
Heslo roku 2016
Jako ten, kteréhož matka jeho těší,
tak já vás těšiti budu, a tak v Jeru-
zalémě potěšováni budete.

IzAJáš 66,13 k
Potřebuji potěšení, alespoň někdy -
když (jako dítě) jsem upadl, nebo mi
zemřel můj zvířecí mazlíček, když
jsem usilovně pracoval, a přesto ne-
viděl úspěšné výsledky, když mé
zdraví selhává a cítím se zklamaný a
bezmocný, když stárnu a nemohu
vykonávat to, co jsem byl zvyklý dě-
lat. Potřebuji potěšení, když se cítím
smutný, když některé vztahy upa-
dají, když jsem ztratil někoho, kdo

pro mě mnoho znamenal... Ten se-
znam je dlouhý. A ani si nedovedu
představit, jak se musí cítit ti, kteří
ztratili všechno - své majetky, své
milované, svou existenci. Na světě
jsou miliony lidí, kteří potřebují po-
řádnou dávku potěšení.
Prorok Izajáš nám zprostředkovává
pohled do situace izraelského lidu.
Když prožili desetiletí v exilu, vzdá-
leni od svého domova, daleko od
chrámu, který pro ně tak mnoho
znamenal, byli tito lidé vyčerpaní ve
všech ohledech - fyzicky, duševně i
duchovně.
A když konečně některým bylo po-
voleno, aby se vrátili do své země a
odcházeli tam s velkými nadějemi,
byli znova sraženi, jakým těžkostem
museli čelit: hladu, politické nestabi-
litě a útlaku. Věděli, že za některé
těžkosti si mohli sami, ale jistě ne za
všechny.
Kdy už je toho příliš mnoho? Když
budou vytlačeni za hranu?
Boží slovo promluvené skrze proro-
ka Izajáše muselo být jako čára živo-
ta: "Jako ten, kteréhož matka jeho
těší, tak já vás těšiti budu." 
Potěšení neproměňuje situaci oka-
mžitě. Ale vědět, že v těžké situaci
nejsem sám, může způsobit výraz-
nou změnu. Může dát nový výhled
a schopnost zvládat věci mnohém
lépe.

Bůh je přirovnán k matce. Ve větši-
ně případů matka prostě ví, co je
pro její dítě nejlepší. Ale někdy to
může být někdo jiný - možná otec,
prarodiče, manželka, přítel nebo
odborník.
Často je nejlepší útěchou něčí tichá
přítomnost, možná pár povzbudi-
vých slov, ne příliš mnoho!, někdy
duchovní písně nebo úsměv či obe-
jmutí.
Když čteme v knize proroka Izajáše
dále, všimneme si, že u našeho mís-
ta prorok nekončí. Představuje si, že
všechny národy se shromáždí před
Bohem a že Bůh stvoří nové nebe a
novou zemi.
Bůh nejen utěšuje, ale dává také pro
budoucnost nový výhled a předklá-
dá svůj závěrečný cíl: ukonče-
ní smrti, překonání zhouby a obno-
va celé země k tomu, k čemu byla
zamýšlena - být místem pokoje a
lásky. 
Můžeme ve světě, kde vládne tolik
zhouby, si jako sbory a jednotlivci
uchovat tento výhled živý a dovolit
Bohu, aby nás použil k tomu, aby-
chom národům přinášeli uzdravení
a potěšení?

Joachim Kreusel
biskup Jednoty bratrské, 
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O světě uvažujeme stejně jako ostat-
ní lidé. Je to všechno, co existuje a
čemu říkáme kosmos, universum
nebo jednoduše země, která se po-
hybuje mezi miliony nebeských tě-
les. Kosmonauti to potvrdili. Starý
zákon místo slova svět užívá slova
„nebe a země“. Nový zákon vidí
ovšem svět jinak než kosmonauti,
vidí jej ve vztahu k Bohu; Bůh jej
stvořil pro lidstvo, které však jej
obrátilo proti Bohu a padlo s ním –
padlé lidstvo a padlý svět. Apošto-
lové Jan a Pavel píší o světě v tomto

negativním smyslu a staví dokonce
do protikladu bytí v Kristu s bytím
ve světě. Pavel pak vidí úděl křesťa-
na dramaticky: „Bůh nás vysvobodil
z moci tmy a přenesl do království
svého milovaného Syna, v němž má-
me vykoupení a odpuštění hříchů“
(Ko 1,13).
Přesto křesťané zůstávají žít na světě
jako dřív a tentýž apoštol Pavel o je-
jich „přenesení do Kristova králov-
ství“ může dopovědět, že již začalo,
neboť „podoba světa pomíjí“ (1 K
7,31). Dosud ještě budou jako ostatní

lidé na světě žít podrobeni přírod-
ním zákonům a budou umírat, ne-
boť Kristovo vítězství na kříži se
neudálo ve viditelném světě, ale 
v tom neviditelném, který je pozoro-
vatelný jen víře a zviditelněn bude
až na konci. Zatím tento svět před-
stavuje nepřátelskou, nebezpečnou
mocnost, jíž je třeba se chránit. 
Jak se má křesťan v tomto zlém a
padlém světě chovat? To je prastará
otázka po tom, jak má vypadat křes-
ťanská praxe, jak má křesťan manife-

do světa s láskou

Vážení čtenáři,
milé sestry a bratři,
na počátku nového roku 2016 vám posíláme srdečný pozdrav a upřím-
né přání, aby vás v každém jeho jednotlivém dni provázela Boží pří-
zeň, ochrana, a aby vás náš Pán vedl svou cestou, která je cestou živo-
ta a věčné naděje.
Zároveň i díky vaší přízni smíme zahajovat 101. ročník vydávání
Evangelického týdeníku - Kostnických jisker. Uvědomujeme si, že 
z mnohých důvodů to není samozřejmost, a o to více bychom si přáli,
abyste nacházeli na jeho stránkách kvalitní příspěvky, které by při-
nášely nejen např. poučení z církevních dějin, ale také povzbuzení 
a potěšení pro duchovní život. Zároveň si však přejeme, abychom si
všichni uvědomovali, že zde nejsme pouze osamocenými poutníky,
ale že jsme součástí širokého společenství, Božího lidu, který na růz-
ných místech naší vlasti i celého světa vede své zápasy o pochopení
pravdy evangelia i o to, jak mu zůstat věrni ve složitých podmínkách
současné doby. Jsme rádi, že náš týdeník je ekumenicky zaměřený a
že se na něm autorsky i čtenářsky podílí křesťané z různých církví, tra-
dic a důrazů, a tak mohou přispívat k vzájemnému obohacení.
Co můžeme čekat v právě zahajovaném ročníku? Na tuto zvídavou
otázku můžeme dát jen částečnou odpověď: Jak jsme již naznačili,
zcela neopustíme Jana Husa - přece jen nemusí být omezen a umlčen
pouze kvůli konci jubilejního roku, má nám co povědět i v jiný čas.
Na pokračování chceme přetiskovat výklad Jakubovy epištoly "Bláz-
novství víry podle Jakuba" od Jiřího Mrázka. Jako inspiraci pro du-
chovní zamyšlení chceme nově pravidelně uvádět krátké citáty či
modlitby k biblickým veršům, protože si opravdu přejeme, aby nám
"Jiskry" zapalovaly nové světlo pro naši cestu víry (čerpáme z Hesel
Jednoty bratrské vydaných v britské provincii UF). A jinak se bude-
me snažit pokrývat pravidelné rubriky. Samozřejmě, nejvíce záleží na
našich věrných - případně i nových - autorech a přispěvatelích. Na ně
se obracíme s prosbou, aby raději psali častěji, ale krátce, než aby nám
poskytovali rozsáhlé články. Jistě je pestrost a a stručnost tím, co na-
pomáhá ke čtivosti. Proto autorům připomínáme, že 5 000 znaků (včet-
ně mezer) by měl být horní limit.
I navzdory našim plánům, představám a očekáváním nevíme, co
všechno nám tento ročník přinese, z čeho se budeme těšit a s čím se
potýkat - jak je to ostatně v celém našem životě. Pevně doufáme v dob-
rou spolupráci s autory, s vaší podporou, ale především s tím, že i tato
tisková služba pro evangelické křesťany není zbytečná a že se k ní při-
zná i Pán církve svým požehnáním. To je pro nás to nejdůležitější a o
to prosíme.
S přáním dobrého roku nejen pro nás, ale pro celé Boží stvoření

