
Ať žijeme, Ať umíRáme, 
pAtříme pánu

římAnům 14,7-9

Ke konfirmaci jsem se připravoval
před více než šedesáti lety. Učili
jsme se tehdy zpaměti řadu biblic-
kých veršů a bylo to s užitkem, mno-

hé z nich mi uvízly na celý život 
v paměti. Učili jsme se také Heidel-
berský katechismus, jeho otázky a
odpovědi. Z nich si do dneška
pamatuji jen tu první: „Co je tvým
jediným potěšením v životě a ve
smrti?“ A také první odpověď:
„Mým jediným potěšením je, že se
svou duší a tělem v životě a ve smrti
nejsem sám svůj...“
S přibývajícími léty se právě tahle
věta stává základním kamenem mé
víry. V Bibli ji dokládají Pavlova
slova z epištoly Římanům: „Nikdo 
z nás nežije sám sobě a nikdo sám
sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pá-
nu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať
žijeme, ať umíráme, patříme Pánu.“
(Ř 14,7-8)
Slovo Pán je jakási šifra. Označuje
kohosi nezobrazitelného a nepřed-
stavitelného. Sílu a řád, který od po-
čátku určuje svět – včetně těch záko-
nů, pod kterými všichni žijeme. Ta
síla má ale osobní rozměr a miluje:
záleží jí na světě, na stvoření, na kaž-
dém člověku. Takže nežijeme vlast-

ně pod silou a pod zákony, žijeme
pod láskou. Se všemi mrtvými a ži-
vými nás spojuje, že žili a žijí pod
stejnou láskou. 
V Bibli není nikde jasně řečeno, co
bude po smrti. Je tam ale jistota, že
smrtí nekončí ta láska, která nás
drží. Smrt není koncem, není předě-
lem. Ať žijeme, ať umíráme, patříme
Pánu. Patříme Pánu, který nás milu-
je, kterému na nás záleží. Tato víra
nás neuchrání před stinnými strán-
kami života. Ale nikdy v nich nezů-
staneme sami, ve všem trápení se
máme koho podržet a být jisti, že
jsme v dobrých rukou – v životě, ve
smrti i za smrtí!
„Jsem jist, že ani smrt ani život, ani
andělé ani mocnosti, ani přítomnost
ani budoucnost, ani žádná moc, ani
výšiny ani hlubiny, ani co jiného v
celém tvorstvu nedokáže nás odlou-
čit od lásky Boží, která je v Kristu
Ježíši, našem Pánu.“ (Ř 8,38-39)
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Potřebujeme si ujasnit ty nejzá-
kladnější biblické pravdy, k nimž
patří stvoření a pokračující stvoře-
ní. Asi tak jako jsem si dlouho
myslel, že o stvoření máme dosta-
tečnou zprávu na začátku Bible ve
Starém zákoně v knize Genesis v 1.
kapitole, která vypravuje, jak Bůh
stvořil všechno v šesti dnech včet-
ně člověka k svému obrazu. Te-
prve později jsme byli upozorněni,
že Nový zákon zvláště v apoštol-
ských listech mluví o stvoření jiný-
mi slovy s jinými významy a bylo
nám doporučeno, abychom jim

věnovali více pozornosti než těm
starozákonním.
Že stvoření pokračuje, to ve staré
době církev věděla. V nové době 
se k tomuto poznání vrátila pod do-
jmem, který jí nevědouce vnutili
vědci, biologové a zoologové svým
zjištěním, že se mění struktura forem
života u rostlin a živočichů.
Teologové pocítili, že musí zdvih-
nout starý problém a věnovat se mu
pozorně: Creacio continua. Pro teo-
logii má zásadní význam ujistit víru,
že celý stvořený vesmír má začátek 
v určitém čase. Kdybychom měli

vesmír za věčný, bez začátku v čase,
povýšili bychom jej na úroveň Boha
a z Boha bychom učinili dvojče ves-
míru. Tato myšlenka, která zbož-
šťuje vesmír a zesvětšťuje Boha, je
ovšem panteistická.
Bůh sám je od věčnosti, svět nikoli.
Vesmír, jako všechno stvoření, má
počátek v čase. To ovšem nezname-
ná, že by se Boží stvořitelská aktivita
omezila či dokonce vyčerpala na
počátku v čase, kdy stvořila vesmír. 
Bůh se o stvořený vesmír stará, za-
chovává jej, aby předčasně nezhy-
nul. Vedle této konzervační starosti
projevuje Bůh svou stvořitelskou
aktivitu a ustavičně tvoří něco nové-
ho. Zpráva Genese o stvoření v šesti
dnech může nám představit po-
sloupnost stvořitelských aktů v čase

Stvoření pokračuje

S Lutherem k papeži se jmenovalo
putování mladých (věkem, ale i těch,
co byli mladí spíš už jen srdcem) 
z Německa do Říma a Vatikánu. Eku-
menickou pouť, konanou od 9. do 16.
října, spoluorganizovaly Evangelická
církev ve středním Německu, Evan-
gelická zemská anhaltská církev a Římskokatolické biskupství Magdeburg. Na cestu
se přihlásila téměř tisícovka poutníků, kteří cestovali 21 autobusy. Program zaštiťo-
vali a na něm se podíleli dva biskupové (biskupka Junkermannová s římskokatolic-
kým biskupem Feigem) a anhaltský církevní prezident Liebig. Poutníci se na cestu
dlouho připravovali, diskutovali nad  novými  „tezemi“, které později předali pape-
ži. Místo 95, které přibil na vrata wittenberského zámeckého kostela před 499 lety
Martin Luther, to bylo přes 500 tezí, návrhů a přání z obou  ekumenických stran-
evangelické i římskokatolické. 
Účastníci byli ubytováni v kempu na okraji Říma a každé ráno je autobusy odvezly
na některé místo v Římě, odkud se pak putovalo za cílem. Úvodní večerní bohosluž-
by v kostele svaté Sabiny připravili pracovníci s mládeží zmíněných tří církví a služ-
bou se podíleli i všichni tři představitelé německých církví . Hned druhý den byly
poutnické bohoslužby v obrovském kostele svatého Pavla před hradbami, které slou-
žil německý kurijní kardinál Koch. Poté poutníci vyrazili na takzvanou cestu sedmi
bran, při které navštívili Lateránskou baziliku (a „svaté schody“), Lutherovo náměs-
tí, kostel svatého Bartoloměje, prošli kolem Velké synagogy (není přístupná), nav-
štívili Pantheon, Kristův chrám (luteránský kostel) a náměstí Piazza del Popolo. Kdo
chtěl, mohl připojit i návštěvu tří dalších míst, z nichž pro mne nejdůležitější byl kos-
tel sv. Klimenta. Proč? Protože je v něm pohřbený Konstantin – Cyril, jeden z našich
věrozvěstů (a patronů Evropy). Celá „procházka“ trvala přes 5 hodin po „kočičí
dlažbě“ a byla delší než 10 km ve své nejjednodušší podobě. Do toho pršelo, chvíle-
mi i lilo. Dali jsme si opravdu do těla. Druhý den, ve středu, jsme navštívili Kristův
chrám a vyslechli velmi zajímavé vyprávění jeho německého faráře. První luterán-
ské bohoslužby byly v Římě před 200 lety, připomenutí 300 let reformace. Až v roce
1870 byla mladým italským sjednoceným státem vyhlášena náboženská svoboda a
bylo možno pomýšlet na stavbu vlastního kostela. Ten je zajímavý i tím, že se v něm

