
nA čem stojí sbor? 
efeZským 3,14-21

Mluvíte o obsahu svých modliteb 
s těmi, za něž se přimlouváte? Větši-
nou jen řekneme – myslím na vás,
přimlouváme se za vás. Ale čeho se

konkrétně naše přímluvy týkají, zač
prosíme? Pisatel svou modlitbu po-
slal těm, za které prosí. Považoval
za důležité sdělit jim, co vidí jako
potřebné, to hlavní, podstatné, na
čem sbor stojí.
Především prosí, aby se dali přetvá-
řet Duchem svatým k plnému lid-
ství, aby „vnitřní člověk“ nabýval
na síle. Křesťan by neměl být hříč-
kou nahodilostí, zvyklostí, potřeb.
Duchem svatým může být osvobo-
zen ke svobodnému životu. Spole-
čenství křesťanů, která dovedou po-
tlačit sobectví, své zájmy, zjevují už
teď cosi z Boží slávy tady na zemi.   
To druhé důležité je, aby Kristus ví-
rou přebýval v srdcích křesťanů. Na
jedné straně je víra dar z Boží milos-
ti, ale cesta následování je vlastní
pohyb křesťanů. A jde o to, aby se
křesťané uměli za všech okolností
spoléhat na Krista, důvěřovat mu,
aby čím dál víc panoval v lidském
srdci.
A do třetice prosí o poznání Kristo-

vy lásky v plnosti. V ní máme být
zakořeněni, zakotveni.  Když člověk
uvěří, bývá zcela uchvácen bohat-
stvím Boží lásky v Kristu, ale po-
stupně se prvotní úžas vytrácí. I do
společenství sboru pak vstupuje
zvyk namísto Kristovy lásky a o to
jde - aby se z toho zvyk nestal, aby
Kristova láska proměňovala naše
společenství neustále znovu, aby-
chom objevovali nové dimenze Boží
lásky. I proto potřebujeme sbor, cír-
kev, společenství věřících – ty nově
příchozí, užaslé, i ty, kteří se do-
vedou každý den radovat z Boží
přízně.  
Pán Bůh ale vidí potřeby církve 
v celé šíři, my jen částečně. Proto mu
patří chvála od všech křesťanů za to,
že pečuje o svůj lid a dělá mno-
hé nad naši představivost i nad
představivost autora modlitby listu
Efezským.    

Eva Halamová, 
farářka ČCE, 

Nové Město pod Smrkem

Evangelický
týdeník
KOSTNICKÉ JISKRY
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Poselství k neděli exaudi

Křesťan, věřící člověk, protože věří,
má jinou minulost, přítomnost i bu-
doucnost než nevěřící. Jako by žil 
v jiném světě. On ovšem žije v tom-
to světě jako nevěřící, avšak nepřijí-
má všechno tak, jak mu to svět
včera, dnes a zítra předloží. Vybírá
si – tak vybíravá je jeho víra. Aby
bylo jasno: Za jeho vírou stojí Bůh,
Otec Ježíše Krista a Duch svatý.
Odtud ta vybíravost věřícího. Jeho
Bohu se nelíbí všecko, čemu svět
tleská. Nedá si vnutit k uctívání
jména, která svět vytváří postupně
tak, aby lid nezůstal bez boha, ať na

jevišti, na obrazovce, v knihách, ve
sportu. 
Asi bude lépe, když si ukážeme na
příkladu, jak jinak se vztahuje věří-
cí k minulosti než nevěřící. Vybere
si z ní to, co směřuje k ústřední udá-
losti dějin, kdy Bůh navštívil všech-
no lidstvo a poslal k němu svého
Syna Ježíše Krista, aby cestu hříšné-
ho lidstva obrátil od zahynutí ke
spáse. Stálo ho to ovšem život. A
my, kdo tomu věříme, získali jsme
život: Zemřel za mne, hříšníka, vrá-
til mi svobodu, kterou jsem svým
hříchem ztratil, z celé minulosti si

především vybírám především tuto
spásnou událost a potom k ní přiřa-
dím to, jak ji připravuje kniha, kte-
rou mi církevní společenství věří-
cích vložilo do rukou, abych zbyteč-
ně netápal a poznal Abrahama jako
otce víry. Jeho rozhodnutí odejít 
z otčiny do neznámé země pěkně
převyprávěl Štěpán Hájek v knize
vydané v Kalichu jako šíp vystřele-
ný směrem k Ježíši Kristu. Prorok
Malachiáš je poslední prorok, jímž
končí Starý zákon, příprava na Kris-
tův příchod. Tato kniha označila

víra se vztahuje 
k minulosti, přítomnosti i budoucnosti

Často se setkáváme s fenoménem, který již ovládl naše děti i mládež.
Jde o značkové zboží a rozmařilý životní styl - konzumace drog a
alkoholu, což sice vede k úniku od reálného prostředí, ale jakmile se
to přežene, pak následuje krutá realita bolestného a nepříjemného
odvykání. Kdo nevede tenhle životní styl, je vlastně proti nám! Tak se
chovají děti zámožných rodičů proti těm, kdož pocházejí z chudých
poměrů. Proto dochází k různým šikanám, kde si nezletilí synové a
dcery bohatých mohou dělat co chtějí - tak jako na divokém Západě.
Navíc jejich vzhled mnohdy připomíná vzhled dospělých, s čímž
mají provozovatelé restaurací obrovský problém – vždyť mohou být
tvrdě pokutováni, i když za to nemohou. Zkuste v dlouhé frontě žádat
každého o občanský průkaz. Klienti se vám vysmějí. Možná se to dá
řešit namátkově a intuitivně, ale jednoho dne, nedej Bůh, se šlápne
vedle. Náhoda je hrozný „blbec“, vždyť pokazí provozní den a hos-
podaření i těm poctivým podnikatelům.
Něco je skutečně špatně, lidé často nadávají, jak je mládež špatná.
Rodiče se nevěnují svým dětem, z pracovních důvodů nezbývá čas na
výchovu a smysluplné trávení volného času. Proto se mladí uchylují
ke krvavým a drastickým hrám, ubližují svým vrstevníkům. Dělají
hlouposti a předvádějí se nevhodně na sociálních sítích. Navíc se
může stát, že se jednoho dne dostanou do spárů pedofilů a vrahů.
Všechno totiž může začínat zcela nevinně, abychom se jednoho dne
nedivili!
Jaké děti, jaká mládež, takoví dospělí, takový stát – podle moudrého
algoritmu. Možným řešením je ujasnit si hodnoty ve společnosti.
Pokud rodiče nemají peníze na zájmové činnosti, tak by měly auto-
maticky nastoupit církve a mládežnická hnutí, jež se zabývají příro-
dou a volnočasovými aktivitami. I firmy by se měly zajímat o své
okolí, stejně tak stát – nelze již bezdůvodně škrtat na úkor kladných
hodnot ve společnosti. Také vedení státu musí nést odpovědnost za
své občany, dále pak občané za svou volbu. Nelze do nekonečna házet
klacky vznikajícím a existujícím rodinám. To bychom se přímo
demograficky odrovnali! 

