
„...ústy vyznáváme k sPasení“
římanům 10,9-18

Milý čtenáři. Dnešní text je přesnou
trefou do myšlení současného svě-
ta a potažmo i církve. Každý z nás
máme blízko k tomu žít podle zá-
sluh. Již malé děti tomu učíme:
„Když budeš hodný, dostaneš…“ 

V ráji šlo ďáblu o to naučit člověka
stát se nezávislým na Bohu. Stejně
tak i satanovo pokušení Ježíše na
poušti se zaměřilo na skutky jako
předpoklad dobré mzdy. 
Někdy ve snaze líbit se Bohu a do-
stat se do nebe mám potřebu ma-
kat, mít výkazy své činnosti… - a to
žel i v církvi. Ta přikázání mít srov-
naná - pak se je snažit naplňovat,
aby Pán Bůh byl spokojený a my si
mohli vážit sami sebe.  
Víte, jak je Bohu, když za ním jde-
me pouze v duchu zákona - co se
musí a co nesmí? A když to nepře-
kročíme, tak je všechno OK. Jsme
studení jako led a máme pocit, že je
všechno v pořádku. Zdánlivě mů-
žeme jít jeho cestou, ale v důsledku
stejně, když žijeme pouze podle
přikázání, žijeme pouze pro sebe,
pro falešný pocit uspokojení. A
nakonec je to zbožný podvod - na
nás. Boha nepodvedeme, protože
Bůh chce naše srdce a ne naši
nevinnost – to je velký rozdíl. 

On nám v Kristu nabízí úplně jinou
cestu. On poslal svého Syna právě
proto, aby se setkal s každým lid-
ským srdcem a každému dal to, co
potřebuje. Přišel, aby se stal naším
bližním. On chce být každému z nás
tak blízko, jak je to jen možné.
Zeptal se tě někdy někdo, jak se
může stát křesťanem? Tyto texty
nabízejí nádhernou odpověď - Boží
záchranu máme na dosah.   
Záchrana v Ježíši Kristu je tak
blízko jako tvé srdce a tvá ústa.
Boží záchrana je odpovědí jeho
srdce, ne důsledkem našich dob-
rých skutků.
Slavné Boží poselství o záchraně je
třeba donést ostatním. Nestačí pou-
ze věřit, proto vyznávej Krista všu-
de, kde tě pošle. Bůh tě volá ke zvě-
stování této dobré zprávy ve tvém
okolí. Buď požehnaný službou Kris-
tu i lidem.
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Poselství k 17. neděli po sv. trojici

„Ale nyní takto praví Hospodin Stvo-
řitel tvůj, ó Jákobe, a Učinitel tvůj, ó
Izraeli: Neboj se, nebo vykoupil jsem tě,
povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty.
Když půjdeš přes vody, s tebou budu,
pakli přes řeky, nepřikvačí tě; půjdeš-li
přes oheň, nespálíš se, aniž plamen chytí
se tebe. Nebo já Hospodin Bůh tvůj,
Svatý Izraelský, jsem Spasitel tvůj.

Iz 43,1-3a
„Ale nyní..., ale teď!“ Jak slyšíme to
zvolání? S očekáváním: Od toho, čím
jsme, s čím se od včera ztotožňuje-
me, obrací naši pozornost ke změně.
K novému začátku dnes a zítra: Tak
a tak bylo (často neslavně), ale od teď
bude jinak. Nech se překvapit. Nyní
se to stane.
Na své „odkud“, na svoji zkušenost
předvídané vyšlapané cesty, kterou
míjí, navazuje člověk našlápnutím
„kam“. Ale teď, volá prorok, teď zpo-

zorněte, burcuje lid zvykající si na
kaldejské poměry: Půjdeš jinudy,
Neznámem, které není bez nebezpe-
čí. Nuže, takto praví ten, který tě
stvořil: Byl jsem u tvého počátku.
Otevřel jsem ti a otvírám účast na
bytí: Jsi díky mně. Jsi Ezau a Jákob,
dvojče. To je tvůj počátek. Z toho
jsem tě udělal, Izraeli. Z vykuka,
který se dovede postarat o sebe, jsem
tě učinil jedinečným znamením, že
to já o člověka zápasím. Boží je boj,
kde o něco jde. 
Ten příběh poznamenal tvůj krok...
(„Vzešlo mu slunce (čteme o Izraeli),
když pominul to místo Fanuel (Tvář
Boží) a kulhal na nohu svou.“ Gn
32,31)... Avšak neboj se, kulhavý
poutníče, vykoupil jsem tě. Situace
se mění, dal jsem za tebe Egypt,
Mouřenínskou zemi a Sábu. Kyne ti
svoboda. Vykroč! Jsi můj, ať hrozí

cokoli: voda?, řeky?, oheň? JÁ JSEM...
Hospodin tvůj Bůh, Svatý Izraelský,
jsem Spasitel tvůj. Chápeš?
Tolik tedy analogie ze Starého záko-
na: Jákob, ostatky Izraele v babylon-
ském zajetí, a Boží: „Hni se! Násle-
duj mne jinudy a jinam! Bez víry to
nenahlédneš, nepochopíš.“ „Kdo
přistupuje k Bohu, musí věřit, že je
Bůh, a těm, kteří ho hledají, že odpla-
tu dává“ (Žd 11,6). Pod vrstvou
toho, co vnímáš, je tajemství svaté
Boží skrytosti, a není daleko od jed-
noho každého z nás.
Víra je základem a východiskem
nadějných věcí. Je nasměrováním a
cestou k PRAVDĚ. Jsme u Ježíšova
výchozího tématu, v němž shledává
smysl svého poslání dle Mk 1,15: Ale
teď... se naplnil čas, přiblížilo se Boží
kralování. Pohni se! Čiň pokání! Věř!

jeho kralování ii. j 1,1-5.14; mt 28,16-20

Vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K niče-
mu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.                   Mt 5,13

