
semeno životA
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Lidi přitahovaly Ježíšovy mocné
skutky, zázraky i to, jak se zastával
chudých a slabých. Lidé k němu

přicházeli zdaleka ve velkém množ-
ství. Přesto ne pro každého bylo
setkání s Ježíšem užitečné. Dokon-
ce by se dalo říci, že většina z nich
odešla s prázdnou. Proč? Podsta-
tou Ježíšova učení nebylo uspoko-
jování lidských potřeb, vždyť i on
sám se stylizuje do osoby dělníka,
který vykonává svěřenou práci.
Tím podstatným bylo semeno, ve
kterém byl život. Semeno je doko-
nalým architektonickým plánem
budoucího živého organismu. Je 
v něm zakódován druh, tvar, vlast-
nosti i určení. Smyslem každého
živého organismu je pak předat
život dál. A to je právě příčinou
Božího stvořitelského díla. Díky
svobodné vůli, kterou nám Bůh
dal, však na nás záleží, jakou  pů-
dou pro Boží semeno se staneme.
Zvažme jen, kolika prázdným lžím,
a to včetně náboženských jsme na
své cestě životem uvěřili. Míváme
sice také světlé chvilky zastavení,
kdy jsme schopní slyšet Boží slovo.
Jak však s ním pak naložíme? Ne-

cháme se jím proměnit, nebo pustí-
me Boha zase k vodě, až se nám
udělá lépe? Proč i křesťané mnoh-
dy nahrazují Boha ve svém životě
náboženskými úkony, ale jejich ži-
vot je od nevěřících k nerozeznání?
Jsme zahlceni svými bolestmi a tuž-
bami, starostmi o majetek a zába-
vou. Cožpak to je život, pro který
jsme byli stvořeni? Vždyť to nejcen-
nější nám Bůh dává zcela zdarma.
A to je právě důvod, proč mohou
být mnozí chudí bohatí a mnozí
bohatí chudí. Ježíš říkal, že ten, kdo
se snaží život zachránit, o něj při-
chází a naopak, kdo ho pro Ježíše
ztratí, tak ten ho nalezne. Nehle-
dejme proto prázdnou slávu lid-
skou, ale dovolme Bohu žít jeho
život v nás. Odpusťme druhým,
protože nám bylo odpuštěno, mi-
lujme, protože jsme milováni, dá-
vejme život druhým, protože nám
byl dán život Ježíšův.

Tomáš Pacovský, 
kazatel BJB, Kraslice
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Poselství k neděli sexagesimae

Apoštol Pavel ve svém Listu Říma-
nům nenapsal žádnou definici
Boha, ale vzrušeně vykřikl nad
„bohatstvím jeho moudrosti a vědě-
ní“, jak je poznal z pozoruhodných
skutků, jimiž Bůh připravil cestu
spásy pro Izrael i pohany (Ř 11,33).
Rozum je zajisté jen zkratka, do níž
se jen stěží vejde „moudrost a vědě-
ní“, neboť přesahují i nejskvělejší
rozum. O Boží moudrosti jednají
biblické knihy Starého zákona: Job,
Žalmy, Přísloví, Kazatel a Píseň
písní, které právem jsou nazývány
literaturou moudrosti. Čtenářům
mohou ozřejmit, proč o Bohu raději
mluvíme jako moudrém než ro-
zumném, ačkoliv jeho myšlení a
skutky se nepříčí rozumu, jsou
rozumné, a proto jsou nám i srozu-
mitelné. 
V téže 11. kapitole Ř je také řeč 
o člověku, jenž dostal od Pána Boha
dar rozumu. Proto má být rozum-
ný, má mluvit a jednat rozumně.
Apoštol se však nedovolává jen

jeho rozumu, nýbrž už jeho moud-
rosti: „Nespoléhejte se na svou
moudrost.“ Počítá zřejmě s tím, že
píše křesťanům, kteří nezahodili
svůj rozum, ale stali se díky své víře
v Pána Ježíše a jeho učení moudrý-
mi. Moudrý muž má něco navíc
proti rozumnému: Je rozvážný,
proto staví svůj dům na skále.
Oproti němu staví rozumný muž
na písku, protože mu to jde rychle.
Jde přece o to, aby dům už stál a
dalo se v něm bydlet. Nepomyslel
na povodně, které se oboří právě na
jeho dům. Ta nerozvážnost bude
potrestána. Rozvážnost není niko-
mu dána, získá ji ten rozumný člo-
věk, který slyší Kristovo slovo a
jedná podle něho (Mt 7,24; L 6,47). 
Po dlouhá staletí starověku a stře-
dověku se v náboženském myšlení
vyskytoval Bůh a rozum jako dvě
stálice; nepochybovalo se o Bohu
ani o rozumu. Bůh zaujímal nejvyš-
ší místo s nejvyšší autoritou, rozum
byl v úctě i proto, že poskytoval

náboženskému myšlení nezbyt-
nou podporu. Někdy byl nazýván 
i služkou teologie. To odpovídalo
skutečnosti, neboť žádná teologická
věta se neobejde bez rozumného
vedení i smyslu. Musí být rozumná,
srozumitelná, rozumem přijatelná.
Jinak by teologická literatura spada-
la mezi pohádky.
Tuto rovnováhu porušila až Velká
francouzská revoluce (1789 – 1799),
sesadila krále, avšak sesadila i Boha
a na jeho místo posadila rozum,
který ovšem psala s velkým písme-
nem – Rozum. Všechny velké paříž-
ské chrámy byly přeznačeny na
Chrám rozumu. První mezi nimi
dostala nové označení Notre-Dame.
Menší kostely byly na průčelí ozna-
čeny heslem francouzské revoluce:
Liberté, égalité, fraternité. Evange-
lium Ježíše Krista mělo ustoupit
kultu Rozumu, jehož iniciátorem
byl Maximilien Robespierre. Tento
kult, který se měl stát státním nábo-

bůh a rozum

Dokončení na str. 2

Program pro letošní ekumenická modlitebná shromáždění, která mají
posloužit k cestě sbližování napříč denominacemi, připravili letos křes-
ťané z Brazílie. Ústřední myšlenky vycházely z evangelijního líčení
Ježíšova setkání u studny se samařskou ženou (Jan, 4. kap.)
Nejrůznější sbory a farnosti uspořádávaly tematicky zaměřená setkání
na místní ekumenické úrovni, svoje bohoslužby měli i mladí křesťané.
Představitelé větší částí církví, spolupracujících s Ekumenickou radou
církví, se setkali ke slavnostní bohoslužbě v modlitebně Evangelické
církve metodistické v Ječné 19 na Praze 2 v pondělí 19. ledna.
Bohoslužbě předsedal superintendent ECM Petr Procházka, který také
přivítal a uvedl představitele zúčastněných církví. Jako lektoři se v li-
turgii, modlitbách a biblickém čtení vystřídali téměř všichni přítomní
představitelé církví. Kázním posloužil biskup František Radkovský,
který na základě biblického oddílu vyzdvihl Ježíšovu otevřenost, ve
které překonával v rozhovoru se Samařankou snad všechny myslitelné
tehdejší hranice, a naznačil, že podobným směrem by se měly ubírat
nejen naše ekumenické vztahy, ale i naše misijní úsilí při setkávání 
s nevěřícími lidmi. Symbolický úkon, kdy byla vylévána voda z několi-
ka džbánů, kterou představitelé církví slévali do jedné společné "stud-
ny", uvedl předseda ERC Daniel Fajfr.
V rámci těchto bohoslužeb proběhla také sbírka na podporu diakonické
a misijní činnosti Církve československé husitské v Trhových Svinech.