Václav Kovalčík

rozmařilý životní styl není
všechno

Dokončení na str. 2

V sobotu 7. 5. 2016 se v Brně uskuteční jednodenní konference s názvem Zlomené srdce. Akce bude zaměřena na téma nevy-
slyšených modliteb, informují o tom internetové stránky www.modlitby24-7.cz.
Hlavním řečníkem je Pete Greig, spisovatel, zakladatel sborů a modlitebního hnutí 24-7 Prayer (Modlitby 24-7). Pete se svou
ženou Sammy vede sbor Emmaus Rd. v Guildfordu, slouží jako viceprezident křesťanské neziskové organizace Tearfund. Dále
působil v týmu vedení sboru HTB v Londýně, kde měl na starosti oblast modliteb.

"Pro Peta je toto téma velmi osobní, protože na vlastní kůži zažil bolestné modlitební
zápasy, kdy na kolenou z nejhlubšího místa svého srdce prosil, ale Bůh mlčel," uvedl
Daniel Raška, hlavní koordinátor Modliteb 24-7 v ČR.
„Již několikrát v životě jsem zažil zázračnou moc modlitby, ale mnohem častěji zaží-
vám jako Boží odpověď ticho. Hlavou se mi honí spousta otázek, pochybností a někdy
i bolesti, když Bůh nemění situaci, za kterou prosím. Myslím, že podobnou zkušenost
má mnoho lidí, a proto se nám zdálo důležité přinést toto téma více na světlo," uvedl
dále Daniel Raška.
Mezi další konferenční řečníky patří Jiří Unger, tajemník České evangelikální aliance,
a Julius Slovák, ředitel projektu GodZone a frontman skupiny eSPé.
Součástí programu je panelová diskuse s řečníky, večer modliteb a chval se zapojením
umělců a představení českého překladu knihy Peta Greiga Když Bůh mlčí. Chvály na
konferenci povede kapela Donebevolající a zpěvačka Gina.
Modlitby 24-7 jsou mezinárodním a mezidenominačním modlitebním hnutím odka-
zujícím se na Moravské bratry.
V České republice jsou reprezentovány sítí modlitebních místností a lidí, kteří se zapo-
jují do modlitebních řetězců.

www.modlitby24-7.cz

Aktuálně: konference Zlomené srdce nA témA nevyslyšených modliteb

8. května Den matek
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Proč kŘesťAnští uPrchlíci PotŘebují
nAši Pomoc víc než muslimští?
Projekt Nadačního fondu Generace 21 ztroskotal. Ministři i prezident pro-
hlašují, že si migranti udělali z Česka cestovní kancelář a obešli pašeráky.
Analytik Břetislav Tureček ale vidí problém jinde.
„Generace 21 nevybírala irácké uprchlíky podle toho, nakolik potřebují po-
moc, ale zda jsou to křesťané,“ říká Břetislav Tureček. Cílem nadace bylo 
s podporou vlády pomoct více než 150 iráckým křesťanským uprchlíkům.
Do Česka se jich dostalo jen 89. Asi 50 během pár týdnů odjelo do Německa,
nebo dokonce domů.  

Pomoc nepotřebovali
Dnes je tady asi 40 lidí, kteří žijí v Praze a Soběšovicích na Frýdecko-Mís-
tecku. Podle analytika se sem tak dostali lidé, kteří pomoc prostě nepotře-
bovali. Ti lidé tvrdili (a taky to bohužel opakovala i Generace 21), že utí-
kají před jistou smrtí, že jim vyvraždili příbuzné a že jim doma hrozí jen
smrt.
„Najednou se ale asi třetina z nich vrací domů. Tak to tam asi tak zlé není,“
napadne teď podle analytika každého. „Tady se ale taky moc neví, že jim
doma pomáhají muslimští šíité na jihu země. Tedy i křesťanům vyhnaným
ze severu sunnitským Islámským státem,“ vysvětluje.  

Pomoc potřebují hlavně chudí
Na naši pootevřenou náruč tak nakonec nedosáhnou lidé, kteří ji opravdu
potřebují. „Nedostane se jim jen proto, že jsou muslimové. Prostě se tady
použil předpoklad, že křesťané potřebují naši pomoc víc.“ Skutečné dělítko
analytik nevidí ve víře, ale v životním stylu. 
U vzdělaných elit žijících ve velkých městech je úplně jedno, jestli jsou to
křesťané nebo muslimové. A stejně tak je to u chudých lidí. „Obávám se, že
si tady s námi někdo nepěkně pohrál na protimuslimské notě,“ říká
Tureček. A asi stejně byla oklamána i Generace 21.
„Lidé, kterým chtěla Generace 21 pomoct, ji ve výsledku jen pořádně zdis-
kreditovali. A bohužel to přispělo i k posílení negativních postojů veřejnos-
ti k uprchlíkům jako celku. Nalilo to vodu na mlýn odpůrcům jakékoli další
pomoci všem migrantům.“

Češi už pomáhat nechtějí
Nadace teď ještě řeší, co se zbývajícími iráckými rodinami, které na přesíd-
lení čekají doma. Lidé prodali majetek, odhlásili děti ze škol. Podle analyti-
ka tady už vůle pomáhat není. 
„Není tady ani žádná záruka, že nechtějí Česko použít jen jako přestupní
stanici do Německa nebo že nemají příbuzné v jiné části Evropy,“ uvažuje o
jejich patové situaci. „Pořád se jen divím, že za to tady někdo jednoznačně
nepřevzal odpovědnost.“  

Nota bene - Hyde Park baptistů

ksčm chce kvůli církvi Zvláštní Zákon o hrAdu
Nemovitosti v areálu Pražského hradu, které nyní patří státu, by mohly být
ve státním vlastnictví přímo ze zvláštního zákona. Navrhli jej poslanci opo-
ziční KSČM. Předloha by se dotkla i březnové dohody o majetkovém vyrov-
nání mezi Hradem a Římskokatolickou církví. Nevztahovala by se naopak
na budovy, které v soukromém držení už v současnosti jsou, vyplynulo 
z vyjádření předsedy komunistické strany Vojtěcha Filipa.
"Cílem návrhu zákona je ochrana majetku státu vzhledem k tomu, že došlo
k jednání, která jsou v podstatě za hranou toho, co vůbec umožňuje zákon
o takzvaných církevních restitucích," řekl ČTK Filip v souvislosti s dohodou.
Metropolitní kapitula má na jejím základě získat budovu Nového probošt-
ství, kapitula Všech svatých kostel Všech svatých a Náboženská matice kláš-
ter sv. Jiří. Církev se naopak vzdá nároků na dalších sedm hradních nemo-
vitostí. Smlouva podle Filipa ani není podepsaná oprávněnými osobami,
není tedy v současnosti právně platná a zapsatelná. "Zákon by znemožnil,
aby se takovýmto způsobem zacházelo s majetkem státu," řekl. Návrh záko-
na, který před projednáváním v zákonodárných sborech posoudí vláda, by
státu zakotvil právo hospodaření k nemovitostem areálu Pražského hradu,
k ostatním nemovitostem tvořícím s nimi jeden funkční celek a k souvisejí-
cím movitým věcem. Za součást hradního areálu by norma výslovně stano-
vila katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 
Soukromé nemovitosti na Hradě by zůstaly právně tak, jak jsou. "Zákon
je výčtový a postihuje jen majetek státu, který je v současné době zapsán
na stát," dodal Filip.