Tento biblický verš s aktuální otázkou „Křesťan v současném světě - Jsme
solí?” byl tématem již 23. pořádání ESBU - ekumenického setkání s Biblí
a uměním ve středisku Sola fide v Janských Lázních. První ESBU se ko-
nalo v roce 1993 a od té doby se každý rok na jeden červencový týden set-
kávají příslušníci mnoha křesťanských společenství, jak reformovaných
církví, tak církve římskokatolické, aby se zamysleli nad ožehavými pro-
blémy současnosti , vyslechli si názorová stanoviska odborníků, diskuto-
vali  a hledali společná  východiska, lepší orientaci, přístupy a řešení. 
Následující biblický verš vybraného textu v Matoušově evangeliu Ježíšo-
vým učedníkům říká: „Vy jste světlo světa,” předchozí pak hovoří o jejich
tupení, pronásledování a lživém mluvení všeho zlého proti nim. Jsou to
všechno slova Kristova a jejich pravdivost dosvědčila již historie a potvr-
zuje i dění v současném světě. 
Jsme solí? Jsme světlo světa? Kristus říká, že jsme. Při pohledu na názo-
rové střety křesťanů, na nevraživost některých představitelů církve, její
elity nevyjímaje, se mnohdy dostáváme do rozpaků a vyvstávají otázky.
Nekulhá církev na obě nohy? Je solí? Není naše světlo spíše mlžením či
přikláněním se na stranu mocných a přizpůsobováním  se tomuto světu?
Jak je to s našimi soudy o sobě, o druhých, o respektu k Božímu slovu?
Stojíme vždy na straně Pravdy a Světla, či spadáme do stínu? Vzpo-
meňme jen na apoštola Petra a Kristova slova: Jdi mi z cesty satane!
Nebude po nás nakonec jako po soli, která ztratila chuť, šlapáno? Při
podobných otázkách mnohdy znejistíme. 
Je paradoxem, že tak jak tak, opravdoví křesťané byli většinou těmi, kteří
trpěli. Trpěni bývali každou totalitou právě jen, když pozbývali slanosti,
odvahy a věrohodnosti. Jako Světlo světa - samotného Krista, tak i je a
jejich světlo zhášela a stavěla pod poklopy každá diktatura, i ta církevní.
Vzpomeňme na mistra Jana Husa, Dietricha Bonhoeffera a mnohé další
opravdové křesťany a mučedníky. Stejně i zákoníci a farizeové neustále
ohrožovali Boží proroky. Dnes nabývá pronásledování  křesťanů ve světě
větší intenzity, než za doby pohanského Říma. Naši předkové měli při
nájezdech pohanů jasno a pro strach uděláno. Vydobyli nám svobodu,
díky níž se Evropa uchovala územím s křesťanskou civilizací, kde se dalo
žít lépe a volněji než např. v zemích Předního východu. Nedopustili, aby
se Evropa dostala pod nadvládu islámu. Dnes by jejich postoje nebyly
jiné. Izrael se statečně bránil každému podobnému ohrožení. V součas-
nosti prosazovaná  idea multikulturalismu očividně selhává. Přiznávají to
i naši politici. Co se stane, když naše pomoc, milosrdenství a tolerance
bude chápána jako naše slabost? Takové a jiné znepokojivé otázky se
vkrádaly do myslí přítomných účastníků. Nedivme se, těžko se jim brání
i naše většinová společnost. 
První den přednášek byli přítomní účastníci ESBU skvěle uvedeni do
problematiky křesťansko-muslimských vztahů naším odborníkem, ara-
bistou, prof. Kropáčkem. Malá jiskřička naděje dialogu mezi křesťany a

jsme solí? 

Dokončení na str. 2

Dokončení na str. 2

Poslanci z klubu TOP 09 a Starostů chtějí interpelovat
ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) kvůli vyříze-
ní žádosti o azyl 70 čínských křesťanů. Ti tvrdí, že jsou
ve své zemi pronásledováni kvůli své křesťanské víře.
Rozhodnutí o udělení ochrany trvá podle zákonodárců
dlouho, někteří Číňané na verdikt úřadů čekají už rok,
uvedl server Aktuálně.cz. Premiér Bohuslav Sobotka
(ČSSD) řekl, že prodloužená lhůta zřejmě souvisí s nut-
ností úřadů shromáždit dostatek informací.
"Pokud došlo k určitému prodloužení lhůty proto, aby
státní správa rozhodla o tom, jestli bude poskytnutá
ochrana či nikoliv, tak předpokládám, že to souvisí 
s nutností shromáždit dostatek informací o skutečných
podmínkách, ve kterých tito lidé žili," řekl novinářům
Sobotka. Dodal, že v právním státě rozhodují o azylu
úředníci, ne předseda vlády či ministr vnitra. Žádosti
jsou také podle něj posuzovány individuálně, nerozho-

duje se o skupině. "Ke všem přistupujeme stejně, je
třeba vycházet z azylového zákona," uvedl.
Jak již dříve média uvedla, pokud by ministerstvo vnit-
ra žadatelům mezinárodní ochranu udělilo, oficiálně
by tím konstatovalo, že se v Číně porušují lidská práva.
První skupinka deseti čínských křesťanů přišla podle
médií do Česka loni v září, dalších 60 v první polovině
letošního roku. Zatím nebylo rozhodnuto o žádné žá-
dosti. Křesťané z Číny čekají v zařízeních pro běžence 
v Havířově a Kostelci nad Orlicí.
Ministerstvo vnitra má ze zákona na udělení či neudě-
lení azylu lhůtu 90 dnů, kterou může prodlužovat až
na šest měsíců. Číňané v minulých letech tvořili jen zlo-
mek žádostí o azyl. Loni úřady posoudily čtyři přípa-
dy, o rok dřív 15. Křesťané v Číně patří k pronásledo-
vaným komunitám.

podle ČTK

aktuálně: POslanci chystají interPelaci kvůli azylu čínských křesťanů

Sola fide v Janských Lázních

Ohlédnutí za letOšním ekumenickým setkáním s BiBlí a uměním
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dO vatikánu Odcestuje sOcha anežky české jakO dar PaPeži
Studenti Střední průmyslové školy kamenické a sochařské z Hořic u
Jičína vytvořili sochu Anežky České, která by letos na podzim měla být
umístěná ve Vatikánu. Sochu z vyhnánovského pískovce vyrobila za
zhruba pět týdnů čtveřice studentů školy podle návrhu někdejší stu-
dentky Aleny Kubcové z roku 2012. Iniciátorkou daru této sochy, která
by měla být symbolem dialogu mezi státem a církvemi, je místopřed-
sedkyně senátu Miluše Horská. Socha byla v červnu v senátu vystave-
na, v červenci byla k vidění v rámci pouti na Velehradě a poté putova-
la po kostelích českých diecézí. Nyní bude převezena do zahrady pape-
žova letního sídla v Castel Gandolfo. Socha pro papeže je 160 centimet-
rů vysoká, podstavec na výšku měří 32 centimetrů. I s podstavcem váží
zhruba 300 kilogramů.
Anežka Česká je nejen symbolem české státnosti, ale také odpovědnosti
státu vůči nemocným, starým, sociálně slabým a vyloučeným, a v ne-
poslední řadě symbolem milosrdenství. Jako současnice a v jistém smyslu
i žačka Františka z Assisi a Kláry z Assisi je svým osudem a svým učením
blízká současnému papeži.
Nyní dokončené dílo je již sedmnáctou sochou české světice, kterou stu-
denti hořické školy vytvořili. "Máme sochu Anežky například v Arci-
biskupském paláci v Praze, v Litomyšli, Červeném Kostelci nebo napří-
klad v Chrudimi," říká ředitel školy Josef Moravec.
Současný Svatý rok milosrdenství začal loni 8. prosince v Římě. Papež
František v tento den slavnostně otevřel Svatou bránu v bazilice sv.
Petra ve Vatikánu. Řekl k tomu, že "každý, kdo tudy vstoupí (Svatou
bránou milosrdenství), bude moci zakusit lásku Boha, který potěšuje,
odpouští a dodává naději". 
Poslední Svatý rok milosrdenství, v němž mají věřící upevnit svoji víru
a najít cestu k odpuštění, měla Římskokatolická církev v roce 2000. Teh-
dy jej vyhlásil papež Jan Pavel II.