Bohumil Kejř

týden modliteb 
za jednotu křesťanů 2015

Aktuálně: FotogrAFicky ze shromáždění v týdnu modliteb zA jednotu křesťAnů 2015
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ženstvím místo křesťanství, vládl
od roku 1792 – 1802, tedy deset let.
Potom katolická církev, kterou
revoluce zakázala, se dohodla s po-
tomky revoluce na zatímním pokoj-
ném spolužití – konkordátu. 
Tato francouzská přestávka nezmě-
nila vztah, který od počátku existo-
val mezi Bohem a rozumem. Je dán
skutečností, že Bůh obdařil člověka
rozumem, jenž bude Boha pozná-
vat a ctít, ale jako stvoření nebude
moci svého Stvořitele obsáhnout
nebo se mu rovnat. Ostatně je tomu
tak v celém stvoření. Bůh tam jedná

podobně jako s člověkem: Vloží do
přírody zákony, které jsou srozumi-
telné a rozum je poznává jako
rozumné. Přírodovědci víc než my
ostatní postupně odkrývají rozum-
né zákony přírody a podobně i ma-
tematici i hudebníci. Všechny do-
sud objevené matematické zákony i
vrcholná hudební díla vydávají jed-
noznačné svědectví, že celý vesmír
není nahodilý chaos, nýbrž naopak,
dílo rozumného Boha, takže člověk
z 1. století, Pavel z Tarzu, který do
dějů historického světa nahlédl,
vyřkl údiv nad bohatstvím Boží
moudrosti a jeho vědění.

A přece, vrchol své moudrosti Bůh
zjevil v kříži svého Syna, kde rozum
a nerozum, ta absurdita, která chtěla,
aby Boží Syn byl odsouzen na smrt
jako zločinec proti náboženství, se
stala v Boží ruce tím rozhodujícím
prostředkem, jímž zjevil svou sva-
tost i svou lásku. Uvedl pohany do
svého království a zavržený lid Iz-
raele na jeho původní místo lidu
vyvoleného. Kdo uvěří tomuto Boží-
mu skutku, rozumem nepochopené-
mu, bude mít radost nejen z jeho po-
chopení, ale zvláště z jeho nezměrné
lásky vůči nám, pohanům.

Josef Veselý

stát A církve mohou být dobrými PArtnery
(Z rozhovoru Jana Uhlíře s ministrem kultury Danielem Hermanem)
* Jak se díváte na stále častější útoky na Židy v EU? Vnímáte to jako pro-
blém i u nás?
Česká republika je po této stránce zemí stabilizovanou a problémy tohoto
typu u nás, bohudíky, nejsou zásadně aktuální. V některých zemích Evrop-
ské unie tomu ale takto není; množí se v nich verbální útoky i útoky faktic-
ké. To je samozřejmě popřením náboženské svobody a tolerance. Jde o
doklad toho, že integrační proces některých obyvatel, přicházejících z kul-
turně odlišných zemí světa, neproběhl dobře. Zatímco u židovské populace
vidíme, že se integrace s většinovou společností povedla, evropská společ-
nost má v tomto ohledu ještě velké rezervy. Stále zaznamenáváme tenden-
ce oživovat atavismy z minulosti, a to je velmi smutné. Mám za to, že je třeba
dát jasně najevo, že evropská identita je založena na respektování lidských
práv a že jádrem naší civilizace je judokřesťanská tradice. Ostatní vlivy jsou
pouze okrajové a nositelé jiných názorů jsou hosty v této civilizační zóně.
Jistě hosty vítanými, budou-li respektovat naše předpisy a duchovní i civi-
lizační tradice, které jsou Evropě vlastní. Pokud někdo z evropských zemí
navštěvuje země islámského světa, také respektuje fakt, že v některých
zemích není například povoleno nosit náboženské symboly, vyjadřující
křesťanskou nebo židovskou víru. V Evropě se stavějí mešity a je zde plná
náboženská svoboda. To je jistě v pořádku, ale také nesmíme dovolit nechat
si kýmkoli brát svou vlastní identitu. Antisemitismus chápu jako přímý a
brutální útok na samou podstatu evropské identity, lidských práv, rovnosti
lidí.

* Senát na počátku října schválil v prvním čtení návrh na novelu církev-
ního zákona, který by církve zavazoval zveřejňovat podrobné zprávy o
hospodaření s restitučními penězi. Myslíte, že tento návrh má šanci pro-
jít ve Sněmovně?
Jsem přesvědčen, že velmi obtížně, protože tento návrh zákona nebyl kon-
zultován s představiteli církví a náboženských společností. Vyjadřuje tedy
izolovaný názor některých zákonodárců jedné části politického spektra. Do
Poslanecké sněmovny zatím návrh nedoputoval, ale nedomnívám se, že je
natolik relevantní, aby našel širší podporu. Pokud je mi známo, tak dokon-
ce sami zákonodárci v Senátu návrh přepracovávají, protože si uvědomují,
že něco, co je jednostranné, je bez dohody s partnery těžko akceptovatelné.

* Jaké cíle si kladete ohledně církví a vztahů mezi církvemi a státem do
budoucna?
Standardem evropského modelu soužití církví a náboženských společností
a státu je takzvaný kooperační model. Na jedné straně jde o odluku církví
od státu co se týká jejich vnitřního života, jejich financování; na straně druhé
pak jde o kooperaci v oblasti péče o kulturní dědictví, v oblasti školství,
zdravotní a sociální péče, vězeňské duchovní služby či působení v ozbroje-
ných složkách. Tento model, fungující v zahraničí, je důkazem, že církve a
náboženské společnosti na jedné straně a stát na straně druhé mohou být
velmi dobrými partnery, a že jejich spolupráce přispívá k blahu občanů i
těchto zemí samotných.

Výběr z rozhovoru podle magazínu www.christnet.cz

PAPež FrAntišek se zAstAl velkých rodin A uPřesnil svůj
nedávný výrok
Nikoliv rodiny s mnoha dětmi, ale systém zaměřený na zisk je příčinou chu-
doby ve světě. Při generální audienci to řekl papež František, který se tak
pokusil objasnit svou předchozí poznámku, že katolíci by měli počet svých
dětí lépe zvažovat. 
"Hlavním důvodem chudoby je hospodářský systém, který člověka vytěsnil
z centra, a namísto něj postavil boha peněz," prohlásil František. "Zdravé
rodiny jsou pro život společnosti naprosto zásadní," citovala hlavu římsko-
katolické církve agentura APA. Rodina jako instituce musí být chráněna,
zdůraznil osmasedmdesátiletý František a varoval před "novými ideologic-
kými kolonizacemi", které napadají identitu a poslání rodiny. 
Během zpátečního letu z Filipín se papež vyslovil pro odpovědné plánová-
ní rodiny, které by ovšem bylo v souladu s učením církve. "Někteří se do-
mnívají, a odpusťte mi ten výraz, že musejí být jako králíci, aby byli dobrý-
mi katolíky," prohlásil.