podle ČTK

Z církví doma i ve světě

minulost jako událost před Kris-
tem, připravovala narození spasite-
le Ježíše Krista, mého Pána, o čemž
máme zápis v Novém zákoně. Sta-
rý zákon byl po dlouhých debatách
připojen k Novému zákonu tak, že
Bible jako jedna kniha obsahuje nej-
prve Starý a pak Nový zákon. K Je-
žíši Kristu patří Bible stejným prá-
vem, jako ke mně patří občanská
legitimace. Není to kniha k přečtení
za jedno odpoledne, ani za týden,
neboť k jejímu porozumění potře-
buje čtenář celý život, neuloží ji ni-
kdy do knihovny jako přečtenou. Je
stále čtena, jako je Ježíš při mně.
Mnoho jiného, důležitého a méně
důležitého se vynoří z minulosti 
s nárokem, aby tomu byla věnová-
na pozornost. Tomu nároku lze vy-
hovět s upozorněním, že věřící je
zavázán pozorností, uctivostí a lás-
kou Ježíši Kristu a jeho knize přede-
vším. 
Věřící žije svou vírou v přítomnos-
ti: Žije v lásce Kristově, v jeho pří-
tomnosti, a tak se stává Kristovým
současníkem. Život v Kristu nemá

nic společného se vzpomínáním na
mrtvého, Kristus přece vstal z mrt-
vých a žije mezi námi, kteří v něho
věříme. Neviditelný nikoho nestra-
ší, ani nepřesvědčuje o své pravdě,
je tu jen pro své věřící, kteří s ním
žijí, jako by viděli neviditelného.
Jejich láska si hledá svůj protějšek.
Jejich srdce je otevřeno, aby nikdo
nezůstal sám. Společenství, které Kris-
tova láska vytvořila, se stalo stře-
dem pozornosti. Je známo, že poha-
né s jakýmsi nechtěným obdivem
museli o křesťanech říkat: Ach, jak
se milují. Láska, která svazuje jedny
s druhými ve skutečném bratrství,
je vyznáním, že Kristus je jejich Pán
a že jeho láska je silná jako smrt, ni-
koho nevynechá. Pro život spole-
čenství je láska potřebnější než dar
uzdravování nebo mluvení jazyky.
Těm, kdo se omlouvají, že nemo-
hou dát církvi milion, protože jej
nemají, budiž řečeno, ať dají, co ma-
jí, lásku, bez níž církev chřadne, ale
s ní je bohatá. 
K budoucnosti posunul Ježíš své
učedníky hned svým prvním kázá-
ním o Božím království, jež se při-

blížilo. Těm, kteří ho prosí, slíbil
Ducha svatého, který v Novém zá-
koně představuje a přináší jistotu
naděje a její dokonalé naplnění.
Církev jako tělo Kristovo je stejně
mesiášským společenstvím, které
očekává příchod Pána v slávě. Kde
je Duch svatý, tam se otevírá bu-
doucnost. Kdo věří, rád se účastní
naděje, která směřuje dál, než kde
se uskutečňují lidské krátkodobé
naděje. Věřící křesťan, protože se
podílí na naději budoucích, posled-
ních věcí, získává odtud svou svo-
bodu, radost a jistotu vítězství.
Apoštol Petr dokonce o křesťanech
napsal, že jsou znovu narozeni pro
živou naději. (1 P 1,3) To znamená,
že všechno, co víra věří, myslí, dělá,
obsahuje neodmyslitelný prvek na-
děje: očekáváme své přijetí za syny
a vykoupení našeho těla. (Ř 8,23)
Doufáme, neboť nežijeme viděním,
ale vírou. Chválíme Ducha svaté-
ho, že nás připravuje pro budoucí
život tak, jako nás připravil pro
tento život, když dávného Krista
učinil naším živým Pánem.

Josef Veselý

víra se vztahuje 
k minulosti, přítomnosti i budoucnosti

Dokončení ze str. 1

To není míněno symbolicky. Jde o
nadpis 27. kapitoly Skutků apoštol-
ských v ekumenické Bibli. Zde je po-
psán příběh skutečného ztroskotání
bárky, která do Říma  Neronova
měla dopravit znamenitého misio-
náře a prominentního vězně, apoš-
tola Pavla. A hned se nabízí „křes-
ťanské zhodnocení“: neuposlechli
muže Božího (v. 10, 11 a 21), museli
ztroskotat! A přece jim byla dána
milost vyvodit z nezdaru poučení:
naučili se poslouchat (v. 31 a 32), dů-
věřovat (v. 34-36) a život jim byl
zachován. Může být lepší svědectví
o požehnaném působení křesťana
uprostřed cizozemců?
A přece se symbolický výklad vnu-
cuje z nejednoho důvodu. Už sám
Pavel nás staví před záhadu, když
námořníkům rozděluje chléb na
způsob poslední Večeře: „vzal chléb,
vzdal přede všemi díky Bohu, lámal
jej a začal jíst“ (v. 35). Pavel svým
liturgickým dobrořečením přivodil
zásadní obrat, od beznaděje k nadě-
ji: „Všichni nabyli dobré mysli a při-
jali pokrm potřebný pro svou zá-
chranu.“ Došlo zde k přesunu od
lidské náboženskosti směrem k dů-
věře v živého a jednajícího Boha?
Bylo toto přijímání „pod jednou“ 
v jistém smyslu „pod obojí“ – jistá a
osvědčená víra na straně jedné a
počínající důvěra na straně druhé?
Chce autor Skutků symbolicky vy-
jádřit, že eucharistie se musí stát pro

svět „pokrmem spásy“? Zde se
mínění rozchází, ale označit Pavla za
„liberála“ by bylo jistě nepřiměřené.
Bárka uprostřed vzdutých moř-
ských vln – toť už klasický symbol
Kristovy církve! Byl to bratr Lukáš
Pražský, kdo použil označení „Bár-
ky“ ve své knize o církvích pravých
a nepravých. Existuje „bárka pravá“,
složená jen z obrácených křesťanů
stejné míry víry? Kolikrát v dějinách
bylo vynaloženo úsilí téměř sisyfov-
ské o její ustavení! Zapomnělo se na
Ježíšovo podobenství o koukoli a
pšenici na jednom poli nebo na Au-
gustinovo zhodnocení poměru věří-
cích v církvi a ve světě: mnozí uvnitř
jsou vně a mnozí vně jsou uvnitř?
Tedy něco jako skutečný svět v círk-
vi a latentní církev ve světě. Kdo
jsou ti, co plují s Pavlem či s námi na
„jedné lodi“? „Jako údy Kristovy
církve a účastníci jednoho chleba a
jednoho kalicha jsme za všechny li-
di, své bratry a sestry, před Bohem
odpovědni, neboť spolu s námi tvoří
jednu rodinu Božích dětí“ (V. Boro-
voj).
Troskotá se na cestě do Říma až do-
dnes. Vzpomeneme-li na „útěk od Ří-
ma“, pozdějšího stolce Petrova, v le-
tech po první světové válce, a na
Hromádkovu snahu přimět „ovce
bez pastýře“ k zastavení a přemýšle-
ní: „Touha po jednom ovčinci a pas-
týři patří k základním složkám sku-
tečného křesťanství, ať si jakkoli dneš-