podle ČTK

z církví doma i ve světě
Otevřela se svatá skrytost, narodilo
se vám dítě. Dítě s knížectvím na ra-
meni (Iz 9,6). Čtěte ty neslýchané
tituly děcka narozeného lidem..., jak
se jeví proroku sedm set let před
Kristem.
Nyní SLOVO to tělo učiněno jest.
Stvořitel se předivně omezil. Tělem
artikuluje, co svou dušičkou du-
chovně přijmout schopni nejsme...
SLOVO, chléb živý, chléb, který
dává život světu: V plnosti Ducha
Božího pravý člověk, jehož Bož-
stvím, k němuž se vztahuje, modlí se
a vzhlíží, je Otec ve svaté skrytosti,
ON sám, Bůh s námi, Spasitel. Vě-
říme v jediného Boha, v jedinou sebe
omezující LÁSKU, v Otce, Syna,
Ducha svatého. (J 10,30; 12,44-46)
„Kraluje zblízka,“ káže Ježíš, „věřte
té LÁSCE! Svěřte se jí, otevřte se
změně, dotčeni a přemoženi její blíz-
kostí.“
Učitelé a starší lidu mají na mysli
jiného Boha, jiného krále. Dobrodiní
takové LÁSKY, jakkoli předjímané
proroky, je zaskočilo. Že Bůh sebe
dává, aby vykoupil milované stvo-
ření ze lsti a převrácenosti jeho sebe-
střednosti, jeho jáství, které přiroze-
ně, jako všechno v časnosti hyne, jim
nedochází. Pomyšlení, že LÁSKA za
cenu vlastní své bolesti vykupuje
člověka od něho samého, aby už ne-
byl sám svůj, ale změněn cele se
oddal nehynoucí plnosti Ducha a
světlu odjinud? To jim zní rouhač-
sky, ba absurdně. Příčí se jejich
monarchistickým představám. Tak
že Bůh kraluje?!
Nevěřícně zvažují, zkoumají, jenom-

že bez odevzdanosti víry k té LÁS-
CE nemůžeš. Netrefíš (Žd 11,6).
Tajemství jejího kralování z bezpo-
čtu podobenství neposkládáš. Hned
tomu, hned onomu se podobá, jak
jde život. Tak i onak Bůh kraluje 
v běhu dějů a situací: SLOVO klíčí,
kvas kypří společenství, košatí se
strom a žasneš nad perlou jedinečné
krásy... Radostí naplněn investuješ
do pokladů skrytých v poli a neděsí
tě, že rybář sítí hrne a táhne tento
svět k onomu dni.
Jako každý nástroj v orchestru má
svébytný hlas, tak každé podoben-
ství je kontrapunktem evangelia
Božího kralování v jediné lidské du-
ši, v mém a tvém srdci, v soukro-
mém životě člověka. Osobně mo-
cí LÁSKY ozvučuje duši a ducha 
(Žd 4,12), osvěcuje oči mysli k po-
znání Otce i Syna (J 17,3) v tajemství,
které není daleko od jednoho každé-
ho z nás. Odtud pak následně i spo-
lečenství církve.
Jde o růst. Klíčící může být udušeno
nebo vyhořet. („Buďte činitelé SLO-
VA a ne posluchači toliko, oklamá-
vajíce sami sebe.“ Jk 1,22) Boží kralo-
vání je osobním duchovním růstem,
činěním ovoce, zaměstnáním služ-
bou Králi.
Jsme na jeho poli, v jeho vinici, hos-
podaříme jeho statky v osobní odpo-
vědnosti za svěřené hřivny. „Roste-
me všemožně v toho, který je hlava,
totiž v Krista?“, (Ef 4,15), nebo se jen
placatíme časností v jakési čekárně
na budoucnost?
Dokonáno jest, abys mohl odstarto-
vat, káže Pavel. Nepřišli jsme k hoto-
vému: „Jako jsi mne poslal na svět

(Otče), tak i já jsem je poslal na svět a
posvěcuji sebe samého za ně, aby 
i oni byli posvěceni v PRAVDĚ“ 
(J 17,18.19). Artikulujeme dost sro-
zumitelně své svědectví PRAVDĚ?
Týká se nás přece jeho vyvolení a
postavení do služby, abychom šli 
a ovoce přinesli, které by zůstalo 
(J 15,16). „V tom bývá oslaven můj
Otec (říká Ježíš před smrtí), když
ovoce nesete mnohé a budete moji
učedníci“ (J 15,8). Amen.

Modlitba:
Pane Bože, Otče náš v Pánu Ježíši Kris-
tu, od tebe máme schopnost myslet, od
tebe je nadání ke tvůrčí volnosti. Mnohé
svěřuješ naší svobodě. Užíváme tvých
darů v krátkosti svých všedních dní, žel,
jen občas uchváceni vděčností. Většinou
spíše samozřejmě a bezděky přistupuje-
me k životu po svém...
Otevřel jsi nám přístup k sobě. Uvěřili
jsme v tebe, jak jsi se nám přiblížil v
Kristu, abychom sebe i jiné vyvarovali
převrácenosti a zlého v sobě: chyb, blou-
dění, zmatku a zahynutí. Neobejdeme se
bez tebe. Znovu jsme tady, abychom si
upřesnili orientaci. Uvědomili si a vy-
znali, co tě při nás trápí i čím a jak se
ucházet o tvé zalíbení. Co ti budeme líčit
o svých situacích! Ty je znáš. Znáš také
naše srdce, jeho lest a nestatečnost. Ro-
zumíš i tehdy, když sami sebe nechápe-
me..., a tak se k tobě utíkáme, Předivný
rádce. Přidej, prosíme, ochotu i odvahu
podle tvé rady se zařídit.
Děkujeme ti za tvé slovo a za společen-
ství, kdy býváš mezi námi. Osviť, prosí-
me, oči naší mysli a provázej nás cesta-
mi tohoto dne i vždycky... Amen.

Samuel Jan Hejzlar

jeho kralování ii. j 1,1-5.14; mt 28,16-20
Dokončení ze str. 1

jerOným klimeš: 
křesťanství, vztahy a sex
Nejnovější kniha známého českého
psychologa Jeronýma Klimeše nese
podtitul „Na útěku od sebe k tobě a
od tebe k sobě". Trochu to připomí-
ná hořký anglický bonmot: „Man-
želství je zvláštní instituce. Ti, kteří
jsou vně, chtějí dovnitř, a ti, kteří
jsou uvnitř, chtějí ven." Jenže tento
poněkud cynický výrok už u nás
přestává platit, a pravděpodobně
přestává platit už i v Anglii. Dnes je
stále více těch, kteří dovnitř nechtějí.
Ono totiž vybudovat dobré a funkč-
ní manželství je docela dřina a je to
velice riskantní podnik. 
Jeroným Klimeš je nejen vtipný, ale i
realistický, a v průběhu své knihy na
to opakovaně upozorňuje. Přesto je
jeho kniha povzbudivá. Ukazuje
totiž cestu, jak se vyhnout nejrůzněj-
ším vztahovým karambolům. Je
znát, že Jeroným Klimeš v průběhu
svého osobního i profesního života
posbíral obrovské bohatství zkuše-
ností. Nicméně tyto zkušenosti by
samy o sobě nestačily na to, aby na-
psal tuto užitečnou knihu. Jeroným
Klimeš je katolický křesťan, který
dokáže čerpat jak z Bible, tak z cír-
kevní tradice. Evangelikály upozor-
ňuji předem, že ne se všemi Klime-
šovými přístupy budou souhlasit.
(Ostatně ani katolíci patrně nebu-
dou srozuměni se vším, co Klimeš
píše.) Přesto občas vynese z pokla-
du Písma nějakou velmi objevnou
pravdu a je zřejmé, že to má z vlast-
ního uvažování nad biblickým tex-
tem, nikoli odposlouchané z něja-
kého kázání.
Kniha je vyšperkována jednak nej-

