„Dopis pro vedoucí brigád“: aby byly brigády více, než jen příležitostí 
k příjemným setkáváním mladých lidí v krásné přírodě.
A poslední kapitolu tvoří na více než dvaceti stránkách „Několik pozná-
mek k letniční historii v Nejdku”. I zde je zřejmá snaha autora na posled-
ní chvíli shromáždit osobní vzpomínky a zkušenosti ze setkávání se (a 
s míjením se) s letničním hnutím na Nejdecku, s nímž se vyrovnával již
jako vikář v Mariánských Lázních, později jako farář v Nejdku.
Může se objevit otázka, zda má cenu se zabývat touto lokální záležitostí,
navíc již poněkud letitou. Zda to nemá smysl pouze pro církevní histori-
ky, popřípadě pro nás, kteří máme nějaké vztahy s aktéry tehdejších udá-
lostí... Pro historiky to takovou cenu asi nemá -  žádná utříděná chronolo-
gie událostí, žádný pečlivý a nestranný popis jednotlivých účastníků.

Naopak, je to zase takové trochu neuspořádané vypsání obrazů a vzpomí-
nek, které J. B. Šourkovi přicházely na mysl – ale je to velice osobní zále-
žitost. Nejen proto, že J. B. Šourek jim byl osobně přítomen, ale protože
měl porozumění pro obě strany...
Ostatně třebaže se i letniční hnutí posouvá a vyvíjí, při vzniku těchto mla-
dých společenství se dodnes objevují podobné třecí plochy mezi nimi a
usedlou církví, které autor popisuje a na které upozorňuje. A tak zde nemá-
me co činit jen s minulostí, ale můžeme zde nalézat i vysvětlení leckterých
věcí a střetů, které nás zaměstnávají a znepokojují. Protože v posledu
opravdu nejde o historii, ale o přítomnost a budoucnost. Snad jako ukáz-
ku jen pár citátů:
„Proti všem extrémním proudům v církvi je jediný lék: opravdový du-
chovní život. Všechny extrémní proudy vyrůstají z žízně po duchovním
společenství, po hlubokém duchovním životě. A když není ve sboru, kde ho
hledat?“
„Rozdělení sboru byl hřích. Hřích obou stran... I my jsme to ve sboru
vyznávali jako vinu a hřích. Jednou řekl jeden z letničních bratří hluboce
pravdivou větu: ‚Kdyby na straně církve bylo více porozumění a pochope-
ní a na naší straně méně duchovní pýchy, nemuselo k rozdělení dojít!‘ Měl
pravdu.“
Knížku připravil a vlastním nákladem vydal Blážův (autorův) syn Michal
Šourek, farář ČCE v Praze Jižním Městě, je možno si ji koupit osobně 
v kostele u Milíče, nebo objednat na mailové adrese: michal.sourek@evang-
net.cz  za 130 Kč + poštovné.

Bohumil Kejř

ke kázání jAnA BLAhoSLAvA šouRkA
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Strhl se pak veliký křik lidu, zvláště žen,
proti jejich bratřím Judejcům (5,1).
Zatím jsme četli o krásném sjednoce-
ní a spolupráci při obnově Jeruza-
léma – nyní se dovídáme o sociál-
ních rozdílech, nespravedlnostech,
ba přímo vykořisťování chudých
bohatými. Společnost tak pěkně
sjednocená pod Nehemjášovým ve-
dením je vnitřně sociálně rozpolce-
ná. Je příznačné, že protestovaly
především ženy. Muži pracovali na
obnově hradeb a bran, a taková
práce muže zpravidla baví. Také se
chystali k boji, což je především
mužská záležitost. Řada mužů 
z venkova při obnově hradeb do-
konce nocovala v Jeruzalémě, kde –
jak se dočteme – mnozí z nich dostá-
vali najíst od samého Nehemjáše.
Ale ženy musely nakrmit děti a staré
lidi v rodinách. Proto především
ony pociťovaly problém hmotné
nouze a bezpráví chudých.
Nehemjáš poctivě zaznamenal
otřesná fakta (v. 2-5). Zatímco někte-
ré rodiny jakž takž něco k snědku
sehnaly, jiní – a těch byla zřejmě vět-
šina – se zadlužovali a prodělávali
bankrot. To ve starověkých společ-
nostech – i v židovské – znamenalo,
že majetek dlužníka (pole, vinice)
propadly věřiteli (exekuce), nebo se
dokonce dlužník či některý člen jeho
rodiny stal věřitelovým otrokem.
Všichni poddaní také museli platit
daně do perské královské pokladny
(ty jim ani příznivě nakloněný Arta-
xerxes neodpustil), a tím se jejich bí-
da prohlubovala. Na většinu sociál-
ních povstání a revolucí reagují
vládci tím, že rozhánějí demonstrace
a dávají dokonce střílet do lidí. Ne-
hemjáš jedná jinak (v. 6–13): začne se
situací zabývat – zatím ji asi v budo-
vatelském nadšení přehlížel. To, co
zjistí, ho pořádně rozhněvá a volá
šlechtu a představenstvo (patrně i
kněze) k odpovědnosti před velkým
shromážděním lidu. Odhaluje, že se
někteří judští boháči a šlechtici uchy-
lovali k praktikám vpravdě mafián-
ským: Jednak půjčovali na lichvář-
ský úrok – Mojžíšův zákon zakazo-
val vybírat jakékoliv úroky mezi
Izraelci navzájem (Dt 23, 20-21). Ale
Nehemjáš obvinil boháče z ještě vět-
ších zločinů: Zatím co někteří zá-
možní lidé vykupovali Židy z po-
hanského otroctví, judští mafiáni