ní člověk libuje v osobitém, svém,
svéprávném, subjektivním nábožen-
ství…“, pak u vědomí vlastní roztříš-
těnosti a nerespektování pokynů
jediného Lodivoda musíme doznat,
že se troskotá právě na této cestě. Ale
jestliže, navzdory všem útrapám,
Pavel do Říma přece jen dospěl, ne-
měli bychom mít naději, že tam
později dorazí i církve „pavlovské“?
Znepokojivá je ovšem úvaha, že tam
byl umlčen jednou provždy. To byl
ovšem Řím ještě pohanský…
Dá se také pochopit, že to byli lidé
situace nejlépe znalí – lodníci – kdo
chtěli loď opustit nejdříve. A to ještě
pod záminkou, že dělají akci všem
prospěšnou (v. 30). Takovými „obe-
známenými lodníky“ jsou přede-
vším teologové a filosofové… Koli-
krát se chtělo sednout do člunu a se
stejně smýšlejícími opustit nehybný
a nezvladatelný kolos. Vždycky
bylo snazší kotvit „na zádi“ (v. 29),
tedy v tradici, než spouštět kotvy
„na přídi“  (v. 30), tj. vytrvat v nadě-
ji i v pohledu kupředu. Pavel byl za-
kotven v Kristu. Nemyslí tedy před-
ně na sebe, ale varuje apatickou vět-
šinu: „Nezůstanou-li oni na lodi, ne-
máte ani vy naději na záchranu“ (v.
31). Ani vy, ani oni. Nezůstanou-li
Duchem svatí osvícení jedinci a ne-
převezmou štafetu, je ztroskotání 
i v dnešní plavbě postmodernou spí-
še nevyhnutelné.
A nakonec: Pavel nezprostředková-
vá spásu tradičním způsobem.
Nevyčítá osazenstvu, že ho nepo-
slechli, a že tedy musí nést následky.
Nezvěstuje jim „nadpřirozeno“ a
spásu věčnou jako šanci poslední a
jedinou. Naopak, v konkrétní situaci
je vyzývá, aby neztráceli naději, i
když loď, ta vnější opora (!), vezme
za své. Pavel jim dává Boží slovo a
pokrm k posilnění do dalších zápa-
sů, modlí se za spásu svých spolu-
bližních. Co je to spása v této situaci
i obecně? „Jakékoli milostivé vysvo-
bození způsobené Bohem…“ (prof.
Adolf Novotný). Důsledkem hříchu
je cesta v koncích. Křesťan Pavel na-
bízí východisko. To je i náš úkol,
zvláště jsme-li Kristovi.

Petr Hušek 

Ztroskotání na cestě do Říma

Katolicismus dostal v polovině 16. století několi-
kerou vzpruhu: 1540 byl založen jezuitský řád (od
1556 působil i v Čechách), 1545-63 se konal
Tridentský koncil, 1547 byl v Německu poražen
Šmalkaldský spolek a ve Francii 1562-94 probí-
haly války „hugenotské” (1572 „Bartolomějská
noc“).
Protestantům v Německu se 1555 na Augsbur-
ském sněmu podařilo dosáhnout rovnoprávnosti
a také ve Štýrsku bylo stavům přiznáno Augs-
burské vyznání z r. 1530.
V Čechách byla 1567 konečně zrušena Basilejská
kompaktáta (vyhlášená 1436), která již novou-
trakvisty omezovala, a nyní bylo potřeba dosáh-
nout právního zakotvení podobně, jako se to

stalo ve Štýrsku. Pokus prosadit Augsburské
vyznání v r. 1571 ovšem skončil neúspěchem („pro
jeho cizotu“).
Novoutrakvisté a Jednota bratrská sestavili
komisi z pánů, rytířů a měšťanů, v jejichž čele
stáli Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic za
novoutrakvisty a Krištof Markvart z Hrádku za
Jednotu bratrskou. Teology byli Pavel Přáza,
Matěj Dvorský z Hájku a z bratrské strany Jan
Kálef, Izaiáš Cibulka a Jiří Strejc. Během dvou
měsíců vypracovali společně České vyznání, blíz-
ké Augsburskému, Bratrskému a novoutrakvis-
tickému z r. 1562, a Církevní řád. Obojí bylo při-
jato 1575 na zemském sněmu v Praze a 18. května
předloženo císaři Maxmiliánovi II. k podpisu. Cí-

sař se však opřel o katolickou a staroutrakvistic-
kou stranu, souhlas dal jen ústně, podpis nakonec
odmítl a šíření tiskem zakázal. Konfese obsahuje
25 článků a žádné odpůrce neodsuzuje. Tato spo-
lečná bohoslovecká práce se stala podkladem pro
uspořádání církve a později pro jednání o „Ma-
jestát“, který 1609 nakonec pod tlakem okolností
podepsal císař Rudolf II. V r. 1918 se k němu při-
hlásila Českobratrská církev evangelická.
„Nebo kdež se koli tak slovo Krista Pána věřícím
káže a velebnými svátostmi vedle nařízení jeho
posluhuje, tu jistě částka církve jeho jest, a v
takovém shromáždění Kristus Pán právě příto-
men jest.“ (Článek XXI,8)

Bohuslav Vik

česká konfese 1575
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Pokračování z minulého čísla
Apoštol Pavel (v listu Galatským)
dokazuje, že Pán Bůh ospravedlnil
Abrahama několik století před vy-
dáním Zákona, takže ještě nemohl
být ospravedlněn z dodržování Zá-
kona, ani kdyby chtěl. Musel dostat
zaslíbení pro svoji víru – a na tom
zaslíbení už ani Zákon nemohl nic
změnit. Jakub si naproti tomu vybe-
re z Abrahamova života obětování
Izáka – příběh, v němž otec málem
obětoval svého syna. To je příběh, ve
kterém Abrahama víra podržela 
v životních zkouškách (nebyla to
“pouhá” víra – ve smyslu nečinná).
Ale ještě něco: je to drsný příběh, ve
kterém Abraham tu víru musel mít
předem. Jakub tím odpovídá i na ná-
mitku z 18. verše, že stačí mít skutky
a z nich už se dodatečně odvodí,
jakou „víru“ ten člověk měl. Kdy-
bychom tady vytěsnili víru v Boha,
kterou měl Abraham předem, vyšel
by nám z jeho skutků krvežíznivý
zabiják, kterému jenom na poslední
chvíli zabránili v zabití vlastního
syna. 
Jk 2,23 A naplnilo se Písmo, které říká:
Abraham uvěřil Bohu, bylo mu to počte-
no za spravedlnost a byl nazván příte-
lem Božím. Tato věta, která se měla
naplnit, je řečena v Gn 15,6, tedy
mnohem dříve než obětování Izáka
(Gn 22), s nímž ji zde Jakub spojuje.
Většina komentářů to vysvětluje
jako ospravedlnitelnou nedůsled-
nost (obě události Jakubovi splynu-
ly; bere Abrahamův život jako celek,
apod.). Ale zkusme vzít vážně, že
jde o dvě různá místa. Jakub přísně
vzato netvrdí, že by slova: Abraham
uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za
spravedlnost byla řečena až v Gn 22
jako pointa tohoto příběhu. Ta slova
byla řečena v Gn 15 poté, kdy Abra-
ham dostal zaslíbení, že bude mít sy-
na a že z tohoto syna vzejde množ-
ství potomků (jako písku v moři 
a hvězd na nebi). Abraham v Gn 15
reaguje tak, že tomuto zaslíbení uvě-
řil. V Gn 22 (v příkladu, o kterém
Jakub mluví) došla tato víra naplnění