různějšími příběhy ze života (a 
z Klimešovy praxe), jednak spous-
tou statistik a grafů, z nichž Klimeš
někdy dělá lakonické, leč opodstat-
něné závěry: „Pokud [pár] z jakého-
koli, byť i rozumného důvodu ...
oddaluje děti, fakticky se rozhoduje
pro rozchod" (str. 33). A později se 
v knize k tomuto tématu vrací:
„Člověk si nemůže hezký neplodný
vztah svévolně protáhnout o deset
let. Může to pravda zkusit, ale sta-
tistiky i zkušenosti ukazují, jak
malou bude mít šanci na úspěch"
(str. 166).
„Náboženská víra ovlivňuje stabili-
tu vztahu jen tehdy, jestliže se jedná
o aktivně praktikující věřící v rámci
nějaké církevní komunity... 
Víra má vliv na stabilitu vztahu pou-
ze u vztahů reprodukčních (tj. mají-
cích děti - doplňuje D. D.) Zvyšuje
poločas rozpadu [manželského vzta-
hu] o přibližně deset let oproti vzta-
hům nevěřících" (str. 37). 
„Každé dítě zvyšuje stabilitu ro-
diny přibližně o deset let" (str. 45).
Klimeš na praktických příkladech
ukazuje, proč Bible rozvod zapoví-
dá. Ono je totiž snadné se „papíro-
vě" rozvést, nicméně emocionálně je
to téměř nemožné: „Rozchodem
[manželé] přicházejí o všechno dob-
ré, ale všechno zlé spolu nesou až do
smrti, ať chtějí či ne" (str. 39).
45 stran své knihy věnuje Klimeš
rozboru Desatera a jeho aplikaci na
partnerské vztahy. Po přečtení této
části jsem si řekl, že udělám něco, co
nyní realizuji: Že doporučím tuto
knihu za povinnou četbu pro všech-
ny pastory. Katolík Klimeš v ledas-
čem kritizuje povrchnost katolické

zpovědní praxe (ačkoli, ostatně stej-
ně jako já, považuje alespoň něja-
kou zpovědní praxi za lepší mož-
nost než žádnou). Ledacos z toho,
co říká o zpovědi, platí pro mezi
evangelikály běžné domácí skupin-
ky, které v určitých ohledech hrají
stejnou úlohu, jakou má katolická
zpověď. Ze své praxe si dovolím
říci, že dobrá katolická zpovědní
praxe je lepší než povrchní skupin-
ka. Ovšem skutečně funkční domá-
cí skupinka je to nejlepší, co v tomto
ohledu znám. 
Klimeš nejen nezatajuje, ale jasně
zdůvodňuje a statisticky dokládá, že
sledování špičkové kariéry nelze
skloubit se zdravým manželstvím a
zdravou rodinou, jakkoli se nám
postmoderní ideologie snaží namlu-
vit opak: „... muž, který chce mít
funkční rodinu, musí odkrojit veli-
kánský kus své kariéry a položit ji na
oltář rodiny jako celopal" (str. 82). 
Byl jsem velmi potěšen, když jsem u
Klimeše četl spoustu mouder a po-
zorování, která znám zejména z knih
o vnitřním uzdravení, vydávaných
Návratem domů. Jsou často vyjádře-
ny poněkud odlišným slovníkem,
nicméně hovoří o tomtéž. Abych
uvedl alespoň jeden příklad: „Sebe-
lítost je droga, a aby si člověk mohl
této drogy dopřávat, musí deformo-
vat své vidění reality. Cena za poži-
tek sebelítosti je lež sobě samému"
(str. 145). 
Klimeš vícekrát prokazuje, jak
zhoubná je zásada „postmoderně
svobodných" lidí: „Nikdy nedělám
nic, na co nemám náladu." Naopak
pregnantně a realisticky říká napří-

Dokončení na str. 3

muslimy Charta ekumenica žel po 11. září 2001 byla ohrožena. Nastoupila
válka proti terorismu, vpád do Iráku a dalších zemí. Následně se objevi-
lo vzedmuté nadnárodní hnutí islámu s bojovými nesmiřitelnými odno-
žemi rozptýlenými po celém světě. Nadcházející století chápe toto hnutí
jako příležitost k přechodu od defenzivy k ofenzivě islámu s jeho násled-
nou dominancí. Evropa by uvítala rovnoprávnost, vstřícnost a toleranci ke
křesťanům v arabských zemích, jaké se snaží sama uplatňovat na svém
území. To se však nekoná. Jsme spíše svědky velikého barbarství a utr-
pení. Jordánsko naproti tomu zůstává centrem dobrých islámských ini-
ciativ. Přítomný Jan Talafant účastníkům blíže ozřejmil pozadí přijímání
křesťanských uprchlíků z Iráku u nás. Překvapilo a zklamalo, že někteří
z uprchlíků vypovídali před novináři jinak než v soukromí. Přestože při-
šli o své nejbližší, pronásledování svých rodin islamisty odmítali. Někteří
pak opustili naši republiku a odjeli do Německa. Důsledkem toho všeho
je, že mnozí potřební a na životě ohrožení iráčtí křesťané se již k nám do
bezpečí nedostanou. Jak víme, projekt o jejich přijetí do Česka byl ukon-
čen. Max Kašparů rozprávěl o emocích a strachu. Podotkl, že křesťan bez
smyslu pro humor není křesťan. Křesťanská láska však není o emocích,
ale o odpovědnosti za toho druhého, je o vůli. Konstatoval mimo jiné, že
dnešní mladá generace je jak kapitán na lodi, který zná pravidla plavby a
techniku řízení, ale nezná přístav, kam pluje. Podobá se bludnému Ho-
lanďanu, navíc těžko rozlišuje mezi dobrem a zlem, krásou a ošklivostí,
pravdou a lží. Chce okamžitou radu a rychlé řešení. Jan Sokol vyzdvihl
vlastnosti soli, která je dnes  považována za doplněk stravy a ochucení. Je
však prostředkem konzervujícím, bránícím rozkladu a plísním. Konzer-
vovat znamená uchovávat hodnoty - ne jejich popel, ale oheň. Nemáme
konzervovat prostě jen to, co je památkou. Sůl a kvas jsou jen přídavky
do jídla, samy se nedají požívat, nejsou jídlem a těstem. Problém křesťa-
nů je, že se sami udělali těstem. Náš smysl a užitek je v tom, jak působí-
me na své okolí. Máme těšit a starat se o druhé lidi. Miloš Rejchrt řekl, že
hodnota je věc, pro kterou stojí za to trpět. Poznamenal, že pro nevěřícího
naše hodnoty hodnotami nejsou. Morálka se časem mění. Kdysi byla vy-
soce hodnocena čest, dnes nad tím mávneme rukou. Viditelnost dobrých
skutků být musí, ne však jako reklamní zviditelňování rozmanitých
sponzorů . Existují dobré skutky pomoci bližnímu, které mají zůstat dis-
krétní. Dnešní doba nepřeje pozornému naslouchání a klipovitý životní
styl přispívá k rozdělení hodnot. Obrácení znamená, že porovnáváme své
názory s Kristovými. Zdůraznil problém informovanosti a pravdy. Špat-
ným rozhodnutím na základě špatných informací přispíváme ke zlu. 
V týdenním programu ESBU promluvili i další pozoruhodní řečníci.
Uskutečnil se i jednodenní výlet po stopách bratří Čapků a výstava drá-
saných pastelů malířky a karikaturistky Marie Plotěné. Na koncertě na
ojedinělé dobové hudební nástroje vystoupili členové skupiny Soli Deo
s historickými středověkými skladbami. Večer vznikaly mnohé nefor-
mální skupinky, kde se dále diskutovalo, promítaly se filmy, sdílely po-
znatky a zajímavé snímky. Program ESBU provázeli svými biblickými
úvahami přítomní duchovní evangelické, husitské a římskokatolické
církve. Na závěr byla sloužena ekumenická bohoslužba v místním evan-
gelickém kostele a uskutečnila se i tradiční, vítaná a očekávaná garden
party. Účastníci ESBU se domluvili na datu dalšího setkání v příštím roce
a opouštěli Janské Lázně s pocitem vděčnosti  Bohu a všem přednášejícím
i organizátorům letošního bohatého, přínosného a podnětného společné-
ho týdne. 