za předsednictvo KJ, redakci a administraci
Bohumil Kejř

novoroční pozdrav
s novým ročníkem et-kJ

Dokončení na str. 2

JAko když utěšuJe mAtkA... Izajáš 66,13

Když umírá matka, potom každý tuší, jak je to bolestivá situa-
ce pro celou rodinu. Jistě mnohý z nás takovou situaci už zažil.
Vždyť matka je dárcem života a tmelem každé rodiny. A heslo
na rok 2016 z proroctví Izajášova vyjadřuje jistotu, že Bůh
sám nás nikdy neopustí a ani neponechá napospas svému
osudu. A právě v této vážné době hovoří k izraelskému národu
Bůh a zjevuje mu mocnou "mateřskou" stránku. Dává nám
naslouchat úderu svého srdce, které vlévá důvěru a v spole-
čenství s lidem Izraele slyšíme jeho hlas a prožíváme potěšení.
A tak jako v čase Izajášově i dnes má Boží potěšení rozsáhlé di-
menze. Jeho zaslíbení pokoje a obnovy hovoří do společného
života národů, které dnes jako dříve byly sužovány násilím a
válkami, vyhnanstvím. Bůh sám je i v této situaci přítomný a
plný útěchy jako matka! 
Jednou z příležitostí Boží přítomnosti v našem životě, který

denně prožíváme, jsou Hesla. Totiž: jsou dny, v nichž nám bib-
lické verše zůstávají jakoby uzavřené, v kterých bychom snad
pokládali za potřebnější jiná slova, a my si je často otevíráme
až v souvislosti s biblickým textem, z kterého pocházejí. Jindy
je k tomu potřebí i čas. Jako křesťané dobře poznáme: Boží potě-
šení není nikdy laciné. Bůh nás potěšuje jako ten, který sám 
s námi trpí. Jeho slovo nám však dává odvahu, abychom si ho
přivlastnili a naslouchali mu, ono nás vyzývá vydat se znovu
na cestu. Dává nám znovu odvahu, abychom viděli, že nejsme
na této cestě sami. Totiž každé slovo Hesla je čtené i v našem
sousedství, a to lidmi z rozličných církví až v 55 jazycích dneš-
ního světa. Všude se mohou potěšit srdce i druhých lidí, v jed-
nom místě žít v plné důvěře a jistotě. 
Přejeme všem při čtení Hesel mnohá vzácná setkání s potěšu-
jící Boží přítomností a v tomto roce po 366 dní být při tom po-
těšováni: "Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit."

Vlastislav Svoboda, emeritní farář ČCE

Aktuálně: k 286. výročí vydání Hesel Jednoty brAtrské
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vyšel nový teologIcký dokument o vztAzícH s JudAIsmem
Vatikánská Komise pro náboženské vztahy s judaismem vydala 10. prosin-
ce 2015 nový dokument věnovaný vztahu mezi katolíky a židy. Účelem
textu je prohloubit teologickou reflexi nad tímto tématem.
Jak se zdůrazňuje v předmluvě, dokument není věroučný. Nabízí pouze
teologickou reflexi o aktuálních otázkách, která má prohloubit a obohatit
teologický rozměr katolicko-židovského dialogu. 
Text se zabývá teologickými tématy, jako např. důležitostí Božího zjevení,
vztahem mezi Starou a Novou smlouvou ("nerozlučná jednota"), vztahem
mezi spásou všech lidí v Ježíši Kristu a přesvědčením, že smlouva Hospo-
dina s Izraelem nebyla nikdy odvolána, nebo evangelizační úlohou církve
ve vztahu k judaismu.
Docenění, které ve vztahu k židovství představovala deklarace Nostra aeta-
te vydaná před padesáti lety, způsobilo, že se křesťané a židé, kteří se v mi-
nulosti mnohdy vzájemně k sobě stavěli skepticky, postupně stali "důvěry-
hodnými partnery, a dokonce dobrými přáteli", píše dokument. Současně
zmiňuje dosavadní kroky učiněné v tomto ohledu: ustavení Komise pro
náboženské vztahy s judaismem v roce 1974, četné dokumenty, které však
nemohou nahradit osobní setkání, ale i snahy papežů Pavla VI., Jana Pavla
II., Benedikta XVI. a Františka.
Jak dále dokument uvádí, židé i křesťané se mohou vzájemně obohacovat.
Dialog s židovstvím není možné srovnávat s dialogem s jinými nábožen-
stvími, neboť křesťané mají ve Starém zákoně své kořeny. Bez těchto kořenů
by církvi hrozilo nebezpečí, že ztratí své "ukotvení v dějinách spásy".
Pojem "mezináboženský dialog" lze proto na tyto vztahy aplikovat jen ana-
logicky. Půdou, na které se rozvinulo křesťanství i rabínské židovství po zni-
čení chrámu, je totiž judaismus za doby Ježíše. Zásadní rozdíl mezi oběma
náboženstvími však spočívá v pohledu na osobu Ježíše Krista. Veškerá spá-
sa pochází od Krista, pokračuje dokument. Současně opakuje s apoštolem
Pavlem, že "Boží dary jsou neodvolatelné". Je proto neoddiskutovatelné, že
židé mají "podíl na Boží spáse", avšak jak je toto možné "bez výslovného
vyznání Krista", "je a zůstane božským neproniknutelným tajemstvím".
Co se týká příkazu evangelizovat ve vztahu k židovství, dokument uvádí,
že se jedná o "velmi citlivou a delikátní" otázku, neboť "v jejich očích se to
týká samotné existence židovského národa".
Církev k této evangelizaci přistupuje jinak než ve vztahu k jiným nábožen-
stvím. Křesťané jsou povoláni k tomu, aby "vydávali svědectví své víry v Je-
žíše Krista i před židy", s pokorou, citlivostí a uznáním, že židé jsou "nosite-
li" Božího slova. Křesťané také nemají zapomínat na velkou tragédii holo-
kaustu. Zároveň však církev "nevede žádnou institucionální misii vůči ži-
dům ani k ní nepovzbuzuje".
Dokument je přístupný online v pěti světových jazycích na stránkách
Vatikánu.

RaVat

ekumenIcká rAdA církví zve
k modlItbám zA Jednotu křesťAnů
ERC v ČR zve k účasti na Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se
bude konat od 18. do 25. ledna 2016. Program připravili křesťané z Lo-
tyšska a na organizaci společných modliteb se tradičně podílí Eku-
menická rada církví s Římskokatolickou církví.
Tématem nadcházejícího Týdne modliteb za jednotu křesťanů je „Povo-
láni hlásat mocné skutky Páně“. (srov. 1 P 2,9).
Doprovodné materiály lze získat na www.ekumenickarada.cz
Alianční týden modliteb, který pravidelně organizuje Česká evangeli-
kální aliance, se koná od 1. do 10. ledna 2016. Téma Aliančního týdnu
modliteb 2016 zní Radost, kterou vám nikdo nevezme. 
Sbírka vykonaná při této příležitosti poputuje na podporu přesídlených
syrských křesťanů, jejichž přesídlení dlouhodobě koordinuje nadace
Gen21 (www.gen21.cz). 
Své dary můžete zasílat s variabilním symbolem 2116 na účet ČEA u
České spořitelny a.s. – č. ú. 13808359/0800. 