toho využívali a prodávali židovské
dlužníky pohanům; snad předpo-
kládali, že jim judejští dobrodinci
vykoupí zase zpátky svobodu – tak-
že nakonec se nikomu nic nestane a
prohnaní věřitelé lacino zbohatnou.
Je neuvěřitelné, že uprostřed svaté-
ho nadšení pro obnovu Jeruzaléma
bujelo takové jedovaté podhoubí.
Ale takoví jsme my hříšníci – upro-
střed sociální i duchovní nouze mys-
líme především sami na sebe. U nás
to bylo „šmelinářství“ v době války,
všelijaké „veksláctví“ za komunis-
mu, dnes rozmanitá korupce, půjč-
ky a balamucení starých lidí. Majetní
Židé se patrně chystali své „ekono-
mické metody“ obhajovat, ale po
odhalení tohoto skandálu zmlkli a ne-
našli slov (konec v. 8).
Nehemjáš nehodlá nikoho trestat, 
ač by ho k tomu Mojžíšův zákon
opravňoval. Místo okamžitého roz-
sudku a trestu vyzve všecky ty chyt-
ráky, aby okamžitě vrátili dlužní-
kům již vybrané úroky, zastavená
pole, vinice, plodiny a dokonce i do-
my – a zřejmě také aby propustili
lidi zotročené pro dluhy. Má pro
tento náročný požadavek tři pádné
důvody: 
1. Především respekt před Bohem a
před Božím zákonem (v. 9a). Možná
to podepřel paragrafem o milosti-
vém létu Hospodinově (Dt 15, 1-2; 
8-9; 12-14). Tento zákon nemá obdo-
by kromě ústavy Atén v Řecku –
státník Solón tam zrušil otroctví pro
dluhy r. 594 př.Kr. 
2. Čachrování s judskými otroky za
účasti pohanských otrokářů je ostu-
dou Izraele v očích nepřátel (v. 2b).
3. Nehemjáš se svou rodinou a přá-
teli jde příkladem – odpouštějí úro-
ky těm, kterým půjčili (v. 10).
Takto dobře podložené obvinění a
výzva k nápravě má okamžitý po-
divuhodný výsledek. Potrefení se
ozvali: Vrátíme a nic od nich nebudeme
požadovat. Uděláme to tak, jak jsi řekl
(v. 12a). Nehemjáš chápe tuto záleži-
tost nejen jako sociální zlo, ale pře-
devším jako zpronevěru Hospodi-
nu. Proto také bere za svědky kněze,
kteří přijímají od obviněných přísa-
hu před Bohem, že dodrží své sliby
(v. 12b). Následuje zvláštní symbo-
lická kletba – vytřepání pláště (v. 13).
Je to stvrzeno odpovědí celého shro-
máždění AMEN = ANO, TAK SE