S lutherem k papeži 

Dokončení na str. 2

nedělní vzpomínkA

vzpomíná zesnulé žalostná
neděle

ve smutném pláči
vodopád slzavý cestami

kráčí

kéž bychom přežili 
a žili dále

v postmoderním věku stále

mé přání jest a 
bude nejbližší vám všem

nechť ozdobí se celá zem
vírou láskou nadějí

václAv kovAlČík
Pokračování na str. 2

Jsme hluboce znepokojeni způsobem, jakým v posledních měsících
někteří veřejní činitelé volají po návratu ke „křesťanským hodnotám
nebo kořenům“, „semknutí se kolem své křesťanské identity“ nebo „ná-
vratu ke svým křesťanským kořenům“. Přijetí zákona o Velkém pátku
jako státním svátku se zdůvodňovalo podporou křesťanské identity
oproti náporu identit jiných. K návratu ke křesťanským kořenům jako 
k obraně proti islámskému fundamentalismu vyzval i prezident Miloš
Zeman na letošních svatováclavských slavnostech. 
Proč se nám to nelíbí? Záleží nám na tom, aby označení „křesťanský“
nebylo vyprazdňováno. Pokládáme za nepřijatelné, používá-li se „křes-
ťanská“ rétorika pro šíření předsudků a nenávisti vůči cizincům, nej-
častěji muslimům, pro odmítání pomoci uprchlíkům, přivolávání střetu
civilizací či vyvolávání duchů nacionalismu. Obáváme se, aby se po-
vrchní „křesťanská“ rétorika nestala ospravedlněním naší nechuti dělit
se s druhými nebo něco obětovat.
Evangelium přijímáme jako dobrou zprávu pro slabé a trpící, která je 
v příkrém rozporu s každým hloubením příkopů mezi lidmi, vytváře-
ním přehrad a nepřátelství. Jako křesťané se ke zvěsti Ježíše Krista hlá-
síme jako k programu naší životní cesty, byť jej ani zdaleka nedokáže-
me naplňovat. Rádi bychom povzbuzovali k naději, že lze hledat cestu
k lidem kolem nás a překonávat zničující konflikty.

Jana Vondrová (mluvčí ČCE)

Aktuálně: ReAkce Synodní RAdy ČeSkobRAtRSké cíRkve
evAngelické nA zneužívání pojmu „křeSťAnSké hodnoty“

Hřbitov německých evangelíků v Praze Strašnicích
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nA Sjezd evAngelické mládeže
doRAzil RekoRdní poČet úČAStníků
Přes čtyři sta mladých věřících zamířilo o víkendu 7. – 9. října do Třebíče.
Setkali se na Sjezdu (nejen) evangelické mládeže. Ústřední téma znělo „Dál
tou vodou“ a prolínalo se do většiny připravovaných programů.
Velký úspěch sklidila novinka letošního ročníku – patnáctiminutovky  in-
spirované konferencemi TEDx. Vystoupil na ní například brněnský farář
Štěpán Hájek, který otevírá církev lidem prostřednictvím akcí pro veřejnost;
studentka medicíny a dobrovolnice v nemocnici ve Východním Timoru
Klára Vyhnánková nebo zastupitel na pražském magistrátu za Českou pi-
rátskou stranu Mikuláš Ferjenčík. Ústřednímu tématu se věnovalo několik
biblických programů či film H2Omx o projektu shromažďování dešťové
vody v Mexiku. Zájemci si mohli poslechnout přednášku Boba Helekia
Ogoly o křesťanství v Keni, tamní kultuře a hodnotách nebo zhlédnout
vystoupení improvizačního divadla Bafni. Páteční i sobotní večer zakončily
modlitby Taizé v bazilice sv. Prokopa. V neděli dopoledne akci uzavřely
společné bohoslužby, které doprovodili účastníci vokální a instrumentální
dílny. 
Sjezd (nejen) evangelické mládeže v roce 2017 se uskuteční 6. – 8. října v
Jablonci nad Nisou. Sjezdu (nejen) evangelické mládeže se pravidelně účast-
ní několik set mladých věřících z celé republiky, dveře jsou otevřené lidem
všech vyznání i nevěřícím. Setkání připravuje Českobratrská církev evange-
lická od roku 1990, kdy po éře socialismu navázala na tradici prvorepubli-
kových setkání. Pokaždé se koná na jiném místě republiky. Obsahem akce
jsou dílny, přednášky, diskuse, hudba, divadlo, film, duchovní programy a
mnohé jiné. Probírána jsou aktuální témata týkající se života mladých lidí a
jejich problémů. Cílem je vést mladé lidi k samostatnosti, toleranci, rozvíje-
ní ekumenických kontaktů, získávání kulturního rozhledu a schopnosti ori-
entovat se v dnešní společnosti.

Jana Vondrová (mluvčí ČCE)

nAcionAliSté nA SlovenSku chtějí zpříSnit RegiStRAci cíRkví
Vládní nacionalistická Slovenská národní strana chce na Slovensku zpřísnit
podmínky registrování církví. Svůj návrh zdůvodnila snahou zabránit spe-
kulativním zápisům dalších církví a náboženských společností s cílem zís-
kat peníze od státu. SNS v čele s předsedou a šéfem sněmovny Andrejem
Dankem navrhla na pětimilionovém Slovensku zvýšit hranici minimálního
počtu plnoletých členů církve nutných k registraci na 50000 z nynějších
20000 osob. Opoziční poslanec Jozef Viskupič uvedl, že návrh SNS patrně
souvisí se snahou strany strašit obyvatele Slovenska možnou registrací mus-
limů. Muslimská komunita na Slovensku není příliš početná; podle odhadů
žije v zemi několik tisíc muslimů. V SR je v současnosti registrováno 18 círk-
ví a náboženských společností. 

podle ČTK

z církví doma i ve světě
dnů nebo milionů roků, pokračující
stvoření. Jisto je, že Bůh nestvořil vše
pojednou a nepřestává tvořit. Můj
otec pracuje bez přestání, odpoví
Ježíš Židům. 
O tom máme v Bibli doklad, a to
velmi významný. V žalmu 22 vo-
lá zoufalý opuštěný člověk k Bohu,
ptá se, proč ho opustil, a připomíná
mu: „Ty jsi mne vyvedl z života
matky. Choval´s mne v bezpečí u
jejích prsou. Na tebe jsem odkázán
už z lůna, z života mé matky, ty jsi
můj Bůh. Nebuď mi vzdálen.“ Po-
zorně ten žalm čtěme, není v něm
napsáno: Tys, Bože, stvořil Adama a
já jsem z něho vzešel, ale je v něm
psáno: Ty jsi mne vyvedl z života