Marie Plotěná

jsme solí?
Dokončení ze str. 1

naše recenze 
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Pokračování z minulého čísla

Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá
na svého bratra, bude vydán soudu; kdo
snižuje svého bratra, bude vydán radě;
kdo svého bratra zatracuje, propadne
ohnivému peklu (Mt 5,21-22 ). Kázání
na hoře pokračuje: Když neseš svůj
dar na oltář a vzpomeneš si, že tvůj
bratr má něco proti tobě, tak se las-
kavě prvně běž smířit. I tato souvis-
lost je zde aktuální: Člověk se musí
smířit, než může předstoupit před
Hospodina, respektive zažít jeho
přiblížení. Ale zaznívá zde i další
motiv z kázání na hoře: Nesuďte,
abyste nebyli souzeni. Neboť jakým sou-
dem soudíte, takovým budete souzeni, a
jakou měrou měříte, takovou Bůh namě-
ří vám (Mt 7,1-2). Všechny tyto moti-
vy jsou zde na dosah ruky, ale přece
ne tak, že by na ně Jakub výslovně
odkazoval. Je to přetlumočení, které
se velmi přesně trefuje do intencí ká-
zání na hoře, aniž by Jakub měl po-
třebu citovat a dovolávat se autority.
Jk 4,11b Kdo uráží bratra nebo soudí
svého bratra, uráží zákon a soudí zákon.
Tato věta nemá v evangeliích pří-
mou analogii, ale obsahově velice
přesně odpovídá Ježíšově myšlence,
že naplněním Zákona je milosrden-
ství. Zákon tady není od toho, abys-
te podle něj soudili. Přestože právě
to je naše docela běžná představa: že
Zákon je od toho, abychom podle
něj soudili. Tak ho chápe sekulární
svět, který nemá zákony na to, aby
podle nich žil, nýbrž aby podle nich
soudil. A tak ho – paradoxně ještě
radši – vnímají zbožní moralisté,
kteří mají zákon na to, aby podle něj
soudili – ty druhé. Jakub jim řekne
provokativní, ale velice ježíšovskou
myšlenku, že zákon vůbec není na to,
abyste podle něj soudili bratra. Zá-
kon je na to, aby ho před vámi chrá-
nil. A zejména před vašimi soudy.
Jedině tak dává smysl věta: Kdo uráží
bratra, uráží zákon, kdo soudí bratra,
stává se soudcem zákona. Zákon –
aspoň ten Boží – zásadně není v ru-
kou (lidského) soudce, nýbrž na
straně souzeného. Skoro až zástup-
ně na jeho místě. 
Jk 4,11c Jestliže soudíš zákon, pak nejsi
žádným vykonavatelem zákona, nýbrž
(právě jen) jeho soudcem. Tato věta zní
trochu jako tautologie: Jestliže sou-
díš zákon, jsi jeho soudcem. Ale ve

skutečnosti přesně vystihuje kritizo-
vanou pozici. Ti, které tady Jakub
kritizuje, se považují za vykonavatele
zákona (většina soudců se považuje
za vykonavatele zákona). V případě
křesťanů je to strašlivá úchylka:
myslet si, že činí zákon, tím že ho
berou jako klacek na jiné a soudí
podle něj jiné. Jakub říká něco, co by
mělo znít jako samozřejmost, ale
není: Jestliže soudíš zákon, nejsi jeho
vykonavatelem, nýbrž právě jen
soudcem. Jestliže podle zákona sou-
díš, povyšuješ se nad Zákon, proto-
že Boží zákon ti nedává právo sou-
dit bližního. 
Jk 4,12 Jeden je totiž Zákonodárce i
Soudce, který může spasit i zahubit. A
ty jsi kdo, že soudíš bližního? Ten jeden
Zákonodárce i Soudce je samozřej-
mě Bůh. Jakub to nedořekne, ale je to
dostatečně jasné. Nedořekne to pro-
to, že se teď obrací na zbožného mora-
listu, který rád soudí. Jako by mu dal
otázku: Jenom jeden je zákonodárce
i soudce. Myslíš si, že jsi to ty? Ty jsi
kdo, že mu fušuješ do řemesla? Ja-
kub pak dořekne zásadní rozdíl 
v naší a Boží soudcovské kvalifikaci:
Ten jeden totiž dokáže spasit i zahu-
bit. Soudit má právo ten, který doká-
že spasit. A ty, člověče, kdo jsi, že si
to osobuješ? 
Jk 4,13-16 A nyní vy, (nebo: a teď pojď-
te vy) kteří říkáte: Dnes nebo zítra se
vypravíme do toho a toho města, budeme
tam rok obchodovat a vydělávat – a kteří
přitom neznáte ani příští den, jaký bude
váš život. Jste jako pára, která se na
chvilku ukáže a hned zase zmizí Místo
toho byste měli říkat: Jestli Pán bude
chtít, budeme žít a budeme dělat to a
ono. Teď se vychloubáte svou marnivos-
tí, ale každá taková chlouba je špatná.
Bezprostřední návaznost na před-
chozí verše zde není příliš jedno-
značná, ale přece jen je zde aspoň
určitý náznak, který stojí za to zmí-
nit. Totiž: že by to byla další variace
na téma Bůh se pyšným protiví. Bůh
neslyší na aroganci. Jakub mluví zřej-
mě o bohatých lidech (nebo aspoň o
tom, že předpokládají zisky), mluví
o tom, že budou obchodovat a že si
dělají plány – jakýsi podnikatelský
záměr nebo jak bychom to dnes na-
zvali. Dělají si plány na léta dopředu
– a přitom přece člověk neví, co 
s ním bude zítra. Klíčový je však
verš 15: Místo toho byste měli říkat:
Jestli Pán bude chtít, budeme žít a bude-
me dělat to a ono. Říkává se mu condi-

tio jacobaea – jakubovská podmínka.
Bez tohoto verše bychom celý oddíl
nejspíše chápali plošně jako výpad
proti bohatým – nebo specifičtěji: vý-
pad proti obchodníkům a obchodo-
vání. A také proti plánování na roky
dopředu – když přece nevíme, a
dosti má den na svém trápení. Verš
15 to však rozřeší jinak. Říká totiž,
jak by to mělo být správně. A říká to
tak, že vůbec nekritizuje jejich bohat-
ství. V conditio jacobaea nepadne ani
slovo o tom, zda mají nebo nemají
být bohatí. Že budou obchodovat, to
dokonce předpokládá. A to, že bu-
dou dělat plány klidně i na léta
dopředu, to vlastně také. Conditio
jacobaea k tomu vlastně jen dodává:
Příští rok si plánuji tam a tam, budu
dělat to a to – ale nezávisí to na mně.
Možná také budu úplně jinde nebo
nebudu vůbec. A nejen, že to nezá-
visí na mně (protože rizikové fakto-
ry jsou různé), ale přímo vyznávám,
že to závisí na Bohu. Následující
verš 16 k tomu dodá: A vůbec, proč
se těmi svými plány vlastně vytahu-
jete a chvástáte?! Co tedy po nich
Jakub vlastně chce? Určitě ne to, aby
každou druhou větu opentlili zbož-
nou frází, že dá-li Pán. Spíše než bo-
hatství samotné kritizuje pocit důle-
žitosti, který na bohatství a úspěchu
zakládáme. Připomeňme si znovu
ten houževnatý předsudek, že zbož-
nému Pán Bůh pomůže k úspěchu,
takže zbožný rovná se úspěšný a
úspěšný rovná se zbožný. Představ-
me si k tomu složení sborů, do kte-
rých Jakub píše, tak, jak je můžeme
vytušit třeba z Jk 2,1-3: Jsou zde
chudí, ale občas i někdo bohatý,
obyčejní, ale občas i někdo význam-
ný; ale na těch několika zámožněj-
ších a významných celý sbor závisí –
finančně, a možná i společensky.
Když si to všechno dáme dohroma-
dy, máme před očima docela živý
obraz těch několika důležitých a
úspěšných, kteří jsou na svůj úspěch
patřičně hrdí, protože ho přece mají
od Hospodina, a tak se ve shromáž-
dění nechávají slyšet, co teď plánují a
jak příští rok pojedou támhle, a vy-
dělají tam tolik, a pak to investují
onde… Jakub jim na to říká: Dodejte
hezky pokorně, že to vůbec nezávisí
na vás. A raději úplně mlčte a ne-
chvástejte se. Žijeme jenom z milosti
(což si ten chudý uvědomuje snad-
něji).

