
SpASení je rámec nAšich nAdějí
ŘímAnům 10,9-18

Prvními slovy Písma svatého kreslí
biblický svědek, skvostný myšlen-
kový architekt, Boží dílo jako velko-
rysý projekt. A po celý stvořitelský
týden jej obsazuje dobrým smyslem.
Bůh stvořil nejprve nebesa, čili svět
neviditelný, to, co býti má, jako své

razítko, aby země, vše viditelné, co
dosud není, bylo obtiskem jeho
zámyslu. Svět vyšel z dobrých ru-
kou a je v dobrých rukou setrvale.
To platí. 
Co neplatí na zemi, je stálost.
Možnost změny je přítomná. Sebe-
lepší záměry nahlodává plíživé zlo,
a jako rez pohřbívá v trávě ztracený
hřebík. Známe to: chceme dobré, a
objeví se nedůvěra, přicházejí boles-
ti. Nemoci těla nebo společnosti roz-
kládají svět radosti. Odkud brát
kouzelný lék?
K tomu léku. Pohádkový ráj lidé
dlouhodobě neudrží. Očisty země
potopou Hospodin litoval. Blahobyt
Egypta se opakovaně stával dětem
Abrahama pastí nesvobody. Osobní
úmysl šlechetný, bytostný důsledek
bědný. Touha oprávněná, život ne-
naplněný. Pomoc daleko.
Účinné pomoci říká Bible spasení.
Spasení je v Bibli Božím sebesděle-
ním. S Jozuem vstupuje Izrael do
zaslíbené země. V Hospodinu je spása,

překládáme jméno vůdce do prosto-
ru, kde platí Boží zaslíbení. Totéž
jméno nese Ježíš Nazaretský. On je
nástrojem Hospodinova milosrden-
ství, které nám dosvědčují svědkové
jeho vzkříšení. V něm je naše nadě-
je, tedy nic z lidí, nic z jejich záchran-
ných pokusů až do ztráty hrdel.
Když spasení, tak pokorné přijetí
zvěsti žalmů a proroků, že dějiny
jsou dějinami spásy v Bohu a jeho
Synu. To je naše jediná jistota. 
I ty, Samařanko, věz, že spasení je ze
židů. O jejich spáse nepochybuje ani
apoštol Pavel, jakkoli je uhranut
vírou v Ježíše jako Pána. Nejdál do-
šel učitel církve, když připomíná, že
Boží vůlí je, aby všichni lidé došli
spásy, věřící, i bez osobní víry. Ano,
celé stvoření, každý tvor aby spatřil
spasení Boží. – No není štěstím být
součástí tak nadějné budoucnosti?
Tak ji zvěstujme! 
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Nemáme. Už Starý zákon rozlišo-
val, a to velmi ostře, mezi Bohem
Izraelců a bohy, které uctívaly okol-
ní národy. Z nich nejpřednější byli
baal a aštarot, první byl bůh přírody
a životní síly, aštarot byla bohyní
úrody a pohlavního života. Jak se k
nim staví Písmo: "Izraelci odstranili
baaly a aštarty a sloužili jenom
Hospodinu." (1 Sa 7,4) Ale jak vy-
svítá z 1 Sa a pak z celého Starého
zákona, Izrael po dobu celé své exi-
stence musel kult baale a aštarty
vytrhávat ze svého středu jako ple-
vel, který znovu a znovu vyráží.
Ještě dnes, není sice tak jmenován,
ale vládne. Oslava přírody a zvláště

pohlavního života patří k identitě
člověka našeho 21. století. V podsta-
tě jde i dnes o totéž, o glorifikaci, o
oslavu člověka, Bible však neosla-
vuje žádnou lidskou velikost, osla-
vuje Boha.
Kterého Boha? Toho jediného, o
němž Naamán syrský vyznal: Není
Boha na celé zemi, jenom v Izraeli.
(2 Kr 5,15) Toho jediného, který
poslal na svět svého Syna, Ježíše
Krista. V něm se slovo, jímž Bůh
mluvíval k lidem prostřednictvím
proroků, se stalo tělem. Ježíš Kristus
je Božím slovem. Už tedy bez pro-
středníků Bůh se s námi setkává,
mluví s námi a jedná v Ježíši Kristu.

On je Boží slovo - jak jinak by se
mohl Bůh s námi setkávat než 
v první řadě slovem? Bůh je osoba a
já jsem osoba. Vězme tedy, že my
lidé jsme obdařeni řečí, abychom se
mohli svými slovy přibližovat k ne-
přistupitelnému Bohu a mohli s ním
mluvit. Proto je jeho Syn, k nám
vyslaný, nazván Božím slovem.
Kolikrát se to musí opakovat, že
Boží slovo je osoba, lidská bytost.
Bůh už nemohl přistoupit blíž 
k nám. V Ježíši Kristu, v jeho slo-
vech a činech, v jeho utrpení a
smrti, tedy v jeho lásce poznáváme
Boha, ne však jako informaci, Ježíš

máme všichni jednoho a téhož boha?