STAŇ! Kupodivu toto vysloveně
soudní shromáždění končí chvále-
ním Hospodina. Výsledek: Lid to
slovo dodržel.
W. LÜTHI vykládá tuto krizi a její
řešení takto: Měl by se snad Bůh
spokojit s obnoveným chrámem,
branami a hradbami, když většina
lidí hladoví a mnozí jsou prodáni do
otroctví? Aplikuje to na nás: Líbí se
Bohu komfortní a výstavné kostely,
když je spousta lidí bez přístřeší?
Bůh, Ježíš Kristus je a bude vždy na
straně chudých a odmítá i nábožen-
ský přepych a bohatství.
Snad aby obhájil správnost svého
tvrdého postupu, uvádí nyní Ne-
hemjáš některá svoje dřívější roz-
hodnutí  (v. 14-19). Od samého po-
čátku svého poslání v Jeruzalémě se
totiž zřekli on i jeho bratři (zřejmě
zastávali úlohu náměstků) místodr-
žitelských příjmů, na něž měli podle
perských zákonů právo a které
všichni místodržitelé okolních satra-
pií i předchozí správce judské oblas-
ti od občanů vymáhali. Nebylo to
málo: Kromě naturálních dávek
(pokrmů a vína) pobírali celkem 40
stříbrných šekelů za každý den.
Šekel obsahoval přibližně 15 g stříb-
ra, t.j. 600 g stříbra za den. Při dneš-
ní výkupní ceně stříbra 12,50 Kč za
gram to odpovídá denní odměně
7500 Kč, tj. 225000 Kč měsíčně. Kro-
mě toho se Nehemjášova rodina
účastnila prací na obnově hradeb.
Žádný z jeho lidí nebyl pověřen, aby
skupoval pole, která byla z nouze od
chudých levně prodávána. Nadto se
v Nehemjášově domácnosti stravo-
valo 150 lidí, zřejmě jakýsi štáb a od-
borní řemeslníci, a navíc ti, kteří při-
cházeli pomáhat zdaleka a neměli,
kde se najíst. Tato „závodní jídelna“
spotřebovávala denně jednoho býka
a šest vybraných ovcí, kromě drůbe-
že, a každého desátého dne množ-
ství vína. To vypadá na kapacitu oko-
lo 400 strávníků. 
Pokusme se aplikovat Nehemjášovy
postoje k sociální nouzi na životy li-
dí kolem sebe ve světle Nového zá-
kona: L 6,34-36. Nemáme jen „časné
dluhy“ vůči lidem, ale i „věčné dlu-
hy“ vůči Bohu (W. LÜTHI). Připo-
meňme si vděčně Kristovo řešení:
Ko 2,13-14. Můžeme potom odmít-
nout odpouštění lidem?

Pavel Javornický

Brány pro příchod krále
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majetek apod.), nikdy už to nejsou zdravé vztahy. Je to
fatální omyl, s Bohem se úplně míjíme, když si ho chceme
získat (byť pro dobro druhých).
Ty tzv. odpustky bylo a ještě někde v církvi je možné zís-
kat za splnění určitých podmínek; ale právě to je zásadní
reformační výpověď, že Boží milost je nepodmíněná, Bůh
nás má rád bez podmínek, ne proto, jací jsme a co děláme,
ale bez ohledu na to, nebo navzdory tomu.
K tomu zřejmě míří i ta expresivní scéna z evangelia, se
kterou si nevíme rady: když Ježíš s bičem v ruce vyžene 
z chrámového nádvoří prodavače obětních zvířat. Ježíš tím
zřejmě zpochybnil celý tehdejší – ale i pozdější a jakýko-
li dnešní – náboženský systém, který funguje na principu
dám, abys dal.
Reformace pak – v reakci na tehdejší systém s odpustky,
který se týkal či týká našich blízkých zemřelých - celkově
zavrhla modlitby za mrtvé. V Bibli je jedno místo, v 2.
knize Makabejských, které je oporou modliteb za mrtvé,
ale právě zmíněná biblická kniha je jedna z těch deutero-
kanonických knih (tedy druhotně, později zařazených
mezi ty závazné), a reformace tyto knihy neuznala za
závazné.
Občas si kladu otázku, jestli jsme právě na tomto poli, jak
se říká, nevylili s vaničkou i dítě – naši mrtví jako by pro