www.christnet.cz

Proč jsou nA trAmvAjích A v PrAžském metru PlAkáty
s náPisem „bůh eXistuje“?
Od 1. ledna je možné zahlédnout v ulicích Prahy, Brna, Ostravy, Olomouce
a Plzně tramvaje polepené plakáty s nápisem BŮH EXISTUJE. Podobné pla-
káty jsou i v pražském metru. Jaký je smysl takové kampaně?
Křesťanská misijní společnost (www.kmspraha.cz) se rozhodla oslovit
veřejnost jednoduchým sdělením: Bůh existuje a ti, kdo v něj uvěřili, se
mění k lepšímu. Kampaň má za cíl inspirovat veřejnost k zamyšlení nad
tím, zda Bůh skutečně existuje a pokud ano, zda je dobrý. Součástí projektu
jsou videa s příběhy osob na plakátech. 
Na stránkách www.VicNezNabozenstvi.cz je možné zhlédnout příběh
bývalého narkomana, narkomanky, rapera, alkoholičky a hospodského,
kteří prožili ve svém životě změnu, opustili své závislosti či jiné problémy a
nyní pomáhají ostatním lidem. Jejich životy byly v troskách. Potom, co uvě-
řili v Boha, proměnili se, opustili to, co je ničilo a začali dělat dobré věci.
K tomuto projektu se připojily církev Křesťanské společenství, Apoštolská
církev, Církev bratrská a církev Slovo života. Projekt je financován z darů
soukromých osob a několika křesťanských sborů. Je ryze neziskový a dá se
očekávat, že i s těžko měřitelným výsledkem. Očekáváme ale proměnu lidí,
kteří hledají „něco“, co je přesahuje, tedy Boha, který existuje.

http://portal.cb.cz/

bůh a rozum
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z církví doma i ve světě

Během uplynulého léta jsem byl poprvé
v životě v Paříži. Trvalo to celou věč-
nost, ale teď jsem se už sám jednou pro-
šel od Louvru po Elysejských polích 
kolem Vítězného oblouku podél Seiny 
k Eiffelovce. Moji teenageři si dokonce
na náměstí před katedrálou Notre Dame
pořídili obligátní autoportrét.
Při tom všem jsem si připadal „jako
Pánbůh ve Frankrajchu“. Nikdo mi ne-
rozuměl. Žádný člověk mě neznal. Ni-
kdo se mě na nic neptal. Francouzsky
totiž neumím.
Že to ale vůbec nevadí, dala mi každo-
pádně na srozuměnou naše bytná, půvo-
dem z Jižní Ameriky, u které jsme si na
romantickém pařížském předměstí užili
jeden báječný „nocleh se snídaní“. Tato
milá dáma ovládala sice několik jazyků,
ale ani jeden z těch, jimiž se mluví v naší
rodině.
Jak už bylo řečeno: žádný problém! Vy-
tasila se s chytrým telefonem, namluvila
do něho, co chtěla říci nám, stiskla doty-
kový displej - a příjemný hlásek hned
vykvíkl potřebné informace v jednom 
z jazyků, kterým rozumíme. Díky
„Překladači Google“ zní evangelium -
dobrá zpráva - jedenadvacátého století
takto: Po pěti tisících letech jsme Baby-
lón konečně zvládli. Stavba věže může
pokračovat!
Proto se odvažuji vyslovit své myšlenky
k větě, která zní sice ze všech úst, ale žel
francouzsky: „Je suis Charlie“ - Já jsem
Charlie. Navíc mne k tomu povzbuzuje
to, že zřejmě ještě více mých současníků
potřebuje spolehlivé překladatele, aby
dokázali porozumět dění, které v posled-
ních dnech hýbe Evropou. Ukazuje to
záplava komentářů k útokům v Paříži.
Překladač Google totiž dovede překládat
arabštinu. Jenže při islámském způsobu
myšlení by tento nástroj, kdyby byl poc-
tivý, bleskově zkrachoval.
Útokem na redakci Charlie Hebdo se to-
tiž pařížští atentátníci dotkli zvlášť
bolestně citlivého nervu tohoto velkého
národa. Jinak se nedá vysvětlit, že právě
teď vycházejí do ulic společně milióny
Evropanů, aby hlásali: „Je suis Charlie!“
Nemůže to být jen kvůli těm sedmnácti
mrtvým. Právě teď přece prožíváme
jedno z nejkrvavějších desetiletí lidských
dějin. Důvodem nemůže být ani skuteč-
nost, že jsme díky elektronickým médiím
tak dobře navzájem propojeni. Ještě
nikdy nepodřízli před zapnutými kame-
rami tolik lidí. A ještě nikdy to nikdo
nespatřil z tak děsivé blízkosti a v jedi-
ném okamžiku po celém světě.
Miliónový pochod ve Francii také nelze
chápat jako protest proti omezování svo-
body projevu nebo tisku. Jinak by ty da-
vy šly na barikády už dávno, když v mi-
nulých letech došlo k vraždám křesťan-
ských novinářů v Turecku a v Jemenu.
Tehdy prosili západní novináři o pocho-
pení, že by to byla pro muslimy provo-
kace. Nebyla by v případě listu Charlie

Hebdo taková úvaha také argumentem,
aby se lidé mírnili?
Plameny hořících kostelů v Orientu a 
v severní Africe se zdají být příliš daleko,
křik trýzněných křesťanů lze příliš snad-
no přeslechnout; proto není těžké po-
chopit, oč těm miliónům pochodujících
Francouzů ve skutečnosti jde. Kde byly
tyto milióny, když nacisté vraždili Židy
v plynových komorách? A kde se ozvaly
nějaké projevy odporu, když arabské
země prováděly etnickou očistu své spo-
lečnosti od Židů?
Útok na rouhačsky bohapustý a vůči lid-
ským právům bezohledný satirický časo-
pis Charlie Hebdo pokálel bezbožným
Francouzům jejich nejsvětější svatyni.
A tohle, právě jedině tohle vyštvalo tak
bezprecedentním způsobem do ulic mili-
óny Evropanů a do Paříže přední politi-
ky z více než čtyřiceti zemí. Zda nepří-
tomnost Američanů a Rusů mezi nimi
byla - jak mimochodem utrousil jeden
reportér - skutečně příznačná, lze zjistit
teprve dalším rozborem.
Svoboda tisku má ovšem své meze. Ano,
musí je mít, pokud jde například o dů-
stojnost člověka, o důstojnost zastánce
odlišného mínění a o důstojnost lidí 
s jinou vírou. Právě z toho důvodu, že
mi záleží na tom, aby muslimové dospě-
li k poznání pravdy, bych nikdy neze-
směšňoval a neházel špínu na to, co je
jim svaté. Způsob, jakým časopis Charlie
Hebdo zacházel s tím, co je pro jiné lidi
vzácné a drahocenné, je hanebný: je z něj
cítit opovrhování lidmi. Ve škole jsem se
naučil zásadě, že důstojnost člověka je
nedotknutelná. A za tím si stojím!
Svoboda projevu musí být zase omezena
pravdivostí. Když se někdo snaží vyvolat
dojem, že izraelský premiér Benjamin
Netanjahu a palestinský prezident Mah-
múd Abbáas kráčejí ruku v ruce stejným
směrem, je každému, kdo má jen trochu
přehled o izraelsko-palestinském konflik-
tu, jasné, že se zde pravda zadupává do
prachu. Že si v tom notovali François
Hollande a Angela Merkelová, situaci
ještě zhoršuje, neboť se tím oba přední
evropští politikové snížili na komplice
veřejně hlásané lži.
Prolhanost pařížského miliónového po-
chodu dokazuje nejjasněji účast politiků
z islámských zemí. Ani v jediném ze
států reprezentovaných těmito lidmi
neexistuje byť jen náznak takové svobo-
dy tisku, kterou by bylo třeba hájit vy-
znáním „Je suis Charlie“. O tom se, jak
jsem si všiml, nikdo neopovážil oficiálně
zmínit.
A k tomu ještě to tvrzení, že nejnovější
teroristické útoky spáchané v Paříži ne-
měly nic společného s islámem. Tato
fráze se často opakuje, což jí ovšem ne-
přidá na pravdivosti. Nevěříte-li mi,
zeptejte se kteréhokoli muslima, který
svou víru bere vážně a opravdu se pět-
krát denně modlí. Vysvětlete mu, že
chcete skutečně znát pravdu a nic než