(red)

v soutěžI o nové logo českobrAtrské církve evAngelIcké
nebyl vybrán žádný návrH
Ústřední církevní kancelář vyhlásila 16. ledna 2015 grafickou soutěž o
nové logo Českobratrské církve evangelické. Bylo v plánu využívat logo
v oficiálních dokumentech církve (dopisy, obálky, vizitky), na webových
stránkách, propagačních materiálech apod. Termín pro odevzdání gra-
fických návrhů loga byl 27. března 2015.
V soutěži nakonec nebyl vybrán žádný návrh. Do budoucna je potřeba
dobře specifikovat, co církev od loga očekává, a do práce zapojit nejen
grafiky a výtvarníky, ale také teology.

dle e-cirkev.cz

z církví doma i ve světě
stovat, projevovat svou víru v pano-
vání Kristovo na této zemi a v jeho
lásku. Nesmí se se svou vírou scho-
vávat, aby o ní nikdo druhý nezvě-
děl, naopak má být světlem ve světě.
Dokáže to, když se ubezpečí ve své
víře, že Kristus zvítězil nad světem a
je jeho Pánem, a zároveň se ubezpečí 
v lásce, kterou jej spojuje s láskou ce-
lého Kristova společenství. Jediným
platným zákonem mu bude víra,
která se uplatňuje láskou (Ga 5,6).
Takto vyzbrojen nechť vychází kaž-
dý věřící křesťan do světa, jestliže
ovšem raději nezvolí úplně jinou ces-
tu, odvrátit se od světa, utéci z něho.
Tuto cestu praktikovali někteří křes-
ťané ve středověku. Poznali, že so-
bectví a lhostejnost k bližním je ne-
bezpečí, jemuž musí křesťan ve
světě čelit, je vlezlé, nevyhne se ni-
komu a naléhá naň, až podlehne a
stane se nevěrným. Nejen katolíci, i
my, protestanti, uznáváme velikost
a příkladnost této cesty. Také protes-
tanti se dávali touto cestou, i když se
nezřekli světa absolutně, na příklad
kvakeři a někteří pietisté, kteří se
stáhli z veřejného života do tiché exi-
stence. Ukázalo se však, že se naský-
tají i jiné cesty, které by mohly být
věrnější Ježíšovým stopám. Katolíci
ještě dnes doporučují časově omeze-
ný klášterní život jako koncentraci
na jednu věc: sloužit Bohu a lidem a
odmítat vše, co neslouží tomuto cíli.

Reformátoři odmítli mnišství, proto-
že vedlo a vede k vědomí nadřaze-
nosti, vlastní spravedlnosti a sprave-
dlnosti ze skutků – a služba bližním
se dostala do stínu. Ale také uznali,
že bez nějaké formy askeze nikdo
nemůže být Kristovým učedníkem.
Avšak odvrácení, či útěk ze světa
nemůže být tou cestou, která by byla
podle vůle Páně a ku prospěchu
lidem.
Na opačné straně jsou křesťané, kteří
se rozhodli pomocí své misijní čin-
nosti podrobit svět Bohu, učinit ho
poslušným Pána Ježíše Krista. Jejich
cílem bylo učinit svět jevištěm krá-
lovství Božího, které není z tohoto
světa, ale je na světě. Této teokracii,
této Boží vládě bude podroben i stát
– ve skutečnosti však to nebyla
vláda Boží, ale vláda církve. A neby-
la to jen papežská církev, která šla
touto cestou. Spolu s ní šly některé
kalvínské a reformované církve. Ta-
kový byl středověk. Dnes je ta cesta
opuštěná, neboť dnešní stát i lidé se
osvobodili z poddanství církve.
Avšak i naše chápání víry nám zaka-
zuje tuto cestu, neboť křesťanská
víra je svobodná, žije ve svobodě a
přeje všem svobodu, nikdy poddan-
ství.
A jsme u cesty zvané učení o dvou
říších, které vytvořil Luther jako
důsledek svého objevu, ospravedl-
ňující víry. Předně zdůraznil nezá-
vislost státu a jeho institucí na církvi.

Nepřenechal jej jeho vlastním záko-
nům, ale podrobil jej Božímu záko-
nu, který mu bude normou. Luther
však ani nenaznačil, jak se má křes-
ťan v tomto světě chovat, mezi cír-
kev a svět nenavrhl schůdnou cestu,
natož most. Svět se svými instituce-
mi, se svým právem zůstal svépráv-
ný tak, jako na druhé straně církev.
Křesťan se pak bude chovat ve světě
podle jeho zákonů, v církvi podle
jejích. Proslulý protestantský teolog
Karl Barth se pokusil odvrhnout
Lutherovo učení o dvou říších a
nastolit požadavek, že Kristus Pán je
Pánem i státu, který podrobil víře,
avšak neodstranil nejistotu, kterou
křesťan pociťuje s uplatňováním
zákona lásky ve světě.
Je nepopíraný fakt, že americká
demokracie vznikla vlivem působe-
ní křesťanů, kteří lásku uplatňovali
všude, kde bylo možno. Politické,
sociální i právní a kulturní zákony
demokracie nemohly nedbat zkuše-
nosti, kterou sami zákonodárci a
ostatní lidé učinili, kdykoli se setkali
s věřícími křesťany, jejichž zákonem
byla láska k Bohu a bližnímu. Tato
demokracie ukazuje křesťanskému
dělníkovi, profesorovi, soudci i poli-
tikovi, jak se svým zákonem lásky
mohou přispět k humanizaci světa.
Duch svatý jim k tomu propůjčí
trpělivost i hadí opatrnost - moud-
rost.

Josef Veselý

do světa s láskou
Dokončení ze str. 1

Archeologie, jak víme, je vědění o starých
věcech, obor zkoumání počátku, odkud
přicházíme. Odklízením vrstev, které při-
krývají minulost, pátráme po kořenech.
Kde se tu bere život, který si sebe uvědo-
muje? Odkud přišel rozumný člověk?
Jak Stvořitel nastavil poměry stvoření,
jak se dějí, jak probíhají?
Nás několik, kteří se ještě zajímáme o
Bibli na biblických hodinách, se svěřuje
některým takovým znalcům a lodivodům
po hlubších vodách Písem (Souček,
Pokorný, ale i Fletcher, Hromádka, Born-
kamm aj.). Usilujeme o to, abychom se
v  rozhovoru s  nimi lépe rozhlédli po
vlastní zkušenosti víry a po sobě svěře-
ném poznání, k životu duchovně hojněj-
šímu. Zabýváme se svědectvím lidí věří-
cích ve svatou Boží skrytost a oslovova-
ných Kristem k duchovnímu bytí v živo-
tě nejen vědomém sebe, ale vyhlížejícím
Boha, který je víc než jejich i naše všecko
(J 17,3).
Setkáváme se s úsilím teologů odlišit pů-
vodní nebo aspoň starší vrstvu výpovědí
Písma od toho, co v témže Duchu dopo-
věděli jiní, často pozdější proroci, věroz-
věstové, vykladači a opisovači. Zpravidla
nikoli kdesi pokoutně, ale v církvi, ve
shromáždění (Sk 17,11) živých svědků
víry (Mt 22,32) v Boha, Otce věčnosti a
Stvořitele této naší časnosti, ve Vyku-
pitele a Spasitele, přidali něco víc.
Za naší vědeckou pílí může být dnes
naděje, že přesnějším poznáním původní
verze textu jsme blíže promluvení Boží-
mu, dávnému slovu, které bylo někomu i
pro nás svěřeno. Na druhé straně bývá
motivem bádání prostý zájem historika,
lingvisty ap., jeho ambice dobrat se toho,
co měl pisatel původně na mysli, co chtěl
kdysi své době, současníkům, říci. Nás
většinou, na rozdíl od archeologie pátra-
jící po dávno mrtvém a nejsoucím, zají-
mají skrytosti naší doby. Doptáváme se
v  Bibli živého, vpravdě JSOUCÍHO,
jehož tvář není vzácnou fosilií ani archi-
válií. Obracíme se na předcházejícího nás
jednajícího a mluvícího Vykupitele a
Spasitele,obracíme se ke Světlu ne časem