mématky, z jejího lůna. Toto pozná-
ní, že Bůh mne stvořil, je třeba přičíst
Božímu tvoření poté, co stvořil celý
vesmír a jej zachovává. Je třeba to
přijmout proti dosavadnímu pozná-
ní, že pocházíme ze semene Ada-
mova. Tak to ještě jako cosi samo-
zřejmého učil reformátor církve Jan
Kalvín. Ve svém Vzdělání ve víře
píše v článku o člověku: „Z nás ze
všech, kteří pocházíme ze semene
Adamova, je vymazána ona podob-
nost Boží, i rodíme se tělesnost s tě-
lesností.“ Nové poznání učí, že přes-
to, že jsem produkt svých rodičů,
jsem především nové stvoření Boží.
Každý člověk je nové stvoření Boží,
každý je originál. Jeho originalita
může být na pohled jen nepatrná,

ale on sám nemůže být chápán jako
sériový produkt. Je individuum, jed-
notlivec, ale je osoba, která má pří-
mý osobní vztah k Bohu, svému
stvořiteli, který má pro něho úkol
zvlášť jemu přiměřený.
Toto učení o Božím pokračujícím
stvoření mne zastihuje osobně, exi-
stenciálně. Můj Pán se mně dává
poznat jako můj stvořitel i stvořitel
všeho, co je. A já uznávám sebe jako
služebníka toho Pána, jako jeho ma-
jetek, vždyť mne povolal do života z
lůna mé matky a vyzdvihl mne nad
všechna stvoření tím, že mně řekl
slovo, kterým mně vše ozřejmil, a já
to slovo slyším a poslouchám je. 

Josef Veselý

Stvoření pokračuje
Dokončení ze str. 1

Čtení: J 5,19-24. Text: J 14,1-6 
Snad každý z nás si v těchto dnech
udělal čas na návštěvu hřbitova. Na
zapálení svíčky a na vzpomínání na
naše blízké, kteří nás už opustili,
kteří zemřeli. Myslíme na to, co nám
dali a co jsme zase dokázali dát my
jim. – Bilancujeme. A možná v du-
chu říkáme: Odpusť. – Odpusť smě-
rem k Bohu a odpusť směrem k to-
mu, kdo kdysi s námi žil a s kým
jsme nejednali vždy k naší cti. Jsou
lidé, se kterými ani po jejich smrti
jaksi nejsme vyrovnáni, s kterými
máme „otevřený účet“.
Dřív nebo později nás napadne:
jaké asi bude setkání s nimi? A vů-
bec, ptáme se: Co to vlastně zname-
ná odcházet? Co všechno obnáší
umírání?

Když jsme byli mladší, tak jsme o
tom asi nepřemýšleli. Teď, když už
někteří „jedeme s kopce“, tak na
věci poslední myslíme vážně.
Wolfgang Amadeus Mozart napsal
v jednom dopise otci pozoruhodná
slova. Bylo to v době, kdy Wolfgan-
gův otec byl vážně nemocný a už
mu mnoho času nezbývalo. 
„Nemusím Vám snad ani říkat, jak
toužebně očekávám od Vás nějakou utě-
šující zprávu; a v tu také určitě doufám
– ačkoli se stalo mým zvykem, že mys-
lím ve všech případech vždy na to nej-
horší. – Jelikož smrt je /přesně vzato/
pravdivý cíl našeho života, tu jsem se v
posledních letech tak seznámil s touto
opravdovou, nejlepší přítelkyní člověka,
že představa její nemá pro mne nic stra-
šidelného, ale velmi mnoho uklidňující-
ho a utěšujícího. A děkuji Bohu, že mi
dopřál toto štěstí, abych si zjednal příle-
žitost /Vy mi rozumíte/ poznati ji jako
klíč k naší blaženosti. – Uléhám vždy 
s myšlenkou, že mne tu snad /jakkoliv
jsem mlád/ druhého dne již nebude – 
a přece nikdo z lidí, kteří mne znají,
nebude moci říci, že jsem byl kdy mrzu-
tý nebo smutný – a za tuto blaženost
děkuji každodenně svému Stvořiteli 
a přeji ji ze srdce každému ze svých
bližních.“
Mozart měl svého otce opravdu
rád. Nechce být bezcitný. Chce otce
nejspíš podepřít příkladem vlastní-
ho duchovního přístupu. Jako by i
on věděl, že strach ze smrti je trýz-
nivější než samotná smrt.  
Proč vlastně míváme ze smrti
strach? – Někdo se bojí bolesti při
umírání. Jiný se snad děsí nějakého
nevysvětlitelného utrpení, které
může přijít po smrti. A někdo další
(jak jsme o tom už mluvili) má
velké nejistoty či obavy při myšlen-
ce na možné setkání s lidmi, které
znal, se kterými žil.
K tomu všemu nám důležité slovo
říká sám Ježíš Kristus.: „Vaše srdce
ať se nechvěje úzkostí! Věříte 
v Boha, věřte i ve mne. V domě mé-
ho Otce je mnoho příbytků... Jdu,
abych vám připravil místo...“ Ježíš
nám zdůrazňuje, že smrt a umírání
- to není náš cíl. Cílem je vejít do
domu nebeského Otce! V něm je
mnoho příbytků. A každý, kdo
věří, má u Otce své místo! Nikdo se
nemá obávat, že na něj nezbude, či
snad že přijde pozdě! A Ježíš k to-
mu dodává: „Kdyby tomu tak ne-
bylo, řekl bych vám to...”
Je to zvláštní vyjádření. – Najednou
v tom spirituálním patosu, tak
typickém pro evangelistu Jana, sly-
šíme něco velmi „člověčího“. Je to

způsob ujišťování, který používá-
me i my sami mezi přáteli. Říkáme:
Přece bych ti nekecal! A někdy
svoje tvrzení podtrhneme otázkou:
Copak jsem ti někdy lhal?- Nyní
slyšíme podobná slova i od Ježíše.
Jako by učedníkům říkal: Nikdy
bych vám nelhal, mluvím jen o tom,
co opravdu je! Ne, nemusíte se bát.
Pán Ježíš nás jako své učedníky
ujišťuje, že nám připravuje místo…
Je to jistě dobrá zpráva. Až bude po
všem, neocitneme se v prázdnu, 
v nějakém věčném „nic“. Ne. Jdeme
k Bohu, do míst, která jsou nám při-
pravena! 
Jaká jsou to místa? Budou to cely,
kde budeme zavřeni? Budou to
schránky pro naše duše – jako u
vodníků? Ne. Budou to „příbytky“
– a tím je řečeno vše! Příbytek přece
znamená místo k bydlení, k přebý-
vání, místo, kde je člověku dobře.
Dobře, protože je doma, je chráněn,
je v bezpečí!... Právě taková místa
Ježíš připravuje učedníkům. – A u
tohoto zaslíbení se  odvolává na to,
že jako vždy hraje fér! Nejlepší přá-
tele by přece nepodváděl! 
Můžeme o Ježíšových slovech po-
chybovat? Určitě ne! Jen nás možná
napadne, jestli ten slib (nebo řekně-
me to zaslíbení) není příliš „daleko-
nosné“. Zda nepřeskakuje příliš
lehce naši trpkou realitu. Jednou
přijde nebeská odměna, nebeská
blaženost. Jednou… Ale co do té
doby? Pociťujeme tolik trápení, ne-
jistoty, nemocí, strachu!... Proč nám
Pán Bůh nepomáhá dnes?
Jenže pozor. Kdo říká, že Bůh nepo-
máhá? – Máme vedle sebe lidi, kteří
nás podporují, posilují - a když při-
jde na nejhorší, nenechají padnout a
ležet vedle cesty. Takových když se
pár urodí, tak to představuje tu nej-
lepší žeň v našem životě. A to není
vše. Je tu přece ten Ježíš Kristus! A
to nejen se svým slibem o tom
„nebeském penzionu“. Je tu Ježíš,
který nejen slibuje, ale už i činí! Činí
teď, dnes – a to při tobě,  při mně a
při každém z nás.
Jistě už slyšíme otázku: Co činí?! -
Co? Odpověď není těžká. Dnes ji
máme i v přečteném textu z Janova
evangelia: „Kdo věří ve mne, ne-
podléhá soudu, ale už přešel ze
smrti do života...“ Jan nemluví o
nějaké vzdálené nebeské odměně.
Je řeč o tom, co je teď. „Už přešel“..
. Kdo věří, už je v životě, který pře-
konává smrt! Kdo věří, už je v živo-
tě. Smrt je pohlcena ve vítězství! 
Takto můžeme rozumět i Mozar-

