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Při psaní listu do Filip prochází
Pavel nelehkou situací. Je uvězněn.
Ale světe, div se! Raduje se, neboť
jak píše, jeho okovy zvěstují Kris-
ta! (Fp 1,12nn) Jednak jsou svědect-
vím pro „nevěřící“ (v. 13), ale také
posilou pro bratry (v. 14).

Vida svou situaci povzbuzuje Pa-
vel Filipské: „Nechť je mezi vámi
takové smýšlení jako v Kristu Ježíši.”
(Fp 2,5) Pavel to vysloví jako urči-
tou korunu baterie příkladů jedno-
ty v církvi: „…buďte stejné mysli,
mějte stejnou lásku, buďte jedné duše,
jednoho smýšlení…” (Fp 2,2) Jinými
slovy nalaďte se na stejnou vlnu.
Co znamená naladit se na stejnou
vlnu? Být stejně jako Kristus ocho-
ten překročit všechny možné hrani-
ce, abych mohl být nablízku lidem.
Tak jako Ježíš překročil hranici,
když se vtělil a stal se jedním z nás
(Fp 2,6nn). 
Jeden příklad za všechny. V dětství
jsem chodil do vodáckého oddí-
lu. Jednou jsme sjížděli Berounku.
Celou cestu ve vlaku jsme se s ka-
marádem, s přiléhavou přezdív-
kou Čochtan, bavili o tom, že se
musíme vyklopit. Aneb jak se v na-
ší hantýrce říkalo: „udělat se“ nebo
"otočit se". Když jsme přišli k řece,
nemohli jsme se dočkat, proto jsme
vytáhli loď na vodu a křižovali  sem

a tam. Po chvilce jsme se do-mluvi-
li, že vyrazíme proti proudu. Pád-
lovali jsme, co nám síly stačily. 
Najednou Čochtan říká: „Hele, oto-
číme to!“
„Tak jo,“ odpovím, chytnu boky lo-
dě a vyklopím nás do vody. 
Mně svítily oči radostí, ale když
jsem se podíval na Čochtana, nera-
doval se, spíše byl trochu v šoku a
říká: „Co blbneš!“
On se chtěl jenom vrátit ke břehu.
Vzájemná komunikace je jednou 
z hranic nutných k překročení,
chceme-li být blízko těm, které nám
Bůh posílá do života. Zápas někdy
o to těžší, že i když mluvíme o tom-
též a volíme ta stejná slova, přece
mluvíme každý o něčem jiném.
Proto tuto hranici po vzoru Kristo-
vě začínáme překračovat vzájem-
ným nasloucháním, abychom se
nemíjeli s těmi, kteří jsou kolem
nás, ale mohli jim posloužit.

Martin Tabačan, 
kazatel Církve bratrské,

Pardubice
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Poselství ke Květné neděli

Na to se často zapomíná, že Bible má
světový historický horizont. Nevy-
pravuje pouze o Izraelcích, Abraha-
movi a jeho potomcích, ale i o člově-
ku vůbec, o lidstvu, a to v prvních 11
kapitolách. Její zájem ovšem patří
především a hlavně Abrahamovi a
jeho potomkům, kteří uvěřili Boží-
mu slibu, že budou učiněni velkým
národem, jenž bude užívat zvláštní
Boží ochrany a bude pro ostatní ná-
rody svědkem Boží pravdy a milos-
ti. Dlouhá historie Božího lidu je
uvedena povoláním Abrahama:
odešel „ze své země, ze svého rodiš-

tě a z domu svého otce do země, kte-
rou mu Bůh ukáže“. Jeden z jeho
synů, Jákob, bude nazván Izraelem
= zápasí Bůh. Jákob zápasil s Bohem
i s lidmi a obstál. Nadále jsou po-
tomci Abrahamovi zváni Izraelité.
Tím, že Bible nejprve vypráví o li-
dech, kteří nebyli Izraelité (Gn 1,1-
11,9), chce říct, že lidstvo tvoří jedno-
tu. Činí to ovšem způsobem, že dnes
žádný historik dávnověku nemůže 
z těch kapitol použít ani jednoho
data. Jsou napsány jako básně nebo
namalovány jako velké obrazy. A ty
mu nepomohou k tomu, aby podle

nich mohl napsat „počátky lidstva“,
ačkoliv se někteří o to až do 18. sto-
letí marně pokoušeli. Člověk na
samém počátku je schopen slova,
mluví a má morální svědomí. To
zaručuje jednotu lidské rasy a dějiny
lidskosti. Člověk je popsán jako spo-
lečenská bytost, stvořen, aby si pod-
manil zemi. Sám je schopen žít svůj
život ne jako rostlina, ale jako odpo-
vědný jedinec, který utváří svůj ži-
vot podle své vůle. I všem národům
je určeno, aby podle Božího plánu
sehrály na světě svou úlohu.
Je zajímavé zjistit, že žádné nábožen-
ství kromě judaismu a islámu ani
žádná filosofie starověku nemá
ponětí o dějinách lidstva. Judaismus
se tomu naučil z Bible, zvláště ze
Starého zákona, islám zase z judais-
mu a z křesťanství. Řecká filosofie,
která nevynechala žádné téma, na-
prosto ignoruje téma dějin. Západní
země přijaly toto téma za vlastní tak,
jak jim byla vlastní Bible. Odtud také
vznikla víra v pokrok, která však ve
20. století utrpěla skoro smrtelnou
ránu dvěma světovými válkami a
otroctvím totalitních států, uplatňo-
vaným nejen vůči vlastním obča-
nům, ale také vůči národům podro-
beným. Dnes z víry v pokrok zbývá
jakýsi nejasný optimismus anebo
beznaděje.
Křesťanská víra věří, že dějiny lid-
stva směřují k cíli podle Božího plá-
nu, zjeveného v Ježíši Kristu, jak to
čteme v listu Efezským 1,9n: „Když
nám dal poznat tajemství svého
záměru, svého milostivého rozhod-
nutí, jímž si předsevzal, že podle

Adam a Eva nebyli Izraelité

Od Vánoc k Velikonocům. Od adventu k postnímu období. Od zimy 
k jaru. Od středy ke středě. Pokud jde o ty středy, není tomu jak z bláta
do louže? Ta prvá, popeleční středa, bývala dnem přísného postu a při-
pomínkou pomíjivosti pozemského života. Traduje se, že kajícník býval
na začátku postní doby v dávných dobách biskupem vyzván, aby zahájil
uložené pokání. Oblékl se do kajícího roucha a hlavu si posypal popelem.
Obřadně byl vykázán z kostela a před vchodem až do Velikonoc žádal
křesťany o modlitbu. Instituce veřejného pokání se ještě před koncem
prvního tisíciletí postupně vytrácela, avšak výmluvné gesto, kajícího
sypání popela na hlavu, se začalo později uplatňovat při všech účastnících
bohoslužeb. Popeleční středa připadá na 46. den před Velikonoční nedě-
lí. A znamenání popelem dnes? O popeleční středě v římskokatolickém
kostele vám kněz na čelo naznačí popelem kříž, s nímž pak jdete i domů.
Jste tím povzbuzeni: „Čiňte pokání a věřte evangeliu!“  Spolu s připome-
nutím: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš…“ 
V židovské praxi doby Ježíšovy se tradovalo, že pomazání se olejem slou-
žilo v prvé řadě péči o tělo a tím lidskému požitku, což bylo pro postní
dny zapovězeno. Obdobně truchlícímu nad úmrtím blízkého člověka.
Ježíš to musel vědět, přesto v opačném gardu poví: „Když se postíš, potři
svou hlavu olejem a tvář svou umyj,  abys neukazoval lidem, že se postíš,
ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti
odplatí. “. Aneb je třeba se va-
rovat vnějšího zdání. 
My evangelíci to takto nedodr-
žujeme, byť trochu popela
nám pro tělo i pro duši také
jen prospěje. Přitom ale v čle-
nění církevního roku máme
také postní období. Hrozí nám
spojit je s reji masopustu a na sám půst zapomenout. Kdo čte Hesla
Jednoty bratrské nebo příručku ke čtení Bible pro každý den, najde (rov-
něž v Evangelickém kalendáři) středu 10. února označenou jako „Začátek
postní doby“, či Popeleční středu. A jaká je ta středa „škaredá“? O veli-
konočním týdnu se k této středě pojí počínající Jidášova zrada. A kruh
postního období se uzavřel. Od středy ke středě.