Pokračování příště

Bláznovství víry podle jakuba
Ježíš řekl zástupům: "Když pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned
říkáte: `Přijde déšť´ - a bývá tak; a vane-li jižní vítr, říkáte: `Bude vedro´ -
a bývá. Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze; jak to, že
nedovedete rozpoznat tento čas?” L 12,54-56
Biblická zpráva o stvoření ukazuje, že člověk má své životní prostředí obdě-
lávat a střežit. K životnímu prostředí patří i klima. V minulém roce došlo 
k dvěma světově významným událostem, které nám naši spoluodpovědnost
za klima připomínají. První z nich je vydání "ekologické" encykliky Lauda-
to si' s podnázvem O péči o společný domov, druhou prosincová pařížská
klimatická konference (byla zahájena 30. listopadu). Ve zmíněné encyklice se
papež František obrací nejen k římským katolíkům; jejími adresáty jsou
všichni křesťané, ba v určitém smyslu všichni lidé. Zájem a péče o životní
prostředí - o náš časný společný domov - je všelidskou záležitostí. Týká se 
i klimatu. I do jeho vývoje člověk svou činností zřejmě zasahuje. Jak se 
k této skutečnosti my lidé z nejrůznějších zemí postavíme, to bylo tématem
prosincové pařížské Konference OSN o klimatické změně.
Zemské klima se mění. Pro lidský život se stává méně příznivým. Může za
to člověk či nikoli? Pakli ano, do jaké míry? To jsou otázky, které v plnosti
zodpovědět nedokážeme. Nicméně změny klimatu jsou takové, že vysvětlo-
vat je aspoň zčásti jako důsledek lidské činnosti se přímo nabízí: spalování
fosilních paliv produkuje skleníkový oxid uhličitý, intenzívní chov dobytka
je zdrojem skleníkového metanu, masivní odlesňování v tropických oblas-
tech spolu s rozšiřováním ploch nepropustných pro vodu způsobených pře-
devším dopravními stavbami, hospodaření s lesy a půdou způsobující osla-
bení retenčních vlastností terénu atd. Popírat zde lidský podíl a odvolávat
se na skutečnost, že ke klimatickým změnám docházelo i v době, kdy člověk
na Zemi ještě nežil, znamená vyhýbat se odpovědnosti. 
Pařížská konference skončila. Těžko lze jednoznačně říci, zda úspěšně či
neúspěšně. Jejím úžasným pozitivem je, že na ní došlo k celosvětové dohodě.
To v dnešním rozhádaném světě plném napětí a hrozeb je už samo o sobě
ohromné vítězství. Na druhé straně dohoda je váhavá, neurčitá, málo kon-
krétní. Hlavní cíl je vyjádřen pomocí problematického kritéria, jímž je vývoj
globální průměrné teploty, přičemž "kontrolním rokem" je rok 2100, který 
z hlediska délky lidského života, resp. jeho aktivní části je hodně vzdálený.
Jako problematické se ono kritérium jeví především proto, že i když člověk
velice pravděpodobně má velký podíl na současném růstu globální teploty
Země, nemá tento proces plně v rukou, na klima působí i jiné faktory, a tak
stanovený cíl může budit vzpomínky na raně komunistickou píseň, v níž se
zpívá "Poručíme větru, dešti ...". 
Účastníci pařížské konference se shodli na tom, že je třeba něco dělat pro
zastavení nepříznivého vývoje klimatu. To je dobrá zpráva, nicméně ono
"něco" zůstává příliš nekonkrétní. Přítomní politici přitom zřejmě nemysle-
li na to, že by už oni sami měli vyvinout úsilí orientované žádoucím směrem
a nenechávat jednání až svým nástupcům. A tak záhy po skončení konfe-
rence pokračovala v naší zemi diskuse o prolomení těžebních limitů v Ús-
teckém kraji, mluvilo se o nové vzletové a přistávací dráze na pražském
Letišti Václava Havla, v souvislosti s návštěvou čínského prezidenta v Pra-
ze se objevily úvahy o tom, jak se bude mezi ČR a Čínou více létat - zkrát-
ka se stále připravují další a další záměry směřující proti zmírnění klima-
tických změn a jejich důsledků. 
Slova a skutky nejsou v souladu. S hrozbou globálního oteplování si tak
uvědomujeme další vážnou hrozbu, a tou je život ve lži. Mezi proklamace-
mi a činy leží propast. Je naděje na zlepšení? Otázky tohoto typu přesahují
hranice politiky a klimatologie; zasahují i do teologie, do oblasti víry. Nejde
jen o to, zda je změna trendu fyzikálně možná, ale - a především - zda jsme
my lidé s to své chování změnit, zda jsme s to na svět v širokém smyslu slova
se dívat a vnímat jej jinak než prostřednictvím krátkozrakého egocentrismu
a chamtivosti, zda se vůbec může změnit celkové nastavení společnosti 
s kultem spotřeby a materiálního růstu. Taková změna je nutná - to potvr-
zuje celý průběh pařížské konference, byť její mlhavé závěry nutnost této
změny poněkud zlehčují a zamlžují. Ty spolu se zkušenostmi s lidským cho-
váním mohou vést až k pochybnostem, zda taková změna je vůbec možná,
tedy zda určitý kolaps není neodvratitelný. Bohu na jeho díle, tedy i na pla-
netě Zemi, záleží. On dal člověku svobodnou vůli. Člověk se může rozhodo-
vat, může jednat, může se modlit. "Velkou moc má vroucí modlitba spra-
vedlivého," píše ve svém listě apoštol Jakub (5,16) . V modlitbě Páně se mod-
líme Buď vůle tvá (Mt 6,10). Modlit se za uskutečňování Boží vůle je tedy
smysluplné.  Člověk je stvořen k Boží podobě. Angažovat se ve prospěch Bo-
žího díla, tedy i ve prospěch světa, ve prospěch přírody, patří k poslání člo-
věka. Týká se to myšlenek, vyřčených i nevyřčených slov, činů, životního
usilování. Práce na dobrém Božím díle se tak účastní i ti, kdo se za křesťa-
ny výslovně nepovažují, avšak činí dobro, plní Boží vůli, podílejí se na vzdě-
lávání jeho stvořitelského díla. I oni se svým životy připojují k modlitbám
Kristových následovníků, k slovům Buď vůle tvá. 
Bez přestání se modlete, píše Pavel do Filipis. Modlete se celými svými živo-
ty - slovy, myšlenkami, jednáním, snažením, usilováním, modlete se i svými
vztahy. To platí i nám. Záleží na naší věrnosti, na naší opravdovosti, na
našich modlitbách. Současný svět je zmítán mnoha problémy; klimatická
změna je jedním z nich. Písmo svědčí o tom, že svět jako celek je krásný a har-
monický. To špatné do něj přináší lidský hřích. Ježíš Kristus přišel na svět a
položil svůj život proto, aby z něj tíhu lidského hříchu sňal. Naděje na žádou-
cí změnu zde je; přináší ji evangelium. Ježíšův hodnotový systém vede k roz-
hodování, které je šetrné a ohleduplné k celému stvoření, a které tedy odpoví-
dá i cílům z Paříže. A tak i loňská pařížská konference se může stát výzvou
k věrnosti Kristu, k pevnému spočinutí na jeho cestě, která je cestou pravdy a
lásky, která tak znamená ohleduplnost k tomu, co Bůh stvořil, tedy i ke kli-
matickému systému. A může se stát i pozváním na tuto cestu těm, kdo se pro
následování Krista ještě nerozhodli a přitom vidí, že změna je nutná.