památka zesnulých
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snoubí mnoho symboliky - od architektury po vnitřní vybave-
ní. Kazatelna je kopií magdeburské, jedna křtitelnice je kopií
křtitelnice, ve které mohl být pokřtěn Luther a druhá křtitelni-
ce se skládá ze dvou částí, přičemž jedna je katolickým darem.
Kalich nedávno věnoval tomuto kostelu sám papež František. I
jeho dva předchůdci v úřadu tento chrám (částečně pracovně)
navštívili. I do tohoto chrámu jsme museli putovat minimálně
půl hodiny tvrdé chůze a odtamtud do Kolosea a na Forum
Romanum to bylo neméně daleko. 
Čtvrtek byl dnem audience u papeže Františka. Z každého
autobusu byl vylosován jeden zájemce, který mohl sedět při
audienci v první řadě a mohl se těšit, že mu případně papež
podá ruku. Také druhá řada byla vystrčena dopředu - pro
zvlášť vybrané. V poslední minutě hledali ještě dvě osoby
dopředu a mezi nimi jsem byla kupodivu i já. Na podávání
ruky s papežem ale nedošlo. Věnoval nám hodinu a čtvrt svého
času, což jeden člen jeho švýcarské gardy komentoval jako
mimořádnou vstřícnost. Při audienci nešlo jen o projevy zmí-
něných tří představitelů pořádajících církví a papeže, ale také o
předání novodobých tezí k tématu ekumena, k položení otázek
pěti mladými lidmi (od 13 do 22 let) a živé papežově odpovědi.
Za reformátory prohlásil svaté a ty, kdo vírou opravdu žijí.
Nejlepší nejsou ani katolíci ani evangelíci, ale obojí společně. 
V otázce manželství jinocírkevních partnerů a případného
jejich společného přijímání řekl, že by se měli řídit svým svě-
domím. O Františkovi je známo, že některými svými slovy
přesahuje římskokatolickou dogmatiku. Řeší to tak, že se zeptá
svých poradců, co na to říkají. Typickou jejich odpovědí je, že
svatého otce dost dobře neslyšeli.
Papež řekl, že základem - přímo vizitkou a osobním průkazem
křesťana - je to, co čteme ve 4. kapitole listu Efezským: Tři věci
jsou nejdůležitější: Tou první je vyvolení, které nejde ode mne,
ale od Krista ke mně. Druhou je vykoupení Kristovou krví,
které mne zachraňuje, a ta poslední a neméně důležitá je víru
žít (např. v otázce imigrantů). Z toho vše plyne, od toho se
odvíjí. Na otázku, co má dělat studentka, aby přesvědčila spo-
lužačku o své víře, řekl František, že není potřeba mluvit, ale
chovat se křesťansky. Až přijdou otázky, proč - pak se dá  účin-
ně svědčit. To dělá i on. Nečeká, až druzí projeví svou reveren-
ci (úctu), ale sám jim vyjde naproti, chová se “normálně“. Jako

malý dárek přijal od našich pořadatelů zpěvníček 
a zazpíval si s námi. Přijal dvě poutnické šály (v obou barvách,
žluté a modré), svázal je dohromady a dal si je kolem krku. Čas
s ním utekl velmi rychle. Pak byl ještě čas na dóm svatého
Petra a vatikánská muzea včetně Sixtinské kaple. A večer -
abychom nezapomněli chodit - večerní tříhodinová procházka
po místech, která před 500 lety Luther při své 4týdenní návště-
vě Říma mohl navštívit a vidět. Mnohé z historických antic-
kých památek, které  jsme viděli my, on neviděl, protože byly
pod nánosy a nad nimi se pásly krávy. Ani svatopetrský chrám
ještě nestál ve své mohutnosti. Zato poutníci dobře věděli, kam
mají jít. Aby získali odpustky, bylo třeba navštívit během 24
hodin 7 chrámů, a aby trefili, stály jako ukazatelé směru staro-
dávné obelisky, které skoro všechno převyšovaly. I Luther zís-
kal odpustky pro své prarodiče, ale také mnoho podnětů k pře-
mýšlení.
V pátek jsme měli možnost se podívat do chrámu svatého Petra
v řetězech. Řetězy tam jsou jako relikvie a mají připomínat
Petrovo zázračné osvobození z vězení (viz Skutky apoštolské,
12.kapitola), či jeho svázání řetězy před mučednickou smrtí. 
V chrámu je velmi známá „rohatá“socha Mojžíše od Miche-
langela. Kvečeru byla ještě zastávka v římských katakombách.
Těmi poutnický program končil.
Logem celého putování byl obrázek, na němž vlevo jsou wit-
tenberská vrata s číslem 95 (Lutherových tezí). Na pravé stra-
ně je kupole chrámu svatého Petra. Mezi tím jsou symbolické
ostré kopce (Alpy, přes které jsme museli jet?). Ne – to jsou
rozpory a překážky mezi katolíky a evangelíky, které je třeba
překonat. To je smysl ekumenického hnutí.
Ptáte se, kde se ocitla česká husitka mezi samými Němci? Jistě
jste zaregistrovali, že spolupořadatelkou byla zemská anhaltská
církev, se kterou máme léta partnerství a která pro nás mnohé
dělala a dělá. Často si to vůbec neuvědomujeme. Protože jsem
před více než 50 lety byla u samých počátků vztahů s Anhal-
tem, zúčastnila jsem se toho putování se svou anhaltskou ka-
marádkou – tak, jako ona se mnou vloni putovala po Kostnici.
Ujistila jsem církevního prezidenta, že o Anhaltu víme a spo-
lupráce s nimi si vážíme. Pokud o Anhaltu nevíte, zkuste se po
tom pídit. Má to smysl.