Jan Kašper

Od popeleční ke škaredé 

Dokončení na str. 2

Matka
Tak jako nás potěšuje matka, 
tak nikdo jiný nás nepotěší 

na světě...
Totiž potěšení matky je to největší 

potěšení,
ať se to děje v zimě nebo v létě...
To potěšení od naší vlastní matky,
utiší každou bolest, každý stres,...
který postihuje nejhlubší 

hlubiny těla
a vede duši vzhůru až do nebes...
Náš Otec na nebesích,
chce býti všem nám Utěšitel,...
proto přišel na zem on sám,
aby se k nám v jeslích sklonil 

jako Spasitel...
On žil a mnoho trpěl ve 

Svaté zemi,

zemřel na kříži smrtí krutou,...
ale v to velikonoční ráno 

vstal z mrtvých,
a všem nám se stal 

věčnou záštitou...

Proto mu vydejte své srdce,
všichni přátelé,...
dejte mu svoji důvěru 

a celou oddanost,
vždyť Kristus nám dá 

v každém případě
víru, odvahu a život 

až na věčnost...

Věnováno ThDr. Josefu Veselému 
k jeho 102. narozeninám, 

které oslavil 9. 3. 2016.
Mgr. Vlastislav Svoboda, věrný

čtenář a emeritní farář ČCE

Výročnímu Heslu roku 2016
Hospodin praví: "Jako když někoho utěšuje matka,
tak vás budu těšit."                          Izajáš 66,13a
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JErOnýM PrAžsKý 2016: EVrOPAn – VzdělAnEC – BuřIč
Letos uplyne 600 let od upálení Jeronýma Pražského na kostnické hranici.
Ačkoli tento významný aktivista českého středověku stojí v Husově stínu,
jedná se o osobnost možná dokonce významnější. Po Husově smrti byl
mučen a ze strachu o život své názory odvolal. Později se k nim však zno-
vu přiznal a skončil stejnou smrtí jako jeho přítel. Českobratrská církev
evangelická tuto osobnost připomene řadou akcí. 
Letošní akce jsou součástí šestiletého projektu Českobratrské církve evan-
gelické Naše reformace. „Jeho cílem je připomínat významná církevní
výročí. Začali jsme v roce 2013, kdy uplynulo 400 let od vydání Bible kra-
lické, a skončíme v roce 2018 oslavami k 100 letům existence Českobratr-
ské církve evangelické,“ sdělil Gerhard Frey-Reininghaus, předseda komi-
se, která akce připravuje.
Průvodcem letošního roku se stane 65 centimetrů vysoká loutka vyřezaná
Janem Růžičkou. „Loutka má podobu Jeronýma Pražského, inspiraci řez-
bář našel ve vyobrazení této osobnosti v Richentalově kronice,“ popsala
mluvčí Českobratrské církve evangelické Jana Vondrová.
Vrcholem událostí spojených s výročím bude jednodenní festival 28. květ-
na na Střeleckém ostrově v Praze. Návštěvníci se mohou těšit na hudební
kapely, loutkové divadlo nebo diskuzi o Jeronýmovi. Program zahájí bo-
hoslužby. Chybět nebude ani program pro děti.
Českobratrská církev evangelická připravuje také další aktivity. „Budeme
například promítat filmy v kostele u Martina ve zdi s následnou diskusí 
s odborníky, nebo chystáme malou brožuru o Jeronýmovi, jeho životě a
odkazu. Vznikne také interaktivní test, ve kterém si lidé mohou ověřit zna-
losti o této osobnosti,“ přiblížila Jana Vondrová.
Jeroným Pražský se narodil okolo roku 1378. V roce 1398 dokončil studia
na pražské univerzitě. Z Oxfordu přivezl do Prahy Wyclifovy nejdůleži-
tější spisy. Přednášel na pařížské Sorbonně a na univerzitách v dnešním
Německu a Rakousku. Podílel se na vydání dekretu Kutnohorského. Složil
několik básní a „protest-songů“. Jako diplomat krále Václava IV. zavítal 
i do Jeruzaléma. 
V dubnu 1415 přijel Jeroným i přes varování do Kostnice. „Po uvěznění a
trýznivém mučení své názory odvolal. Ve znovuobnoveném procesu se
přiznal k Husovým a Wyclifovým myšlenkám. Byl odsouzen církevním
koncilem a 30. května 1416 upálen na stejném místě jako Hus,“ řekl Pavel
Keřkovský, vyučující na Evangelické teologické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Více na: 

http://www.nase-reformace.cz/ 
https://www.facebook.com/JeronymPrazsky2016/ 

Kontakt: Jana Vondrová 734 170 486; vondrova@e-cirkev.cz

z církví doma i ve světě
svého plánu, až se naplní čas, přive-
de všechno na nebi i na zemi k jed-
notě v Kristu.“ Celý vesmír směřuje
k tomu cíli dějin, ke království Bo-
žímu, kdy dojde k dokonalému
Božímu podrobení všeho a zároveň
k dokonalému společenství Boha se
vším. Bůh je Bohem všech národů,
řídí je všechny a vede je všechny 
k věčnému cíli způsobem, jemuž
mnohdy nerozumíme.
Z těch prvních kapitol má pro život
jednotlivce rozhodující význam 3. ka-
pitola, nadepsaná jako vzpoura člo-
věka proti Stvořiteli. Snad je to nej-
známější scéna z celé Bible: Žena a
její muž stojí pod stromem, z něhož
jim Bůh zakázal jíst. Podlehnou
pokušiteli. Vzali z jeho plodů a jedli.
Proto byli vyhnáni z ráje. Od té chví-
le člověk napořád = hříšník. Nedo-
volá se své nevinnosti, protože ji ni-
kdy neměl, kdežto svou hříšnost
poznává každý den. Obdobou pádu
jednotlivců je pád celého lidstva,
které stavělo věž mířící až do nebe –
a Bůh je rozehnal po celé zemi.

Čteme o tom v 11. kapitole knihy
Genesis. 
Do této perspektivy tak obrovské
vstoupil zvláštní příběh jménem
Izrael a církev Ježíše Krista. Sku-
tečný živý Bůh nemůže být poznán
mimo Izrael a církev Ježíše Krista,
ačkoliv Bůh se dává částečně poznat
všem skrze svou věčnou moc a bož-
ství (Ř 1,20). Neexistuje žádná civili-
zace, která by neměla jakési ponětí o
Bohu. Všichni lidé jsou potomci
Adamovi vyhnaní z ráje. V tom se
projevuje jednota lidstva i jeho ději-
ny. Člověk, Boží stvoření a částečka
lidstva, nemůže být nikdy pokládán
za potomka zvířete. Je mu v něčem
podobný, což svedlo některého neu-
váženého evolucionistu k názoru, že
člověk vzešel ze zvířete.
Podobně i zjevení Boha sleduje při-
rozený vývoj člověka a lidu Izraele,
je postupné. To pozorujeme na roz-
dílu, jímž se Bůh zjevuje Mojžíšovi a
potom Izajášovi: nezjevuje všechno
najednou, nýbrž postupně v čase,
který je od sebe vzdálen až o 15 sto-
letí. Jako moudrý vychovatel Bůh