Dokončení na str. 2

Na podzim v našich sborech slavíváme díkůvzdání za úrodu. Je to
dobrý zvyk, který nám připomíná, že to, že máme co jíst, není samo-
zřejmé. Vděčnost za to patří Bohu. Nicméně těch pro život potřebných
nesamozřejmostí, které však bývají jako samozřejmosti přijímány, je
více. Máme kde bydlet, máme se čím odívat, máme zdroje energie.
Máme kolem sebe lidi, kteří nás mají rádi, můžeme vnímat krásu příro-
dy i krásu věcí lidmi vytvořených. Náš život je s okolím provázán a je
na něm závislý. Bohu patří dík nejen za úrodu, nýbrž i za zdroje ener-
gie, za druhé lidi, za přírodu, za krásné prožitky. Bohu patří dík za celé
stvoření, za celý kosmos. Dík, znamenající i prožitek sounáležitosti a
jednoty. Aby tuto skutečnost zdůraznili, vybrali v pravoslavných círk-
vích první zářijový den jako "Den vděčnosti za veliký dar stvoření a pro-
seb za jeho zachování a obnovu". I z dalších míst zaznívají výzvy věno-
vat nějaký čas v prvních dvou měsících školního roku biblickému
poselství o stvoření a připomínce vděčnosti za ně. Připojují se k nim i
Česká křesťanská environmentální síť, Poradní odbor pro otázky život-
ního prostředí při Synodní radě Českobratrské církve evangelické a
Ekologická sekce České křesťanské akademie. 
K vděčnosti patří rád přijímat, užívat ve sdílení s ostatními a s předmě-
tem vděčnosti dobře zacházet, opatrovat jej a rozhodně jej neničit. Ve
vztahu lidí ke stvoření to však, žel, vypadá jinak. Honíme se za spotře-
bou a ztrácíme vědomí přináležitosti k celku stvoření a vazeb v něm.
Člověk se na stvoření dopouští násilí. Navzdory vědomí škodlivých
vlivů své činnosti, dotýkajících se přírodního i mezilidského prostředí,
dále kácí pralesy, ničí krajinu dálnicemi i dalšími stavbami, nešetrně
zachází s půdou; znemožňuje tak vsakování vody, čímž nejen zvyšuje
riziko povodní, nýbrž tento vzácný dar – o jeho vzácnosti se čím dále
více přesvědčujeme – odmítá a nechává odtéci do moří a oceánů. Pro své
pohodlí spaluje dále ve velkém fosilní paliva – třeba tím, že místo aby
šel pěšky nebo jel na kole, tak sedne do auta a jede, místo aby si vzal
svetr nebo se trochu otužoval, tak zesílí topení - a tak dále zvyšuje
nadměrnou koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře. Člověk s vzácný-
mi Božími dary zachází sobecky, bezohledně a necitlivě. Na vděčnost za
ně zapomíná. Je z této neradostné situace vůbec východisko, či má hřích
poslední slovo? Kdo čte Písmo, případně aspoň prošel výukou nábo-
ženství, nedělní školou, konfirmačním cvičením či nějakou jinou for-
mou katecheze, tak tvrzení, že by hřích mohl mít poslední slovo, přiro-
zeně odmítne. Tedy: je východisko, je cesta.
"Já jsem ta cesta, i pravda, i život" říká o sobě Pán Ježíš Kristus (J 14,6).
Hřích nemá poslední slovo. Bůh nám dává svobodnou vůli, abychom
mohli činit dobro a usilovat o ně, abychom mohli vědomě a dobrovolně
jít Kristovou cestou, cestou smíření v celém stvoření. Apoštol Pavel píše
koloským křesťanům: "Poněvadž se zalíbilo Otci, aby v něm všecka
plnost přebývala, a skrze něho aby smířil s sebou všecko: jak ty věci,
kteréž jsou na zemi, tak ty, kteréž jsou na nebi. - A ve vašem srdci ať
vládne mír Kristův,k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A
buďte vděčni" (Ko 1,19-20; 3,15).  Bůh stvořil svět krásný a dobrý. Kéž
vděčnost za celé stvoření provází naše postoje, myšlení i jednání.

Jiří Nečas

Vděčnost za stvoření
a prosby za ně

I když by si jistě mnozí lidé přáli trvalejší řešení, nic není
definitivní. Zastupitelstvo Hlavního města Prahy sice 14.
září postavení sloupu na Staroměstském náměstí opět
(jako už několikrát) zamítlo, ale není pochyb o tom, že
po příštích volbách začne kolotoč nanovo. Společnost
pro obnovu se totiž nevzdává a už téměř třicet let trpěli-
vě získává na svou stranu novináře i politiky, zatímco
odpůrci se vždy “probudí” a na poslední chvíli se snaží
postavení repliky zabránit. 
V názoru se neshoduje ani Ekumenická rada církví - na
odmítavém stanovisku se trvale shodují jen Českobratr-
ská církev evangelická a Církev československá husit-
ská.
Přestože noviny uváděly, že sloup nebude postaven jen
díky komunistům a zeleným a že pravicové strany (tím
jsou myšleny TOP 09 a ODS) postavení sloupu podpoři-
ly, není to pravda. Ve skutečnosti proti odmítavému sta-
novisku hlasovalo jen 6 zastupitelů, 37 bylo pro a ostat-
ní se zdrželi hlasování.
Synodní rada Českobratrské církve evangelické si sice
pospíšila s vydáním prohlášení: Pražští zastupitelé neod-

souhlasili ve čtvrtek 14. září návrh postavit na Staroměstském
náměstí znovu Mariánský sloup. Toto rozhodnutí vítáme, pro-
tože obnovu sloupu nepovažujeme za vhodný krok směrem 
k jednotě církví, odstraňování vzájemných předsudků a smí-
ření.
Jsme přesvědčeni, že je třeba dále vést rozhovor o tom, jak se
výklad našich dějin vepsal do národního povědomí a základů
novodobé státnosti. Potřebujeme společně hledat Kristovu ces-
tu ke společnému, pravdivému a věrohodnému zvěstování
evangelia našim spoluobčanům. I proto byla zřízena ekume-
nická Komise pro církevní dějiny 17. století, aby pojmenovala
bolavé události minulosti, a tak umožnila vyjádření lítosti nad
tím, co se stalo, umožnila vzájemné odpuštění a smíření. 
V těchto souvislostech se nám nynější jitření sporů kolem
obnovy mariánského sloupu jeví jako nedobré.
V této fázi by však bylo asi užitečnější připravit ve spo-
lupráci s Církví československou husitskou, popř. s his-
torickou společností VERITAS, se spolkem Exulant a
dalšími seriózní historický rozbor situace, za které byl
sloup postaven a co ve skutečnosti představoval. 