Alena Naimanová,
farářka CČSH z Rychnova nad Kněžnou

S lutherem k papeži 
Dokončení ze str. 1
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Pokračování z minulého čísla
Starozákonním příkladem přísahy 
je soudce Jiftách, který se zapřísáhl
obětovat první, co mu při návratu 
z boje vyjde vstříc ze vrat (Sd 11,31);
novozákonním příkladem je Hero-
des a jeho tanečnice (Mk 6,23 par).
Ani v jednom z těchto příběhů nejde
o pravdomluvnost; a nejde ani o pří-
sahy ukvapené: Jiftách nemohl če-
kat, že když se s průvodem bude
vracet z boje, vyjdou mu první vstříc
slepice, a Herodes se Jana Křtitele
zbavil docela rád. Oba se ovšem
schovali za přísahu jako za vyšší
nutnost, kterou již nelze porušit.
Jako jinou souvislost si můžeme
představit různá radikální hnutí a
tajné společnosti, které už v Ježíšově
době vyžadovaly přísahu věrnosti a
poslušnosti: člověk se tak fakticky
zříká vlastní vůle a vlastní odpověd-
nosti. Ježíš na to reaguje výzvou: Ni-
čemu, co se může zvrhnout, se neza-
vazujte bianco předem (a zvrhnout
se může cokoli lidského). Prostě jen
přitakejte tomu, co je dobré, a říkejte
ne tomu, co je špatné (nebo co bylo
dobré, ale teď začalo být špatné).
Vaše řeč budiž ano, ano – ne, ne. Ja-
kub ta Ježíšova slova vztahuje na
všelijaké těžkosti a zkoušky, o kte-
rých mluvil v předchozích verších,
možná i na hrozbu pronásledování.
Těžkosti, které má člověk přečkat –
ale ne se něčemu nebo někomu
upsat, jenom ať už to pomine. Při-
pomeňme si nejznámější novozá-
konní příklad, ve kterém je člověk
vystaven zkoušce a řeší ji přísahou:
Tu se začal zaklínat a zapřísahat: „Ne-
znám toho člověka.“ V tom zakokrhal ko-
hout (Mt 26,74). Pro Petrovo zapřísa-
hání je tam užito přesně stejné slovo
jako zde: OMNYEIN přísahat. 
Jk 5,13 Jestli někdo z vás strádá, ať se
modlí; je-li veselý, ať zpívá žalmy (chva-
lozpěvy). KAKOPATHEIN (strádat)
znamená doslova pociťovat nebo
prožívat něco zlého, takže může mít
rozsah od pronásledování a věznění
až téměř po pouhou špatnou nála-
du. Naproti tomu EUTHYMEIN je
veselost, dobrá nálada, až i životní
energie a kuráž. Jakub připomíná
zdánlivě samozřejmou věc, že obojí
je příležitost k modlitbě. Vypadá to
samozřejmě, ale často jsou křesťané
(třeba i podle typu své zbožnosti)
nastaveni jen na jednu z těchto po-
loh modlitby. Buď tak, že se člověk
rozpomene na modlitbu, jenom

když je mu zle, zatímco když se mu
daří dobře, ani si nevzpomene. Ale
klidně to může být i obráceně: že je
nastavený na chvalozpěvy, a s utrpe-
ním nebo problémy a těžkostmi se 
v jeho víře nepočítá, takže když při-
jdou, naopak se modlit přestane. Ja-
kub vysvětluje, že modlitba je něco,
co pokrývá celý rozsah, celou škálu
lidského života. Ne jako povinnost,
na kterou bychom neměli zapomí-
nat. Jakub není laciný moralista, to
už jsme viděli. Modlitba pokrývá celý
rozsah lidského života v tom smyslu,
že člověk potřebuje být v dialogu. A po-
třebuje orientaci pro svůj život – ať už
je zrovna v depresi nebo v euforii.
Jk 5,14 Je někdo z vás nemocný (nebo:
slabý)? Ať zavolá starší církve a ti ať se
nad ním modlí, potírajíce ho olejem ve
jménu Páně. Pokračuje téma modlit-
by, ale obohacené o další rozměr:
není to jenom soukromá osobní zá-
ležitost. Člověk nepředstupuje před
Boha jenom se svými problémy.
Když je na tom špatně, týká se to 
i ostatních. Nebo jinak: člověka (a
dokonce celého sboru) se týká i to,
trpí-li nebo je-li na tom špatně někdo
jiný. Toto místo má bohaté dějiny
působení, protože se odtud odvozu-
je svátost posledního pomazání, re-
spektive svátost pomazání nemoc-
ného. Nechci vstupovat na půdu
dogmatického rozhovoru, zda to má
být svátost, a pokud ano (nebo po-
kud ne), nakolik se to dá odvodit 
z tohoto textu. Jakub nepoužívá slo-
vo svátost (MYSTÉRION) – ale to
Ježíš při poslední večeři také ne.
Každopádně Jakub říká, že cosi se
udělat má. Když je na tom někdo
špatně, je sám a trpí, mají ti ostatní
za ním jít a cosi pro něj udělat. Dost
možná je Jakubovi jedno, zda tomu
budou říkat svátost (po katolickém
způsobu), nebo to jako svátost zpo-
chybní. Ale zřejmě mu záleží na
tom, aby za nemocným šli a udělali,
čeho potřebí. Evangelíci se na tomto
místě obvykle spokojí s tím, že to
není svátost, a často neudělají vůbec
nic – ačkoliv Jakub dost výmluvně
říká, co by měli. Katolíkům lze pří-
padně namítnout, že to není jen zále-
žitost samotného kněze. Pro zvláštní
charakter těchto instrukcí mluví to, že
pomazávání olejem zde opravdu
vypadá jako svého druhu obřad (i
když to není jediná možnost, jak je
interpretovat). Pro zvláštní charak-
ter těchto instrukcí ostatně mluví
také pozoruhodná víceznačnost větši-
ny slov, která tady Jakub použije: Slo-

vo ASTHENEÓ znamená v základ-
ním významu být slabý; používá se
ve významu nemocný, ale také slabý
ve víře nebo slabý ve smyslu klesají-
cí: ten, který už v životě jaksi nemů-
že dál, nemá sil. V další větě je
vystřídá KAMNÓ, které znamená
nemocný – ale také skleslý, v depresi.
Zatímco o uzdravení se užívají slova
SÓZÓ – uzdravit, ale také spasit; a
EGEIRÓ postavit na nohy, ale také
vzkřísit. Ale než se k těm slovům 
v další větě dostaneme, chtěl bych se
ještě zastavit u toho, co zde vlastně
dělá ono staršovstvo: podstatné je,
že za ním přijdou a že se svým pro-
blémem (nebo s nemocí) není sám.
Stejně podstatné mi přijde, že si
nehrají na Jobovy přátele. Že s tím,
který je na tom špatně, nezačnou
rozebírat příčiny a zavinění (nezač-
nou sami sebe přesvědčovat, že jim
by se to stát nemohlo – protože to je
myslím hlavní důvod, proč za ne-
mocí nebo nějakým neštěstím musí-
me vidět hřích nebo vůbec v nějaké
podobě to, že si za to člověk může
sám; to lidé nedělají ze škodolibosti
vůči postiženému, nýbrž jako sebe-
ujištění, že nám se to nestane). Tedy:
ti starší si tam nejdou řešit své pro-
blémy – ať už s otázkou nemoci nebo
s čímkoliv – a nejdou ani nemocné-
mu vysvětlovat, co a proč ho to pot-
kalo, nýbrž přijdou, aby byli s ním.
Modlitba asi vysvětlení nepotřebuje.
Pomazávání olejem: buď má prostě
charakter obřadu: v takové vypjaté
chvíli lidé potřebují nějaké rituály,
aby se mohli nějak smysluplně cho-
vat. Anebo – druhá možnost – tím
Jakub myslí léčení. Pak by to byla
výzva tak trochu ve smyslu modli se
a pracuj: zároveň se obracejí k Bohu a
zároveň podle svých sil léčí. 
Jk 5,15 Modlitba víry zachrání skleslého
a vzkřísí ho Pán. I kdyby spáchal hřích,
bude mu odpuštěno. Tady se právě nej-
více rozehraje ta víceznačnost slov.
Především je zde modlitba víry. To
zase odkazuje na myšlenku ze začát-
ku epištoly. Modlitba víry má zaslí-
bení na nějaké vyslyšení. Potud je
vše ještě jednoznačné. Ale vyslyšení
už může proběhnout ve dvou ro-
vinách. Modlitba víry (možná i)
uzdraví nemocného (stonajícího).
Fyzicky uzdraví. Ale i kdyby ne:
modlitba víry spasí klesajícího (skles-
lého, v depresi, jak chcete). A Pán ho
znovu postaví na nohy (a i kdyby ne
teď, každopádně ho vzkřísí. V po-
slední den. 