Jiří Nečas
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klad toto: „To, co dramaticky zvyšu-
je výkonnost člověka, je především
ochota fungovat v nepříjemných sta-
vech. Nikoli tedy rychle číst, ale číst
alespoň půl hodiny denně..." (str.
154). Na jiném místě mluví i o tom,
co nám k takovému „fungování v
nepříjemných stavech" dává sílu:
„Věřící, jestliže budují Boží králov-
ství, jsou schopni fungovat nejen za
příjemné nálady a v nadějných situ-
acích, ale i v zoufalých stavech a za
mizerné nálady, když následují
Krista na cestě kříže" (str. 118). 
Klimešovu knihu velice doporučuji
nikoli proto, že bych souhlasil úplně
se vším, co píše. Doporučuji ji, pro-
tože celé řadě lidí, kterým vztah ne-
funguje, může osvětlit, proč. A veli-
ce může pomoci lidem, kteří se vě-

nují pastorační službě. Klimeš, na
rozdíl ode mě, nevěří na zázraky.
Přesněji řečeno, varuje před očeká-
váním, že právě ten váš případ bude
určitě jiný, než nám říkají statistiky.
Rozhodně ale nezatajuje potřebu
umírání sobě samotnému, potřebu
Ježíšova kříže. Naopak, jsem nadšen
z toho, jak své pojetí křesťanství, 
s nímž nemusíme plně souhlasit, je-
muž však rozhodně nemůžeme
vyčítat povrchnost, prezentuje v kni-
ze, kterou bude nepochybně číst i
řada nevěřících. Mluví srozumitelně
a rozhodně se „nestydí za evangeli-
um" (Ř 1,16). A jsem si jist, že nikdo
z těch, kdo prosazují sexuální revo-
luci a „boří tabu", by nebyl schopen
sepsat takto hlubokou, ucelenou a
konsistentní knihu. Při čtení nabývá-
te stále větší jistoty, že Klimeš rozu-

mí teorii, ale že své pojetí rovněž
vyzkoušel v praxi. Proto nedává pla-
né sliby, proto je někdy až brutálně
otevřený, ale proto je schopen mno-
hým ukázat cestu. A počítá s tím, že
ne každý se jeho radami bude řídit.
V tomto bodě patrně jak psycholog,
tak pastor mnohdy zakouší tutéž
frustraci, když musí pozorovat, jak
někdo sice radu vyhledává, ale na-
konec si stejně poradit nedá a stále
znovu optimalizuje cesty k cíli neve-
doucí. 
A konečně ještě jedna pochvala:
Klimeš umí podávat pravdu humor-
ně, ale jeho humor pravdu ani v nej-
menším nedevalvuje. 
Knihu vydalo letos nakladatelství
Novela bohemica. Má 270 stran a
prodává se za 278 Kč.

Dan Drápal

Ohlédnutí za pařížskou
konferencí o klimatu

Dokončení ze str. 2

naše recenze 



Listy M. Jana Husa

94. václavu z duBé a janu z chlumu

Moji nejvzácnější dobrodinci a obránci pravdy! Napomínám vás pro
srdce Ježíše Krista, abyste již opustili marnosti tohoto světa a sloužili
věčnému králi Kristu Pánu2). Nedůvěřujte knížatům, synům lidí, v kte-
rých není spasení, protože lživí a klamající synové lidí dnes jsou, zítra
zahynou. Bůh však trvá na věky, který má služebníky ne pro svou po-
třebu, ale k prospěchu svého lidu, co svým služebníkům slíbí, to dodr-
ží; o čem řekne, že dá, to splní, nikoho neoklame příslibem bezpečného
průvodu; žádného věrného sluhu od sebe neodhání, protože říká: „Kde
jsem já, tam bude i můj služebník." Ten Pán činí kteréhokoliv svého
sluhu pánem všeho svého jmění, dává mu sám sebe a všechno s sebou,
aby bez veškerého zármutku, strachu, ano bez jakéhokoli nedostatku
měl všechno a mohl se radovat se všemi svatými neskonalou radostí.
Blaze služebníku, kterého by Pán nalezl, že bdí! Blahoslavený sluha,
který s radostí přijme takového krále slávy. Tomu králi tedy v bázni
služte, nejlaskavější páni, a on vás - doufám - nyní ve své milosti dopro-
vodí do Čech s vaší spásou a potom do věčného života slávy. Buďte
zdrávi!
Myslím, že toto je pro vás poslední list, protože zítra, jak doufám, bu-
du3) hroznou smrtí očištěn od hříchů v naději Ježíše Krista. Co4) mne
potkávalo v této noci, nemohu psát. Zikmund všecko vykonal podvod-
ně. Kéž ho Bůh ušetří, a to jenom kvůli vám; i vy sami jste slyšeli hlas,
jaký pronesl. Prosím, nemějte žádné podezření o věrném Vítovi5).

94. 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.

94. Václavu z Dubé a Janu z Chlumu.1)
R. 1415, na konci června. (1415, 26. června.)

V domnění, že píše poslední list, napomíná Hus své příznivce, aby opustí-
ce službu zemských králů, králi nebeskému sloužili, kterýž neklame a své
sliby dodrží; i oznamuje, že Zikmud všecko podvodně vykonal.

1) Tom. 583. 2) Viz list 82 pozn. 2. 3) Viz list 93. pozn. 5., anebo tak, že vejde
do života věčného. 4) Zda snad děšení nějaké následkem snů, viz list 93, neví
se. 5) Viz č. 72. pozn. 3. (= o němž ničeho mimo jméno nevíme; patrně zpro-
středkoval dodání listu).