nás evangelíky po smrti přestali existovat. (Nebo se mi to
jen zdá? Možná to vnímáte jinak.). Náš vztah k nim dozná
jejich smrtí mnohem větší trhliny, než by měl, vzhledem
k tomu, že jsme křesťané přesvědčeni, že smrtí život ne-
končí, že věříme v Kristovo vzkříšení i své vlastní.
Několikrát jsem už zažil, jak se děti při hodině nábožen-
ství modlily za své zemřelé prarodiče („Pane Bože, prosím
tě, ať se má u tebe dědeček dobře.“) – já jsem k tomu děti
nevedl, ale ani jsem jim to nezakazoval, protože to nebyla
snaha si Pána Boha koupit ani ho přemlouvat, aby byl
milostivější.
Otázkou je, co by dělal Luther tváří v tvář dnešní Římsko-
katolické církvi (po druhém vatikánském koncilu). Už 
v roce 1998 podepsali zástupci Vatikánu a Světového lut-
herského svazu Deklaraci o ospravedlnění, ve které pro-
hlašují, že v otázce ospravedlnění (tedy v tom, co se týká
spásy člověka) vyznávají totéž.
Co slavíme na Den reformace? Jistě ne to, že jsme jako
křesťané rozděleni, to je spíš ostuda a pohoršení. (Kdy-
bych se díval na křesťany zvnějšku, určitě by pro mě k je-
jich věrohodnosti nepřidalo jejich rozdělení, vymezování
se a především majetnictví pravdy v různých podobách
církve.). Ale snad můžeme slavit to, co pro nás někteří
dobří předkové znovunalezli (a naši víru a s ní i církev
znovu formovali, reformovali): podstatu naší víry, která se

opírá o spásu z pouhé Boží milosti (sola gratia): Pána Boha
nemůžeme nijak ovlivnit ani zmanipulovat, abychom se
dostali do jeho království – naštěstí. Ale – jemu díky – ne-
můžeme mu v tom ani zabránit, záleží jen na něm. (A to je
ohromně osvobozující.) Na nás je jenom to, zda tomu věří-
me či ne (jsme spaseni pouhou milostí skrze víru, sola
fide). (I v tom nám dává Bůh velkou svobodu: můžeme ho
odmítnout, protože nechce, abychom byli jenom loutkami
či figurkami na šachovnici jeho světa či dějin spásy.) Tře-
tím důrazem reformace je Písmo svaté, tedy Bible, kterou
reformátoři objevili (pro sebe i pro druhé) jako nesmírně
inspirativní zdroj, a přisoudili mu větší vážnost než tradi-
ci – řekli nám, že k tomu podstatnému, co se máme o Bohu
dozvědět, stačí pouhé Písmo (sola scriptura).
Den reformace není svátek náboženské identity, ale víry.
To znamená, že si nemáme poklepávat na rameno či sobě
na hruď, že jsme to dobře „vyhmátli“, že jsme evangelíci,
ale že můžeme být vděčni za tradici víry, do které jsme
vstoupili a kterou máme svou vlastní vírou neustále oži-
vovat, že můžeme být rádi za důrazy reformace, tedy pře-
devším za poklad přijetí svobodné milosti a za odvahu k
přijetí osobní zodpovědnosti. Kéž nám ta svoboda není
prostorem pro pýchu, ale pro radostnou pokoru a ochotu
ke službě druhým.

Daniel Heller

Den RefoRmAce – 31. ŘíjnA

„Upadne-li jeden, druhý jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá niko-
ho, kdo by ho zvedl.“ 

(Kaz 4,10)  
Až potkám nějakého statistika, zkusím se ho zeptat, jestli už spočítal, kolik
lidí v dnešní době trpí samotou. Zřejmě se bude divit. A možná se naštve,
že ho zdržuji podivnou otázkou. Má totiž plno práce s úplně jiným sčítáním
– třeba se snaží dobrat cifer souvisejících s bezdomovectvím, s různými
závislostmi nebo s životem na hranici chudoby. 
Prosím vás, kdo by počítal osamělé lidi?! Beztak by se jejich počet těžko zjiš-
ťoval. Ne každý si něco takového přizná, natož aby to prozradil statistické-
mu úřadu. Vždyť jsou to vlastně citlivá data.
Pocit samoty si většina lidí nechává pro sebe. Řekněme v srdci. A nemusejí
to být jen ti, kteří vás oslovují s nataženou dlaní někde u nádraží nebo na
rohu náměstí. Když střihem skočím na druhý společenský pól, vzpomenu
si na finančně zabezpečené lidi, jimž cosi chybí, a proto se cítí osamoceni.
Kdo by tedy chtěl tvrdit, že příčinou frustrujícího osamění je vesměs ekono-
mická nedostatečnost, bude se mýlit. 
Někdo říká, že život v pevném svazku je omezující. Proto jsou dnes tak
„moderní“ poněkud rozvolněná partnerství. Zvyšuje se tím počet šťastněj-
ších lidí? Nevím, možná to někdo jednou spočítá. Co vím určitě, všude
kolem je spousta těch, kteří mají strach, že když jednou spadnou, nebude
nablízku žádná pomoc. Partner, kamarád, přítel, bratr… Nikdo, kdo by je
zvedl. A právě na to upozorňuje na začátku zmíněný starozákonní text. 
Není žádná ostuda, že jeden spadne, třeba na zem nebo někam „dolů“. To
se může stát každému z nás. Zakopnout je tak snadné. Proč tedy nehledat a
nepotkat toho „druhého“, jehož zmiňuje biblický Kazatel? A třeba to na
začátku citované zvedání není jen práce pro člověka. Záleží na okolnostech.
Při pohledu zdola se možná přesvědčíte, že ve dvou opravdu nejste sami.              