skomírajícímu, ale zářícímu nám ze svaté
skrytosti dnes. Dávní jeho svědkové se
netají omezeností svého vhledu a částeč-
ností svého poznání. Jedině Duch svatý,
ten Utěšitel, kterého Otec poslal a který
přichází v Kristově jménu, učí všemu,
připomíná všecko Ježíšovo, v čem je spása 
(J 14,17.26.). Uvádí ve všelikou PRAV-
DU. Zvěstuje dokonce to, co Pán Ježíš
pro nepřipravenost učedníků nestihl 
(J 16, 12-14). „…ten, který mne poslal,
Otec, ON mi přikázal, co a o čem mluvit.
A vím, že jeho přikázání je ŽIVOT
VĚČNÝ“ (J 12,49-50).
Rozšiřujeme své schopnosti. Technikou
posilujeme kapacitu svých smyslů, ačko-
li nám jich stále zůstává toliko pět, a to
jen na chvíli ve stvořené časnosti, než
„ihned rychle zaletíme“ (Ž 90,10). Pří-
tomnost, v níž žijeme, vnímáme zčásti.
Ne-zbývá než si vybrat, čeho si všimne-
me a co zanedbáme. Tím spíše stěží cele
chápeme a znovu dále objevujeme pře-
vratný čin Stvořitele, událost, kdy vstou-
pil do časnosti a přiblížil se nám v Ježíši
z Nazaretu. Znovu nás děsí, jak jsme ho
tenkrát, bezdomovce, přijali i jak ho přijí-
máme dnes… Jeho utrpení vypovídá o
světě i o každém z  nás. Trvale nás za-
městnává, že a jak Vzkříšený tuto čas-
nost přesahuje, koná v ní a působí vírou
změnu: zdraví a život. Čteme a přemýš-
líme o člověku z Nazaretu, Synu Božím,
obrazu neviditelného Boha. O světle,
které v něm přišlo na svět, aby nám, kteří
svou přirozeností chodíme v  temnotě,
osvítilo Boží tvář. V jeho Duchu se nám
dostává milosti, že vidíme tvář slitovné-
ho Otce. Ne zvěčnělou ve vzácnou staro-
žitnost, a tvrdě přísnou, nýbrž k nám se
sklánějící a dnes nás oživující.
Žít duchovně znamená vnímat, znovu se
zachytit a přidržet této aktuálnosti Boží,
nedopovězené, vymykající se každému
souhrnu či definici, a přece prosté pro nás
obyčejné v  každý, nejen sváteční, den.
Přidržujeme se aktuálnosti Boží, dosta-
tečné k vysvobození (Iz 63,1).„O tobě
přemýšlí mé srdce, že velíš řka: Hledejte
moji tvář, a proto tvou tvář hledám a hle-

dat budu.“ Duch souzvuku a harmonie,
jako napjatých strun, se v  dialektice
Písem ozývá každým dotekem, každým
veršem, který sis, hledaje Boží tvář, dnes
ráno připomněl. Svatý Bůh je Duch živo-
ta; živý Bůh a vždy nám má co říct.
Ohledejme svůj vztah k němu i navzá-
jem. Své království přibližuje poddaným.
Těm, kteří se mu cele vydali. „Hledejte,“
opakuje Ježíš Boží výzvu po žalmistovi.
„Naleznete, když mne budete hledat
celým svým srdcem“ (Jr 29,13), slibuje
skrze proroka: „Dám se zajisté na-lézti
vám, praví Hospodin“ (v.14.). V čas-nosti
s tím nejsme a nebudeme hotovi. Svět je
stále složitější a Boží království stále blíž:
Naplněni radostí čerpejme z  pokladu
skrytého v poli. Maličké símě vzrůstá a
košatí se v mocný strom, v němž směle
hnízdí ptactvo tvých ostatních každoden-
ních zájmů. Mezitím co kurz svěřených
hřiven stoupá a nad Páně vinicí se zvol-
na smráká, ještě aspoň na hodinku to
můžeš stihnout, třebaže vrš plná všeho
možného se pomalu k  Božím břehům
blíží. Moudré i zpozdilé panny brzy pro-
budí nepřeslechnutelné: Ženich jde!
Chápeme, jak je mezi námi? Jak skládá
mozaiku svého království, ačkoli z tohoto
světa časných obstarávek a bohaprázdno-
ty není? Království spravedlnosti, pokoje
a radosti, jak to má, řekněme „na satelit-
ním snímku“ jaksi shora, apoštol Pavel?
Moc spravedlnosti nikoli zákona tohoto
světa, spravedlnosti postihu a trestání:
„každému, co jeho jest“, ani „všem stej-
ně“, nýbrž spravedlnosti osvobozující
PRAVDY: jak se věci mají. Věc zločinu
křižování a smrti Boha na straně naší 
a věc vzkříšení a odpuštění na straně
Boží. A pak panství pokoje: nikoli ze vše-
ho se vypínající lhostejnosti, ale ŽIVO-
TA smíření protikladů a protiv, života
radosti nejen z osobní prosperity, z hmot-
ného prospěchu a smyslové slasti, ale
z duchovních překvapení a objevů z po-
kladu skrytého v poli, kdy mrtvé ožívá a
ztracené, zahynulé přichází k sobě, je na-
lezeno, vzpamatovává se a vrací.

Samuel Jan Hejzlar

Hledejte moji tvář     J 12,44-50; Ž 27,8; Mt 6,33; L 17,20b-21; J 18,36a

Modlitba:
Pane Bože, pro Ježíše Krista náš Otče, který JSI ve své svaté skrytosti, denně mne svět
něčím poutá a překvapuje. Obrňuju se vůči tomu, co mě vyvádí z míry a šokuje. Přišel
jsem do tohoto prostého shromáždění znovu prohlédnout k  předivnosti tvé, která
z tohoto světa není. Ztišit v sobě, co mě ohlušuje zvenčí, a uslyšet, co mi radíš ty.
Obnov, Duchu svatý, vnímavost mojí duše… Spoutej, prosím, síly, které mnou
hýbou a zmítají. Přičiň sílu svou, ty, ktery jsi Dárce života a Zachránce, abych pře-
máhal strachy v sobě i kolem sebe a dosvědčil smysl a slávu každého dobrodiní. Abych
prokázal ochotu je konat i za cenu škody a trápení.
Otče věčnosti, toužím ošetřit svůj čas života, který jsi mi svěřil. Hodnotami, které u
tebe platí, jej vykupovat ze zmarnění a znicotnění. Taky proto jsem teď tady.
Opanuj mne, prosím, pokojem smíření protiv a protikladů ve mně i kolem mě, a rado-
stí jasnějšího porozumění. Amen.

Samuel Jan Hejzlar
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ÚVOD
Jakubova epištola je na první přečte-
ní jednoduchý a nezáludný  spisek,
ale při pohledu do různých komen-
tářů vás překvapí, co všechno se o ní
dá napsat a jak se názory badatelů
mohou rozcházet. Snad u žádné jiné
novozákonní knihy nenajdete tako-
vé rozpětí názorů o autorství, okol-
nostech a době sepsání. Jsou badate-
lé, kteří považují Jakuba za velice
raný křesťanský spis z počátku šede-
sátých let prvního století, ale mnoho
jiných jej klade na samý konec prv-
ního nebo dokonce na začátek dru-
hého století. Jsou novozákoníci, kteří
dokonce Jakuba považují za původ-
ně židovský spis, jenž doznal jen
lehkého křesťanského nátěru – ale i
v tom případě máme na vybranou
mezi židovským spisem z počátku
nebo konce prvního století. 
V epištole jsou pasáže, které vypa-
dají jako polemika s apoštolem Pav-
lem. Ale i zde máme na výběr: Rea-
guje Jakub na apoštola Pavla – ane-
bo Pavel (v epištole Galatským) na
Jakubovu epištolu? A ani tím nejsou
možnosti vyčerpány: V případě, že
tato epištola vznikla pozdě, nemusí
už reagovat přímo na Pavla, nýbrž
na pozdní paulinismus. Jinými slo-
vy: Možná tu máme před sebou po-
litováníhodné nepochopení Pavla –
ale také je možné, že máme před
sebou už reakci na ty, kdo Pavla ne-
pochopili a neprávem se ho dovolá-
vají. A nakonec je tu – byť nepravdě-
podobná, ale přece jenom – i mož-
nost, že to vůbec není polemika, že
to tak jenom náhodou vypadá, ale
každý (to jest Pavel i Jakub) mluví
vlastně o něčem jiném. 
Podobně pestrá je situace kolem au-
torství: připisuje se postupně každé-
mu Jakubovi, co jich v Novém záko-
ně je (je jich tam přibližně šest: Jakub
Menší, Jakub Alfeův, Jakub Zebe-
deovec, Jakub, bratr Páně, a k tomu
ještě další dva, kteří ovšem mohou
být totožní s některým z oněch prv-
ních čtyř); nad to je tu samozřejmě i
možnost, že epištolu napsal nějaký
neznámý Jakub, o kterém Nový zá-
kon na žádném jiném místě ne-
mluví; anebo že máme před sebou
pseudepigraf (jinými slovy podvrh),
který se tváří, že ho napsal některý 
z výše zmíněných šesti Jakubů.
Ve skutečnosti situace zdaleka není
tak dramatická, jak by se zdálo. Uve-
denou pestrou paletu názorů by-
chom sice opravdu mohli z různých
postarších komentářů a studií dolo-
žit, ale většina z nich už se dnes uvá-
dí spíše jen jako kuriozita. Celé sou-
časné bádání by se dalo shrnout do
pouhých dvou hlavních táborů:
konzervativního a radikálně kritic-
kého.