(hb)

AktuAlitA: Sloup nA StAroměStSkém náměStí zAtím nebude



nás nepřišel informovat o Bohu, žil
jako Bůh s námi. Dnes jsme od té
události odděleni časem, ale po-
znáváme ho ve svědectví těch, kdo
se s ním setkali a žili s ním v jeho
lásce. Není to tedy z jejich úst a pak
v písemné podobě informace, je to
znatelný odlesk Zjevení, jímž byli
zasaženi a nemohli pak jednat jinak
než vzdát slávu a čest i bázeň Ježíši
jako Synu Božímu, abychom neby-
li jen informováni, ale pozváni,
pobídnuti i přiblíženi k témuž zá-
žitku. 
Příchod Ježíše Krista k nám v přes-
ném čase i prostoru je jedinečná
událost v lidských dějinách. Už
nelze myslet na Boha, skutečného,
jediného, živého a nelze o něm mlu-
vit, aniž bychom měli před očima a
ušima Ježíše Krista, a to toho ukři-
žovaného a vzkříšeného. Výjimeč-
ně výjimečný filosof Emanuel Rádl
mluvil o Ježíši jako bezbranném
Bohu, jinak se filosofové nedostá-
vají ve svém myšlení tak hluboko,
naopak ubírají se opačnou cestou 
k Bohu filosofů, který sídlí nahoře
nedotčen bolestmi a neřestmi světa.
Je daleko spíš principem, zákonem,
pouhým pojmem než osobou.
Křesťanská víra v Ježíše Krista ne-
sahala ve svém myšlení po řeckých
filosofech, aby se rozvinula, ale, jak
jí to bylo vlastní, po starozákonních

zaslíbeních. Je spjata se Starým
zákonem do té míry, že Nový zá-
kon Pána Ježíše Krista by bez Staré-
ho zákona ztratil podstatně na sro-
zumitelnosti i na svém poselství a
taky naopak Starý zákon by bez
Nového zůstal přípravou, romá-
nem bez koncovky. Když mluví o
Hospodinu, myslí Starý zákon na
Ježíše Krista, ale nemluví tak zřetel-
ně jako Nový zákon.
Odedávna teologové nepřestávají
přemýšlet a psát o rozdílu mezi
Starým a Novým zákonem, který je
opravňuje při zachování jednoty
Bible "dělat" teologii Starého záko-
na jemu vlastní. Novozákoníky ne-
napadne, aby pohrdali starozáko-
níky. Na teologické evangelické fa-
kultě pracují vedle sebe a nežárlí na
sebe. Je jich 25 na 8 katedrách. Jedni
potřebují druhé. Jejich teologie se
vztahuje k jednomu a témuž Bohu
Ježíše Krista. Církev si byla vědo-
ma, že pro své svědectví ve světě i
vůči domácím potřebuje přesné
biblické poselství či vyznání: povo-
lala na teologickou fakultu dogma-
tiky, kteří svou prací a svou osobní
vírou dokládají, že Boží zjevení je
stále totéž; ve Starém zákoně se
Bůh spokojuje slovem, řečí, v No-
vém zákoně se zjevuje v plné osob-
ní přítomnosti. Jedno Boží zjevení a
přece rozdílné, ne v podstatě, ale 
v intenzitě.

Všechna světová náboženství ne-
mají jednoho a téhož Boha. Jedi-
ného Boha a jeho Syna Ježíše Krista
vyznávají toliko kristovci, křesťané.
Existuje snad náboženské nadání či
náklonnost u všech lidí a národů,
ale neexistuje všem společné zá-
kladní náboženství, jehož by byla
všechna světová náboženství odno-
ží, jak se o tom před léty snažil pře-
svědčit všenáboženský kongres 
v Moskvě. Bůh Izraele, Bůh Starého
zákona a novozákonní Ježíš Kristus
jsou jedinečná náboženství, Bůh
Izraele zjevováním Hospodina, Je-
žíš Kristus svým jedinečným sy-
novským vztahem k Bohu - už ho
slyším, jak praví: "Já a Otec jedno
jsme." (J 10,30)
Vyznávat tuto jedinečnost křesťan-
ské víry v Ježíše Krista není snadné
ani lehké. Kdysi a není tomu dáv-
no, co to křesťanská církev vyzná-
vala samozřejmě a pyšně. V posled-
ních dvou staletích utlumila svou
pýchu, nyní se spíše brání pocitům
bezvýznamnosti vyvolaným i její
menšinovostí. Evropské státy a ná-
rody už nejsou křesťanské. Blíží se
doba, kdy se Kristus Pán zeptá, zda
nalezne víru na zemi, v Evropě. Je-
ho otázka je výzvou, abychom se 
v ateistickém a všelijak nábožen-
ském prostředí přiznávali ke Kristu
svou věrností, slovy i životem. 

Josef Veselý

2 KJ-ET

z církví doma i ve světě
do čelA eVropSké bAptiStické federAce zVolenA
kAzAtelkA z Velké británie
Koncil Evropské baptistické federace zvolil 21. září nové představitele
Evropské baptistické federace: Jenni Entricanovou (Velká Británie) jako
předsedkyni a Meego Remmel (Estonsko) jako místopředsedu. Otniel
Bunaciu (Rumunsko) byl zvolen předsedou Komise pro teologii a vzdě-
lávání. Ingeborg Janssenová (Nizozemí) a Cesar Sotomayor (Rakousko)
byli zvoleni jako další členové Rady.
Bývalá učitelka Jenni Entricanová byla po teologickém studiu na Bristol
Baptist College v roce 2004 ordinována ke kazatelské službě. V letech
2015-16 působila jako předsedkyně Britské baptistické jednoty. V roce
2015 byla zvolena místopředsedkyní Evropské baptistické federace.