Jiří Karban

vyhlášení „kazatelské ceny“
jana husa 2015

„Kazatelská cena“ Jana Husa 2015 byla vyhlášena při příležitosti
600. výročí upálení tohoto českého kazatele na kostnickém konci-
lu. Vybírala se kázání, která tak jako Jan Hus čerpají svoji sílu 
z Bible a zároveň jsou kritická vůči církvi i společnosti. Celkem se
účastnili kazatelé z desítky církví.
Hodnotící komise, složená z osmi osobností z různých oblastí
evangelické veřejnosti v Německu, Nizozemí, Švýcarsku a Česku,
došla v polovině září po intenzivní práci k tomuto závěru:

1. místo: Herman Koetsveld, farář protestantské církve v Hengelo,
v Nizozemí s kázáním na text J 4,1-16, předneseným při neděli eku-
menické jednoty.
2. místo: Philipp Greifenstein, student teologie v Halle/Saale v Ně-
mecku, s kázáním na Sk 9, které přednesl v roce 2014 ve dvou ven-
kovských sborech v Thüringen.
3. místo: Jiří Gruber, farář Českobratrské církve evangelické v Brně
v České republice, s kázáním na Velký pátek na text Mk 15,42-46

Ohlas na vyhlášení ceny byl překvapující. Evangelická Jednota bratr-
ská - Herrnhuter Brüdergemeine děkuje 130 účastníkům a účastnicím,
z toho 20 z České republiky a Nizozemí. Organizátoři vyjádřili potě-
šení nad kvalitou a pestrosti zaslaných kázání i ekumenickou šíří
účastníků.
Slavnostní vyhlášení „Kazatelské ceny Jana Husa 2015“ se usku-
teční v rámci oslav Jana Husa 1. listopadu v Ochranově. Účastni bu-
dou také členové hodnotící komise. Program oslav s možností při-
hlášení najdete na www.komensky.de.

podle http://www.e-cirkev.cz/
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ve dvou nejsme sami



56. PAnu jAnu z chLumu

Vznešený a milostivý pane, veliké jsem nabyl útěchy. Prosím vás také pro
Boha, abyste se nehněval, že se tak dlouho a tolik pro mne namáháte, pro-
tože Bůh, Pán pravdy a spravedlnosti, je připraven vám dát odměnu. Ti
kommisaři2) chtěli, když na mne několik dní naléhali, aby moje věc byla
svěřena 12 nebo 13 mistrům. A já jsem se nechtěl podvolit. Ale když jsem
vlastnoručně napsal odpovědi na 45 Viklefových článků i na jiné, které mi
vytýkají, ihned před notáři a těmi kommisaři jsem napsal výhrady, že chci
stát před celým sněmem a vydat počet ze své víry.
Články, které vytáhli z mé knihy o církvi a ke kterým klamným způsobem
přidávali i  ubírali, budou z milosti Boží zhlédnuty, i odpověď, kterou jsem
napsal v žaláři, aniž bych měl na pomoc nějakou knihu.
Důkladnějšího utěšitele za dnů života svého jsem v nemoci nenašel nad
Pálče.3) Všichni kněží komory p. papeže4) a všichni strážci se ke mně cho-
vají velmi ohleduplně. Pán vysvobodil Jonáše z velrybích útrob, Daniela 
z jámy lvové, tři mládence z peci ohnivé, Zuzanu na soudu před křivými
svědky: i mne může pro slávu svého jména a pro hlásání svého slova osvo-
bodit, když to bude prospěšné. Pakli přijde vzácná smrt před tváří Pána,
budiž jméno Páně pochváleno. Kdybych mohl aspoň jednou uvidět krále
s našimi Čechy, potěšil bych se. Velice jsem se zaradoval z novinek. Jistě
mne potěšil Pán. Rád jsem slyšel o zdraví Jindřicha Škopka. Bylo by dobré
mi poslat Bibli. Netrapte se kvůli mně. Protože koho se to týká? Psáno 
v žaláři o půl noci. Prosím vás, tohoto mého věrného přítele poctěte, jsem
mu obzvláště zavázán.
56. 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.