Konzervativní pohled
Do této skupiny patří zejména kon-
zervativnější katoličtí badatelé a
evangelikálně ladění američtí teolo-
gové. Tento tábor vychází z předpo-
kladu, že by bylo jaksi vhodnější,
kdyby epištolu napsal některý z no-
vozákonních Jakubů. Říkám právě
jen vhodnější, protože autor epištoly
sám nevznáší žádný takový nárok:
představuje se právě jen jako Jákob
(Jakub) a netvrdí, že je Zebedeovec
nebo bratr Páně nebo některý jiný 
z těch, které už známe. Ani nejzary-
tější konzervativec nebo fundamen-
talista nemůže a nemusí argumento-
vat, že autorem musí být apoštol
Jakub, když je to tam napsáno; nic

takového tam napsáno není. Nic-
méně přesto se tito badatelé snaží
nejprve hledat mezi novozákonními
postavami. Vlastně jen proto, že by
to vypadalo pěkně (a mělo větší au-
toritu?), kdybychom mohli říci: na-
psal to ten a ten novozákonní svě-
dek, kterého už z Písma známe. 
Tito badatelé tedy obvykle projdou
a prozkoumají všechny novozákon-
ní postavy, které nesou jméno Jakub.
Obvykle je však projdou poměrně
rychle a skončí neomylně u Jakuba,
bratra Páně. Jakub Zebedeovec totiž
zahynul příliš brzy mučednickou
smrtí a o zbývajících Jakubech víme
příliš málo. Povšimněte si prosím:
To, že o Jakubu Alfeovu nebo Jaku-
bu Menším víme příliš málo, ve sku-
tečnosti není důvod, proč by Jaku-
bovu epištolu nemohli napsat. Jejich
autorství prostě jen nelze dokázat
ani vyvrátit, a tím přestanou být pro
badatele zajímaví. Zato Jakub, bratr
Páně, je atraktivní velice. Podle Skut-
ků apoštolských (Sk 15) i podle
apoštola Pavla (Ga 1-2) to vypadá,
že právě tento Jakub byl hlavou jeru-
zalémské církve (kupodivu ne Petr –
Petr zejména z epištoly Galatským
vychází spíše jako prostředník mezi
Jakubem a Pavlem; snaží se obě stra-
ny usmířit a schytává to z obou).
Jakub (podle Ga) zosobňuje proti-
lehlou pozici k apoštolu Pavlovi, po-
kud jde o křesťany z pohanů. 
Od této identifikace se odvíjí i da-
tum sepsání: před rokem 62. Jakub,
bratr Páně totiž také skončil mučed-
nickou smrtí, a to právě roku 62 po
Kristu. 

Radikálně kritický pohled
Tento (převážně protestantský) tá-
bor se zase ustálil na tom, že Jakub je
pozdní pseudepigraf, nejspíše z kon-
ce prvního století. Důvody pro toto
určení jsou různé, ale nejčastěji se
argumentuje téměř v kruhu: protože
jde o pseudepigraf, musel vzniknout
až nějakou dobu po Jakubově smrti
– nejspíše několik desetiletí, tedy na
konci prvního století. Jinak by se to-
tiž odhalilo, že ho nenapsal sám
Jakub. No a protože vznikl až něko-
lik desetiletí po Jakubově smrti,
nemohl ho napsat sám Jakub a jde
tedy evidentně o pseudepigraf. 
Paradoxně nás ani v tomto kritickém
táboře nemine anabáze po novozá-
konních Jakubech. Pseudepigraf to-
tiž musí předstírat, že ho napsal
některý z těch významných Jakubů
minulosti. Je tedy třeba prozkoumat,
kterého z nich předstírá jako svého
autora; ke kterému z nich se hlásí.
Nyní už v podstatě stejnými argu-
menty a stejnou cestou jako konzer-
vativní badatelé dojdeme k Jakubo-
vi, bratru Páně, jenom s tím rozdí-
lem, že tentokrát je to autor předstí-
raný.
Nyní je na čase říct i vlastní názor:
Pokud jde o samotný výklad textu,
je pro mne důležitější tzv. implicitní
autor – to znamená: to, jak se autor
sám představuje. To, co o sobě sám
prozradí. Autor se představuje pro-
stě jako křesťan (služebník Ježíše
Krista). Při bližším ohledání zjistíme,
že uvažuje spíše jako židokřesťan a
že svůj dopis adresuje jako povzbu-
zení z centra (tedy Jeruzaléma?) do
diaspory. Tyto údaje jsou pro vý-
klad klíčové a do značné míry dosta-
čující. Všechny další hypotézy, které
se týkají datování nebo osoby autora
(reálného autora), mohou být sice
zajímavé, ale výklad zásadním způ-

sobem neovlivní. Přesto se těmto
otázkám nechci úplně vyhnout; vě-
nujeme jim následující úvahu:

Datování
V Jakubově epištole nápadně chybí

rozvinutá christologie a chybí jaká-
koli narážka na pád jeruzalémského
chrámu. Badatelé onoho radikálně
kritického tábora, ke kterým bych se
asi za jiných okolností nejspíše také
řadil, přičítají obojí velmi pozdnímu
původu. Oprostíme-li se však od
zaujatosti, mluví nerozvinutá chri-
stologie spíše pro raný původ. Při
bližším rozboru přitom zjistíme, že
autor je velice dobře zakotven v ježí-
šovské tradici – v tradici Ježíšových
slov – takže variantu původně ži-
dovského spisu s lehkým křesťan-
ským nátěrem můžeme vyloučit.
Pokud jde o pád Jeruzaléma a zniče-
ní chrámu v roce 70, to jsou události,
které znamenaly takový otřes, že je
alespoň nějak reflektují a vyrovná-
vají se s nimi všechny novozákonní
spisy, vzniklé až po nich (tzv. malá
nebo synoptická apokalypsa Mk 13,
Mt 24-25, L 21; slova o uctívání v Du-
chu a pravdě namísto kamenného
chrámu v J 4; stánek setkávání na
poušti v epištole Žd; Zj 11 i 21; mož-
ná i živý chrám v 1 Pt 2). Je divné, že
by se k těmto událostem nevyjádřila
epištola, která (a) je situována jako
dopis z centra (tedy právě Jeruza-
léma) do diaspory, (b) má právě roz-
ličné zkoušky a nesnáze jako jedno 
z hlavních témat (dokonce i ve spise,
který by pouze předstíral, že je psán
před rokem 70, bychom očekávali
narážky na přicházející zkázu místa,
odkud je psán).