pravdu a sloužit jen pravému Bohu. A
pak jej poproste, aby vám s rukou polo-
ženou na Korán, ve jménu Alláha Sli-
tovníka vyložil, jak je z islámského po-
hledu třeba posuzovat to, co postihlo
karikaturisty listu Charlie Hebdo.
Ve skutečnosti je vše, co se stalo v sou-
vislosti s francouzským satirickým časo-
pisem, výhradně záležitostí islámu.
Nebýt islámu, neměli by satirikové co
kreslit. A nebýt islámu, nikdo by jim asi
nezkřivil ani vlas na hlavě. Měli bychom
pohledět pravdě tváří v tvář a přestat o
islámu šířit lži, že je náboženstvím lásky
a míru. Láska dosud nikdy nepatřila 
k Alláhovým atributům a mír - pokud
tím originální myslitelé rozumějí mír
hřbitova - nepatřil nikdy ke ctnostem.
Zato mají muslimové jakési ponětí o
tom, že Tvůrce nebe i země je svatý Bůh,
který výsměch vůči jeho jménu nenechá
bez trestu. A tím se dostávám k posled-
nímu bodu.
Svoboda veřejného projevu by alespoň u
křesťanů, kteří - stejně jako věřící Židé a
muslimové - berou svou víru vážně, ne-
měla nikdy překročit hranice, za nimiž
už začíná rouhání vůči Bohu. Karika-
turisté listu Charlie Hebdo útočili svými
zbraněmi stejně zuřivě jako Šaríf Kuaší,
Saíd Kuaší a Amedy Coulibali těmi
svými. Tímto podotknutím ovšem straš-
livý pařížský masakr v žádném případě
neospravedlňuji. Avšak tím, že se stali
oběťmi teroristických útoků, se zmínění
rouhači rozhodně nepovýšili na svaté a
mučedníky. Cílem této poznámky samo-
zřejmě nesmí a nemá být nějaká výzva 
k zastavení kritiky toho takzvaného „Bo-
žího pozemského personálu“. Nicméně
je pravda, že si dnes novinář spíše vy-
slouží stížnost za to, že urazil církevní
představené, než že by na něj někdo kři-
vě pohlédl kvůli jeho bezohledným slo-
vům na adresu živého Boha a jeho Slova
- což obojí je nutno bezpodmínečně rozli-
šovat!
To milióny úst vyřvávané „Je suis Char-
lie“ jako hlas zesvětštělé Evropy, která si
ve své sebestřednosti nevidí dál než na
špičku nosu, je políčkem do tváře milio-
nům židovských, křesťanských, jezíd-
ských a jiných mučedníků, kteří se bě-
hem minulého století a až do současnos-
ti setkávali a setkávají jen s lhostejností a
nezřídka s pohrdáním. Jen se zeptejte
uprchlíků, kteří v těchto dnech klepou na
dveře Evropy. Předem je ale poproste,
aby vám odpověděli opravdu s otevřenou
poctivostí a ne s orientální zdvořilostí!
Takové „Je suis Charlie“ zní z úst křes-
ťanů jako ubohý doklad toho, že zapo-
mněli na Boha. Kdo má alespoň jiskřičku
ponětí o svatosti živého Boha, nemůže se
nikdy snížit k tomu, že by se k hlasate-
lům tohoto výroku přidal.

© Johannes Gerloff
přeložila Ivana Kultová

„je suis charlie“?
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Při letošním novoročním přelomu času jsem se znovu zamyslel nad slovy
27. žalmu, který mně zůstal v paměti podle kralického znění: Bychť nevěřil,
že požívati budu dobroty Hospodinovy v zemi živých, nikoli bych neostál.
(Ž 27,13) Ta druhá (zvýrazněná) část věty však není v původním hebrej-
ském textu. Naši zbožní Kraličtí si ji doplnili podle svého pochopení: „v dou-
fání ustavující“. Doslovný překlad: Věřím, že uvidím dobré od Hospodina 
v zemi živých…zní sám o sobě jako přesvědčivý projev víry v dobré Boží
řízení. Doufanlivou jistotou je nesen tento žalm už od začátku: Hospodin je
světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho
bych měl strach? Byl připsán Davidovi v jeho tísnivé situaci, když prchal
před Saulem, který usiloval o jeho život. Náš ČEP vystihl Davidovu dou-
fanlivost ve smyslu utvrzené jistoty: Jak bych nevěřil, že budu hledět na
Hospodinovu dobrotivost v zemi živých! Jak by neměl směle doufat v
Hospodinovu další ochranu a pomoc po mnoha svých dosavadních
dobrých zkušenostech ?
Zbývá nám však otázka: co zde vlastně znamená onen neobvyklý metafo-
rický výraz „země živých“? Týká se života zde na zemi, v některé její části,
nebo snad až konce věku, ve vyhlíženém Božím království? Podle Kralic-
kých jde o „zemi lidu Božího, z níž David vytištěn (vypuzen) byl“, tedy o
život v tomto světě. K tomuto pojetí nám zde pomáhá i výskyt tohoto
výrazu na několika dalších místech ve Starém zákoně, kde se též vztahuje
na zemi našeho přebývání. V Ž 52,7 se ozývá  jako Davidův vzkaz nepřá-
telskému Edómci: Bůh tě smete provždy, popadne tě, ze stanu tě vyrve, vykoře-
ní tě ze země živých! V Ž 116,8-9 je v projevech díků za Boží milostivou
ochranu: Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím.
Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých. V Ž 42,6 zaznívá v závěru
modlitebného vyznání: Úpím k tobě, Hospodine, pravím: Tys mé útočiště, tys
můj podíl v zemi živých. Třikrát se tento výraz ještě vyskytuje v prorockých
knihách: Izajáš 38,11 ve vyznání uzdraveného krále Chizkijáše: Již jsem si
říkal: „Nikdy už nespatřím Hospodina, Hospodina v zemi živých, člověka už ni-
kdy nezahlédnu.“ Jeremjáš 11,19 o úmyslech svých domácích nepřátel:
Porazme strom i s ovocem, vytněme jej ze země živých, ať už není připomínáno
jeho jméno. Ezechiel 26,20 v tlumočeném slovu Hospodinovu proti městu
Týru: Srazím tě s těmi, kdo sestupují do jámy, usadím tě v nejhlubších útrobách
země a nebudeš už obýván. Tak se proslavím v zemi živých.
V těchto všech připomenutých souvislostech se vztahuje výraz „země
živých“ na tento náš svět, jako oikumené, život na naší planetě. V poznám-
ce Jeruzalémské bible  k Ž 27,13 je však zmíněna i možnost 
eschatologického zaměření tohoto výrazu, až k samé věčnosti. Překlad zní:
Věřím, že uvidím Jahvovu dobrotu v zemi živých. V poznámce pod čarou je
možnost dalšího překladu: „Ach! Kdybych neměl uvidět...“. A s dodatkem:
„V době makabejské bylo toto místo vykládáno ve smyslu víry ve věčný
život.“ - I dnes můžeme pojímat tento davidovský verš v obojím smyslu.
A vzít si jej tedy i jako heslo pro život v tomto novém roce: „Věřím, že
mohu doufat v Hospodinovu dobrotivost v zemi živých.“ Žalm 27 končí
výzvou k trvalému doufání: Naději slož v Hospodina, vzchop se a buď stateč-
ného srdce; naději slož v Hospodina (Ž 27,14).