Pokračování příště

bláznovství víry podle jakuba
Shůry přijímáme milost i lásku. Ta spojuje a vnitřně propojuje. A to bez
ohledu na naše zásluhy, kvality či důstojnost. Apoštol děkuje ve svých
modlitbách za to, že jsou i ve Filipech křesťané. Všichni ti, kdo mají spolu
s ním účast na Boží milosti. Pavel není rozhodně žádný sobec. Raduje se
z toho, že směli uvěřit i mnozí další, že se Boží milost nezastavuje ani zda-
leka jenom u něho. Přeje ji upřímně i jiným.
Sbor ve Filipech byl Pavlovi zřejmě zcela obzvláště milý a blízký. O tom
svědčí i výraz „radost“, příznačný pro list. Filipští jsou apoštolovou „rado-
stí“, ba dokonce „slávou“. Má k nim velmi úzký, vřelý vztah. Pochopitel-
ně, ani v tomto sboru není všechno úplně ideální. Ani zde nejsou lidé
dokonalí. I mezi upřímně milovanými je pořád ještě cítit hojně člověčiny.
Je jasné, že nemůžeme přejít při vzájemných setkáních a vztazích to, co je
vidět; ať již na povrchu, či co snad přímo bije do očí. Pavel je věcný a zdra-
vě střízlivý. Nic si nenalhává. Stojí pevně na zemi. Nenasazuje si žádné
růžové brýle mámení.
A přece – je pro něho rozhodující, co pro bližního už vykonal Ježíš Kris-
tus, a co na něm a s ním dodnes stále činí. Vede nás prostě a jednoduše ke
změně náhledu. K tomu, abychom souvěrce neposuzovali pouze a jenom
– řečeno biblicky – „podle těla“.  Smíme v něm totiž rozpoznávat, a to
všemu viditelnému zdání navzdory, už i „nové stvoření“ (2 K 5,17).
Apoštol děkuje za milost, jíž se sboru dostalo. Nejde jen o slušnost či o
chvályhodný zvyk, jestliže takto začíná dopis. Pavel neděkuje lidem, ale
Bohu. Je totiž zázrakem Boží milosti, jestliže někdo vděčně otevírá srdce
poselství evangelia. Pavel je ve vězení. Nicméně – má zprávy o místním
sboru. Smí přijímat i návštěvy. Může psát i dopisy. Na křesťany ve Fili-
pech myslí modlitebně i ve vězení. V dané chvíli je to apoštolova jedině
možná služba. Tu nevnímá jako břímě, ale jako radost.
Křesťané ve Filipech jsou spolu s apoštolem „spoluúčastníky milosti“.
Tato skutečnost je tím pravým a pevným poutem. Podíl na věci evangelia
spojuje ostatně křesťany dodnes. O tuto hlubinu musí vždy jít.
Jistě – předně vztahy, osobní náklonnost, věková či názorová blízkost – to
vše sehrává v každém společenství určitou, a jistě nezanedbatelnou roli. A
přece – zde jde jistě o víc. Církev není nějaký náboženský spolek, který by
sdružoval obdobně citově laděné lidi. Křesťany spojuje a váže dohromady
něco jiného.. A sice to, že se k nim dostalo, že směli zaslechnout i vnitřně
přijmout osvobodivé poselství. Jeho hlubinný obsah drží a stmeluje.
V Kristu Ježíši vstupujeme na jinou rovinu. Jedině v něm je sborové a cír-
kevní společenství fakticky možné. Jedině v něm se stává reálnou skuteč-
ností. Kristus překlenuje propasti a překonává překážky, které mezi sebe
pošetile stavíme. On sjednocuje, spojuje i to, co je oddělené, znepřátele-
né či vzdálené.
Pavel myslí intenzivně na věřící ve Filipech. Ti zase obdobně na apošto-
la. Pavel přiznává, že po nich velmi touží. Pravá láska, upřímně míněný
vztah, prahne vždy po společenství. Ve hře je srdce. Apoštol touží být
spjat s Filipenskými podobně, jako je spojen se svými vyznavači sám
Kristus. Nežije on sám, ale jeho Pán v něm. Vše, co se mezi křesťany ode-
hrává, jde přes Krista, a odsud získává i novou kvalitu. Křesťané si mohou
být prostorově třeba i značně vzdáleni, a přece nejsou odděleni. Pavel píše
dopis do Filip pravděpodobně v Efezu, ze značné dálky, přes moře. Díky
společnému Pánu je hlubinně spojen s těmi, jimž adresuje své řádky.
Filipští jsou a zůstávají spjati s Pavlem, byť je zrovna v žaláři a v poutech.
Neviditelně, modlitebně jsou mu nablízku souvěrci, sbor.
Koho máme skutečně a ze srdce rádi, toho chceme i přímo vidět tváří 
v tvář. Je tu pevná vazba, spojení i na přízemní, docela lidské rovině.
Křesťan nutně potřebuje zázemí, společenství víry. Bez něho se nikdy
neobejde.
Apoštol je právě ve vězení. O sbor má pochopitelně nemalou starost. Jak
si asi povede? Obstojí? Jak se zachová tváří v tvář všelijakému ohrožení?
Misionářovu starost o chod sboru v době jeho nepřítomnosti jistě dobře
chápeme. Kolikrát se jen stává, že je mladý, nadšený sbor záhy unavený
a neví, jak dál. Útočí na něho různé scestné učení, jakož i vystřízlivění. Jak
se s tím vším vyrovná?
Ve Filipech začalo leccos kladného, a to Pavlovým prostřednictvím. 
A přece – v posledu zde nejde o lidské dílo, ale o dílo Boží. A proto nemu-
sí být apoštol nervózní ani ve vězeňské cele. Nezáleží totiž na něm, na
jeho přičinlivosti a schopnostech. Pavlova neochvějná jistota je a koření 
v Bohu, který dílo svých rukou neopustí. Apoštol ví a vyznává spolu se
žalmistou, že „Hospodin dokoná za mne“ (138,8). Staví na Boží věrnosti 
a stálosti.
Boží dílo půjde dál. Jeho ručitelem, garantem je ten, který je dal sám do
pohybu. „Ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše
Krista“ (Fp 1,6). A k tomuto dni všichni spějeme a cílíme. Žijeme v čas-
nosti, pohybujeme se v prachu cest i v blátě a loužích, ale očekáváme, upí-
náme se ke konečnému Božímu vítězství. Tento pohled vede k vytrvalos-
ti a dodává stále naději. A to zcela jistě nejen apoštolovi. 