Pseudepigrafie
Spis, který se zaštiťuje autoritou ne-
bo tradicí někoho jiného, se k oné
autoritě obvykle vehementně hlásí a
nevynechá příležitost, aby nám při-
pomněl, kdo že to píše. Například 
2. Petrova (která je asi nejčastěji a
nejvšeobecněji pokládána za pseu-
doepigraf) nám neopomene zdůraz-
nit, že autor byl s Ježíšem osobně na
hoře Proměnění (2 Pt 1,18), a přihlá-
sí se i k 1. Petrově jako k prvnímu
dopisu, který už napsal; epištoly Ko-
loským a Efezským zdůrazňují, že
autor – Pavel – právě sedí ve vězení,
jak přece víte… (Ko 2,1; 4,3; Ef 3,1;
4,1); ve 2. Timoteovi zase autor – Pa-
vel – dává podrobné instrukce, kde
si zapomněl kabát a kde zůstal per-
gamen, který mu mají poslat (2 Tm
4,13). V Jakubově epištole nic tako-
vého není a její autor se dokonce ani
na začátku neobtěžuje říci, který že
Jakub to píše. V případě pseudepi-
grafu, který by záměrně působil do-
jmem, že ho napsala nějaká autorita,
je poněkud absurdní, že by nám ne-
řekl jasně která. Jinými slovy: tato
epištola se přinejmenším nechová ja-
ko pseudepigraf. 

Polemika mezi Jakubem a Pavlem
Teoreticky lze sice promýšlet různé
varianty, kdo na koho reaguje (viz
výše), při bližším ohledání se však
jeví zdaleka nejpravděpodobnější,
že reaguje Jakub – a to v případě čas-
ného datování přímo na Pavla (niko-
li na pozdní Pavlovy žáky). Cílem
této reakce však kupodivu nemusí
být polemika, která by smetla Pav-
lovu argumentaci se stolu. Gerd
Theissen vyslovil ve svém literárním
úvodu zajímavou domněnku, že
Jakubova epištola může být poku-

bláznovství víry podle Jakuba

„Také tito blouzní z vína, po opojném nápoji se potácejí: kněz i prorok blouzní z opoj-
ného nápoje, jsou pomateni vínem, po opojném nápoji se potácejí, blouzní při vidě-
ních, při rozhodování kolísají.“ (Iz 28,7)  
Tolik času uběhlo od dob, kdy bylo nutné tepat zlořády v Jeruzalémě, a přes-
to je nám popsaný stav tak nápadně povědomý. Také to tak vnímáte? Ale
nejde pouze o nápadnou podobnost vybranou jen tak pro zajímavost. Dotek
se starozákonním úryvkem nám totiž připomíná, že bychom neměli váhat i
s kritikou cílenou do vlastních řad. 
Četba Izajáše je poutavou inspirací k odvaze. Povzbuzením k použití těch
správných slov. Jen se na ně podívejte – jak se potácejí, jak jsou zmateni, jak
kolísají… A jak svou nejistotu přenášejí dál. Představme si, jak naši dávní
předci prožívali zklamání z chování některých autorit. Zvláštní situace: ti,
kteří mají ukazovat cestu a cíl, začínají blouznit.     
„Stále jenom: žvást na žvást, žvást na žvást, tlach na tlach, tlach na tlach, trošku
sem, trošku tam.“ (Iz 28,10)    
Dávné sdělení si můžeme přeložit jako zprávu o lidech, kteří se ocitli v zaje-
tí pokleslosti. Jejich publikum však od nich očekávalo něco jiného. To, co je
opakem zmíněných žvástů a tlachů. Měli bychom tomu rozumět i dnes.
Všelijakých projevů ve stylu „trošku sem, trošku tam“ je víc než dost.
Někdy to vypadá, že přímo zamořují veřejný prostor. 
Výsledkem je hodnotový chaos. Z něho pak vyrůstá obecně sdílená nejisto-
ta a snadno se pak šíří nebezpečná nákaza: strach. Někdy stačí pár vět z ne-
spokojených úst, a najednou máte plnou hlavu obav.  
Vypadá to, že v příštích týdnech a měsících nás čeká těžká zkouška. Šanci
obstát mají jen ti, kteří nejsou náchylní k různým formám opilosti. Jak
známo, těžký krok člověku způsobí nejen alkohol, ale třeba i pocit moci či
sebestředná iluze o vlastní důležitosti. Přesně takové postavy ovládají sou-
časnou scénu, kterou máme stále na očích a na uších.   
Známe to: žvást a tlach. Opravdu - nic nového. Jen nezakolísat a odolat.        

Jiří Karban

náměstí JAnA žIžky v HrAdcI králové
Vážená redakce,
se zájmem jsem si přečetl v ET 31/2015 informaci o Lutherově náměstí v Římě.
Podobnou kuriozitu nemusíme hledat tak daleko. Staré město Hradec Králové bylo
vystavěno  na mírném návrší nad říčkou Malší. Kdo se zajímal o dějiny Hradce, tak
mu neuniklo,  že starý Hradec měl svou slavnou husitskou minulost. Takže by bylo
jistě přiměřené, abychom na ni nezapomněli, připomínat si ji jménem Jana Žižky 
v místopisu Hradce. To se také stalo. Na návrší uprostřed starého Hradce se nachá-
zelo prostorné náměstí, které dlouhá desetiletí k chloubě hradečáků hrdě neslo název
"Náměstí Jana Žižky". Hradec se tímto  náměstím mohl důstojně chlubit, nebýt té
okolnosti, že od doby protireformace na jedné straně náměstí vyrostl největší hra-
decký kostel, a polovinu staveb jedné strany náměstí tvoří  stavby církevního zamě-
ření, v nichž dnes sídlí vedle biskupství i řada církevních institucí. Ta ironie, že, mít
hrozného Jana Žižku před branami. Ve slavné minulosti to byl děsivý válečný
pokřik. -- Protože protireformace neusíná na vavřínech, (stejně jako komunisté) vyu-
žila příležitosti zmateného přejmenovávání ulic v devadesátem roce a za tichého
nezájmu hradeckých protestantů (na rozdíl od těch římských), se z Žižkova význam-
ného náměstí stalo bezvýznamné "Velké". Takže slavnou husitskou minulost
Hradce Králové dnes už připomíná jen "Sbor kněze Ambrože", který patří Církvi
československé husitské. Ale máme televizi a fotbal. Co na tom, že se naši dědové
ještě učili: "Podej ďáblovi prstíček!”

Šlechta - Pardubice

reakce čtenáře

ne vy jste vyvolili mne, ale já (ujišťuje Ježíš) jsem vyvolil vás a ustanovil jsem
vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a otec vám dá, oč byste
ho prosili v mém jménu. 

J 15,16

žádával jsem boha, aby mi pomohl. pak jsem se jej ptal, zda mu já mohu nějak
pomoci. A končil jsem tím, že jsem jej prosil, aby své dílo konal skrze mne.

James Hudson

v zajetí pokleslosti

výklAd JAkubovy epIštoly 1

sem napravit reputaci jeruzalémské-
ho židokřesťanství v prostředí, které
dalo za pravdu Pavlovi. Mohla by to
být jakási obhajoba, která se snaží
uvést věci na pravou míru a říci:
Nemysleli jsme to tak hloupě, jak by
se třeba z epištoly Galatským mohlo
zdát čtenáři, který nás nezná. My
také věříme, že jsme spaseni vírou,
jenom ta víra musí v životě přijít ke
slovu… Theissen se ovšem přiklání
k pozdnímu datování epištoly. Já se
domnívám, že takový pokus o
napravení reputace je možný už v
době, kdy spor mezi Pavlem a jeru-
zalémskými křesťany byl žhavou
současností. Naopak po pádu
Jeruzaléma už tak trochu není komu
napravovat reputaci. 