bude rozdávat svůj dar podle schop-
nosti toho, kdo jej přijímá. Proto
nelze srovnávat to, co svěřil primi-
tivnímu lidu v době soudců, s tím,
co zjevil svým prorokům v době
královské. Zalíbilo se mu sdělovat
nejprve nedokonalé, potom dokona-
lejší a posléze to zcela dokonalé. Tak
se Bůh zjevoval v Izraeli a pouze v
Izraeli, ne v přírodě, ale v událostech
a historických osobách, při vysvobo-
zení z Egypta, při záchraně lidu u
Rudého moře a při pochodu pouští
– zjevoval mu svůj soud i svou
milost. 
Tento Bůh nenadiktoval Izraeli ne-
omylnou knihu, Starý zákon, aby
zůstal trvalou památkou jeho moc-
ných a slavných činů, nýbrž naopak,
dal jej napsat lidmi i s jejich chybami
a omyly, aby Izrael z ní objevil a
uslyšel Boží živé slovo, mocné a slav-
né jako jeho činy. Neomylná kniha
by ztratila krok s časem, a pak by
nutně patřila do antikvariátu. Je
však a zůstane knihou církve.

Josef Veselý

Adam a Eva nebyli Izraelité
Dokončení ze str. 1

BABylónSKé ZAJETí CírKVE
1948 - 1989
JAn ŠTěPán
Jedna z nejmladších protestanských
církví u nás, Církev bratrská, poměr-
ně pečlivě mapuje svou historii. Ke
stému jubileu svého vzniku vydala
v roce 1981 dost obsáhlou knihu "Sto
let ve službě evangelia", která popi-
suje období let 1880 - 1980. Je to pub-
likace  nejen graficky velmi zdařilá
(zvláště když si uvědomíme, v jaké
době vycházela), představuje rov-
něž prostřednictvím již mnohdy dá-
vnověkých fotografií význačné
osobnosti a pohledy na život této cír-
kve; je ale především obsahově bo-
hatá a důkladná v přibližování své-
ho vzniku a vývoje v Čechách, na
Slovensku a na Těšínsku nejen v his-
torickém popisu, ale také ve snaze
zachytit duchovní základy a teolo-
gický vývin této církve, která se
nechtěla a nechce vzdát důrazů, kte-
ré vedly k jejímu vzniku. Tato kniha
je ale také záznamem proměn, které
vycházely ať z vnějších tlaků či pod-
nětů, či jako důsledek vlastních
vnitřních zápasů a dozrávání.
Pohled na Církev bratrskou (dříve
Jednotu českobratrskou, původně
Svobodnou církev reformovanou)
dokreslují v této knize ještě kratší
kapitoly o její slovesné tvorbě, zpě-
vu, sociální práci a stavební činnosti.
Závěrečná část předkládá portréty
kazatelů a přehled o tom, kteří kaza-
telé a v jakém období působili na
jednotlivých sborech. Tato kniha
byla kolektivním dílem, na kterém
se podílelo jedenáct autorů. A jeden
z nich, Jan Štěpán, který zde zpraco-
val zmiňovaný Přehled o působení
kazatelů ve sborech a Rejstřík, je
autorem navazující knihy "Babylón-
ské zajetí církve".
Již na první pohled se představova-
ná kniha liší od té, kterou jsem se po-
kusil výše stručně charakterizovat.
Je o něco útlejší, ale o dost graficky a
zpracováním obálky chudší (což je
asi ovlivněno ekonomickým hledis-
kem). Přesto užitečně a zajímavě při-
náší řadu fotografií, převážně por-
trétů kazatelů a jiných důležitých
osobností této církve. Výrazně se
však liší svou strukturou. Ačkoliv se
také věnuje dějepisnému zachycení
podoby totalitního období (na které

se "zadělávalo" již před koncem
druhé světové války) a dopadu na-
stoleného zrůdného režimu na život
církví i jednotlivců, a neváhá dokon-
ce dělat, v rozporu se svým podtitu-
lem, výlety do hodně vzdálenějších
časů (např. kapitolky Od toleranční-
ho k protestantskému patentu, o pří-
chodu YMCY do českých zemí, o
působení Jednoty českobratrské na
Podkarpatské Rusi...),  přece největší
část tvoří portréty či medailonky
převážně kazatelů Církve bratrské,
ale i dalších postav. Věnuje se ovšem
také např. obtížné a obětavé práci s
dětmi za těchto nepříznivých pod-
mínek i akcím připravovaným pro
mládež (stanové tábory a Letní bib-
lické kurzy), šíření a vydávání sa-
mizdatové literatury i dovážení Biblí
do SSSR a na Ukrajinu. A jistě tento
přístup, kdy do popředí vystupují
jednotliví lidé, má dobré křesťanské
zdůvodnění, protože významnější
než popisy situace a nejrůznější do-
kumenty a prohlášení jsou osobní
svědectví těch, kteří se museli vy-
rovnávat s tak nepříjemnými a
mnohdy nebezpečnými podmínka-
mi, a navíc v nich dokonce hledali
cesty ke službě a k oslovování no-
vých lidí evangeliem i k upevňování
víry u těch, kteří se již k Bohu při-
hlásili.
I když autorem této knihy je br. J.
Štěpán, využil spolupráce i dalších
autorů, kteří buď o některých téma-
tech psali, podali zprávu o osudech
svých spolubratří a spolusester,
nebo zaznamenali své vlastní zkuše-
nosti.
Zcela zřetelně se zde projevilo, že br.
Štěpán býval velice pilným spolu-
pracovníkem Evangelického týdení-
ku - Kostnické jiskry se značným
přehledem. V této publikaci je pře-
tištěno - zvláště v těch "profilech ka-
zatelů" - 46 příspěvků z Kostnických
jisker, které tam vycházely při příle-
žitosti životních jubilejí představo-
vaných pracovníků církve nebo jako
nekrology. A v této knize se najdou 
i další odkazy na to, co náš týdeník
uveřejňoval. Jsme rádi, že se Kost-
nické jiskry tímto způsobem osvěd-
čují jako pramen, ze kterého lze spo-
lehlivě čerpat, a nejsou tiskovinou
jen na jedno použití.
V celé knize, která chce podat zprá-

vu o bezesporu obtížném období
"babylónského zajetí církve", se kro-
mě poměrně srozumitelného vylíče-
ní této politicko - společenské éry 
v dějinách Božího lidu v bývalém
Československu a o tom, jak zasaho-
vala do života členů Církve bratrské,
vlastně vyskytují pouhopouhé dvě
stránky, které zmiňují i selhání, ke
kterým v té babylónské době došlo
ze strany této církve. Jednak je jím
odstavec, který zde cituji celý:
Omluva a odvolání
Za dvacet let existence Bratrské rodi-
ny (pozn.: časopis Církve bratrské)
vyšlo na jejích stránkách několik
článků s vynucenými prohlášeními
k různým událostem, které dnes
vzbuzují naše politování a zahanbe-
ní. Zvláště některé z nich mohly být
i za tehdejších okolností formulová-
ny moudřeji a pravdivěji. Týká se to
především našeho prohlášení k Char-
tě 77, s nímž mnozí členové, zvláště
mladí, nesouhlasili. Nenapadáme
přímé autory článků, cítíme se odpo-
vědni všichni alespoň svým mlče-
ním. Koříme se za tento hřích nesta-
tečnosti a prosíme za odpuštění
všechny, jejichž jednání bylo naším
vyjádřením bez znalosti věci odsu-
zováno.