(red)

pŘeS milión kAtolíků VytVoŘí proti údAjné iSlAmizAci
„růžencoVý“ Řetěz kolem hrAnic celého polSkA
Zhruba 1,5 miliónu katolických věřících, a možná i víc, se podle serve-
ru Novinky.cz chystá 7. října vytvořit živý řetěz kolem státní hranice,
která měří 3511 kilometrů. Lidé s růžencem se přitom chytnou za ruce
a budou se modlit ve snaze ochránit zemi před hrozbou šířící se islami-
zace a podle organizátorů také proti oddělování se Západu od křesťan-
ských kořenů. Akce, kterou údajně podporuje episkopát a 22 diecézí,
ovšem naráží na tvrdý odpor kritiků. Ti označují podobné aktivity za
snahy izolovat Polsko od Evropy a vrátit ho do středověku. Kritické
hlasy proti aktuálnímu dění v polské společnosti zaznívají i z církve. Jde
ale zřejmě jen o menšinový proud.
Projekt, který jeho organizátor Maciej Bodasiński nazval Růženec na
hranicích, nezapře mimořádnou náročnost na logistiku a připravuje se
už několik měsíců. Věřící, kteří vytvoří živý řetěz kolem Polska, se 7. říj-
na nejprve setkají ve 319 kostelích po celé zemi, které se nacházejí poblíž
státní hranice. Po slavnostní mši se z nich přesunou do čtyř tisíc modli-
tebních zón přímo na hranicích se sedmi sousedními státy. „Od 14. do
15. hodiny se držíce za ruce budeme modlit proti islamizaci a teroristic-
kým útokům, které se šíří v Evropě, ale také proti stále více zjevnému
oddělování se Západu od křesťanských kořenů,“ řekl Bodasiński podle
týdeníku W Sieci Prawdy. A jak také uvedl v rozhovoru pro televizi
Telewizjarepublika, Poláci mají překonat i hranice svého hříchu. Kam-
paň má své internetové stránky s podrobnými informacemi, jak je mož-
né se připojit. Podle politologa Mariána Sekeráka růženec dnes skýtá
možnost přemýšlet o Marii také trochu jinak, jak uvedl v článku pro
Magazín Christnet. Jiné církve, zejména protestantské, tento způsob
modlitby ve svém učení nemají.
V souvislosti s touto zprávou lze citovat aktuální slova papeže
Františka, která pronesl při audienci národních ředitelů sekcí pro mig-
raci, kteří se v Římě účastní setkání organizovaného Radou Konference
evropských episkopátů (CCEE). "Drazí bratři a sestry, neukrývám své
obavy z projevů netolerance, diskriminace a xenofobie, s nimiž se set-
káváme v různých oblastech Evropy. Motivovány jsou často nedůvěři-
vostí a obavou z jiného, odlišného a cizího. Ještě více mne znepokojuje
smutné konstatování, že naše katolické komunity v Evropě nejsou pro-
sty těchto obranných a odmítavých reakcí, které jsou ospravedlňovány
blíže nespecifikovanou „morální povinností“ zachovat původní kultur-
ní a náboženskou identitu". Podle serveru Křesťan dnes se papež také
setkal s generálním sekretářem Světové ligy muslimů Muhammadem
Al-Issou. Oba představitelé ve vzájemném rozhovoru konstatovali, že
náboženství a násilí jsou neslučitelné.

podle www.christnet.eu

máme všichni jednoho a téhož boha?
Dokončení ze str. 1

Ježíšových devatero blahoslavenství
z onoho proslulého kázání na hoře
patří k tomu nejzákladnějšímu, co
dělá křesťanství křesťanstvím, bez
čeho by to bylo úplně jiné nábožen-
ství. Blahoslavenstvími lze poměřo-
vat, jak vážně bere křesťan svoji víru
a podle vztahu k nim lze také posu-
zovat církev jako celek.
Co to vlastně je, řekne-li se o někom,
že je blahoslavený? Původní hebrej-
ské slovo by se dalo přeložit také
jako „šťastný“, nikoli však tak, že by
to znamenalo pocit štěstí. A už vů-
bec ne „blažený“, jak to překládá
řečtina či jiné jazyky. To už přímo
sugeruje pocit blaženosti, snad i ja-
kési nirvány. Jenže tak tomu není.
Český jazyk proto velmi trefně pou-
žívá slova „blahoslavený“, jež dosti
přesně vyjadřuje, oč tu jde. Říká-li
Ježíš „blahoslavený je ten, kdo...“,
znamená to „nechť se považuje za
šťastného“, případně „já, Ježíš Kris-
tus, tě považuji za šťastného“; nebo
také jinak: „važ si toho, považuj za
vyznamenání, že...“
Pojem „blahoslavený“ známe ovšem
i ze Starého zákona, zejména ze žal-
mů. Jenomže tam to obvykle mívá
spíše hmotný podtext a význam se
tu tak blíží tomu, co bychom mohli
nazvat štěstí v osobním životě, tak,
jak by to asi chápal dnešní člověk:
vysvobození od zlého, pokoj, počet-
nost rodiny, bohatý dům apod.
Podmínka je tu ovšem poslušnost
Boží vůle, chození s Hospodinem,
jenž pak pomáhá a ochraňuje.
A jako i v jiných případech, tak také
v případě blahoslavenství Ježíš po-
jem přehodnocuje. Nejvíce to bije do
očí, když na rozdíl od Starého záko-
na blahoslavícího majetné a úspěšné
blahoslaví Ježíš chudé. Je-li ve Sta-
rém zákoně blahoslavený ten, komu
Bůh pomáhá, následkem čehož se
může radovat, jsou pro Ježíše blaho-
slavení naopak plačící, kteří jako by

zůstávali zdánlivě bez Boží pomoci.
A opět tu máme ono Ježíšovo: slyše-
li jste, že říkáno bylo  vašim před-
kům..., ale já pravím vám! Pravím
vám to s autoritou, jakou nemá žád-
ný člověk, totiž s autoritou synovství
Božího.
Řekli jsme již, že blahoslavenství
jsou pro křesťanství klíčová. Žádné
jiné náboženství se na něčem podob-
ném nezakládá. Nebylo tomu ovšem
vždy tak, že by byl na ně církví kla-
den důraz. Ba naopak: bývala od-
souvána do pozadí, zejména v do-
bách, kdy církev ovládal triumfalis-
mus. Tehdy se blahoslavenství jaksi
nehodila. Vykládala se jako nějaká
nezávazná symbolika z období oče-
kávání brzkého příchodu království
Božího, ale obecně se na nich stavět
nedá. Není tomu jinak ani dnes. Prý
se v současnosti není možné jimi ani
řídit, ani se na ně nějak vázat. Ne-
dávno musel v televizi připomenout
religionista Ivan Odilo Štampach
církvím sahajícím po majetku, zda
nezapomínají na ono „blahoslavení
chudí, neboť jejich jest království
nebeské“. Ale zejména českým
evangelíkům by blahoslavenství
měla znít naléhavě. Byla to totiž
česká reformace od Husa přes husi-
ty až po Jednotu bratrskou, jež bla-
hoslavenství vysoko vyzvedla, jako-
že se i jinak orientovala především
na evangeliích.
Mezi blahoslavenstvími bych chtěl
vyzdvihnout především čtvrté: bla-
hoslavení, kteří hladovějí a žízní po
spravedlnosti, neboť oni nasyceni
budou. Ze Starého zákona známe
pojem „spravedlivý“. Vlastně to 
v podstatě znamenalo člověka zbož-
ného. Tak to vyplývá třeba z I. knihy
Mojžíšovy, kde se dávají spravedliví
do protikladu k bezbožným. Řadu
příkladů poskytují žalmy. A opět u
Ježíše již postřehneme rozdíl: neříká
spravedliví a bezbožní, jako to plyne