(Naplnilo se Písmo…). V Gn 22 se
Abrahamovi víra, že skrze Izáka bu-
de mít spousty potomstva, osvědčila
v životních zkouškách. Tady se ukáza-
lo, že to, čemu uvěřil v Gn 15, ho
může podržet. 
Jk 2,24 Vidíte, že ze skutků je člověk
ospravedlněn, a ne pouze z víry! Závěr
tohoto verše ukazuje, že Jakub stále
drží nerozlučnost obojího. Ne pouze z
víry de facto znamená i ne pouze ze
skutků. Po tomto vyhodnocení prv-
ního příkladu bude následovat ještě
další, v určitém ohledu ještě výraz-
nější. 
Jk 2,25 Což nebyla i nevěstka Rachab
podobně ospravedlněna ze skutků, když
přijala posly a propustila je jinou ces-
tou? Tento příklad ukazuje zřetelně,
že Jakub není prostě jen moralista.
Rachab byla nevěstka. Prostitutka,
která přijala do svého domu izrael-
ské vyzvědače. A její skutek víry, její
víra se neprojevila v tom, že by od
setkání s nimi přestala páchat smil-
stvo a začala vést cudný život. Tím
by ostatně vyzvědačům, kterým šlo
o život, příliš nepomohla. Rachab
uvěřila, že Bůh těch vyzvědačů a
vůbec těch neznámých kočovníků 
z pouště zvítězí nad jejím městem.
Byla to odvážná víra. Ale přede-
vším: na jejím příkladě Jakub ukazu-
je, jak by víra držená mimo skutečný
život nedávala smysl a nepomohla.
Kdyby Rachab jen teoreticky uvěři-
la, že Bůh těch kočovníků zvítězí, a
nevyvodila z toho důsledky, byla by
za pár dní mrtvá nejen ta víra. Zahy-
nula by spolu s ostatními svědomi-
tými občany Jericha. Její víra se však
projevila tím, že skutečně „vsadila“
na vítězství kočovníků a jejich Boha.
Riskovala. A to, čemu uvěřila, jí za-
chránilo život. To není o výchovné
morálce. To je o tom, že víra se pou-
žívá, aby se člověk udržel při životě.
K tomu je použitelná. 
Jk 2,26 Tak jako tělo bez ducha je mrtvé,
tak i víra bez realizace je mrtvá. Tělo
(hmota) musí být teprve oživeno
duchem, aby žilo, a stejně je to i 
v případě víry: musí být oživena
(musí být „zapnuta“), aby nám 
k něčemu byla.

tŘetí kAPitolA

Jk 3,1 Ne mnozí buďte učiteli, bratří
moji. Víte, že tím na sebe bereme větší
soud. V tomto verši mají zajímavé
různočtení některé rukopisy, které
místo mnozí učitelé čtou mnohoučitelé.
Nebuďte mnohoučiteli znamená: ne-
tvařte se, že rozumíte všemu a musí-
te každého poučovat o všem. Tato
varianta je nepůvodní, vznikla až
někdy v rukopisech z 9. a 12. století,
ale docela dobře vystihuje (nebo
aspoň doplňuje), oč Jakubovi jde.
Nejde mu o obsazování učitelských
kateder (že by v jeho době a v jeho
obci byla taková poptávka zrovna
po učitelských místech). Volně pře-
loženo, Jakub varuje: Nemyslete si, že
když jste ti křesťané, musíte pořád všech-
ny o něčem poučovat a pořád jim něco
vysvětlovat. Víra se má pustit do ži-
vota, ale ne v tom smyslu, že budete
všechny okolo dirigovat a moralizo-
vat, jak se co má dělat podle té vaší
víry správně. Vzpomeňme si, že Ja-
kub už měl podobnou myšlenku 
v 1,20, když říkal, že spravedlnost
Boží neprosadíš hněvem a rozhořče-
ným horlením (nad zkažeností světa
nebo čím). Spravedlnost Boží nepro-
sadíš tím, že budeš na všechny prs-
kat v Božím jménu, nýbrž místo to-
ho je třeba se ztišit a jít do sebe, abych
zaslechl, co Bůh skutečně říká. Mně.
A ne, co já jeho jménem vykřikuji
jako hotové soudy. Tady na počátku
třetí kapitoly je to vlastně podobná
myšlenka, jenom v trochu jiné polo-
ze. Tentokrát nejde o rozhořčené hor-
lení, jak to být nemá, nýbrž o věčné
poučování, jak to být má. Výsledek
však může být dost podobný. Samo-
zřejmě by se dalo rozumět přísnější-
mu soudu docela jednoduše tak, že
když někdo takto hlasitě a halasně
hlídá morálku a pravověrnost těch
druhých, koleduje si o to, aby mu
řekli začni od sebe, hlídej si sebe – a o to
přísněji soudili jeho. Ale Jakubovi jde
o víc. O sílu slova.

Pokračování příště
(S laskavým svolením vydavatele

– Nakladatelství Mlýn, 
Vrchlického 1, 586 01 Jihlava)