Rada Církve bratrské, 
Redakční rada Bratrské rodiny 

A dále je zde reagováno na skuteč-
nost, že se v tzv. Cibulkových sezna-
mech tajných spolupracovníků StB
objevila i jména kazatelů této církve.
Je zmíněno, jak k tomu Církev bratr-
ská přistoupila: asi jako i některé
další církve, totiž výzvou, aby se
uvedení pracovníci (v té době už jen
české části) k tomu vyjádřili a mají-li
zájem, aby se dostavili k osobnímu
rozhovoru se členy zvláště jmenova-
né komise... Není mým úmyslem a
ani není v mých možnostech tuto
záležitost nějak podrobněji rozebírat
či komentovat. Jen nad tím po-
vzdechnu: bylo-li těch selhání za
onu dobu "zajetí církve" jen tak tak
na dvě strany z třísetstránkové pub-
likace, která se soustřeďuje na toto
období, pak ten poměr zasluhuje náš
obdiv! A přes lehce ironický nádech
předchozí věty vůbec nechci snižo-
vat dobré svědectví, obdivuhodnou

Dokončení na str. 3

naše recenze

Byl patnáctým dítětem anglikánského faráře a
rektora Samuela a jeho manželky Susanny roz.
Annesleyové, od které obdržel základní vzdělá-
ní. Jeho smutným zážitkem byl nebezpečný po-
žár, který je postihl jedné noci 1709. Prošel škola-
mi v Londýně, Oxfordu a Lincolnu, stal se ma-
gistrem filosofie, členem koleje, diakonem a kně-
zem. Ovlivnila ho četba mj. Tomáše Kempen-
ského a Jeremy Taylora. Jeho bratr Charles (1707-
1788) založil 1729 mezi studenty svatý klub, ke
kterému se John připojil a který rozšířil. Cílem
členů bylo vést posvěcený život s pravidelnými
modlitbami a půstem. 1735 přijali oba bratři spolu s Georgem Whitfieldem
(1714-1780) povolání k misii a evangelizaci v americké Savanně v Geogii
mezi osadníky a Indiány. Cestou se seznámili s ochranovskými misionáři 
a John se přidal k Jednotě bratrské.
Po návratu do Anglie 1738 zažil John v bratrském shromáždění v Londýně
při čtení Lutherovy předmluvy k listu Římanům náhlé obrácení. (Po návště-
vě Ochranova se však od Jednoty oddělil.)  
Bratři Wesleyové a Whitfield pak pod širým nebem i v kaplích evangelizo-
vali ve městech i na venkově všecky vrstvy obyvatelstva, často s nasazením
života. Anglikánské duchovenstvo jim rovněž kladlo překážky. Během ně-
kolika let oslovili velké množství lidí. Obrácené zavazovali k životu podle
přísného církevního řádu. (S Whitfieldem se však rozešli pro odlišné pojetí
předurčení a svobodné vůle.)
1743-1758 žil John v manželství s ovdovělou Mary Vaseilleovou, matkou
čtyř dětí, nikoli však šťastně, takže se po patnácti letech rozešli.
John Wesley byl velmi pracovitý, vstával denně ve čtyři hodiny ráno, kázal
dvakrát i třikrát denně, věnoval se kromě evangelizace, vzdělávání laických
kazatelů a organizace „společností“ a „tříd“ rovněž veřejné, sociální a kul-
turní práci, která zahrnovala i vězeňství a boj proti otroctví. (Při svých evan-
gelizačních cestách na koni najezdil asi 250 000 mil.)
Jeho literární činnost obsahuje asi 200 spisů a překladů. Jmenujme Poznám-
ky k Novému zákonu 1755, Deníky (1740-89), Kázání, Úvahy o otroctví
1774, Učení o původním hříchu 1775, úpravu Knihy společných modliteb,
Vážnou výzvu mužům rozumu a náboženství 1743 a Jasné vylíčení křes-
ťanské dokonalosti 1766. Stejně jako jeho bratr Charles psal také básně (1868
vyšlo 13 svazků).
„Rozhoř se ohněm a nadšení lidé z celého světa se na tebe přijdou podívat, jak hoříš.“
„Bližní – to není jen tvůj přítel, příbuzný, nebo známý;  to není jen člověk ctnostný
a přátelský..., nýbrž každá lidská bytost, každá duše, kterou Bůh stvořil.“

Bohuslav Vik

zakladatel metodismu 
John (Benjamin) wesley

(nArOzEn 28.6.1703 V EPwOrtHu – zEMřEl 2.3.1791 V lOndýně)
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Pokračování z minulého čísla
Opět je tady zajímavá terminologie:
Ten, kdo se zhlédne v zákoně svobody,
stane se tvůrcem skutečnosti, stane se
poetou, tvůrcem toho, co se z něj
uskuteční… Zákon svobody se pro
něj stává skutkem. Realitou. 
Jenže co je to zákon svobody? Že zá-
kon Mojžíšův je třeba nejenom znát,
ale taky dodržovat, to je myšlenka,
kterou zná celé židovstvo. A kterou
naplno řekne i apoštol Pavel: Před
Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon
slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon
svými činy plní (Ř 2,13 – mimocho-
dem v řečtině jsou zde pro slyšící a
činící stejná slova, jakých užívá i Ja-
kub). Pavel to ovšem v případě zá-
kona Mojžíšova vypointuje tak, že
Zákon nás nemůže spasit: právě
proto, že ho nestačí slyšet, nýbrž je
třeba i uvést ve skutek, a to Moj-
žíšův zákon jako celek. Porušit jeden
článek znamená zbourat všechno.
Ovšem týž Pavel, který je tak skep-
tický k zákonu Mojžíšovu, mluví –
dokonce ve stejné epištole – o zákonu
Ducha, který vede k životu a který
osvobozuje (neboť zákon Ducha, který
vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě
od zákona hříchu a smrti; Ř 8,2) Jakub
mluví o Zákonu svobody. Myslí tím
ten Mojžíšův z Ř 2,13 (a říká to v po-
lemice k Pavlovi)? Nebo ten, co vy-
svobozuje, z Ř 8,2 (ve shodě s Pav-
lem)? Jakub sám zřejmě předpoklá-
dá, že jeho čtenářům je obsah zákona
svobody znám. Nicméně o několik
odstavců dále (2,12) se k němu vrátí
a tam je ze souvislosti jasné, že záko-
nem svobody myslí milosrdenství
(snad v návaznosti na Ježíšova slova
Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosr-
denství dojdou, Mt 5,7; nebo Buďte
milosrdní, jako je milosrdný váš Otec,
L 6,36). Milosrdenství je tedy u Jaku-
ba zcela v ježíšovském duchu shrnu-
tím toho, oč v Zákoně jde; ale navíc
je nazývá zákonem svobody. Protože
osvobozuje. Vzpomeňme si, že jed-
ním z východisek Jakubovy úvahy
bylo: Hně-vem spravedlnost Boží nepro-
sadíš (1,20). Milosrdenstvím ano.
Milosrdenství vysvobodí toho, koho
bys jinak pronásledoval svým hně-
vem. A milosrdenství vysvobodí tebe
od hněvu. Do-konce by se dalo říct,
že milosrdenství vysvobozuje i od
zákona Mojžíšova, nebo aspoň od
soudu podle zákona Mojžíšova, pro-
tože milosrdný může počítat s mi-
losrdenstvím Božím. Nyní už si
můžeme shrnout celý verš 25: Ten,
kdo se zhlédne v Božím milosrden-
ství, kdo aspoň trochu pochopí, že