Jaroslav Nečas
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tovi, když píše o smrti jako o své
nejlepší přítelkyni. Ne že by po ní
toužil. Ale už si ji ochočil, už se jí
nemusí bát. Ne smrt, ale on má klíč.
Smrt je jen čára na chodníku, za kte-
rou se díky Bohu může volně pohy-
bovat! Už teď, když skládá, když se
raduje ze své milované ženy a ze
syna; ale i tehdy, když trpí nemocí 
a je bez peněz... A to se naplňuje i
při nás. 
S Ježíšem Kristem jsme už přestou-
pili z vagónu smrti do vlaku života.
To platí v dobrém i zlém, v dobách
klidu i v čase zkoušek!
Kdo říká, že Bůh nepomáhá? Byli
jsme s křtem pohřbeni do Kristovy
smrti, abychom spolu s ním povsta-

li na cestu nového života – a to tak,
přesně tak, jako i Kristus, který byl
vzkříšen slavnou mocí Boha Otce.
Je dušičkový víkend. Chodíme na
hřbitovy, zapalujeme svíčky. Vzpo-
mínáme. A učíme se přijímat fakt
smrti. A to je dobře. Tak nás vede
sám Ježíš Kristus. Vždyť smrt není
naším pánem. Naším Pánem je Ten,
koho smrt neuvěznila - a nemohla
uvěznit! Smrt je jen nejzazší mez
našich strastí. Čára na chodníku. A
Ježíš Kristus je cesta, která vede
přes ni!
„Jdu, abych vám připravil místo,“
oznamuje Ježíš učedníkům. A pak –
jakoby mimochodem - pozname-
nává: „A cestu, kam jdu, znáte.“…-
„Pane, nevíme, kam jdeš, jak by-

chom mohli znát cestu?“, oponuje
Tomáš.
A co na to Ježíš? Řekne: „Já jsem ta
cesta i pravda i život.“
Tak to smíme žít. ON je cesta otev-
řená Boží mocí, mocí vzkříšení.
Není vlevo ani vpravo, ani na jih
ani na sever. Je to cesta skrze toho,
kdo byl vzkříšen z mrtvých a už
neumírá a smrt nad ním nepanuje.
(Ř 6) Být s ním a v něm znamená
být s životem a v životě. 
Proto může apoštol Pavel napsat:
„Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil...“A
proto nás také může povzbuzovat
slovy: „Tak i vy počítejte s tím, že
jste mrtvi hříchu, ale živi v Kristu
Ježíši.“ Amen

Marian Šusták

památka zesnulých
Dokončení ze str. 2

Apoštolova radost
list Filipským

Tradiční Hesla Jednoty bratrské 2017 (Ochranovský seniorát ČCE)
jsou k dostání ve sborech ČCE, CB, CČSH a v křesťanských knih-
kupectvích za 50,- Kč. 

Objednávky u vydavatele: 
HYPERLINK "mailto:hesla@dulos.cz"hesla@dulos.cz. 
Od 10 ks výše se slevou 20 % bez placení poštovného.
V ruční pevné vazbě v kožence se zlaceným potiskem a s celoba-
revnými předsádkami za 90,- Kč (se slevou 70,- Kč). 

Petr Heřman – DÚLOS, 
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2, mobil/SMS: 607 726 481.



Listy M. Jana Husa

doSlov
(vydavatele ke čtvrtému, závěrečnému oddílu jeho knihy, který je 

charakterizován nadpisem ""Listy psané v Kostnici r. 1415 z vězení")

Poslední přislíbené slyšení (č. 89. pozn. 15. a č. 76.) mimo ty tři nebylo již
Husovi dáno, kromě onoho 6. července. Hus nechtěl odvolat a odpřísáhnout
jednak články falešně mu podvržené, protože je nikdy netvrdil, a jednak ani
články správně ze svých spisů vybrané, protože jej nikdo nepřesvědčil plat-
nými důkazy, že by bloudil, dokonce se nikdo o takové přesvědčování ani
nepokusil. Jeho soudci jen požadovali, aby se sněmu naprosto podrobil a
odvolal, vzal na sebe i všechnu zodpovědnost, a po jeho posledním prohlá-
šení ze dne 1. července ho považovali nejen za kacíře, ale i za tvrdošíjného
člověka. Ale jak  sněm, tak i král Zikmund jistě ve svém svědomí pociťova-
li, že s Husem nebylo jednáno podle tehdy platného práva a podle sprave-
dlnosti, a že proti „kacíři" byly také bezohledně opomíjeny soudní formali-
ty, které i v té době směl každý obžalovaný po právu požadovat. Sněm se 
k Husovi choval nepřátelsky; řádný domácí soud byl pominut; naučení,
čemu se má věřit, mu nebylo dáno; váha byla kladena na svědectví jeho
osobních nepřátel, naopak svědci, kteří by mluvili v jeho prospěch, nebyli
slyšeni; dokonce mu nebyl povolen ani řádný zástupce. Proto činěny ony
pokusy, aby se podrobil; poslední pokus se pak stal dne 5. července. Čtyři
biskupové, jako poslanci sněmu, a páni Jan z Chlumu a Václav z Dubé z roz-
kazu králova, se dostavili do bosáckého kláštera, a zde došlo k pohnutému,
přátelskému výstupu mezi Husem a Janem z Chlumu. Jan z Chlumu pravil:
„Mistře Jene! Jsme neučení lidé a neumíme ti radit, pohleď tedy sám: mys-
líš-li, že jsi vinen něčím z toho, co se ti předkládá, neostýchej se o tom při-
jmout naučení a odvolat, jestli si ale podle svého svědomí nemyslíš, že jsi
vinen tím, co ti vytýkají, nečiň nic proti svému svědomí, ani nelži před
Božíma očima, nýbrž raději stůj až do smrti v poznané pravdě." Hus na to
pokorně odpověděl v slzách: „Pane Jene! Vězte, že kdybych byl věděl, že
jsem něco bludného proti zákonu a proti svaté matce církvi napsal nebo
kázal, chtěl bych to poníženě odvolat: Bůh je můj svědek, že já stále poža-
duji, aby mi ukázali lepší a více pravdě odpovídající spisy než jsou ty, které
jsem psal a učil já, a když mně budou ukázány, chci co nejochotněji odvo-
lat." Jeden přítomný biskup pak řekl: „Chceš snad být moudřejší nežli celý
sněm?!" Na to jsem odvětil: „Já nechci být moudřejším nežli celý sněm, ale
prosím, aby i ten nejposlednější ze sněmu mne poučil lepšími a působivější-
mi písmy, a jsem připraven pak ihned odvolat." Biskupové pak řekli: „Hle,
jak je ve svém bludu tvrdošíjný."
(Veřejné výslechy měl Hus tři, a sice dne 5., 7. a 8. června, po kterých ani sněm ani
Hus už nepochybovali, že utrpí smrt upálením, ale zůstal na živu ještě čtyři týdny,
ve kterých bylo na něj naléháno, aby odvolal a odpřisáhl; v té době, v polovici červ-
na, došly také protestující a přímluvné dopisy z Čech a z Moravy, které byly sepsá-
ny na sjezdech panstva 8. května v Brně a 12. května v Praze. Dne 15. června sněm
odhlasoval zákaz vysluhování sv. večeře Páně pod obojí způsobou, dne 18. a 23. červ-
na odsoudil Husovy latinské a české spisy. Dne 6. července byl nad Husem vynesen
rozsudek a ihned vykonán. Pozn. red.: Vybráno z úvodu k této závěrečné části knihy,
která obsahuje Husovy dopisy napsané z kostnického vězení).