bláznovství víry podle jakuba

Od chvíle, kdy se to dozvěděl, uplynulo už kolik hodin, ale hořkost z něho
ještě nevyprchala. K čemu byla všechna ta dřina a všechna ta „ačka“, když
studovat do Švédska pojede nakonec někdo jiný?
Neměl ani chuť spěchat domů. Jak budou na jeho informaci reagovat rodi-
če? Otcovu reakci si dovedl představit: „Pěkná spravedlnost! Nemůžou tě
jen tak odstrčit! Musíš se bránit, Jardo! Copak nemůžeš podat alespoň něja-
ké odvolání?“ Otec ho vždycky navigoval tímhle směrem. Už jako prvňáč-
ka ho přihlásil do fotbalového žákovstva a pilně s ním docházel na trénin-
ky. „Nestůj na místě! Vyraz! Nedej se! Odstav ho, Jardo!“ Tak ho vždycky
hecoval zpoza lajny.
Otec s oblibou užíval některá cizí slova. Před lety to byla „šikana“: Nikdo
nikdy nesmí jeho syna šikanovat! V poslední době zas měl v oblibě „aserti-
vitu“: Dávej světu znát, že sis vědomý své ceny! Lidi tě musejí respektovat!
Nesmíš se před nikým krčit, i kdyby měl kdovíjaké postavení, ale musíš být
drsňák! – Patrně i teď prohlásí otec něco podobného.
Maminka byla jiná. Jak jen asi ti dva mohli v sobě najít vzájemné zalíbe-
ní? Zatím co otec našel dobré uplatnění v realitní agentuře, maminka už
před Járovým narozením pracovala v odběrech krve a zůstala tam doposa-
vad. Na tom místě mohla uplatnit své přirozené vlohy. Tam, kde se i zku-
šení doktoři nebo sestřičky marně snažili strefit do žíly, ona citlivými prsty
téměř vždycky nacházela spolehlivě místa, kam vpíchnout jehlu. Byla trpě-
livá a dovedla uklidnit stejně tak vzlykající dítě jako dospělého hromotlu-
ka, který při pohledu na stříkačku málem omdlíval. Lidé si ji pamatovali a
obyčejně se snažili dostat se na křeslo právě u ní. I otec ji zřejmě obdivoval:
„Měla by sis s těmi svými schopnostmi najít lukrativnější flek nebo ales-
poň zabojovat o lepší ohodnocení!“ Ale maminka zůstávala klidná a na
domluvy tohohle rázu nedbala.
Dokud byl Jára malý, stavovala se maminka pro něho v družině. Ještě 
v dospělosti si dobře pamatoval, jaké zoufalosti propadl, když se jednou 
v zimě z nějakého důvodu opozdila a nechala ho čekat až do tmy. Otec jí
někdy nadhodil, že kluka rozmazluje, ale nebyla to pravda. Pravda byla, že
všade, kde maminka byla, jaksi mimoděk vytvářela bezpečný přístav pro
malé i velké.
Nebylo to patrně tak docela samo sebou. Matčina mírnost měla zřejmě
hlubší příčiny. Měla místo, kam chodívala ten svůj klid „natankovat“, jak
sama říkala. Bylo to na faře, kde se každý čtvrtek scházela kolem Bible
nevelká parta písmáků. Před lety brávala Jardu s sebou a nechávala ho, aby
si hrál v koutě s autíčkem nebo s puzzlemi. Nechápal tehdy zdaleka všecko,
o čem dospělí debatují, ale cítil, že když mluví o Ježíši nebo se modlí, jde o
něco důležitého pro život. To ovšem byla už minulost.
Když se blížil k domovu, srazil se s maminkou, právě když vycházela 
z Kauflandu. Maminčino pozorné oko rázem postřehlo něco na jeho výra-
zu: „Co je, Jarko? Nechceš mi něco povědět? Můžeme si tady na chvíli sed-
nout na lavičku.“
Bolest ze zklamání z něho vyrazila jako horká pára. „Takových zklamání
zažiješ v životě ještě víc,“ konejšila ho maminka. „Neměl by ses té hořkos-
ti poddávat! Právě minulý týden jsme v biblické uvažovali nad Pavlovým
slovem: Hněvejte se, a nehřešte! Nenechte nad svým hněvem zapadnout
slunce! No a došli jsme k závěru, že je to takové osvobodivé slovo. Hněv
dovede člověka pěkně spoutat! Nemůžeš na toho svého kolegu pohlížet
jenom jako na protekčního soupeře! Patrně to ohodnocení taky nezískal
zadarmo.“ Jára cítil, jak v něm při maminčiných pokojných úvahách opa-
dává napětí. Věděl sice, že se k celé té záležitosti ještě víckrát vrátí, ale už
to nechutnalo tak hořce.
Došli k domovu a zahlédli v okně bytu světlo. „Táta je doma!“ konstato-
vala maminka. „Já půjdu nahoru, ale ty bys mohl zaskočit ještě do lékárny
s tímhle receptem na mastičku. Měla být připravená už po obědě.“ Dobře
tušil, že ho maminka chce schválně pozdržet, a byl jí za to docela vděčný.
Dovedl odhadnout, jak asi otec vzplane, až uslyší o jeho nezaviněné prohře.
Dopadlo to však úplně jinak. Když o něco později vstoupil do kuchyně,
seděl otec za stolem a potutelně se usmíval: „Tak co, bojovníku! Poslal jsi
předem vyjednávačku? Ta přece umí každého odzbrojit a zchladit, ani se
člověk nenaděje! Máma má ale pravdu: všem dnům není konec. Nač se zlo-
bit a tu záležitost rozmazávat! Však my jednu porážku ustojíme, no ne? Ale
pak se zas pustíš do boje, co?“

Daniel Henych
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Začátkem ledna bývám hostem na
kazatelně v jednom milém praž-
ském sboru. Bylo tomu tak i letos,
už více než po dvacáté. Vždy se na
toto setkání těším a vracívám se 
s velice hezkým pocitem radosti 
z vzájemného setkání. Milé setkání,
které se periodicky, rok co rok opa-
kuje. Ona periodicita, pravidelné
opakování v čase, prostupuje i mys-
lí starozákonního Kazatele, když o
ní v první kapitole své knihy mluví.
Je pravda, že jeho slova vyznívají
pesimisticky, zatímco moje zmíně-
ná zkušenost je radostná. Na časové
periodicitě procesů staví klasická
popisná astronomie se svou schop-
ností určovat přesně doby sluno-
vratů a rovnodenností, zatmění
Slunce a Měsíce a další astronomic-
ké jevy. Pohyby nebeských těles
jsou popsány Newtonovými pohy-
bovými zákony. Zajímavé je, že ty
nijak neurčují směr plynutí času,
podle nich by nejrůznější procesy
mohly probíhat obráceně. 
Čas, jaký vnímáme, je však přece
jen poněkud jiný. Když ona mně
tak milá tradice začínala, byl jsem

mužem v "dobrém věku", plný sil a
životní aktivity. "Vnouče" pro mne
byl jen jakýsi abstraktní pojem.
Dnes mám široké dědečkovské
zkušenosti, a posluchači mých ká-
zání mají před sebou muže patřící-
ho zřetelně - v dnešní terminologii -
mezi seniory. I složení posluchačů
je jiné. Mnohé milé tváře tam už
nevídám a jiné mladé, sympatické a
radostné, se objevují. Kromě své
periodické tváře (koloběh, opako-
vání) má tak náš čas i tvář lineární a
orientovanou - spějeme odněkud
někam. Před nějakými dvěma či
třemi staletími přírodovědci růz-
ných zaměření věřili, že pomocí
Newtonových zákonů se vysvětlí
všechno v přírodě. Jenže to, že v
nich lze čas obrátit, neodpovídá
skutečnosti, kterou vnímáme. Všich-
ni stárneme. Ze zboží v řeznickém
obchodě živé prasátko nevznikne.
Oslazenou kávu neodsladíme. Atd.
A ono směřování odněkud někam
se projevuje i v tom, že stále máme
co poznávat, stále hlouběji vnikáme
do tajů Bohem stvořeného světa,
nicméně onen rajský strom poznání