Bůh je milosrdný, toho to ovlivní i 
v jeho životě. To znamená, že začne
být milosrdný také. Kdo by jen zahlé-
dl, že Bůh je mi-losrdný, a sotva
vyjde ven mezi lidi, hned na to zapo-
mene, ten ani sám z toho milosrden-
ství nic nebude mít, a jeho okolí už
vůbec ne. To je zapomnětlivý poslu-
chač (opět si můžeme vzpomenout
na Ježíšovo podobenství o nemilo-
srdném služebníku, který také vyšel
ven a zapomněl a nic z toho neměl –
Mt 18,23-35). Být milosrdný není
totéž jako úzkostlivě dodržovat ně-
jaké příkazy nebo zákazy a vůbec to
nesouvisí s počítáním jednotlivých
skutků. Realizace slova, o které Jakub
mluví, je někde v celkovém vyznění
nebo pohledu na život. 
Jk 1,26 Pokud se někomu zdá, že je zbož-
ný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk,
klame tím své srdce a jeho zbožnost je 
k ničemu. Tady Jakub upřesní další
část toho, co řekl ve 20. verši: Máme
být nejen rychlí k naslouchání a po-
malí ke hněvu, nýbrž také pomalí
(rozvážní) k mluvení. O řeči a mlu-
vení pojednává jinak, než bychom
možná právě od něho čekali: varo-
val sice před pouhým (planým) na-
sloucháním, ale takřka nikde (snad
až na jednu výjimku 2,16) nezná či
neuznává, že by existovalo pouhé mlu-
vení. Nezná náš protiklad dělat, ne-
bo jenom mluvit. Řeč a slovo má to-
tiž pro Jakuba vždycky sílu a vždyc-
ky „dělá“ – tvoří – ať chceme nebo ne-
chceme. Mluvení není méně reálné,
než když člověk něco dělá. Naopak:
mluvením toho člověk napáchá víc
(spáchá těch skutků víc), než kdyby
aspoň chvilku mlčel a poslouchal. A
nejvíc toho napáchá zbožným mluve-
ním. Právě zbožné mluvení je souvis-
lost, jíž tyto verše zapadají do svého
kontextu. Jakub ani tady neuhne k no-
vému tématu, které by ho teď právě
napadlo, nýbrž drží stále jednu, dost
pevnou nit: Buď nasloucháme Bohu
– a pokud vzápětí nezapomeneme,
co jsme zaslechli, nějak nás ovlivní
Boží milosrdenství. A pozná se to
přinejmenším na tom, že získáme
pokornější a milosrdnější pohled na
život a na lidi okolo nás. Anebo se
rozčilujeme, pohoršujeme a kážeme
o Božím hněvu a proti nemravnos-
tem… Ale pak si nenamlouvejme, že
jsme zbožní. Pak to jen znamená, že
rádi posloucháme sami sebe, nedrží-
me svůj jazyk na uzdě – a o Bohu to-
ho moc nevíme. Kdežto pravá zbož-
nost, skutečné náboženství podle
Jakuba vypadá takto: 
Jk 1,27 Náboženství čisté a neposkvrně-
né u Boha a Otce je takové: navštěvovat
sirotky a vdovy v jejich soužení a sám se

držet nepošpiněný od světa. Navštěvo-
vat vdovy a sirotky je takřka ever-
green starozákonních proroků, tak-
že to vypadá, že nic konvenčnějšího
už Jakub ani říct nemohl. Ale právě
to, že se nějaký motiv objevuje tak
opakovaně, už naznačuje, že nebylo
až tak zbytečné ho připomínat.
Možná proto, že vdovy a sirotci jsou
„nevděčná“ cílová skupina: potře-
bují té péče hodně a pořád, a neza-
ručují přitom žádnou publicitu.
Vdovy a sirotci byli ve starověku (a
pokud jde o děti v dětských domo-
vech, tak nejenom byly a nejenom ve
starověku) typická marginalizova-
ná, bezprávná skupina, která se ne-
má jak a kudy ozvat, nemá vliv, a
přitom je odkázaná na to, co jim kdo
dá nebo co pro ně společnost udělá;
ale právě proto, že nemají tak silný
hlas, jakákoli pomoc nemá publicitu.
Daleko vděčnější a efektnější je hří-
mat: hřímat na obranu křesťanských
hodnot – proti zkaženosti světa nebo
dokonce proti islámskému teroris-
mu; nebo hřímat na obranu islám-
ských hodnot proti zkaženému Zá-
padu. Nebo vyzývat davy k pokání
a evangelizovat zástupy… Ostenta-
tivně se štítit špíny ve společnosti,
špíny tohoto světa. To všechno je da-
leko efektnější než vdovy a sirotci,
zvlášť když se tady neříká, že by jim
měl člověk (jednorázově) něco dát,
nýbrž starat se, být s nimi. Pořád.
Právě takové nenápadné a „nevděč-
né“ milosrdenství ve stylu kázání na
hoře je ovšem pro Jakuba čisté „nábo-
ženství“, které je mimo špínu světa.

Pokračování příště

Bláznovství víry podle Jakuba

„Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl.“ (Mt 4,2)  
Vyprávěla mi jedna známá, jak prý závidí křesťanským ženám, kterým
nedělá problém držet půst. A pak ještě chvíli hovořila o dietách. Přednášku
jsem poslouchal se zájmem; jednak byla obohacující a jednak mi ukrátila
cestu vlakem. Už vím, co bych neměl zařazovat do jídelníčku. To se hodí.  
Jsou chvíle, kdy na polemiku není čas, prostor ani vhodná chvíle. A tak jen
posloucháte a trochu žasnete. Třeba nad tím, že leckdo si slovo půst dává
do souvislosti pouze s potravinami nebo s konzumací alkoholu. Nic proti
vylepšování životosprávy, nejeden lékař by uznale pokýval hlavou - jen
tak dál. Potíž je jinde. Poněkud omezené chápání postní výzvy uvězňuje
člověka v představě, že by v tomto období měl myslet ještě více na sebe.
Co udělat pro vylepšení fyzické kondice a tělesného vzhledu. Jak se vylep-
šit, abych působil svěže. Nejen před zrcadlem, ale i před lidmi, kteří si mě
tak rádi prohlížejí. Navíc se říká, že ten, kdo dobře vypadá, dostává více
zajímavých nabídek.  
No vida: starý trik se stále uplatňuje. Ale vzpomeňte si na inspirativní
čtení z Matouše: nedaleko od úvodního úryvku totiž narazíte na chytráka,
který to na Ježíše taky zkoušel: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou 
a budeš se mi klanět.“ (Mt, 4,9)
Spousta z nás žije v přesvědčení, že je středobodem světa. Vy ne? Anebo
jen někdy, občas, výjimečně…? Chápu. Jak kdo. Obvykle si tu zmíněnou
pozici budujeme v rodinách, v různých vztazích, týmech (kolektivech).
Jsme ta „slunce“, kolem nichž by mělo všechno správně obíhat. A když
tomu tak není, cítíme rozčarování. Mírné, větší, silné, zdrcující. Leckdo si
pak o tom dlouze vypráví s odborníky – terapeuty, a ti se mu snaží vysvět-
lit, že všechno je trochu jinak, než si od dětství myslel. 
Přitom je to tak prosté… Člověče, nejsi ten jediný! 
To je velmi zjednodušený, ale řekněme základní vzkaz pro tyto dny. Pojď-
me to tedy zkoušet. Každý má šanci ubrat na sebestřednosti, která není
ničím jiným, než výsledkem ďábelského ponoukání.