Autor
Z epištoly samotné vyčteme, že au-
tor píše z „jeruzalémských“ pozic; a
to je i pro výklad směrodatné. Před-
stavuje se jako Jakub. Nepova-žuji
za vyloučené, že by to mohl být
Jakub, bratr Páně, řečený Jakub

Spravedlivý. Dávalo by to smysl
vzhledem k tomu, že právě on se
dostal v určitou chvíli do konfliktu 
s Pavlem, a to do konfliktu poněkud
zprostředkovaného: lidé od Jakuba
přicházejí za Petrem (Ga 2) a Pavel
na to reaguje – nyní by tedy (uvážli-
vě) zareagoval Jakub osobně. Ale
znovu připomínám, že autor sám na
své identitě argumentaci nezakládá.
Spolehlivě o něm můžeme říci, že
mluví velmi dobrou řečtinou (z toho
ovšem v helénistické době, kdy se
mluví řecky prakticky všude, nelze
vyvodit nic o místě vzniku); lze kon-
statovat, že se vyzná ve Starém zá-
koně a „je doma“ v tradici Ježíšo-
vých slov.  

doc. Jiří Mrázek, Th.D., 
děkan Evangelické teologické

fakulty UK, 
katedra Nového zákona

(S laskavým svolením vydavatele
– Nakladatelství Mlýn,

Vrchlického 1, 586 01 Jihlava)

Pokračování příště



„Pokusím se mu /tj. Bohu/ neská-
kat do řeči,“ odpovídá Jean Delu-
meau se smíchem na otázku, co že
řekne Bohu, až jej spatří.  
Dvaadevadesátiletý církevní histo-
rik, jemuž v češtině vyšly zatím tři
knihy (včetně nejznámějšího díla
Strach na Západě), v rozhovoru otiš-
těném ve francouzském týdeníku Le
Point z 8.10.2015 (s. 58-51) dále také
říká: „Měl jsem v životě štěstí na lidi.
Poznal jsem opravdové světce, ka-
marádské studenty, obdivuhodné
kněze, obdivuhodné protestanty …
Opravdu věřím v nezbytnost mod-
litby …“ (Výrok, který jsme ocitova-
li úvodem, snad některým čtenářům
připomene dávný studentský/teo-
logický vtip o Karlu Bathovi.)
„Globální oteplování by nakonec
mohlo být skutkem Božím,“ prohla-
šuje geoffrey Alderman v britském
týdeníku The Jewish Chronicle ze
4.9.2015 (s. 41). Podle expertů probí-
hal konec doby ledové (podobný
současným klimatickým procesům)
naposledy zhruba před osmi tisíci
lety, kdy bylo ještě území dnešní Bri-
tánie spojeno s evropským konti-
nentem. Nebýt zatopení spojujících
oblastí v důsledku oteplování (jež

bylo pro postižené obyvatele nepo-
chybně katastrofou), přešel by Hit-
lerův Wehrmacht později suchou
nohou do Anglie. V různých mezi-
národních panelech o globálním
oteplování, na něž bývají zváni i
náboženští představitelé, by podle
Aldermana měli židovští zástupci
tento aspekt zdůrazňovat. (Blíže viz
http://www.thejc.com/comment-
and-debate/columnists/143696/be
-warehot-air-fascists.)  
„Náboženství je samozřejmě přede-
vším povinnost“ – tak zní název roz-
hovoru o víře mezi katolíkem Mar-
tinem Mosebachem a muslimem
Navidem Kermanim v Süddeut-
sche Zeitung Magazin z 28.8.2015 (s.
8-16). Mosebach vyjadřuje mimo
jiné tušení, že v kontaktu s nábožen-
sky nevlažnými uprchlíky označuje
namnoze výraz „islámofobie“ ani ne
tak fobii z islámu, jako spíš fobii 
z náboženství vůbec. Kernani zdů-
razňuje, že sebevražedný atentátník
si hraje na Boha, což je ta největší
hereze. Neexistuje prý žádná tradič-
ní exegeze Koránu, jež by nekončila
větou: „Bůh to ví lépe.“ Islám podle
něj neprožívá renesanci, ale hluboký
úpadek, jehož jsou teroristé dokla-

dem. Za náboženství s největším hu-
moristickým nábojem označuje Kar-
mani judaismus. Moselbach neopo-
nuje. V závěru nicméně podotýká:
„Dalo by se říci, že inkarnace (Boží
vtělení) by nebyla zcela dokonána,
pokud by si bohočlověk neosvojil
také lidskou schopnost osvobodivé-
ho smíchu …“ (Blíže viz http://sz-
magazin.sueddeutsche.de/texte/an
zeigen/43477/Natuerlich-ist-Reli-
gion-erst-mal-Pflicht.)
Zejména nad rozhovorem přátel
různého vyznání v SZ Magazinu 
(o jehož podnětnosti vypovídá už
jenom počet internetových adres, na
nichž byl převzat/přetištěn), ale i
nad výroky Jeana Delumeaua a Al-
dermanovým komentářem jsem si
vybavil některé aforismy prof. Jana
Hellera (22.4.1925-15.1.2008). Např.
že „sebelítost je horší než chlast“.

František Schilla

Listy M. Jana Husa

71. JAnu z cHlumu

Příteli v Kristu nejdražší! Působte k tomu, aby se všichni páni obrátili na
krále a na sněm, aby, jakož řekl 2) král a sněm : „V budoucím slyšení napíše
se ti krátce a ty na to odpovíš", tak i učinil král i sněm; a k tomu mohou jej i
sněm podle slibu jejich donucovat, poněvadž tam s Boží pomocí povím zřej-
mou pravdu, neboť raději chci, abych byl na těle ohněm pohlcen, než abych
byl tak ničemně od nich umlčován, aby vědělo všecko křest'anstvo, co jsem
skutečně řekl. Pro Boha prosím své pány, aby to učinili, svou bdělost a vytr-
valost naposled dosvědčili. Naděje má v Pánu je vždy pevná.
Pane Jene, nejmilostivější a nejvěrnější příznivče, Bůh buď odplatou tvou!
Prosím, abys neodcházel, dokud neuvidíš, že je vše skončeno. Ó, kéž byste
raději viděli, jak mne vedou na hranici, než aby mně tak lstivě hrdlo zadr-
hovali. Já stále ještě chovám naději, že všemohoucí Bůh mne může vytrh-
nout pro zásluhy svatých 3) z jejich rukou. Naznačte mi, zda budu zítra
veden ke slyšení. Pozdravujte všechny přátele v milovaném království, aby
za mne prosili Boha, jestliže budu v žaláři, abych bez zármutku smrt očeká-
val; mistry povzbuďte, aby vytrvali v pravdě, a také známé, pannu Petruši
4) s její čeledí, mistra Jesenice 5), řekněte mu, aby choť pojal; Jiříka 6) mého a
faráře proste, aby se nepohoršovali, že jsem se jim za jejich službu ne dost
odměnil, protože jsem nemohl, a aby sami pozdravovali přátele a přítelky-
ně mé v Kristu. Těm, kteří mi zapůjčili peníze, nevím, kdo by zaplatil mimo
Pána Ježíše Krista, pro kterého je zapůjčili. Nicméně přál bych si, aby někte-
ří bohatší se složili a zaplatili chudším. Ale bojím se, aby se na některých
nenaplnilo přísloví : „Co z očí, to z mysli."

71. 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.

pozvánky
EKOlOgICKá SEKCE ČESKé KřESťAN-
SKé AKADEMIE ve spolupráci s Mezi-
národním ekumenickým společen-
stvím (IEF) se připojuje k lednovým
modlitbám a připravuje Podvečer
modliteb za životní prostředí a náš
vztah k němu s kázáním P. Mgr.
Marka Váchy, PhD. 
Toto ekumenické setkání se usku-
teční v úterý 12. ledna 2016 od 18 h
(předpokládaný konec do 19 h) v
přízemí kláštera Emauzy, Praha 2,
Vyšehradská 49.  