Jiří J. Otter

o hospodinově dobrotivosti 
v „zemi živých“

nAd biblí

Připomínat si různá kulatá či polo-
kulatá jubilea se může jevit jako sen-
timentální vzpomínání, vyzdviho-
vání dnes již bezvýznamného. Na-
víc jde-li o známou osobnost, jakou
byl Josef Lukl Hromádka, každá
vzpomínka nebo reflexe jeho díla se
nutně jeví poněkud otřele. Co tady
ještě přidávat?
Před deseti a více lety jsem slýchá-
val, že k Hromádkovi se budeme
ještě vracet. Klišé, napadlo mě. Ane-
bo určitý druh alibismu ze strany
těch, kdo měli k němu blízko jako
jeho žáci a stoupenci. Hromádkovy
politické postoje a časová propast od
jeho osobního působení se dnes pro-
mítá do uctivého či neuctivého nezá-
jmu. Dnes jsme opravdu jinde a du-
chovně i teologicky se inspirujeme u
jiných zdrojů. Není málo lidí v círk-
vi, kteří považují Hromádku za na-
tolik znemožněného přitakáním
komunistickému režimu, že nestojí
za to se k němu jakkoliv vracet.
O to víc mě překvapilo, jak čtivé se
pro mě staly Hromádkovy texty, do
kterých jsem se znovu začetl. Bez
ohledu na to, zda jsem s nimi sou-
hlasil nebo ne. Je na nich znát, že jde
o člověka, který se za něco bral, kte-
rý o něco bojoval, žil v napětí mezi
Božím oslovením a vlastní odpověd-
ností. Z jeho raných i pozdějších
textů dýchá osobní autenticita. 
To je to první, co bych rád vyzdvih-
nul: Hromádka psal, jednal, předná-
šel, kázal jako ten, kdo osobně stojí
před Boží tváří, pod jeho pravdou a
soudem. Svědek víry, která byla pro
něj odpovědí na Boží oslovení, jež
člověka a celou společnost někam
vede, utváří, osvobozuje. Jak mno-
hokrát napsal, ve víře, v nábožen-
ských hodnotách jde o cestu života a
smrti. Není možné zůstat neutrální.
Člověk byl stvořen k tomu, aby slou-
žil svému Stvořiteli. To je silný, exi-
stenciální rys Hromádkova postoje a
přístupu k teologickým i společen-
ským otázkám. Naplňuje požada-
vek Erazima Koháka, abychom byli
lidmi, kteří vrhají stín. Kteří se kritic-
ky ptají po smyslu a nosnosti vlastní
tradice a se svým ohledáváním jdou
i proti většinovému mínění. Tako-
vým člověkem Hromádka jistě byl. 
Zadruhé: Hromádka patřil k nejvý-
mluvnějším hlasům, volajícím cír-
kev k jejím duchovním, ryze křes-
ťanským kořenům. V tom je jeho
hlas aktuální i dnes. Byl svědkem
vzniku ČCE roku 1918 a prorocky
vnímal nebezpečí ze strany liberální-
ho protestantismu, kterým byla cír-
kev ovlivněna. Pro tento směr byla
typická snaha o vytvoření moderní
podoby náboženství, oproštěného
od všeho dogmatického a mytolo-
gického. Hromádka poznal, že na-
hrazení věrouky etikou by bylo zpo-
vrchněním a v podstatě rozbitím
křesťanské víry a tím i církve. Tento
moderní proud  vycházel vstříc ná-
rodoveckým hlasům a údajným
potřebám kritického myšlení. Jistě k
tomu přispěla autorita prezidenta 
T. G. Masaryka a jeho představa no-
vého náboženství „oproštěného od
všech církevních dogmat, víry v zá-
zraky a výlučného postavení kněží“.
Uvnitř ČCE tyto myšlenky rozvíjeli
František Linhart, František Žilka a
především Jan Blahoslav Kozák.
Podle Hromádky se křesťanství ne-
smí přizpůsobovat ničemu jinému
než svrchované Pravdě, která je 
v Bohu. „Křesťanství chce vyjadřo-

vat univerzální princip, chce být nej-
vyšší a poslední pravdou a jedineč-
nou i jedinou cestou, po které člověk
dojde skutečné, bezpečné jistoty
Boží pravdy a Božího smilování.“
(Křesťanství a vědecké myšlení) Žité
náboženství je absolutní hodnotou,
které musíme vše podřídit. Jen teh-
dy křesťanství bude s to ovlivnit kul-
turu, budeme-li vyznávat a zvěsto-
vat Ježíše Krista jako svrchovaného
a nejvyššího Pána.  
Zatřetí: S tím souvisí Hromádkův
bytostný zájem o věci společenské.
V tom byl jeho orientačním ukazate-
lem T. G. Masaryk. Poznal, že opra-
vdová víra se musí držet hlubších
kořenů, než byly momentální náro-
dovecké výkřiky a hnutí „Pryč od
Říma“. Ve své habilitační práci „Ma-
sarykova filosofie náboženství a
předpoklady vědecké dogmatiky“
objevuje Masarykovy filosofické pří-
nosy pro rozvíjení teologické činnos-
ti. Bohoslovec podle Hromádky ne-
smí psát o čemkoliv, náhodně, musí
vědět, jaké otázky hýbou společnos-
tí, co je naléhavým problémem. Ve
své díle „Masaryk“ z roku 1930 do-
znává, že mu TGM byl kompasem 
v tehdy nesamozřejmém poznání,
že víra se nesmí svést národními ná-
ladami a státotvornými cíli. „Víra
nezná pokrokovost či nepokroko-
vost, víra zná jen rozdíl mezi Bohem
a hříchem.“   
Hromádka zdůrazňoval, že jak jsme
odpovědní za svou duši, tak i za to,
co se děje kolem nás. Víra není a
nesmí být útěkem ze světa. „Věřit
znamená bdít, varovat, napomínat,
zvěstovat poselství Boží a upozor-
ňovat na místa, která jsou nechráně-
ná, v nebezpečí a kam nepřítel, hřích
a nepravost může vniknout.“ (Theo-
logie a církev) Hromádka nepochy-
boval o angažování křesťanů ve spo-
lečnosti. Prorocké služby se však
křesťané zhostí jen tehdy, staví-li 
v prvé řadě sebe pod Boží soud.
Proto se Hromádka pravidelně vrací
k biblickým prorokům, k jejich volá-
ní po pokání a návratu k Bohu.
Taková cesta je bolestná a těžká,
nejde o pouhé zážitky, pocity, senti-
ment, nýbrž poznání vlastního hří-
chu, lítost, pokání. To je předpoklad
k tomu, aby křesťané byli autentičtí a
lépe poznávali své poslání. „Ježíš dá
odpočinout jen lidem pracujícím,
unaveným – a nikoliv lenochům,
kteří si zbožnost ulehčí.” (Cesty pro-
testantského theologa)
Začtvrté: Po druhé světové válce je 
v kontextu Hromádkova díla mar-
kantní absence kritického zkoumání
toho, co mu udávalo směr. Tím se
stala síla představovaná sovětským
komunismem. Viděl v ní nástup no-
vých, zásadně dobrých pořádků,
které nepůjdou zastavit. Napomínal
církev, že nelze pohlížet nazpět, cír-
kev nesmí podle Hromádky ustr-
nout v prvorepublikových vzorech.
V komunistických ideálech a sna-
hách ostatně viděl uskutečňování
toho, co bylo mělo být snahou i círk-
ví, tedy pomoc sociálně slabým a
utlačovaným. Nebyla to konjunktu-
rální snaha vlísat se do zájmu moc-
ných, neboť levicový pohled na
uspořádání společnosti mu byl blíz-
ký již v meziválečném období.
Nutně však zarazí rozdíl mezi kritic-
kou analýzou společenské a du-
chovní situace po první světové
válce, kdy Hromádkovi ukazoval 
v mnohém cestu T. G. Masaryk, je-