Jiří Karban 
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statečnost a úžasnou věrnost nejen
mnohých kazatelů a pracovníků, ale
ještě většího množství laických čle-
nů této církve. Považuji za nedosta-
tek, že např. u křesťanských písní,
které uvozují jednotlivé kapitoly
(jak je známe povětšině ze zpěvníku
Svítá), nejsou uvedeni autoři textů. -
Nevím také, proč zde byl zařazen
portrét br. Zdeňka Toužimského,
bezesporu význačného svědka Ježí-
še Krista, člověka se zajímavým osu-
dem, který zvláštní Boží milostí uvě-
řil jako vězeň v uranových dolech...
Mám na něj krásné osobní vzpomín-
ky, mohlo by být o něm pravdivě
napsáno ještě mnohem více dobré-

ho, ale co vím, vždy byl členem
pouze Českobratrské církve evange-
lické, byť s širokým ekumenickým
srdcem.
Na závěr chci poděkovat, že tato
kniha byla napsána a sestavena. A
zároveň přiznat, že jsem dost dlou-
ho čekal, že se objeví nějaká fundo-
vanější recenze. Tato vznikla z mé
netrpělivosti. Ale snad poslouží 
k rámcové informovanosti čtenářů.
Představovaná kniha vyšla vlastním
nákladem autora (s podporou br.
prof. Jána Valacha) v počtu 600 ku-
sů. Jsou-li ještě nějaké k mání, by
bylo asi možné zjistit ve sboru CB
Soukenická 15, Praha 1.

Bohumil Kejř

Dokončení ze str. 2

Tedy řekl Hospodin satanovi: Odkud jdeš? I odpověděl
satan Hospodinu, řka: Procházel jsem zemi a obcházel
jsem ji…
Vyprávění knihy Jób patří k  těm nejstarším, které v  Písmu
máme. Málo se čítává, snad pro obtížný obsah a míru utrpení,
kterého je plná. Krásný a šťastný konec  Jóbova zápasu potom
zní jako pohádka, která se v životě přihodí jen velice vzácně.
Utrpení s námi však zůstává, a každý z nás bez výjimky jím
občas prochází. Jiní v něm žijí i trvale. Co v takových chvílích
dělat? Otázka je o to palčivější, že víme, jak mnoho věcí lze sdí-
let společně s jinými, ale utrpení si musí probolet každý sám,
velmi často všemi opuštěn. Starozákonní Jób je tak předobra-
zem Trpitele Velkého pátku. Oba společně, Ježíš i Jób, však nám
lidem dosvědčují, že ani v hlubinách lidského
zoufalství a porážky nepřestává být člověk dítě-
tem Božím, s životem sice sevřeným, ale stále s
životem chráněným pro Boží lásku a pro spo-
lečný domov Boží rodiny synů a dcer všech věků. 
V  židovské bibli patří kniha mezi Spisy, zařazené až po
Zákonu, který k víře volá, a po Prorocích, kteří víru pročišťují
slovem Božích soudů. Ve Spisech, k nimž patří třeba i Žalmy,
Kazatel, Přísloví a také Jób, je však víra vystavena celé řadě
zkoušek, při kterých zemdlívá a ztrácí se. Chřadne. Právě
v  takových chvílích je možné sáhnout po vyprávěních, která
obnovují naději proti vší naději. V Novém zákoně to jsou evan-
gelia. Ale vraťme se k Jóbovi. Krátká scéna nejprve ukáže Jóba
v kruhu rodiny uprostřed pozemského štěstí i strastí zároveň.
Sám Jób je pro čtenáře připodobněn k velkým postavám biblic-
ké víry, jako byl “syn dávnověku” Henoch či Noe. Otcovskou
láskou přikrývá selhání svých dětí především před Bohem,
vždyť jeho stvoření má být “dobré”, má být Božím obrazem.
Proto je Jób spravedlivý. Ví o Božím právu na obecenství s kaž-
dým člověkem. Neví ale, že nad ním, na nebesích, se koná velký
Boží sněm. Budoucnost, zítřek naší naděje, cesta, kterou se
budeme ubírat, zákruty a nebezpečenství života, to všechno je
před námi jako veliká neznámá. Ale na nebi, kde se schází dvo-
řanstvo obklopující Boží trůn, se to ví. Jób je v přízni Boží,
nemusí se bát. Ale Jób dole to zatím jenom věří. Čtenář příbě-
hu se tak může jen ptát: obstojí Jób a zůstane Bůh věrný? A tu
příběh dostane velmi nečekaný spád. Do sněmovního sálu při-
chází satan. Je to slovo těžko přeložitelné. Významem nejčastě-
ji pokušitel a osočovatel. Zosobněná moc, která dovede ze živo-
ta udělat skutečné peklo. “Odkud jdeš?” ptá se ho Hospodin.
„Procházel a obcházel jsem zemi,“ překládají přesněji Kraličtí.
A tu se mi vybavil obrázek -  snad od slavného portugalského
malíře Francisca Goy – jmenuje se Pomluva. Mlhovitý had,
táhnoucí se údolím bez začátku a bez konce. Had všechno pohl-
cující. Není úniku. Malíř celý život vnitřně zápolil s Inkvizicí,
která procházela zemí a obcházela v soustředných kruzích člo-

věka, až ho dostala do svých žalářů a mučíren, kde z něho udě-
lala trosku lidství. Takový je osočovatel dodnes. Stejně kruté
dovedou být i zákeřné nemoci, tragédie osobní i společné.
Procházejí zemí, jsou všude, ale náhle se přiblíží k domovnímu
prahu a udeří. A tu přichází utrpení. Věc od nepaměti známá.
“Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba, satane?” “Všiml, a
také ho “obcházím” a obhlížím, ovšem ty nad ním držíš svoji
ochrannou ruku, Hospodine. Ale stáhni ji zpět a vezmi všech-
no, co má. Až pak se uvidí, zda dál ponese tvůj obraz, zda
zůstane odevzdán tvé lásce a soudům, zda složil celou svou
naději ve jménu tvém, zda mu za škody stojíš!” Půjč mi ho, a
já ho zavřu do mraku pomluv, odkud není úniku, sevřu ho
vředy po celém těle, zbavím ho zázemí lásky blízkých a zavřu

do klády tajných služeb všech věků. Pak se
pozná, zda nepřestane věřit, že život je tvým
nezcizitelným a požehnaným darem. - Z ne-
beského trůnu zní podivuhodná odpověď.

Odpověď Vládce, před kterým i Osočovatel – satan má jen
omezenou moc. “Budiž tvé všechno, co jsem Jóbovi svěřil, ale
on sám je Můj! Ruku na něho nevztáhneš.” A satan od Hos-
podina odešel. Odešel za Jóbem, aby spustil celý řetězec udá-
lostí, s nimiž přichází pláč, smutek, zoufalství a utrpení. Židé
pro to mají nezaměnitelné pojmenování – šoa, holokaust.
Utrpení bez východiska a bez naděje. “Zlořeč Bohu a umři,”
řekne jednou Jóbovi jeho žena. Utrpení na hraně snesitelnosti
je nepochopitelné. Proč ho Bůh dopouští?  Čtenář příběhu ví,
že Bůh svého spravedlivého neopustil, ale před Jóbem, mužem
víry, leží dlouhý čas zápasu, jehož rozuzlení je až v budouc-
nosti. Ani pro Ježíše z Nazaretu nebylo ráno vzkříšení kredit-
ní kartou v kapse. Cesta k němu byla kalvárií. V kapse nemá
kreditku na lidské štěstí nikdo z  nás. Jen Credo in Deum
Patrem…Věřím v Boha Otce…Stejnou cestou se ubíral i ten,
k němuž voláme Pane náš. “Tyto věci pak napsány jsou,” píše
Jan o slavných skutcích lásky i o utrpení Páně v závěru evan-
gelia, abyste věřili, že Ježíš je Syn Boží a věříce, život měli
v jeho jménu” (Jan 20,31). Jób se svou vírou se však opíral o
jiné skutky Boží lásky a věrnost i tichá oddanost se rodily jako
zázrak milosti Boha na nebi, jehož tvář i trůn zůstávaly
Trpiteli skryty za hranicí světa i času. Pro onu milost na nebi,
která se jednoho dne zjeví, je i Jóbův  příběh studnicí naděje a
odvahy zůstat Bohu věrný až do té smrti. A co se stane se sata-
nem? “Viděl jsem ho padat s nebe,” říká Ježíš (L 10,18). Na
místo Osočovatele se vrací do nebeského dvora Přímluvce,
který procházel a obcházel zemi jako ten, který hledá, aby spa-
sil, což bylo zahynulo. To je naší nadějí ve všelikém trápení a
bolesti. Jen vytrvat. Amen.
Ó ujmi ruku naši; Beránku Boží, abychom si nezoufali a naše
víra neumřela. Amen. 