dobrého i zlého zůstává trvale
nepřístupným. Dokonce, čím více
poznáváme, tím více si můžeme
uvědomit, kolik toho neznáme. A
to je dobře; prostor pro poznávání
je cenným Božím darem daným
lidem.
Čas, který vnímáme, má dvě tváře -
periodickou a "směřovací". Ta pří-
vlastková vedlejší věta ("který vní-
máme") je ovšem důležitá. Vděčně
vzpomínám, jak starozákonní teo-
log prof. Miloš Bič v kázáních při-
pomínával, že ten námi vnímaný
čas je jakýmsi průmětem Božího
času, jakéhosi "nadčasu", který vy-
soce přesahuje náš hmotný svět. 
V Božím čase neplatí ona jedno-
směrná orientace. Kristus je Alfou 
i Omegou, počátek i konec v něm
splývají. V tomto "nadčase" Boží
slavná budoucnost, nebeské králov-
ství, vstupuje do tohoto světa a do
našich životů. Tato třetí tvář času se
však už netýká toho, jak svými
smysly a svým rozumem čas vní-
máme. Dovídáme se o ní prostřed-
nictvím Písma a přijímáme ji vírou.

Jiří Nečas

dvě či tři tváře času

Přístav
(ke Dni matek)



Listy M. Jana Husa

86. mistru krišťAnov

Mistře Křišťane, můj učiteli a zcela zvláštní dobrodinče. Stůj v Kristově
pravdě, přidržuj se věrných, neobávej se, protože Hospodin již brzy
poskytne ochranu a rozmnoží počet Kristových věrných. Buď dobrotivý 
k chudým, jako jsi byl vždycky; doufám, že jsi zachoval čistotu, vyvaroval
ses chtivosti po bohatství a vystříhej se toho i nadále, kvůli sobě nedrž
větší majetek. Církev vždycky drž, aby se věrní utíkali k tobě jako k laska-
vému otci. Pozdrav, nejmilejší, mistra Jakoubka2) a všechny milovníky
pravdy. Psáno v okovech, v čekání upálení.

86. 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.

86. M. Krišťanovi. 1)
R. 1415. (1415, 27.? června.)

I s přítelem svým Křišťanem z Prachatic (viz list 37, úvod listu 5I, 64, pozn.
5) rozloučil se Hus přítomným listem, v němž napomíná ho, aby stál v prav-
dě, vystříhal se nešlechetností a byl záštitou věrným.
1) Tom. 584. 2) Viz č. 84.

BáNDy Juraj: Slávnostné a kajúce
Žalmy. Univerzita Komenského.
Bratislava 2015. ISBN 978-80-223-
3894-3, 174 stran v nákladu 100
kusov.

Vedoucí katedry Starej zmluvy na
Evanjelickej bohosloveckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratisla-
ve, prof. ThDr. Juraj Bándy (1950) je
v českém prostředí poměrně zná-
mý svými předchozími pracemi 
z oblasti starozákonní biblistiky a
poctivé exegeze luterského střihu.
Jsou to např. Dekalóg – rozbor Desa-
tora (1999), Úvod do exegézy Starej
zmluvy (2002), Úvod do Starej zmluvy
(2003), Teológie Starej zmluvy (2003),
Exegéza knihy proroka Jonáša (2004),
Dejiny Izraela (2006), Nová zmluva na
kazatelnici (2008), Kniha Rút (2012).
V závěru roku 2015 pak vyšla uži-
tečná pomůcka ke studiu žalmů,
která patří do kategorie pomůcek
českému čtenáři dobře známých 
z doby práce na Českém ekumenic-
kém překladu Bible, kdy jednotliví
překladatelé buď časopisecky nebo
knižně vydávali výsledky svého
studia, které se z nějakého důvodu
nemohly stát součástí publikova-
ného Překladu s výkladem. Eku-
menický překlad vznikl v nepříliš
vzdálené době (2008; první vydání:
Nová zmluva a Žalmy 1995) také na
Slovensku a prof. Bándy, vedoucí
člen překladatelské komise před-
kládá v recenzované knize „okrem
kajúcich žalmov aj tie žalmy, ktoré sa
najčastejšie používajú v kresťanských
cirkvách“ (3). Z toho plyne, že Bán-
dyho kniha necílí jen do prostředí
luterské církve či akademické obce
evanjelickej fakulty. Její přínos pro
českého čtenáře spatřuji v tom, že
prof. Bándy bere v potaz i Luthe-
rovy výklady žalmů, které jsou
jinak českému čtenáři neznámé a
téměř nedostupné.
Užitečnost Bándyho žalmů zesiluje
přehlednost jejich rozboru, tj. struk-
tura, kterou jednotlivé kapitoly
(vykládané žalmy) mají. Vykládaný
žalm je nazván první větou žalmo-
vého textu. Tento nadpis pak tvoří

prisma pro vstup do textu žalmu.
Vychází se z přesvědčení, že první
věta (nadpis) formuluje jakýsi su-
mář, tresť výpovědi, která je pak
dalším sdělením postupně rozpou-
štěna.
Každý vykládaný žalm je uveden 
v překladu autora výkladů, „ktorý
sa opiera o text ekumenického prekladu
Biblie z r. 2008“ (3), a to v takové gra-
fické úpravě, aby vyniklo, že jde o
poetický text. 
Po překladu žalmu se prof. Bándy 
v kapitole nazvané Textovo – kritické
poznámky věnuje kritické reflexi tex-
tových variant na základě poznám-
kového aparátu Biblia hebraica
Stuttgartensia. Sympatické je, že 
k redakčním zásahům do hebrej-
ského textu se staví značně rezer-
vovaně.
V kapitole Forma se prof. Bándy vě-
nuje uspořádání, tj. kompozici a
formálnímu rozdělení žalmů na
menší jednotky, aby pak zřetelněji
vynikla stavba žalmu a záměr jeho
sdělení.
Těžištěm knihy je Výklad. Ten je ve-
den po verších, a to běžnou praxí
od formy sdělení k jeho obsahu a
od obsahu pak k záměru výpovědi.
Vykladač ctí reformační pravidlo
sola scriptura a proto do svého
výkladu nevnáší prvky, které nelze
odvodit z hebr. textu. Slova či fráze
žalmu, které jsou při výkladu vy-
puštěny, jsou buď obtížně analyzo-
vatelné, nebo pro záměry publikace
nefunkční. Ve své lexikální analýze
tedy prof. Bándy nesleduje každé
slovo, ale všímá si slov klíčových,
sleduje teologumena a výrazy ho-
mileticky či pastoračně vytěžitelné.
Zohledňuje však intertextuální sou-
vislosti, neboli sleduje vnitřní myš-
lenkovou linii vykládaného žal-
mu, propojuje vykládaný žalm s os-
tatními žalmy nebo s jinými texty
Tanachu.
Autora žalmů nazývá prof. Bándy
standardně žalmista  a pokouší se
zformulovat vlastními slovy jeho
sdělení, případně záměry, v čemž si
vydatně pomáhá zasazením vyklá-
daného textu do několika kontextů.