třeba ze žalmu prvního, nýbrž spra-
vedliví a nespravedliví. Nejde mu
totiž o vnějškovou zbožnost, jde mu
o vnitřní pravdivost člověka, o to,
zda bezvýhradně stojí na Hospo-
dinově straně. Rozlišením spravedli-
ví a nespravedliví dává Ježíš najevo:
vaše spravedlnost musí být větší než
spravedlnost zákoníků a farizeů,
kteří jsou přece velice zbožní.
Ve čtvrtém blahoslavenství Ježíš
programově navazuje na proroky,
jimž šlo o konkrétní spravedlnost.
Izaiáš volá: „Dopomozte ke sprave-
dlnosti sirotku“, Jeremiáš: „Konejte
soud a spravedlnost!“ O takovou
konkrétní, hmatatelnou, každoden-
ní spravedlnost jde také Ježíši. O
takovou spravedlnost, kterou by
měli pozorovat kolem sebe, jenže
oni kolem sebe doslova na každém
kroku vidí nespravedlnost. Je to vel-
mi silné vyjádření, že po spravedl-
nosti hladovějí a žízní. Vždyť hlad a
žízeň jsou pudy tak mocné, že je jim
obtížné odolat. A v očích Ježíše Kris-
ta jsou blahoslavení právě ti, kdo
nespravedlnost nesnášejí jako hlad a
žízeň. Jsou to ti, kdo se s nespravedl-
ností nemohou smířit a přímo
bytostně po ní touží.
To je slovo závažné za všech časů a
také dnes. Příliš mnoho lidí, bohužel
i těch, kdo si říkají křesťané zůstá-
vá nespravedlností neznepokojeno.
Ovšem pokud se netýká jich sa-
mých. Slyšíme dnes a denně: co se
budu rozčilovat, to nezměním. A tak
se neposlouchají zprávy, čte se Blesk
a Aha. Kdo si hraje jen na svém píse-
čku, ušetří si nervy. I v církvi je to
tak: věci veřejné se vytěsní mimo
kostelní zdi, protože prý politika do
církve nepatří.
Ale nemylme se: těm hladovějícím a
žíznícím se spravedlnosti dostane.
Ti lhostejní a nezajímající se budou
čekat marně.

Jaroslav Kraus

hlad a žízeň po spravedlnosti

„Je sologamie nejzazším symbolem individualizované západní kultury?
Nebo je hloupá? Nebo je smutná?“ táže se Podraig O´Morain.
V deníku The Irish Times z 6.6.2017 se O´Morain v článku Představuje
sňatek se sebou smutný krok příliš daleko? zabývá novým jevem: urči-
tá osoba si obřadně (slavnostním slibem odvozeným od klasického sli-
bu manželského) „bere“ sama sebe. Po rozboru specializovaných inter-
netových stránek (zejména www.Imarriedme.com, kde lze pro obřad
tohoto typu objednat prsten či tričko a přečíst si chvalozpěvy např. z te-
levizního kanálu CNN) prohlašuje – při vší korektnosti – sologamii
(anglicky „self-marriage“) za podivnost a uzavírá: „Pokud si rozhodne-
te vzít si sami sebe, nezvěte mě!“
Na nezvyklost výrazu „sologamie“ ukazuje už to, že můj počítač limi-
tovaný slovní zásobou jakéhosi inženýra společnosti Microsoft uvedený
výraz tvrdošíjně přepisuje na „alogamie“. V roce pětistého jubilea Lu-
therova reformačního vystoupení se v dané souvislosti vnucuje latinské
označení pro hříšníka pocházející pravděpodobně od Augustina a pře-
vzaté Martinem Lutherem a Karlem Barthem: HOMO INCURVATUS
IN SE. Doslova přeloženo: ČLOVĚK ZAKŘIVENÝ DO SEBE. Prof.
Jaroslav N. Ondra ve fakultních přednáškách v 70. letech 20. století pro-
sazoval překlad drsněji znějící: ČLOVĚK ZAKURVENÝ DO SEBE.
Zhruba o tři desetiletí později mě paní Šárka Tůmová z jazykové porad-
ny upozornila na přetrvávání odborného výrazu „KURVIMETR“ (laic-
ky vyjádřeno: měřič zakřivenosti). Dnešnímu člověku nemusí být
ovšem souvislost s latinou patrná, může být tedy Ondrovým překladem
šokován umocněně. V návaznosti na prof. Ondru – a jistě i na Luthera
coby notorického nekorektníka – zvolejme: Tím lépe! 