F. Pavlis

utrpení

naše recenze

Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli
bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm,
kdo ho milují?

Jk 2,5b

Pane, dej dnes chudým jejich denní chléb našima rukama,
a skrze naši chápající lásku dej pokoj a radost.

Matka tereza z Kalkaty

člověče, nejsi jediný



Je to už dosť rokov, čo som si začal
viacej všímať praktickú realitu v sú-
časných cirkvách (ktoré tvrdia o se-
be, že sú kresťanské), v porovnaní 
s tým, čo je napísané v evanjeliách, či
s tým, ako Ježišove pokyny realizo-
vala v praktickom živote prvá kres-
ťanská cirkev. Vo viacerých prípa-
doch som zistil až vyslovene pro-
tichodné výklady či konania, ktoré
mali v histórii kresťanstva katastro-
fálne dopady nielen na povedomie o
kresťanstve u neveriacich, ale i kata-
strofálne dopady na spoločnosť cel-
kove.
Tak som sa pokúsil nejak lokalizovať
obdobie, kde v histórii kresťanstva
nastal tento BOd ZlOMU, v kto-
rom sa kresťanstvo začalo zásad-
ným spôsobom odkláňať od pô-
vodného Ježišovho učenia.
Ako iste viete, kresťanstvo v počiat-
koch bolo prenasledované, v lepšom
tolerované. 
No v žiadnom prípade sa nedarilo
Rímu ho pokoriť či ovládnuť. Až pri-
šiel na scénu cisár Konštantín I. (ro-
ky cca 273 až 337). Ten urobil ge-
niálny štátnický ťah, ktorý sa s obľu-
bou praktikuje dodnes: roku 313 sa
rozhodol ukončiť prenasledovanie
kresťanov a aby si mohol kresťanov
podrobiť (keď to dovtedy nešlo po
zlom), rozhodol sa ich SPrIAHnUť
(skorumpovať) SO ŠTáTnOU MOCOU.
Korunu tomu nasadil cisár Theodo-
sius I., keď roku 380 definoval kres-
ťanstvo ako štátne náboženstvo. 
Od tohoto obdobia začali kresťanskí
duchovní vodcovia prispôsobovať
kresťanskú náuku viac potrebám
štátnej moci, ako potrebám Boha.
Teda môžeme konštatovať, že
vzniklo nové náboženstvo, ktoré si
ponechalo v názve pôvodnú osved-
čenú "ochrannú známku" Ježišovho
učenia, a to:

Kresťanstvo verzia 2.0
Toto kresťanstvo verzia 2.0 sa postu-
pom času nabaľovalo takými zrúd-
nosťami, že niektorí duchovní vod-
covia, ako napr. Luther, Kalvín
apod., to už vnútorne nevydržali, a
tak sa snažili aspoň čiastočne zbaviť
nahromadeného balastu v cirkvi.
Hlavný problém ale u väčšiny z nich
vidím v tom, že sa snažili reformo-
vať cirkev iba v rámci kresťanstva
verzia 2.0. O reálnom návrate ku
kresťanstvu verzia 1.0 prakticky ne-
uvažovali. Jediným známejším (v na-
šich zemepisných šírkach) reformá-
torom v tomto období, ktorý chcel
realizovať návrat ku kresťanstvu
verzia 1.0, bol Petr Chelčický.
Za zjavné rozpory medzi kresťan-

stvom verzia 1.0 a kresťanstvom ver-
zia 2.0, ktoré sú dôsledkom spriah-
nutia sa moci štátnej a moci duchov-
nej, ktoré sú aktuálne práve i v sú-
časnej dobe a ktoré mali v histórii
kresťanstva katastrofálne dopady
nielen na povedomie o kresťanstve
u neveriacich, ale i katastrofálne do-
pady na spoločnosť celkove (mini-
málne s desiatkami miliónov násil-
ne usmrtených ľudí), môžeme zara-
diť práve tieto dva:

1. Vzťah k válčeniu alebo k násiliu
celkovo.
Kresťanstvo vzhľadom k násiliu
môžeme charakterizovať ako nábo-
ženstvo nenásilia. Je to odvoditeľné
z viacerých miest Nového zákona.
Ako postačujúci a jednoznačný dô-
kaz nájdeme napríklad u Matúša, 5.
kapitola, 38. až 48. verš. Tak to chá-
pali prví Ježišovi učeníci a na zákla-
de tohoto učenia prví kresťania
odmietali účasť na akýchkoľvek
vojenských výpravách. Až Augustín
(cca 400 rokov po Kristu) po spriah-
nutí sa cirkvi so štátnou mocou
a v dôsledku tohoto spriahnutia za-
čal vymýšľať doktríny, ktoré zača-
li schvaľovať válčenia kresťanov. 
V súčasnosti (v dobe kresťanstva ver-
zia 2.0) situácia dospela do takého
štádia, že už ani štát nemusí kresťa-
nov nútiť ísť válčiť - oni tam idú dob-
rovoľne. Čo je však ešte viac šokujú-
ce, je to, že vo vojenských mundú-
roch nájdeme značné množstvo fa-
rárov - duchovných vodcov kresťa-
nov, a to nie ako prostých vojakov,
ale rovno i s dôstojníckymi frčkami.
Ak by boli išli do týchto válečných
zrúdností farári samostatne ako vo-
jaci bez požehnania, posvätenia či
súhlasu cirkví, dalo by sa to brať ako
zlyhanie jednotlivca, čo je síce smut-
né ale stáva sa to. No oni boli vysla-
ní priamo cirkvami, a to naprieč de-
nominačnému spektru!! Toto kona-
nie cirkví radím však do kategórie
vedomého spreneverenia sa svojmu
poslaniu, ak vôbec ešte súčasné cirk-
vi sú schopné takýto pojem po-
chopiť.

2. Vzťah k majetku, v súčasnosti 
v Čr cirkevné reštitúcie.
Obhajovanie cirkevných reštitúcii
bolo sprevádzané ľúbivým sloga-
nom - "co bylo ukradeno, musí být
vráceno". Cirkev si v reštitúciach ná-
rokuje majetok, ktorý akože legálne
nadobúdala stáročia spätne. Tento
majetok (okrem iného) pochádzal 
z povinných odvodov desiatkov
cirkevníkmi.
Zásadná otázka číslo 1. ohľadom