V jeho výkladu lze tedy rozpoznat
ohled na kontext literární (Žalmy,
Tanach), kultický a bohoslužebný,
historický (Sitz im Leben), teologic-
ký (obraz Boha), vykladačský (se-
kundární komentářová literatura,
resp. textově kritická práce s žal-
my), homiletický (Luther) a spiritu-
ální (možnost využití zvěsti žalmu
aktuálním čtenářem v jeho osobním
životě víry). Výklad však na aktuál-
ního čtenáře necílí, stejně jako ne-
míří k důkladnému rozboru textu.
Prof. Bándy chce postihnout zvěst,
případně porozumět postavě žal-
misty. Je proto v živém rozhovoru 
s vykladačskou tradicí, o kterou se
opírá a na kterou odkazuje v po-
známkovém aparátu. Standardní-
mi komentáři má své výklady dob-
ře zajištěné.
Poslední kapitola je nazvaná Ozve-
ny žalmu v Novej zmluve a v Symbo-
lických knihách. Prof. Bándy zde roz-
šiřuje kontexty, do kterých vyklá-
daný žalm zasahuje o kontext no-
vozákonní a věroučně praktický.
Sleduje, jaké má žalm uplatnění v
bohoslužbě luterské církve a jak je
jeho zvěst zohledňována v základ-
ních dílech lutherské věrouky.
Na závěr mohu konstatovat, že
všechno sdělení je stručné a pře-
hledné. Čtenář ve vykládaných žal-
mech nalezne mnoho podnětů,
které je možné nejen domýšlet, ale
také převzít do své vlastní duchov-
ní praxe. Bándyho výklady žalmů
zcela jistě poslouží jak laickým čte-
nářům k lepšímu porozumění žal-
mům, tak farářům k přípravě kázá-
ní a biblických hodin, ale i studen-
tům bohosloví jako metodika pro
vstup do analýzy žalmových textů.

Jiří Beneš
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blýská se na lepší časy?
Dnes už každý milovník Husovy památky ví, že si jeho dědictví nemůže přivlastňovat
pro sebe. Tedy ani pro své hnutí, tím méně pro jakoukoliv instituci, včetně organizo-
vaných pozemských církví. Žádná není ta pravá, že by si směla nárokovat jeho dědic-
tví jako jediná právoplatná. Když naši předchůdci před sto lety pojmenovali svůj časo-
pis Kostnické jiskry, snad tím chtěli skromně vyjádřit, že i jim náleží jen stopy svědec-
tví tohoto reformátora a že z plamene jeho hranice dokáží zachytit jen jiskry. Byť zřej-
mě důvěřovali, že i jiskry dokáží roznítit plamen nového odhodlání.
Vždyť i katolická církev dnes prostřednictvím svých nejpovolanějších míst uznává,
že dávné rozhodnutí kostnického sněmu bylo zlým omylem s mnoha neblahými
následky i pro ni samu. K bezpočtu studií,  památek, knih, obrazů i her na počest čes-
kého reformátora přibyl v roce 2015 další příspěvek. Je jím kniha C. V. Pospíšila, ka-
tolického bohoslovce-systematika a historika, která nese název Husovská dilemata.
Autor nejen že se bedlivě zabývá dobou před šesti staletími a sleduje vývoj Husova
stanoviska až po jeho poslední odvážně důsledné rozhodnutí, a činí to s hlubokým
respektem. Ale především se vší odpovědnou vážností vystihuje, před jakými dile-
maty stál tehdy nejen sám reformátor, ale i mnozí jeho současníci. Tím je jeho histo-
rická studie tolik podnětná i pro dnešek a smíme v tom pozorovat, že se blýská na
lepší časy. Autor upozorňuje, že i protilehlá stanoviska si zasluhují citlivý vhled a
důvěryplné porozumění. Dokonce i rozhněvaní násilníci si je zasluhují. Pevně doufá
a vtipně poznamenává, že i pro mnohé z nich „je v nebi místo, v němž se paradoxně
nemohou nesejít ve stejném speciálním oddělení pro horlivce, používající nepatřičné
prostředky“. Ač jde o knihu historickou a odborně teologickou, ona nepřímo i přímo
zasahuje až do naší doby. Naznačuje totiž, že skutečnost má více dimenzí a teprve
pokorné posouzení všech jejích aspektů nás přiblíží k nadějnému pokoji, kterému
patří biblická zaslíbení. Jestliže máme dnes čelit novému nebezpečí výbuchů nená-
visti, tato riskantní cesta je před námi jako výzva. A zkoušejme skrze ni přispívat k
blýskání na lepší časy. 

Blahoslav Hájek

naše recenze

Pozvánky
EKOlOgICKá SEKCE ČESKé KřES-
ťaNSKé aKaDEMIE zve na besedu
"Jak nestrčit hlavu do písku (Le-
tiště Vodochody – Penta v nedbal-
kách)", na níž promluví Ing. Petr
Stulík (ÚJV Řež; občanské sdruže-
ní Stop Letišti Vodochody). Bese-
da bude v úterý 10. května 2016 
v 17.30 h v přízemí pražského kláš-
tera Emauzy (předpokládaný ko-
nec kolem 19. h).

JNe

V důsledku dlouhodobě ne-
příznivé finanční situace
Horského domova Herlíkovi-
ce rozhodla synodní rada po
náročných debatách o ukonče-
ní provozu střediska k 30. 9.
2016. Objekt nabídne církev 
k pronájmu a v případě nezá-
jmu k prodeji. Inventář stře-
diska bude nabídnut k další-
mu využití v rámci církve, ne-
bo bude odprodán.
Středisko ročně končí s velkou hospodářskou ztrátou, která je mimo jiné
zapříčiněna také nevhodnou dispozicí jednotlivých objektů střediska.
Pro zajištění dalšího chodu Horského domova by bylo nutné do objektu
a jeho provozu věnovat další finanční prostředky řádově v milionech
korun.
Vedení církve vynaložilo velké úsilí pro hledání možností, jak středisko
udržet v provozu. Bohužel se ale nepodařilo najít jiný vhodný způsob,
než středisko pronajmout, a pokud se to nepodaří, pak prodat.
Je potřeba také vyřešit budoucnost dalších budov spojených se středis-
kem. Herlíkovický kostel bude proto nabídnut k užívání farnímu sboru
ve Vrchlabí a chata Kunzárna k převodu na SEM – Přátelé Herlíkovic.
Synodní rada si velmi váží práce manželů Bártových – správců Horského
domova, stejně tak oceňuje práci kuratoria. Doufáme, že rozhodnutí
ukončit provoz nevnese nikomu do krásných vzpomínek na časy stráve-
né v Krkonoších příchuť hořkosti.
Vzhledem k množícím se dotazům sděluje vedení ústřední církevní kan-
celáře, že provoz Horského domova Herlíkovice je zajištěn do 30. 9. 2016
a že všechny rezervované a potvrzené akce a pobyty se uskuteční v plá-
novaných termínech.

www.e-cirkev.cz

horský domov herlíkovice ukončí provoz