František Schilla

zakřivenost do sebe 2017
(zAtrženo V zAhrAničním tiSku)
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zASloužilí kŘeSťAné

Studoval jsem v době, kdy býval často připomínán
předválečný ukrajinský úderník Stachanov, fantasticky
překračující pracovní normu, a kdy se udělovala roz-
manitá vyznamenání za mimořádné fyzické pracovní
výkony. Tato budovatelská atmosféra mne patrně také
trošku poznamenala, protože hned po nástupu v Jičíně
jsem se dopustil mladické nerozvážnosti. Poprosil jsem
manželku, aby vyrobila řadu úhledných diplomů, a
požádal jsem bratra seniora P., aby je při mé instalaci
rozdal těm nejpracovitějším sborovým brigádníkům.
„Já to tedy udělám,“ uvolil se, „ale nevím, jestli je to
moudré.“ Dodatečně uznávám, že to moudré nebylo, a
dnes bych už čestná uznání rozhodně nerozdával. Ne
že bych tehdy na někoho zapomněl, jak se to občas
stává. Časem jsem však zjistil, že ve sboru je řada nená-
padných bratří a sester, kteří jsou opravdu hluboce
zbožní, moudří a obětaví, jejichž podíl na pulsu sboro-
vého života nebude zřejmě nikdy oceněn žádným
diplomem.
Člověk se však nevyvaruje opakování chyb. Již po

letech jsem navštívil v nemocnici smrtelně nemocnou
sestru K. ze sousedního sboru, kterou jsem dobře znal.
Dozvěděl jsem se od ní, jak mile ji překvapilo, když se
u ní objevil její farář s několika členy sboru, aby se necí-
tila vyřazená ze sborové rodiny. „Vždyť jste si to zaslu-
hovala!“ pokusil jsem se jí říct něco uznalého. Se zlou
jsem se však potázal. Citelně jsem se totiž dotkl jejího
svědomí, odkojeného přísnou protestantskou výcho-
vou, pro kterou jsou lidské zásluhy  naprosto nepří-
pustné. „Jak může něco takového pronést evangelický
teolog!“ zpražila mě pohoršeně. A tak jsem se svým
pokusem o pochvalu pohořel.
Je známo, že „otec světové reformace“ Luther, jehož
vystoupení si připomínáme právě v letošním roce,
vehementně bojoval proti záslužnictví. A přece ani
luterská církev  se záslužnictví nedokázala důsledně
ubránit. Kolik nositelů různých vyznamenání a čest-
ných  řádů, církevních i světských, na nás hledí ze sta-
rých fotografií. Buďme však spravedliví! Nešlo jen o
tuto jedinou církev. Ještě v mém dětství i v naší církvi
bývali uváděni jako zvláštní sorta věřících mecenáši a
zasloužilí členi staršovstev.
V každém z nás se asi skrývá ve větší nebo menší míře
přání být někdy alespoň trošku uznán. Tato touha by
se však neměla stát motivací a hnacím motorem našich
snah. Přečtěme si z první Pavlovy epištoly do Korintu,
12. kapitoly ohlas starověké bajky o lidském těle.
Vynímám z ní: „Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým
údům dal hojnější čest.“ Věnujme tedy zvláštní pozor-
nost právě těm přehlíženým mezi námi! Ale ani z toho
by nebylo moudré dělat si zásluhu a příliš o tom mlu-
vit! 

Pokračování příště

daniel henych
Mezi příměry Páně o představě Božího království zaujímá významné
místo i podobenství o velké hostině, v němž však kontrastuje nepocho-
pitelná neochota hostů pozvaných k účasti. Je dochováno ve dvojím
evangelijním podání – podle Matouše a Lukáše. Evangelista Matouš je
uvádí ve spojení s představou královské hostiny, kterou král vystrojil
při svatbě svému synu (Mt 22,2n). Podle Lukáše jde prostě jen o člově-
ka, který uchystal velikou večeři a pozval mnoho lidí (L 14,16n).
Lukášovo jednoduché pojetí je dobře pochopitelné: když měla hostina
začít je vyslán služebník, aby oznámil pozvaným, že je vše připraveno,
že mohou přijít;  oni se však vymlouvají na své různé zaneprázdnění,
kterému musí dát přednost. Zklamaný pán domu pak posílá svého slu-
žebníka, aby přivedl na přichystanou hostinu nejrůznější ubožáky, jaké
najde na ulicích města a posléze i na rozcestích a v ohradách (K: „mezi
ploty“). – Matoušovo pojetí však překvapuje zcela revoltujícím chová-
ním některých pozvaných, kteří se dopouští násilí na královských slu-
žebnících, až je i zabíjejí (Mt 22,5-6). Takovou troufalost si ovšem král
nemůže dát líbit, takže posílá za oněmi odbojníky svá vojska, aby je
zahubila a jejich města vypálila. Na přichystanou svatbu pak dává také
přivést lidi sehnané kdekoli na nárožích a cestách.
V Matoušově podání nás zaráží ona naprosto negativní a zcela přehna-
ná reakce těch, kdo byli pozváni na svatební (!) hostinu, stejně jako
tvrdá odplata rozhněvaného krále. Překvapuje nás to tím spíše, že má-
me spojena Ježíšova podobenství o Božím království převážně s před-
stavou radosti a nadějného očekávání. A tak je nasnadě otázka, jak mohl
Matouš obrátit smysl podobenství o hostině až v jakýsi horor. Zde nám
však něco napovídá návaznost Matoušova podání na předchozí podo-
benství o zlých vinařích (Mt 21,33-45), kde jde podobně o přehnaně
tvrdé jednání nájemců vinice, kteří masakrují majitelovy služebníky a
nakonec zabíjejí i jeho syna jako dědice. Za tímto líčením však hned
čteme, že onen obraz zlých nájemců na sebe vztáhli přítomní kněží a
farizeové, kteří začali připravovat úklady proti Ježíšovi, jako „Synu“
Božího království (Mt 21,45). A on sám je po skončení svého podoben-
ství přímo oslovuje: „Proto vám pravím, že vám Boží království bude
odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce“ (Mt 21,43).
Můžeme tedy podobně pojímat i Matoušovo líčení nevydařené králov-
ské hostiny jako adresnou aktualizaci zaměřenou na přítomné odpůrce
Páně. Tak to pojali i naši Kraličtí ve své poznámce o vojsku, které pošle
znevážený král na zlé odbojníky: „Pošle Římany na Jeruzalém a všecku
zemi Judskou (viz 7 knih Války židovské kap. 17); nebo vojska Boží slo-
vou všelijací prostředkové, jichž on k trestání užívati ráčí... jako někdy 
i Nabuchodonozora na Jeruzalém.“ Někteří moderní vykladači vidí 
v pozadí Matoušova podání přímou aktualizaci pozdějších dějinných
událostí: Matouš, který sepisoval svou verzi evangelia až po r.80, už
věděl o zničení Jeruzaléma od Římanů o deset let dříve v r. 70. Mohl
tedy i na základě vlastní dějinné zkušenosti vyznačit oněmi kontrastní-
mi dějovými doplňky odpor židovských představitelů proti Ježíši jako
Božím Synu, a podobně i následný Boží trest na Jeruzalém. Toto Ma-
toušovo jakoby převrácené pojetí hostiny Božího království korespon-
duje s přímým výrokem Páně u Lukáše: „Jeruzaléme, Jeruzaléme, který
zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem
chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá
křídla, a nechtěli jste. Hle, ve svém domě zůstanete sami“ (L 13,34).
Kontrast Matoušova podání nám připomíná, že podobenství Páně mají
plným právem i svou druhou, varovnou a velmi poučnou stránku. 