hož dílu a vlivu se systematicky
věnoval, a svým rozhodnutím po
druhé válce podpořit vliv komunis-
tů a celý poúnorový systém. Ne že
by se nezabýval idejemi a progra-
mem československých komunistů
a dění v Sovětském svazu. Věnoval
tomu velkou pozornost, nezastíral
své sympatie i obavy z autoritářské-
ho režimu, přesto program komu-
nistů nahlížel zásadně z jedné, té
lepší strany a vše negativní vysvětlo-
val momentálními okolnostmi.
Sovětská diktatura, tvrdil, se po-
stupně, při budování socialismu
rozplyne ve zcela beztřídní společ-
nosti. Komunismus jako takový ne-
má podle Hromádky totalitní cha-
rakter (Naše odpovědnost v pová-
lečném světě), vždyť navazuje na
činnost ruské inteligence posledního
sta let (Komunismus a křesťanství) a
musí tedy odpovídat tužbám ruské-
ho lidu po spravedlnosti. V tom se
Hromádka zásadně a neomluvitelně
mýlil. Přehlédl, že ruský bolševis-
mus je svou povahou totalitní a jde
mu výlučně o uchopení a udržení
moci všemi prostředky. Nešlo o
budování spravedlivější společnosti,
nýbrž o podmanění vlastních oby-
vatel ve prospěch samotných vlád-
noucích komunistů. K této ničivé
ideologii opravdu přispěla ruská
inteligence, ale zcela jinak, než se do-
mníval Hromádka. Jak popisují
autoři sborníku o ruské inteligenci
Věchi (Miliníky), a ostatně i TGM ve
Světové revoluci, inteligence v Rus-
ku 19. století se vyznačovala nicot-
ným zájmem o stát, až popíráním
státu, anarchismem. Proto říjnová
revoluce z r. 1917 byla s to pouze
zničit dosavadní pořádek, aniž by
uměla a chtěla vytvořit fungující stát
a společnost. Tento destruktivní pří-
stup, který bolševici vybrousili do
obludných rozměrů a jejich česko-
slovenští soudruzi přejali, Hromád-
ka neviděl či nechtěl vidět. Jejich ná-
stup vnímal jako protiváhu ke stále,
podle něj, slábnoucí síle západní
demokracie. V době války, v americ-
kém exilu doufal ve spolupráci Zá-
padu a Východu, dokonce v jakousi
jejich syntézu, která zabrání rozkolu
a nové válečné katastrofě. Mnohem
později píše podobně Erazim Kohák
o potřebě překonat polarizaci našich
dějin a rozpory mezi komunismem
a demokracií propojit vzájemným
porozuměním. Ukázalo se, že něco
takového není možné. Ani „nejpro-
gresivnější“ komunisté by se o moc 
s nikým nedělili. Už první političtí
vězni a popravení po roce 1948 mě-
li být výstrahou. Hromádka mlčel.
Srpen 1968 jen potvrdil nereformo-
vatelnost socialismu a zrůdnost těch,
na které vložil svou důvěru. Otře-
sen, umírá ve svém pražském bytě
26. 12. 1969.
Josef Lukl Hromádka byl pro mno-
hé v církvi i v celé společnosti smě-
rodatnou postavou, jejíž stopy do-
sud nevymizely. Jím vržený stín
prozrazuje jak velikost odvahy a
prozíravé teologické orientace, tak
fatální omyl v hodnocení komunis-
tického režimu. Obojí výrazně ovliv-
nilo celou Českobratrskou církev
evangelickou, a už jen z toho důvo-
du stojí za to tuto postavu nepova-
žovat za vyřízenou.

Marek Zikmund

muž, který házel stín
josef lukl hromádka 1889-1969

Rudy Kurniawan, odsouzený v polovině srpna 2014 v New Yorku 
k desetiletému žaláři za prodej padělků archivního vína za (v přepočtu)
více než půl miliardy korun, se – vedle fenomenální paměti a přesvěd-
čivého, noblesního vystupování – vyznačoval metodickým „pracov-
ním“ postupem: Měl několik pravých lahví starého vína, které dával na
dýcháncích ve své rezidenci ochutnávat.
V deníku Le Figaro z 5. 9. 2014 popisuje Kurniawanovy praktiky fran-
couzský vinař Laurent Ponsot, který spolupracoval s FBI na jeho usvěd-
čení a o celé aféře připravuje – k pramalé radosti kolegů z branže (tj. dal-
ších vinařů z Burgundska) – knihu. (Podle Ponsota 80 % vín starších než
z roku 1980 a pocházejích ze čtyř velkých burgundských domén, tj. od
Ponsota a tří Ponsotových kolegů/konkurentů, jež byly jako tako-
vé prodány v dražbách během posledních 20 let, byly ve skutečnosti
padělky.)
Ponsotova kniha bude možná zfilmována tak, že Rudy Kurniawan vy-
jde z aféry jako mediální hvězda … Zábavní potenciál chystaného díla
lze rozpoznat už nyní. Tím spíše ale potenciál na úrovni evangelizační!
Povšimněme si zde povědění z J 2,10a: „Každý člověk nejprvé dobré
víno dává…“ Kurniawan „nejprve dobré víno dával“ tak, že se mu
podařilo oklamat i střízlivé, skeptické znalce (kteří padělky z jeho dílny
následně autentifikovali). Zázrak v Káni vyznívá na tomto pozadí jako
něco od „průměrné praxe“ ještě vzdálenějšího než před dvěma tisíci
lety! (Současný trend velí do celkové ekonomiky pro účely výpočtů prů-
měrných hodnot zahrnovat i ekonomiku stínovou, srov. též článek 
„A jak času přibývá…“, ET-KJ 30/2008.) Možná to souvisí též s novo-
dobou naivitou, důvěřivostí, ochotou nechat se klamat (vyjádřeno slovy
Ponsotovými: touhou „dotknout se snu“ a kochat se v domácím archi-
vu „jako jeden z hrstky vyvolených“ pohledem na víno ročníků 1947,
1947 a 1959 – dokud nepraskne, že daná odrůda se daným způsobem
zpracovává až od roku 1982) …   

František Schilla

každý člověk nejprvé dobré
víno dává …

(černá kronikA se zvěstným Potenciálem)



8. nějAkému zemAnovi1)