Letošní rok vyhlásil papež Fran-
tišek rokem milosrdenství. Na
celém světě se otevírají brány ka-
tedrál, chrámů i kostelíků všem
poutníkům, kteří touží symbolicky
prožít Boží milosrdenství. Církev
československá husitská se k tomu-
to roku přidává jednou takovou
branou. Bude to brána kostela Jana
Husa a Jeronýma Pražského v Mi-
rovicích, na jejímž otevření máte
možná zásluhu také vy.
(Pozn. red.: Loňský předvelikonoč-
ní čas byl totiž pro obyvatele Miro-
vic a především pro mirovickou
náboženskou obec Církve českoslo-
venské husitské dramatický. Od
úterý 31. března odpoledne až do
rána 1. dubna, po devatenáct hodin,
bojovali profesionální a dobrovolní
hasiči s ničivým požárem kostela, 
z něhož po uhašení zůstaly jen
obvodové zdi.)
Po roce a čtvrt se rekonstrukce mi-
rovického kostela blíží do finále.
Věž už zdobí nový kalich od pana
Ondřeje Doležala a nová omítka
vítá vjíždějící do Mirovic směrem
od hlavní silnice Praha - Písek.
V prvním patře fary už letos vznik-
nou pokoje pro hosty centra du-
chovní obnovy. Dolní prostory bu-
dou zaměřeny na setkávání, rozho-
vory, psychoterapii, přednášky a
duchovní cvičení. Plán vybudování

ekumenického centra zraje v Plzeň-
ské diecézi Církve československé
husitské již dlouhou dobu a datum
jeho otevření se blíží . "Toto místo
by mělo být otevřeno hostům i na
několikatýdenní pobyty k urovnání
osobních krizí, vyrovnávání se se
ztrátou blízkého člověka, s rozvo-
dem, hledání nové cesty po pro-
puštění z psychiatrické léčby atp.,"
říká Filip Štojdl, duchovní mirovic-
ké náboženské obce a plzeňský bis-
kup. 
Centrum bude poskytovat křesťan-
ské zázemí všem lidem, křesťanům
různých vyznání i nevěřícím. A to
nejen proto, že v Mirovicích eku-
mena skutečně funguje. Římskoka-
tolický farář, páter Hovorka, byl
první, kdo přišel a dal nám klíče 
od svého kostela. Bez řečí, otázek,
smluv, písemných dohod, plateb,
záloh atd. A tak máme od března
2015 klíče od katolické fary, kde 
se scházíme k pravidelným boho-
službám, konáme zde křty, svatby 
i pohřby. I tato podpora pro nás
hodně znamená - láska, naděje i ví-
ra najednou dostávají jasnější kon-
tury. Bohu díky za opravdové křes-
ťanství. Je krásné zažívat na vlastní
kůži opak toho, o čem se v dnešní
době často mluví.
Dalším z důkazů ekumenické sou-
náležitosti je to, že podpora přichá-

zí napříč křesťanským spektrem – 
z farností římskokatolických, sborů
evangelických a v neposlední řadě
z náboženských obcí Církve česko-
slovenské husitské, z jednotlivých
diecézí i ústřední rady. Víme, že to,
co dorazí na účet spojený s obno-
vou kostela, může chybět jinde –
snažíme se, aby každý dárce viděl
svůj dar účelně vynaložený. Více
informací naleznete na webu miro-
vické farnosti.
Od požáru kostela 31. března 2015
uplynul rok a čtvrt. Rok a čtvrt in-
tenzivní práce, plánů, shromažďo-
vání finanční podpory, modliteb.
Stále však scházejí prostředky na
dostavbu některých důležitých čás-
tí fary (cca 3 miliony korun). Pro-
síme vás tedy o podporu! Vyberte
si tričko v diecézním e-shopu, poš-
lete nám dar na transparentní účet
č. 2400390238 / 2010, nebo přijďte
ve středu 28. září 2016, kdy budeme
kostel za přítomnosti představitelů
církví, univerzity i státní správy
otevírat veřejnosti. 
Těšíme se na vás.

Lenka Hanusová, 
členka Náboženské obce Církve

československé husitské Mirovice
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koncem září se otevře brána milosrdenství kostela
jana husa a jeronýma Pražského v mirovicích

Pozvánka
Slezská církev evangelická a. v. a
Slezská diakonie srdečně zvou na
výstavu fotografií Wieslawa Rad-
vanského "Stopy židovské přítom-
nosti na Těšínsku".
Výstava se koná v rámci Dnů ži-
dovské kultury 12. září - 14. října
2016 a je otevřena v pondělí - pá-
tek od 8 do 16 h. 
(Provozní přestávka 11 - 12 h).

Vlevo: Kostel druhý den po uhašení
požáru
Vpravo: Současný stav

V Bibli je slavné podobenství (Ezechiel 37,1-14), kterému se většinou
říká: Údolí suchých kostí. Prorok Ezechiel je vypráví Izraelcům když
nesvoboda a útisk v babylonském zajetí podlomily jejich sílu a nadě-
ji. Zdálo se jim, že je vše ztraceno, a začínali mít pocit, že buď
Hospodin podlehl babylonským bohům, nebo prostě není a jejich
víra byl omyl, nebo že Hospodin svůj lid zavrhl a opustil. Izraelité
ztratili naději v lepší budoucnost, zdálo se jim, že je s nimi konec.
„Naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni“ - takhle bědo-
vali. 
Nemají již žádnou naději, jejich duchovní život je na bodu mrazu. 
A proto jsou bez sebe strachem. Vždycky, když lidé ztratí naději,
když přestanou spoléhat na duchovní základy, na kterých stála nebo
ze kterých vyrostla jejich identita, vždy tehdy nastoupí strach. Zbavit
člověka jeho kořenů znamená nahnat mu strach. To je i problém naše-
ho národa. Proto se bojíme cizího, protože nemáme ujasněnou vlast-
ní identitu. Nevíme čí jsme!
Před dvěma a půl tisíci lety Ezechiel Izraelce burcuje k nové naději, 
i když se podle všech politických prognóz zdálo, že již žádná naděje
není. Prorok mluví o Božím Duchu, který když zavěje, dá jeho náro-
du přes všechnu jeho strašlivou vnější i vnitřní bídu novou naději,
novou vizi, novou budoucnost. A používá k tomu právě to slavné
podobenství o údolí suchých kostí.
Ty kosti se v tom vidění nejprve spojí dohromady, pak obrostou
masem a šlachami a při druhém proroctví - „Přijď, Duchu, a zaduj na
tyto mrtvoly“ - jsou všechna těla naplněna Duchem Božím, ožijí, 
a najednou zde stojí „převelmi veliké vojsko”.
Nikdy není tak zle, aby umřela naděje. Přes všechny těžkosti, přes
několik desetiletí v babylonské totalitě, přes ztrátu samostatnosti a
přes nejrůznější těžkosti nikdo, kdo si má sebe alespoň trochu vážit,
nemá právo pochybovat o poznané Boží pravdě!
My ale dnes nejsme o mnoho jiní, než byli tehdy v 6. století před
Kristem Izraelci. Jsme v situaci, kdy sice mnozí ještě „tančí na palubě
Titaniku“, kdy ale ti jen trochu vnímavější si naléhavě uvědomují
závažnou krizi naší křesťanské civilizace a jejích tradičních hodnot.
Nejsou to ale uprchlíci, co nás fakticky ohrožuje. Skutečné problémy
jsou jinde: jak nedávno řekl jeden z potomků Karla IV: problémem
jsou spíše prázdné kostely než plné mešity. Ztrácíme návaznost na
kořeny, ze kterých vyrostla naše civilizace.
Proto i nám tedy platí slova zvěstovaná kdysi Izraelcům v Babyloně:
ani sebetristnější situace osobní či společenská nás nemusí uhranout,
fascinovat, nemusí demobilizovat naše vnitřní síly, nemusíme rezig-
novat na naději, víru, lásku a na všechny další Boží dary, které činí
náš život vpravdě lidským, perspektivním a prostě snesitelným.

Zdeněk Bárta
(www.diakonie.cz/ - se svolením autora)
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