Jiří Otter

matoušův kontrast 
v podobenství o hostině

Milé sestry, milí bratři, možná i vy
patříte mezi ty, kdo při prvním set-
kávání s Biblí otevřeli tuto knihu
knih hned na první stránce. Možná
jste nevěděli, co všechno vlastně 
v Bibli je a co všechno s ní ještě pro-
žijete. Ale když jste četli ta slova,
dýchlo na vás kouzlo něčeho ne-
všedního… A když dnes třeba po
mnoha létech znovu čtete ty verše,
tak kouzlo trvá dál.
Jak je to možné? Čím to asi může
být? - Vždyť čteme Bibli a ne něja-
kou sentimentální poezii! A od Bib-
le čekáme slova soudu, různá usta-
novení, příkazy… Jenomže nechtěj-
me se mýlit. Bible má mnoho po-
dob a jedna z nich je i rovina poe-
tická… Můžeme být unaveni či plni
starostí, ale když si sedneme v tichu
a začneme si říkat tu zprávu o stvo-
ření, znovu nás chytne za srdce. - A
jak by také ne?! Vždyť my nečteme,
my recitujeme.
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Země byla pustá a prázdná a nad pro-
pastnou tůní byla tma. Ale nad vodami
vznášel se Duch Boží. I řekl Bůh: Buď
světlo. A bylo světlo. Viděl, že světlo je
dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo
nazval Bůh dnem a tmu nocí. Byl večer
a bylo jitro, den první.
Vyslovujeme ta slova, nasloucháme
tomu textu a vstřebáváme ho tak,
jako bychom ho sáli do sebe, sytíme
se jím – tak jako mládě tahá do sebe
mléko své matky. Sílíme jím a vů-
bec nám neleží na mysli, jak to, že
Bůh stvořil světlo, ale ne slunce.
Vůbec nám ani nevadí, že je světlo,
ale je večer… Nejenže nám to neva-
dí, ale nás to ani nezajímá. Protože
víme, že čteme a recitujeme báseň.
A tak hned jdeme k dalšímu verši. 
I řekl Bůh: Buď klenba uprostřed vod a
odděluj vody od vod. Učinil klenbu a
oddělil vody pod klenbou od vod nad
klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval
Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den
druhý.
Velebně se nese tato báseň a zrovna
tak velebně se rozpíná i nebeská

klenba nad našimi hlavami. Ať už
pohlédneme do nekonečných pro-
stor „tam nahoře“ ve dne anebo 
v noci, když září hvězdy, vždy zno-
vu pocítíme stejný závan tajemství.
Ten dotek nás objímá jako plodová
voda a my víme, že být na světě je
něco velmi zvláštního a také – přes
všechny bolesti a ztráty – hrozně
hezkého… Je to svět, který je náš.
Známe ho, i když ne všemu rozu-
míme. Jedno ale víme bezpečně: ze-
mě nám neuhne pod nohama a ne-
be nám nespadne na hlavu. Všech-
no má svůj řád, svoje místo. Nemu-
síme se schovávat před granáty
meteorů. Není válka, je mír, mír
stvoření. Planety a galaxie mají své
dráhy. A i kdyby se směrem k zemi
něco z těch nekonečných oceánů
přece jen řítilo, ta klenba nás chrání
jako filtr, jako síť… Úchvatně a
moudře Hospodin všechno učinil a
my se nemusíme bát. A je to také
tak i řečeno: I viděl Bůh, že to, co uči-
nil, je dobré… Co nám záleží na tom,
že nad klenbou žádné vody nejsou!
Oceány na zemi, oceány prostoru a
oceány myšlenek – to všechno je
náš svět a v tom jsme doma. Je to
báseň, je to balada: myslím to oboje,
ten prostor, který je člověku dán 
k životu, i tu oslavnou zprávu o
stvoření na začátku Bible.
To si právě uvědomujeme, když tu
pasáž čteme, že to není snaha, přes-
ně vypsat Boží postup. Jde o vyjá-
dření radosti a vděčnosti.
Jistě by bylo nelogické a nemožné,
aby Bůh nejprve stvořil rostliny a
stromy a až potom hvězdy a slunce.
Ale v tomto hymnu také o to nejde.
Ani o pořadí a ani o to, jak rychle -
totiž, jestli šlo o dny nebo o milióny
let. To, co čteme, přijímáme jako ce-
lek a spolu s autorem těchto slok
chválíme Hospodina, že všechno,
co jest, učinil on!
Dnes se samozřejmě smějeme nad
představou, že země pluje na moři
jako obrácený talíř. Ale o to také
neběží. Písmo chce říci, že Bůh to