Spasení a milost od Pána Ježíše Krista! Urozený pane!
Od velice mnoha lidí jsem se spolehlivě dověděl, že mnozí, kteří nedbají na
bázeň před  Pánem Bohem, mne před Vaší urozeností prohlašují za kacíře,
ale jen jeden z nich se odvažuje k nepřátelství přihlašovat,2) ne však arcibis-
kup, který se svými přívrženci jen nějakým potměšilým úskokem a falešnou
obžalobou na mne udání učinili3) u papeže, a jak myslím, Vaši urozenost
proti mně popudili. Ale zdali se toho budu lekat, abych kvůli tomu pravdu
evangelia umlčoval? Zajisté ne, když sami odporují evangeliu Ježíše Krista,
chtějí je spoutat, aby se nekázalo svobodně, jak nejlaskavější Pán poručil.
Opravdu nyní preláti oblékli pohanského a farizejského ducha, v kaplích a
jiných místech, které náleží evangeliu, zabraňují kázat. Zdali je někde v zá-
koně Kristově ustanoveno ono přikázání, aby se evangelium nekázalo nikde
než ve farních chrámech a klášterech? Věru, snad chce zrušit přikázání:
„Jděte po všem světě a kažte evangelium všemu stvoření." A podobně chce
udusit onen hlas: „A oni kázali všude a Pán jim pomáhal." A to platí o jiných
přikázáních od Krista Pána, tu slovem tu skutkem ustanovených. Zdali tedy
musím poslouchat arcibiskupovu rozkazu, který odporuje přikázání Boží-
mu? Budiž to daleko! Neboť více sluší poslouchat Boha než lidi, řekli apoš-
tolové, i když jim kněží bránili. Zdali jsem já větší než Kristus a jeho apoš-
tolové, abych pro evangelium netrpěl? Budiž to daleko! Neboť náš Spasitel
praví: „Není služebník větší pána, ani učedník mistra svého; jestli hospodá-
ře Belzebubem nazývali, čím více domácí jeho; jestli mne pronásledovali, i
vás budou pronásledovat.“ Ó Kriste, jak trpké je pronásledování pro ty,
kteří Tě chtějí následovat jako Pána! Uděl tedy pomoci, aby Tě pokorně
následovali duchovní, kněží a světští páni, kteří se snaží evangelium svými
skutky udusit. Pán budiž s Vámi. Amen. 4)

8. 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.

Slovo zákon bývá v našem myšlení spo-
jováno se zákony, které vytváří zákono-
dárný orgán našeho státu či které vzni-
kají v centru Evropské unie. Vzniká tak
spletitý, nepřehledný systém zákonů, o
němž nikdo nemůže zaručit, že je beze-
sporný, a on zřejmě bezesporný není,
protože šikovní advokáti v jeho rámci vy-
argumentují cokoli. Naše lidské zákony
tak nevytvářejí pravidla pro vztahy mezi
lidmi, nýbrž se stávají nástrojem žonglé-
rů v aristotelské logice. Oč lépe na tom
byli staří Izraelité, když měli základní
zákon – Desatero, kterého si vážili a 
z něhož vycházeli! Mojžíšovy knihy pak
obsahují různá doplnění, upřesnění, a
také shrnutí, které zdůraznil Pán Ježíš 
a k němuž se ještě vrátíme. Desatero jako
jednoduchý bezesporný základní zákon
tu bylo a je - a vede k správnému vztahu
lidí k Bohu i vztahům mezi lidmi. 
Hovoříváme ovšem také o přírodních
zákonech. A zatímco lidští zákonodárci
právní systém, který vytvářejí a v němž
se pohybují, co nejvíce komplikují, v pří-
rodních vědách se projevuje snaha najít
co nejjednodušší, nejstručnější systém
poznatků, z něhož by se daly všechny
přírodní zákony odvodit. Když Newton
zformuloval své tři pohybové zákony a
zákon gravitační, mnozí přírodovědci
věřili, že se odtud podaří všechny ostat-
ní přírodní zákony odvodit. Na tehdej-
ším stupni poznání byla tato jejich víra
či naděje oprávněná. Po objevu elektro-
magnetismu se však ukázalo, že to tak
nepůjde, že taková snaha je marná, nic-
méně hledání jednotného pohledu na pří-
rodu a její zákony pokračuje. Poznávání
přírody se snaží směřovat k sjednocující
teorii všeho. 
Příroda se svými zákonitostmi je součás-
tí Božího stvořitelského díla. O Bohu a
Jeho díle se dovídáme z Písma. Písmo
mluví k člověku a utváří jeho vztah k Bo-
hu a k celému stvoření, k všemu, co exi-
stuje, především pak k druhým lidem.

Nebuduje v lidech nějaké přírodovědecké
představy či názory, avšak vytváří boha-
tý svět vztahů a postojů.
Ale vraťme se k Mojžíšovu zákonu. I ten
se dostal do rukou lidí, kteří jej doplňo-
vali či vykládali a do praxe uváděli růz-
nými složitými předpisy a příkazy, jak o
tom svědčí evangelisté, když líčí prostře-
dí, v němž probíhal pozemský život
našeho Pána a Spasitele. Avšak smyslem
Zákona, speciálně pak smyslem Desa-
tera není omezovat člověka, nýbrž ho
formovat. Nemá jít o ochuzení života,
nýbrž o jeho obohacení a naplnění. O
poznávání smyslu života. Tím, jak lidé
Zákon doplňovali a přidávali výklady,
stal se z něj složitý a neživotný právní
systém. Pán Ježíš však v něm udělal pořá-
dek a vnesl do něj světlo tím, že poukázal
na dvě na první pohled nenápadná přiká-
zání, jedno z Deuteronomia, druhé z Le-
vitiku, jako na základ zákona, na němž
vše ostatní stojí: "Miluj Hospodina, Boha
svého, z celého svého srdce, z celé své
mysli a z celé své síly! ... Miluj bližního
svého jako sám sebe! Většího přikázání
nad tato dvě není" (Mk 12,29-31).
Co to znamená milovat?  Co je láska, jak
ji lze projevit? Odpovědi můžeme hledat
v Písmu. Ne proto, abychom vyslovili
nějakou definici lásky, ale proto, aby-
chom hlouběji zažili, co láska je, co zna-
mená, co znamená milovat. Pavel píše do
Korintu: "Láska je trpělivá, laskavá,
nezávidí, láska se nevychloubá a není
domýšlivá. Láska nejedná nečestně, ne-
hledá svůj prospěch, nedá se vydráždit,
nepočítá křivdy. Nemá radost ze špat-
nosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska
věří, láska má naději, láska vytrvá.
Láska nikdy nezanikne" (1 K 13,4-8).
Láska je universální; láska k Bohu se tý-
ká celého jeho díla, týká se jednoho kaž-
dého z nás. Nelze ji oddělit od lásky 
k druhému člověku. A kdo miluje, má
rád i sama sebe. Miluj bližního svého

jako sám sebe! Láska je základem, na
němž se mají stavět vztahy a postoje 
k všemu, k celému stvoření, sebe samé
nevyjímajíc.
Současný svět se topí v problémech a
bolestech. Politici nevidí východisko
(možná je ani moc nehledají). Výcho-
disko, cesta ven existuje. Je jím sám
Kristus. Evangelizace, misie, to je velké
poslání, které je před námi. Uvědomu-
jeme si však, že nevíme, jak nést Krista
světu. Lidé často chtějí důkazy, a myslí
tím především důkazy Boží existence.
Chtějí Stvořitele, který nekonečně převy-
šuje všechno bytí, dokazovat prostředky
lidské logiky. To ovšem prostě nejde.
Cesta ke Kristu nevede přes takovouto
argumentaci. On sám říká (J 13,34.35):
"Nové přikázání vám dávám, abyste se
navzájem milovali; jako já jsem miloval
vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho
všichni poznají, že jste moji učedníci,
budete-li mít lásku jedni k druhým."
Bůh je zdrojem a dárcem lásky. Láska
jako životní postoj, láska spojená se sdí-
lením, s nasazením pro druhého, s obětí
– to je argumentace pro víru, pro cestu
za Kristem. Víra a láska se navzájem
provázejí a podporují. Chybí-li víra,
chybí i láska a život se vyprazdňuje.
Svůj známý žalm lásky – 13. kapitolu 
1. listu do Korintu, Pavel končí slovy:
"A tak zůstává víra, naděje, láska - ale
největší z té trojice je láska."
Přírodovědci směřují k teorii všeho.
Hledat v Bibli přírodovědnou informaci
byl dost tragický omyl, kterého se někte-
ří křesťané dopouštěli. Bible nebuduje 
v lidech přírodovědecké představy či
názory, nýbrž vytváří bohatý svět vzta-
hů a postojů. A v něm existuje jednotící
princip, jakási nemateriální obdoba teo-
rie všeho. Je jím láska. Láska ztělesněná
v Kristu, v onom Slovu, o němž píše
evangelista Jan na začátku svého radost-
ného poselství. Láska, jíž je sám Bůh.  