Lidem prchajícím před násilím a
válkou je třeba pomáhat. Z toho vy-
cházíme a to považujeme jako křes-
ťané za podstatné. „Neboť jsem hlado-
věl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali
jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali
jste se mne.“ (Mt 25, 35)
Je dobré si přitom uvědomit toto:
drtivá většina migrantů se naší zemi
vyhýbá. S přímými dopady uprch-
lické krize se nyní potýkají okolní
země – nikoliv však Česká republi-
ka. Není proto kupříkladu zatím
nutné vyhlašovat velkou materiální
sbírku. Stále důležitější jsou ale fi-
nance pro aktivity v zahraničí, kde
se v uprchlických táborech nacháze-

jí statisíce lidí. Sbírky na jejich pod-
poru vyhlásilo Středisko humanitár-
ní a rozvojové spolupráce Diakonie
ČCE (spolu.diakonie.cz/uprchlici).

chci Pomoci uPRchLíkům
Naše pomoc aktuálně míří také 
k uprchlíkům zadrženým v České
republice v takzvaných detenčních
zařízeních, např. v Bělé pod Bez-
dězem. Podmínky pobytu tam ne-
jsou jednoduché. Pomoc těmto zadr-
ženým organizuje farář naší církve
pro menšiny Mikuláš Vymětal. 
(mikulas.vymetal@seznam.cz, 
mobil: 731 473 457)
Ze všeho nejdůležitější je ale dů-

kladná příprava na budoucí inte-
graci 1500 až 4000 azylantů, které
náš stát přijme. Zásadní bude pře-
devším pomoc ve městech a obcích,
kde najdou nový domov. Právě 
v tom shledáváme velkou výzvu
pro sbory naší církve.
Nově příchozí budou potřebovat
trpělivé a spolehlivé průvodce, kteří
jim pomohou v zorientování se a 
v přijetí psaných i nepsaných pravi-
del naší společnosti – od fungování
úřadů až po neformální zvyklosti.
Budou také potřebovat „nové souse-
dy“, kteří jim nahradí zpřetrhané
sociální vazby.
Pomoc v integraci lidem, kteří ne-
dobrovolně opustili své původní
domovy a často zažili i velké utrpe-
ní, je přitom náročná. Jednotlivci ji
těžko zvládnou. Je potřeba, aby se
zapojily celé komunity, jako jsou
například právě církevní sbory. Je
např. možné, aby sbor či jednotliví
členové sborů pronajali uprchlíkům
volný byt. Pokaždé však bude důle-
žitá spolupráce s ostatními: ať již
ministerstvem vnitra či jinými orga-
nizacemi, které se budou na integra-
ci příchozích podílet.
Čím dříve se přitom sbory na pomoc
s integrací azylantů připraví, tím
lépe. S žádostí o pomoc v této věci se
můžete obrátit na paní Alenu Fen-
drychovou ze Střediska celostátních
programů a služeb Diakonie ČCE
(fendrychova@diakonie.cz, mobil:
739 244 668).