Druhého dne, dne 6. července 1415, dokonal na hranici Hus, muž upřímné
víry, neústupné pravdy a neposkvrněného svědomí.

* * *
Tímto přislíbeným Doslovem se uzavírá naše  přetiskování Husových dopi-
sů podle předlohy Bohumila Mareše (1851 – 1901), evangelického faráře a
církevního historika), které již jako 3. vydání vyšlo r. 1911, tedy deset let po
Marešově smrti. Ten také připojil vykladačské poznámky, které jsme vděč-
ně použili.
V letech 2015 a 2016 byly Husovy dopisy pro naše účely převedeny do sou-
časnější češtiny, Marešovy vykladačské poznámky a vysvětlivky jsme na-
opak ponechávali v původním znění; pouze u tohoto Doslovu došlo k jazy-
kovým úpravám.

Bohumil Kejř

Možná měli bláhovou naději všech
diktátorů, že cenzurou a represí
těmto společenským nepřístojnos-
tem zabrání. Zbytečně dlouho se jim
to dařilo. Možná i proto, že byly
zcenzurovány písně, mobilizující
ducha vzdoru proti totalitám všeho
druhu. Někdo řekne, že v té písni, o
níž tak zaujatě píši,  jsou příliš expre-
sionistické obrazy a symboly. Jistě –
to se příčí lidské a často právě i naší
blazeovanosti, otupělosti, lenosti a
zbabělosti – to ale není uměřenost
(sófrosiné) apoštola Pavla. Však ty
obrazy a symboly v písni Kdo za
pravdu hoří nejsou žádným roman-
tickým obrozeneckým smetím. Jako
bylo hrdinství, obětavost a stateč-
nost důležité i žité a vděčně opěvo-
vané včera, není o nic méně důležité
nejen je opěvovat, ale pokoušet se je
žít –  dnes i zítra a pozítří a až do
konce věků. Halelujah!!
Nechť opět "Slávou šĺachetným"
zvoní naše písně. To přece nic neu-
bírá z Boží cti a slávy – právě nao-
pak. Píseň Karola Kuzmányho a Šte-
fana Fajnora by jistě neměla vypad-
nout z repertoáru našeho evangelic-
kého pění. Však si ji vždy s námi
rádi zazpívají naši bratři a sestry,
slovenští evangelíci. 

Pavel Hlaváč
pro Evangelický týdeník

Kostnické jiskry 
a Českého bratra

Čerpal jsem z materiálů semináře kated-
ry církevních dějin na Evangelické boho-
slovecké fakultě UK v Bratislavě: "Boj
evanjelíkov za náboženskú slobodu".

pokuS o hymnologickou
doušku

Přiznávám, že když jsme ještě v čase
nerozdělené Jednoty bratrské připravo-
vali nový zpěvník, že v článku rozebíra-
nou a obhajovanou píseň jsme navrhli
již nezařazovat. Důvody pro to jsme
shledávali jednak ve skutečnosti, že v na-
šich sborech prakticky nebyla vůbec zpí-
vána. A to je závažný důvod; protože
nezáleží jen na textové i hudební kvalitě,
popřípadě na nezpochybnitelném histo-

rickém vlivu a okolnostech (má být snad
stále uváděna tak zásadní píseň "Kdo
jste Boží bojovníci", ačkoliv co si pama-
tuji, jsem byl pouze jednou svědkem
pokusu ji ve shromáždění zpívat, a chuť
utéci z místa činu neměli jen nepřátelé,
ale i ti nejvěrnější přátelé?!), snad zásad-
ní roli tu hraje podivná veličina: "oblíbe-
nost". Prý si křesťané snadněji zvyknou
na nové překlady Bible než na snahy
vylepšit či jen drobně upravit zažité
znění. Názorně to ukázala např. nová
znění písně Tichá noc - která se objevila
v EZ z r. 1979, pak v dalším překladu i
v Dodatku ale jsem přesvědčen, že když
se zpívá, tak nikoliv ze zpěvníku, ale 
z hlavy, podle velice vlivné tradice, vy-
cházející z překladu Čeňka Duška (mj.
prvního(?!) předsedy Kostnické jedno-
ty). A nezpochybňujeme, že třeba ty
nové verze jsou ve všech směrech hod-
notnější.
Dalším podstatným znakem je ovšem
stránka obsahová - zatímco písně refor-
mační byly většinou svým obsahem
zvěstné a vyučující, tedy vyjadřující
hlavně ty podstatné věci ze strany Boží,
chvály, popřípadě parafrázující určitý
biblický text, až v pietismu a probuzene-
ckém hnutí a v charistmatických písních
se hodně objevuje, co a jak člověk proží-
vá, co cítí... Ale abychom se v protes-
tantských písních setkávali s hymnic-
kým oslavováním člověka (kromě biblic-

kých postav), to není časté. Ne že by se
nevyskytovaly v naší reformační tradici
písně, které by vyzdvihovaly skutečně
mimořádnou osobnost M. J. Husa, ale až
na výjimky se nedostaly do církevních
zpěvníků používaných při bohosluž-
bách. Tou výjimkou je píseň A. Adlofa
“Ó svatý Bože, slyš naše hlasy, když 
k tobě lkáme za národ svůj”.
Proto ty rozpaky nad Kuzmányho písní
(když pomineme nám už cizí až příliš
vzletné obraty). Ale přiznávám, že pod
dojmem výkladu bratra Hlaváče bych
tuto píseň hodnotil jinak než dříve. Je
opravdu důležité, abychom nepřehlíželi
ani ten "oblak svědků". A když je zná-
me, abychom je také přiměřeným způso-
bem ctili za jejich věrnost a vyzdvihova-
li jejich příklad.

Bohumil Kejř
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širší souvislosti jedné "československé písně"

FARNí SBOR ČCE V CHOMuTOVě
poptává zachovalé harmonium,
eventuálně elektrické varhany. Za
případné nabídky budeme vděč-
ni. (Kontakty:chomutov@evang-
net.cz 604 238 709)
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pozvánky

inzerce

Dokončení z minulého čísla

EKOLOgICKá SEKCE ČESKé KřES-
ťANSKé AKADEMIE zve na besedu o
pražírně kávy Fair&Bio s jejím ve-
doucím Martinem Třešňákem. 
Beseda se bude konat v úterý 
8. listopadu 2016 od 17.30 h v pří-
zemí kláštera Emauzy v Praze 2,
Vyšehradská 49. Fair&Bio je inicia-
tiva spojující ekologické hospoda-
ření, spravedlivý obchod a sociální
podnikání.

JNe

Hrob Karola Kuzmányho na Národním hřbitově v Martině