právno-morálneho nároku na rešti-
tuovaný majetok teda znie:
Ako sa mohli slobodne, demokratic-
ky poddaní rozhodnúť pred 200, 300,
500, 1000 rokmi, či budú členmi cirk-
vi alebo nie?!! Nedávno sme si pripo-
mínali, že pred 600 rokmi "nejaký
Hus" ani nechcel vystúpiť z cirkvi, len
ju chcel trochu reformovať, a všetci
dobre vieme, ako skončil.
Skúsme sa na cirkevné reštitúcie
pozrieť i zo stránky kresťanskej vie-
rouky. Na pomoc si zoberiem 16.
verš z 5. kapitoly Matúšovho evan-
jelia: "Nech tak svieti vaše svetlo pred
ľudmi, aby videli vaše dobré skutky a
oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebe-
siach."
Zásadná otázka číslo 2. teda znie:
Koľko asi neveriacich ľudí prijalo Je-
žiša ako svojho spasiteľa, keď videli
u cirkví, naprieč denominačnému
spektru, dobrý skutok vo forme cir-
kevných reštitúcii?!!
Alebo, že by mala otázka skôr znieť:
Koľko ľudí asi nadobro odradila ha-
mižnosť cirkví v presadzovaní cir-
kevných reštitúcii, aby sa stali kres-
ťanmi?!!
V tejto súvislosti chcem pripomenúť,
že ani v Novom zákone a ani v žiad-
nych iných zdrojoch som nenašiel
zmienku o tom, že by sa na živoby-
tie apoštolov Petra, Pavla či iných
nasledovníkov Krista, v dobe kres-
ťanstva v. 1.0, povinne museli skla-
dať pohanskí daňoví poplatníci rím-
skeho impéria!
Po obsiahlejšom úvodníku môžem
pristúpiť k deklarovanej otázke 
v nadpise.
Hľadám cirkev, kresťanskú (v Čes-
kej republike, ale budem veľmi spo-
kojný, ak ju nájdem i na Slovensku),
ktorá vyznáva hodnoty kresťanstva
verzia 1.0, a teda aj háji podob-
né názory na válčenia kresťanov a
súčasne i na cirkevné reštitúcie a 
v praxi ich aj naplňuje.
Ak by bol problém s cirkvou, tak
hľadám aspoň zbor s farárom či s ne-
jakým duchovným vodcom, ktorý
vyznáva hodnoty kresťanstva verzia
1.0, a teda aj háji podobné názory na
válčenie kresťanov a súčasne i na
cirkevné reštitúcie a v praxi vo svo-
jom zbore ich aj naplňuje.
Poznáte nejakú cirkev alebo aspoň
nejakého farára, či duchovného
vodcu, ktorý by spĺňal tieto moje
požiadavky, prosím?

Milan Pečeňa

P. S.: V žiadnom prípade som ne-
chcel nabudiť dojem, že hľadám
nejakú ideálnu cirkev. Však i tá prvá
cirkev riešila kopec problémov, stačí
si prečítať listy apoštolov, no bola to
cirkev Kresťanská.

Listy M. Jana Husa

80. OtCI

Všemohoucí Otec, nejmoudřejší a nejsvětější, ať pro Krista Ježíše milostivě
udělí věčný život slávy mému otci! Ctihodný otče, jsem velice vděčný za
vaši dobrotivou a otcovskou laskavost. Neosměluji se podrobit tomu znění,
které mi podává sněm, jednak proto, že by bylo třeba mnohé pravdy zatra-
tit, které, jak jsem od nich slyšel, nazývají pohoršlivými; jednak proto, že
bych musel upadnout do křivopřísežnictví z odpřísahání, když bych při-
znal, že jsem držel bludy, čímž bych dal veliké pohoršení Božímu lidu, který
v kázání ode mne slyšel opak. Jestliže tedy svatý Eleazarus,2) člověk Starého
zákona, o němž se píše v knihách Makabejských, nechtěl lživě přiznat, že
požil maso zapovězené zákonem, aby nejednal proti Bohu a nezanechal
špatný příklad potomkům; jak bych já, kněz Nového zákona, i když nehod-
ný, kvůli strachu před trestem, který rychle mine, měl bych chtít přestoupit
Boží zákon a tak učinil těžší hřích? Po prvé odstoupit od pravdy, po druhé
vykonat křivou přísahu a po třetí dát bližním pohoršení. Opravdu mi více
prospívá zemřít, než se vyhnout okamžitému trestu, upadnout do rukou
Pána a snad potom v oheň a věčnou hanbu. A poněvadž jsem se odvolal3)
ke Kristu Ježíši, nejmocnějšímu a nejspravedlivějšímu soudci,  jemu svěřil
svou při; proto stojím podle jeho rozhodnutí a nálezu a vím, že bude soudit
jednoho každého člověka nikoli podle křivých ani bludných svědectví,
nýbrž podle pravdy a zásluh.

80. 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.

Výročí narození bratra faráře Daniela Henycha
Dne 29. ledna 2016 uplynulo 85 let od narození bývalého hořického
faráře Daniela Henycha. 
Bratr farář, který se narodil v Praze roku 1931, prožil své dětství v
Hořicích na evangelické faře, kde toho času působil jeho otec jako
duchovní pastor. Asi těžko si představíme dobu vyostřenějších mezi-
lidských vztahů a nelehkých životních osudů než první půli 20. století.
Nejinak tomu bylo i u ,,Dáni‘‘- jeho přezdívka ze studentských let. 
V průběhu svých studií na Bydžovském gymnáziu Dáňa přišel o 22 spo-
lužáků. K maturitě postoupilo pouhých 14 z 36. Těch 22 ,,se ztratilo“.
Další nelehký okamžik na sebe nenechal dlouho čekat a jeho snaha o
přijetí na studium medicíny byla zastavena tehdejšími stranickými
výbory pro špatný rodinný původ uchazeče.  
Na radu svého otce si podal přihlášku na Komenského evangelickou
bohosloveckou fakultu. Po jejím úspěšném dokončení nastoupil jako
farář v Jičíně, odkud se ujal administrace našeho sboru, a to mezi lety
1961 – 1968. V přímé pastorační činnosti hořického sboru pokračoval po
svém otci Bedřichu Henychovi. Stal se tak historicky 7. farářem našeho
sboru.
V hořickém evangelickém sboru na bratra faráře vděčně vzpomínáme a
přejeme dobré zdraví a Boží požehnání. 

Staršovstvo FS ČCE Hořice

80. Otci. 1)
r. 1415, po 8. červnu. (1415, kolem 20. června.)

Ve třetím slyšení oznámil kardinál Florentinský, Zabarello, Husovi, že mu
bude předložena přísaha, mírně a opatrně sepsaná (viz úvod č. 71). Ale prve
než k tomu došlo, učinil vynikající, neznámý kardinál, jehož laskavost při
výslechu Hus byl zkusil (viz list 68, pozn. 5)), soukromě pokus, aby Husa 
k odvolání naklonil. Za tím účelem napsal tento „Otec", jímž byl sotva Jan 
z Brogni, tím méně Matěj z Knína, Husovi mírnou formuli odvolání a pod-
robení se k přijetí, aby na základě tohoto soukromě docíleného souhlasu
dále úředně mohlo býti jednáno. Bylať pak tohoto znění: .,Já ... . Přes pro-
hlášení mnou učiněná, kteráž tímto chci považovati za odvolaná, prohlašu-
ji znova, že byť se mi mnoho připisovalo, co jsem nikdy nemyslil, nicméně
stran všeho mi připsaného, ať proti mně postaveného, ať z knih mojích vy-
ňatého, ať také svědků výpověďmi, poddávám se pokorně milosrdnému
nařízení, rozhodnutí, napravení svatosvatého sněmu obecného, k odpřisa-
žení, k odvolání, k zpět vzetí, k podstoupení pokání útrpného a k učinění
všeho i jednotlivého, cokoliv řečený svatosvatý sněm pro spásu mou uzná
milosrdně a k milosti své naříditi, a nejpokorněji jemu se poroučím."
Na to Hus odpovídá přítomným listem, proč nechce a nemůže způsobem
navrženým sněmu se podrobiti.
1) Tom. 580. Pal. 225. 2) Jeden z předních zákonníků židovských, který za
doby syrského krále Antiocha Epifana, nutícího Židy k jezení svinského
masa (v polovici 2. století př. Kr.), raději volil mučedlnictví, a nepřistoupil
na rady přátel svých, aby zdánlivě se příkazu královskému podrobil a se
tvářil, jako by jedl nejeda. 2. Mak. 6,18-31. 3) Viz č. 25; na tom odvolání setr-
val Hus i ve vězení vůči komisařům ho vyslýchajícím.
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