Petr Haška, 
ředitel Diakonie ČCE

Joel Ruml, 
synodní senior ČCE

Lia Valková, 
synodní kurátorka ČCE

Společné stanovisko synodní rady čce
a Diakonie čce k uprchlické krizi

Listy M. Jana Husa

56. Janu z Chlumu.l)
R. 1415. (1415, ledna 5.- 8.)
Na žádost svou k Janu z Chlumu (v listě předchozím), aby u krále Zikmunda v pří-
čině veřejného slyšení před sněmem se přimluvil, obdržel Hus od Jana z Chlumu
následující odpověď: „Příteli v Kristu nejmilovanější! Vězte, že král dnes mluvil s po-
sly všech národů (totiž čtyř národů čili sborů, v které celý sněm se dělil, a to národ
německý, italský, francouzský a anglický, k nimž později ještě přistoupil španělský),
celého sněmu o skutcích vašich a zvláště stran slyšení veřejného. Ti všickni mu urči-
tě a rozhodně slíbili, že ovšem budete míti veřejné slyšení. A o to přátelé vaši usilo-
vati chtějí a usilují, abyste ovšem byl na jiném místě vzdušném (což se také skutečně
stalo v témž klášteře dominikánském), abyste se mohl opět sebrati a v sobě pookřáti.
A proto pro Boha a spásu svou i povznesení pravdy neodstupujte od ní pro nějaký
strach před ztrátou bídného života, protože pro nic, než pro dobro vaše Bůh vás nav-
štívil tímto svým křížem. V nejlepším zdraví jsou přátelé z Prahy a zvláště p. Škopek
(totiž Jindřich Škopek z Dubé, přední ctitel Husův), který mnoho se tomu raduje, že
jste již došel žádaného pronásledování pro pravdu. Žádáme vás důvěrně, abyste odů-
vodněné a určité mínění své o užívání kalicha, bude-li se vám zdáti, napsal na přilo-
žený list, aby svým časem přátelům bylo ukázáno, protože mezi bratry dosud je jaká-
si roztržka a proto mnozí se bouří, odvolávajíce se na vás a rozhodnutí vaše dle něja-
kých zápisků. (Viz listy 57, 60, 82). Nejlepší přátelé rmoutí se pro odpovídání ve věze-
ní a zvláště Jesenic (totiž Jan z Jesenic). Co však minulo, nemůže býti zvráceno. Než
vytrvalost vaši přátelsky chválí nad míru."
Odpovědí na tento list Jana z Chlumu jest přítomný list, v němž Hus naznačuje, 
v čem chce konečně útěchy najíti, vytrpěv tolik úkladných útoků od protivníků.
1) Tom. 567. 2) viz úvod D. 3) Který bez milosrdenství v těžké nemoci trpícímu do očí
spílal, že prý od narození Kristova nebylo nebezpečnějšího kacíře nad něho mimo
Viklefa. Viz list 73., pozn. 6. 4) Komorníci papežovi, jehož vězněm Hus byl.

Mistr Jeroným Pražský.
Vzpomínka ku dni 30. května.

S naší slavnou reformační minulostí úzce spjato je jméno druhého mučedníka
kostnického, věrného přítele Husova, Mistra Jeronýma Pražského. 
Zvláštní význam Jeronýmův jeví se nám v tom, že se stal obětí římské hierarchie
co pokrokový, svobodomyslný intelligent, laik, k církvi žádnými pouty – mimo
prostou příslušnost – nevázaný. Nebyl Mistr Jeroným knězem, nebořil svoji cír-
kevní organisaci, nestal se nevěrný kněžským slibům, ano učinil i ústupky značné
svým žalobníkům a soudcům, přes to vše ale byl přec jen upálen na důkaz, že cír-
kev římská všechno snese, jen ne lidi, kteří “papeži po koruně a kněžstvu na bři-
cha sahají“, jak správně na kostnickém sněmu řekl jeden kardinál.
Spor Jeronýmův s církví římskou nebyl sporem tak vážným jako Husův a leželo již
v povaze Jeronýmově, že nebral věc nijak tragicky. Když Jeroným na mnohých
cestách svých Evropou poznal v Anglii učení Viklefovo, tu radostně se s ním
seznámil již proto, že viděl v něm ztělesnění dávných svých tužeb a názorů.
Než zlost církve nemohla ani u nás zastrašiti oba přátele, aby od poznané pravdy
ustoupili. Horlivý Jeroným hájí články Viklefovy, horlí proti pálení knih, zastává se
mládenců utracených, ostře vystupuje proti kramářsky hlásaným odpustkům.
Vida pak, že církev katolická má v tehdejším národě německém velikou oporu, při-
čiňuje se také vlivem svým a značnou výmluvností o vydání známého dekretu
kutnohorského, jímž Čechové v Čechách dosáhli přirozeného svého práva. Ano
Jeroným šel tak daleko, že toužil po sjednocení Slovanstva pod slovanským
panovníkem, na Římu nezávislém.
Prvními veřejnými žalobci Jeronýmovi byli kněží vídeňští, u nichž Jeroným nedob-
ře byl zapsán. Ale již tehdy zastala se universita pražská neohroženě svého člena
a Hus sám proti utrhačům Jeronýmovým zakročil. Jeroným těžce nesl, že přítel
jeho Hus odhodlal se jíti do Kostnice. Ale již 4. dubna 1415 objevuje se v Kostnici,
aby přítele chránil a obhajoval. Na radu přátel vrátil se však do Čech, byl na zpá-
teční cestě kněžími zajat a dopraven v poutech do Kostnice.
Osud jeho byl zpečetěn. Přes protest university a českých i polských pánů byl
krátce na to upálen Mistr Jan Hus a stejný los potkati měl i jeho přítele. Těžkým
vězením seslaben a omámen sliby úlisných soudců dal se Jeroným pod nadějí svo-
body pohnouti k tomu, že učení Viklefovo a Husovo, pokud učení římskému odpo-
rovalo, zavrhl. Měl tedy také Jeroným chvíli, kdy zapřel svého Mistra jako Petr.
Církvi jednalo se o to, aby ospravedlnila se před ostatním světem mužem tak uče-
ným a slovutným, jakým byl Jeroným. Než tento brzy pochopil nástrahu mu kla-
denou a přiznal se s lítostí k okamžité slabosti, tím neohroženěji starou pravdu
zastával. Bylo mu jasno, že živ z Kostnice neodejde.
Po tuhém vězení na dně hluboké, tmavé věže, trvajícím 340 dní, skončil Mistr
Jeroným Pražský život svůj hrdinně na hranici dne 30. května 1416, stár asi 37
let. „Ani Sokrates s tak dobrou a veselou myslí jedu nepožil, jako tento Jeroným
ochotně oheň podstoupil“, píše očitý svědek jeho smrti.