Jiří Nečas

základ a plnost zákona

30. ledna 1914 List budící české svědomí 
Z redakce a administrace
Vydávajíce první číslo svého listu nemíníme vytlačovati jím dosavadní
časopisy podobného směru. Naším cílem jsou týdenní noviny, odpovída-
jící na časové události. Z příčin agitačních rozeslali jsme toto číslo před
vánoci, druhé číslo vyjde 16. ledna a bylo by tedy zbytečno je dříve
reklamovati. Bude-li nám zajištěn hmotný základ, přeměníme
"Kostnické jiskry" v týdenník již během roku 1914. Nechť tedy čtenáři,
kterým je náš list sympatický, neotálí s odesláním předplatného, jakmile
dostanou složenky, aneb ať zaplatí hned sběratelům, kteří mají obstará-
vati hromadné objednávky.
Redakční rozhovory: v úterý, ve čtvrtek, v sobotu od 1/2 7 do 1/2 8.
hodiny večer.
Věci administrační v naší kanceláři možno osobně vyříditi každodenně
od 4. hod. odpol. do 6 hod. večer.
Pro nával látky musily býti některé rubriky, zejména: Literatura a umění,
Zprávy z našich krajů, Z veřejného působení (spolkové zprávy) odloženy
do čísla příštího.
Veškeré spolky a náboženská sdružení prosíme o zasílání zpráv o těch
jejich akcích, schůzích a přednáškách, které jsou určeny pro širší veřej-
nost. Zvláště prosíme také o zasílání všech výročních a jiných zpráv o
činnosti, abychom mohli uvésti z nich vše, co vztahuje se k nábožen-
sko - osvětové národní práci.

Kdo si ponechá druhé číslo, pokládán bude za odběratele.
Pro abnormální poměry v tiskárně číslo toto nemohlo býti sestaveno, jak
bychom si přáli, ani nebylo možno vydati je v přislíbené lhůtě.

"KOSTNICKÉ JISKRY"
vycházejí každý druhý pátek.
Předplatné na rok poštou .....  2, -  
Do ciziny                        ......  2, 80
Jednotlivá čísla po 6 haléřích. Při odebírání 10 výtisků dva zdarma ná-
davkem. Inserce levna a vzhledem k velké rozšířenosti listu velmi účinná. 
REDAKCE A ADMINISTRACE JEST V PRAZE - II. 
Jungmannova tř. 15

Listy M. Jana Husa

č. 2

8. Jakémusi zemanu 1)
R. 1410 (1410 - 16. června - 16. července.)

Snahou nepřátel Husových od prvopočátku bylo obviniti ho z „Viklefova kacířství",
jímž z počátku zajisté vinen nebyl; proti takovým bezpodstatným, neodůvodněným
nařčením se nejvíce bráníval žádaje důkazův.
List přítomný vztahuje se k bulle papeže Alexandra V. ze dne 20. prosince 1409, v Pra-
ze uveřejněné 10. března 1410 (viz úvod listu 9.), falešnými zprávami, ba úplatkem
vydobyté (list 9., pozn. 23 a 24), jež kromě nařízení ohledně článků Viklefových zame-
zovala kázání v kaplích, a dovolovala toliko v chrámech: hlavních, farních, kollegiát-
ních a klášterních. List byl snad sepsán po 10. březnu, aneb krátce před tou dobou,
jestliže snad poslové Zbyňkovi prve než na cestu do Říma se vydali, svými úmysly a
připravenými návrhy se netajili anebo jestliže z Říma zprávy dříve než bulla došly.
Hus vyjadřuje se, že zakazovati kázání v kaplích jest nekřesťanské, zákonu Kristovu
se příčí a tudíž že neuposlechne.

1) List nově nalezený, ještě netištěný, z rukopisu Staro-Boleslavského s nadpisem.
„mistr Jan Hus jakémusi zemanu". 2) Aby ku stejné pokutě se zavázal dle církevních
ustanovení, viz konec č. 17. 3) Viz v úvodu. 4) Tom. 477, Pal. 118.

billy grAhAm
když je domov nA dohled
Na sklonku roku
2014 byla zahájena
distribuce knihy svě-
tově proslulého auto-
ra, kazatele a evange-
listy B. Grahama
Když je domov na
dohled. Je potěšitel-
né, že o knihu je
velký zájem. Kniha je určena všem genera-
cím. V dostupných recenzích se opakuje
jedno společné zjištění: čím dříve si knihu
přečtete, tím lépe uděláte! Tak o ní hovoří
ti, kterým je dnes čtyřicet, padesát… Za
každou větou knihy lze vnímat sílu ducha
autora, současně však i jeho „lidskou blíz-
kost“, kterou si otvírá přímou cestu do
srdcí čtenářů. Publikace přináší řadu zku-
šeností a velmi praktických rad. V USA
získala prestižní cenu „Křesťanská kniha
roku 2012.“

Formát 141 × 204 mm, brožovaná, 160
stran.  Cena 220 Kč + poštovné

doc. mudr. PAvel smilek, 
Ph.d. lydiA smilková, 
mArie Frydrychová
když se život obrátí nAruby
Knižně zpracovaný
dramatický životní
příběh Lydie Smilko-
vé se čte „jedním de-
chem“. Svědčí o tom
i následující úryvek:
„Bylo mně čtyřia-
dvacet let a mé dceři
čtyři měsíce, když
jsem onemocněla a po několika měsících
vyšetřování jsem slyšela slova, kterých se
lidé tolik obávají: >Onemocněla jste vzác-
ně se vyskytujícím nádorovým onemocně-
ním. Zkusíme vás ozářit a podat chemote-
rapii. Prognóza je nejistá – může se také
jednat o několik týdnů života.< V první

chvíli to byl šok a myšlenka, že to všechno
snad není pravda.” Kniha přináší všem po-
dobně zápasícím nejen novou naději, ale
nadto všem čtenářům ukazuje naprosto
mimořádný způsob Božího jednání v živo-
tě člověka, které přichází ve znamení
Otcovské lásky a milosrdenství.

Formát 136 × 198 mm, brožovaná, 120
stran + 8 stran barevná příloha. Cena
výtisku 98 Kč + poštovné.  

Knihy objednávejte na adrese:
Brněnská tisková misie, Smetanova 9,
602 00 BRNO, e-mailem: btm@btm.cz
nebo telefonicky: 545 224 253 nebo
přes internet: www.btm.cz
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novinky z brněnské tiskové misie

Ekologická sekce České křesťanské
akademie zve na besedu "Když lidé
přemýšlejí o jeho díle... Jak na eko-
logickou výchovu? (zkušenosti ze
Svatého Jana pod Skalou)", která se
bude konat v úterý 10. února 2015
od 17.30 v přízemí kláštera Emauzy
v Praze 2, Vyšehradská 49. Hostem
večera bude RNDr. Helena Kobli-
hová z Botanického ústavu AV ČR.

JNe

VZPOMíNKa a POděKOVáNí
Vzpomínáme, že před rokem 
10. února 2014 odešel ke svému
Pánu náš tatínek, dědeček a man-
žel pan Jiří Tomeš, evangelický
farář v Liběchově, Strmilově a Jim-
ramově. 
Za projevenou účast a lásku dě-
kuje vzpomínající rodina.
Oslavovati tě budu, Pane, celým
srdcem svým... Ž 138,1

Pozvánka oznámení