JNe

* * *

lEDNOVé KONCErTy 2016

* 17. ledna 2016, 17.00 
rodinné kvarteto, Pěruškovi
Bach, Mozart, Paganini, Martinů

* 24. ledna 2016, 17.00 
Smíšený pěvecký sbor Punkt při

Pražské konzervatoři
sbormistři Jiří Trtík, 

Alena Jelínková
Tučapský, Lukáš, Kůrka, Janoška,

Tomášek, Trtík

* 31. ledna 2016, 17.00
Varhanní duo

Veronika Zemanová a 
Ondřej Valenta - varhany
Hesse, Merkel, Saint-Saens

Českobratrská církev evangelická,
Kralická 4, Praha 10 – Strašnice

Vstupné dobrovolné

71. Janu z Chlumu. 1)
(r. 1415, po 8. červnu. (1415, po 8. 10.? červnu.)

Dne 8. června v sobotu bylo třetí slyšení, v němž provedena druhá ještě zbý-
vající část programu. Přítomni byli také Zikmund, Jan z Chlumu, Václav 
z Dubé a Petr z Mladenovic. Nejprve jsou čteny články vytažené z knih „O
církvi" (26), „Proti Pálečovi" (7) a „Proti Stanislavovi" (6) ; při jednotlivých
článcích Hus se obhajoval. Zejména jednáno o Husovu mínění, že členy
pravé církve jsou toliko vyvolení. Po přečtení řekl předseda, Petr z Alliaku:
„Dvě cesty jsou, buď dáte se na milost sboru, anebo jestliže některé články
chcete obhajovati a jestliže si až posud přejete jiné slyšení, bude vám dáno."
Hus děl: „Přišel jsem svobodně sem, ne abych něco tvrdošíjně obhajoval,
nýbrž chci poučení sboru pokorně se podrobiti, neprosím pro Boha, aby
dáno mi bylo slyšení k vysvětlení o článcích " Mnozí křičeli: „Jak chytře a
tvrdošíjně mluví." Hus odpovídá: „Ano, poučení, napravení a rozhodnutí
sboru chci se podrobiti, Bůh jest můj svědek, upřímně a ne chytře." Nato
Alliacký: .,Poněvadž se chcete poučení sněmu podrobiti, vězte, že poučení
vaše od doktorů, dobře počítaných 60 (výboru sněmovního, který se tou
záležitostí zabýval a návrh učinil), toto jest: 1. abyste pokorně uznal blud
svůj v oněch článcích, 2. abyste odpřisáhl ony články a přísahal, že je ne-
chcete na věky více držeti nebo kázati, 3. abyste veřejně odvolal ony články
a 4. abyste držel a kázal opak těch článků." Hus odvětil: „Já jsem hotov
pokorně uposlechnouti sněmu a poučení, ale prosím pro Boha, abych nebyl
nucen lháti a odpřisáhnouti články, které nikdy na srdce mé nebyly vstou-
pily; články pak, které jsem ve svých knihách složil, chci pokorně odvolati,
když o opaku budu poučen." Kardinál Florentinský Zabarello mu ohlásil, že
mu bude předložena přísaha, mírně a opatrně sepsaná. Zikmund Husovi
přimlouval ještě několikrát, ale Hus opět opakoval, že nechce držeti žádný
blud, jen že prosí, aby jemu dáno bylo nové slyšení, že chce pokorně pou-
čení sboru přijmouti. Mnozí mu vytýkali tvrdošíjnost, ba jeden křičel, aby
ani k odvolání nebyl připuštěn. Ještě přišla řeč na mnohé věci, zvláště na
ony tři mladíky v Praze sťaté. Když byli ještě Štěpán a Michal osvědčili, že
ne z osobních, nekalých pohnutek proti Husovi jednali, odvětil tento:
„Stojím k soudu Božímu, kterýž mne a vás spravedlivě podle zásluhy bude
souditi." Nato výslech jest skončen.
Husovi šlo o to, aby měl ještě jedno slyšení; zdá se, že od slibu, králem a kar-
dinálem na konci druhého aneb pravděpodobněji třetího slyšení mu dané-
ho (viz konec předcházejícího listu), uplynul více než jeden den; z celého
listu vyznívá oprávněná úzkost, že mu přislíbené slyšení nebylo více dáno,
prosí proto, aby páni na krále a sněm se obrátíce, zjednali mu dodání přislí-
beného přepisu článků (viz list 70, pozn. 10) a slyšení a připojuje k tomu 
v nahodilém pořádku některé věci, které má na srdci.

1) Tom. 576, 584, Pal. 217- 2) Viz konec předcházejícího listu, viz úvod č. 82.
3) Viz list 67, pozn. 5. 4) Petra z Říčan, šlechtična, viz list 79. 5) Jan z Jesenic.
6) Viz list 49, pozn. 4. Jiřík a druhý s příjmím „farář" byli žáci a posluhovači
Husovi v Praze, kteří mu přisluhovali.

přijď tvé království. staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na
zemi. 

mt 6, 10

na konci roku, stejně jako na jeho počátku, modlíme se,
aby boží vůle opravdu vládla v našich srdcích a v našem
světě.

* * *

můj bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého
bohatství v slávě v kristu Ježíši. 

Fp 4, 19

svěř minulost božímu slitování, přítomnost boží lásce a
budoucnost boží prozřetelnosti.

sv. Augustin
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neskákat bohu do řeči

Bývalo dobrým zvykem, že pro potřeby Místních sdružení Kostnické
jednoty bylo připravováno kalendárium, které mohlo napomoci 
k přípravě ročního plánu přednášek. Poskytujeme toto kalendárium
nejen našim členům, ale třeba i autorům příspěvků pro Evangelický
týdeník - Kostnické jiskry. Jistě to není vyčerpávající seznam, ale
snad jako orientace k připomínce některých důležitých událostí a
vlivných osobností, které stojí za to připomínat, může užitečně
posloužit.

2. 2. 1766 250 začátek bratrské misie mezi černochy 
v Surinamu

8. 2. 1606      410    + v Ivančicích biskup Zachariáš Ariston, autor 
poznámek Bible kralické

18. 2. 1546    470      + Martin Luther, německý reformátor
1. 3. 1516       500 byl v Basileji dokončen tisk prvního vydání 

Nového zákona v řečtině 
(Erasmus Rotterdamský) 

1. 3. 1756      260 založen pro české exulanty sbor 
v Berlíně-Rixdorfu (Neukölln)

1. 3. 1946 70 na synodu v Železném Brodě zvolen 
Václav Vančura prvním biskupem        
obnovené JB v Čechách

2. 3. 1791      225 + John Wesley, zakladatel metodismu
8. 3. 1596      420 +Zachariáš Solín, bratrský kněz v Kralicích 

a tiskař Bible kralické
13. 3. 1516     500 + český král Vladislav Jagellonský
1. 4. 1766  250 + biskup Jan Leonhard Dober, první bratrský 

misionář v Západní Indii 
26. 4. 1616    400 J. A. Komenský na synodu v Žeravicích 

vysvěcen na kněze 
29. 4. 1656    360  požár Lešna 
14. 5. 1316 700   * Karel IV.
22. 5. 1576    530  znovuotevřen mladoboleslavský „Sbor“ 

za přítomnosti 15.000 účastníků
25. 5. 1791    225    + biskup Daniel Arnošt Jablonský, 

který přenesl starobratrské biskupství  
na Obnovenou Jednotu bratrskou

30. 5. 1416    600 v Kostnici upálen mistr Jeroným Pražský 
5. 6. 1566     450 + bratrský kněz a tiskař Václav Solín, 

Šamotulský kancionál 
5. 7. 1436      580 v Jihlavě vyhlášena kompaktáta
12. 7. 1536    480   + významný náboženský myslitel a filosof 

Erasmus Rotterdamský
20. 7. 1946 70 konsekrován Václav Vančura prvním českým 

biskupem obnovené JB
6. 8. 1946         70   + v Ebersdorfu Josef Theodor Müller, historik 

Jednoty bratrské
24. 8. 1566     450  * Abraham Scultetus 
24. 8. 1566     450 * Matyáš Borbonius 
9. 10. 1636    470 + v Přerově Karel st. ze Žerotína, ochránce JB
11. 11. 1491  525    * Martin Bucer, reformátor ve Štrasburku
13. 11. 1741  275  Pán Ježíš prohlášen vrchním starším 

Jednoty bratrské
27. 12. 1566 450 * Ján Jesenský 

zatrženo v zahraničním tisku

kalendárium 2016