J.Bč. /zkráceno/
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Pozvánky
EKOLOGICKá SEKCE ČESKé KŘESťAN-
SKé AKADEMIE zve na úterý 10. listo-
padu 2015 od 17.30 h do přízemí
pražského kláštera Emauzy (Praha
2, Vyšehradská 49), kde v rámci
podvečerní besedy věnované eko-
etice chceme přivítat jak autora P.
RNDr. Matúše Kociana, tak i jeho
knihu Etika životního prostředí.
Předpokládaný konec je do 19.30 h. 

JNe
* * *

SLAVNOST SVěTLA
Komunita Taizé vás srdečně zve na
tradiční modlitbu se zpěvy z Taizé
Slavnost světla, která se bude konat
dne 17. listopadu 2015 od 19.30 h 
v kostele u Salvátora, Salvátorská 1,
Praha 1, v tzv. "evangelickém Salvá-
torovi".
http://www.ekumenickarada.cz/

Byl synem evangelického faráře G. A. Říčana, studo-
val teologii ve Vídni, v Praze, Glasgowě a Aberdeenu
a historii na filosofické fakultě v Praze. 1923-25 učil
náboženství na gymnáziích v Ružomberku a ve Vel'-
ké Revúci, potom byl farářem ČCE v Třebíči, Husto-
pečích a Bohuslavicích. 1930 promoval z církevních
dějin na evangelické bohoslovecké fakultě, na které
vedle farářské práce začal působit 1937; za války spo-
lupracoval na tajném vzdělávání kazatelů. 1946 byl
jmenován profesorem. Stavěl se proti poválečným nacionalistickým exce-
sům a 1963 proti chystanému protináboženskému zákonu o rodině a stál na
straně církevního protirežimního disentu. Kázal a přednášel v řadě sborů.
Byl také duchovním rádcem studentů bohosloví. 1969 byl penzionován, ale
pracoval dále.
Pojímal církevní dějiny jako teologickou disciplínu, zastával teologii Slova,
kterou prosazoval J. L. Hromádka, viděl spojitost české, slovenské a světo-
vé reformace a se svým učitelem historie V. Novotným dbal pozitivistické
pracovní kázně. Odvedl také kus práce na poli hymnologickém. Dovedl
spojovat osobní přísnost s velkou laskavostí.
Z jeho spisů jmenujme: Život a dílo K. E. Lányho, Setkání české reformace 
s reformací světovou, Jan Amos Komenský,muž víry, lásky a naděje, Dějiny Jednoty
bratrské (vyšlo i německy a anglicky), Království Boží v českých zemích, Kapitoly 
z církevních dějin, Od úsvitu reformace k dnešku a (spolu s A. Molnárem) Dvanáct
století církevních dějin. Přeložil H. Kuttera Kde jest Bůh? (s J. B. Jeschkem), J. A.
Komenského Prastaré obecné křesťanské náboženství, podílel se na edici Čtyř
vyznání a přispíval do různých sborníků a církevních časopisů.
„Komenský se nám jeví především jako křesťan, v samých základech své osobnosti
určený zakotvením v Jednotě bratrské jako v nejvýraznější církvi  české reformace.
Čímkoli se stal na kterémkoli poli své činnosti, plyne z tohoto východiska.“

B. Vik

evangelický církevní historik Rudolf Říčan
(nARozen 23. 9. 1899 v hovězím, zemŘeL 2. 10. 1975 v PRAze)