byl, kdo všemu dal své řády a určil
i mořím hranice, aby tu zemi nestá-
hla do hlubin jako děravou loď.
Z hlubin má člověk vždycky strach.
Avšak v Bibli i zde nacházíme uklid-
nění. Když v pátém dni  stvořil Bůh
různou živočišnou havěť a také
různé netvory, viděl, že je to dobré. A
Bůh tomu všemu požehnal slovy:
Ploďte a množte se a naplňte vody
v mořích.
Bůh požehnal těm hbitým živoči-
chům a veškeré havěti a dokonce 
i těm záhadným netvorům. Pro nás
to znamená, že svět je dobré místo
pro život a není v něm nic, co by
nás mělo děsit nebo dokonce zničit.
- Jistě, na světě je mnoho nebezpeč-
ných zvířat, ale proto jsme dostali
zdravý rozum, abychom mohli být
opatrní. Když uvidíme v lese ba-
chyni se selátky, určitě neřekneme:
Mámo, děti, jdem se na ně podívat
zblízka! Stejně tak se nepůjdeme
koupat do řeky, která se hemží kro-
kodýly… Možná ještě objevíme ve
vodách nové neznámé příšery. Ale i
kdyby – žádný strach. Nejsou to dé-
monické bytosti, ale jen obyčejní
živočichové, kteří žijí proto, že
tomu tak chtěl Stvořitel. Nemusíme
se jich ani bát ani se jim klanět.
Svět je udělán zázračně a úžasně a
my dokonce u toho můžeme být. U
toho a v tom, protože šestý den
stvořil Bůh i člověka. A i jemu
požehnal. Muže a ženu je stvořil a
řekl: Ploďte a množte se a naplňte zemi.
A tak jsme zde a divíme se, jak
všechno do sebe vzájemně zapadá.
Míváme psy a kočky a na balkóně
krmítko a hroudu sádla v zimě. Po-
zorujeme sýkorky a sojky, sleduje-
me seriály o přírodě a žasneme nad
tou krásou. A v tom jsme jako Bůh.
Opice může malovat obrazy, zvířa-
ta se naučí žonglovat, ale jenom člo-
věk dokáže vnímat harmonii a krá-
su tak jako Bůh. Pán Bůh se  sedm
krát podíval na své dílo a pokaždé
viděl, že to je TÓV, což znamená
dobrý i krásný. A jenom člověku

Stvoření Gn 1,1–2,3

„hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších
darů božích. je jedním z nejlepších umění. noty oživují
slova. hudba zahání duchu smutek, jako bychom se dí-
vali na krále Saula. je nejlepší útěchou pro zarmoucené
lidi, jí se srdce upokojí, občerství a osvěží.“

martin luther

dal tu schopnost, spoluprožít tu krásu, a jenom člověku dal spoluúčast  při
pečování o to dobré.
Bůh nevypustí život jako kukačka do cizího hnízda a nepádí do neznáma,
na druhý konec vesmírného lesa. Hospodin na vše, co vytvořil hledí s lás-
kou a se zalíbením – a v tomto i nás nebeský Otec učinil podle svého obra-
zu. Vidíme nádheru stvoření a jsme si vědomi toho, že Bůh se k nám sklá-
ní s dobrými úmysly a dotýká se nás přívětivě. Někdy se to nezdá, zvlášť
v časech trápení a zkoušek, ale hlasy andělů nám to připomínají, nám hříš-
níkům, u Betléma opět: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi,
Bůh má v nich zalíbení.
Ničím jsme si nezasloužili Boží zalíbení (a zasloužit nemohli), ale Hos-
podin jako svrchovaný Pán rozhodl, udělat člověka tak, abychom slyšeli,
že nás zve do svých řádů. I viděl, že všechno, co učinil je dobré, je velmi dobré…
A viděl to i tehdy, když Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. I to
bylo velmi dobré, že Bůh poslal Ježíše Krista: dobré pro nás.
Čteme Bibli, nasloucháme a znovu na nás dýchne kouzlo nevšedního.
Neboť Hospodin svým Duchem nevšedně pracuje a tvoří dál. V Ježíši
Kristu nás uzdravuje, aby vše bylo opět TÓV, to značí dobré, krásné.
A dobrá a krásná má být i církev. Čím, jak? - Tím, že ve sborech vládne
služba, pokora, odpuštění. A vděčnost za Boží dary. - K oslavě a k děko-
vání nás vyzývá žalmista slovy: Radujte se spravedliví z Hospodina, vzdejte
chválu tomu, co připomíná jeho svatost!  Amen.

Marian Šusták



„Já jsem pravý vinný kmen, a můj Otec
je vinař. Každou mou ratolest, která ne-
nese ovoce, odřezává, a každou, která
nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovo-
ce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem 
k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ve
vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce
sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak
ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem
vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstá-
vá ve mně a já v něm, ten nese hojné ovo-
ce; neboť beze mne nemůžete činit nic!“ 

Janovo evangelium 15, 1-5
Už od svého mládí jsem si rád malo-
val domky, věže kostelů a nejrůzněj-
ších staveb. Maminka říkala, že ze
mě bude jednou architekt. Když
jsem potom vystudoval teologii, ne-
byla z toho příliš nadšená. Přesto se
mně v dospělosti splnil můj dětský
sen. Při svém civilním zaměstnání
jsem se mohl podílet nejprve na
stavbě nového moderního objektu,
později zrealizovat rekonstrukci
domu U Borovanských na Starém
městě pražském, v roli hlavního in-
vestora. Každá stavba má svoje zací-
lení. Proto se každý architekt snaží
co nejvíce zachovat něco z původní-
ho ducha staré stavby. Není ovšem
stavba jako stavba.
Už naši praotcové při budování
svých sídel mysleli na to, aby v jejich
domě přebýval především Pán Bůh
sám, aby jim žehnal, aby ztvárňoval
jejich rodinné vztahy a aby je ochra-
ňoval. U sakrálních staveb to platilo
dvojnásob. Vždycky šlo o stavbu,
která sloužila k uctívání Boha, k Boží
chvále a Boží oslavě. U našich praot-
ců to navíc mělo svůj další akcent.
Po dlouhých desetiletích pronásle-
dování a potlačování evangelické
víry v naší zemi si mohli po tole-
rančním patentu, vydaném dne 13.
10. 1781 císařem Josefem II., postavit
to, po čem jejich srdce toužila a o co
na svých modlitbách dlouho prosili,
první nové malé toleranční modli-
tebny, ve kterých vzdávali čest a
chválu Bohu a mohli svobodně a 
s vděčností v srdci naslouchat Boží-
mu slovu. Jejich srdce byla zocelená

z dob pronásledování hlubokou a
statečnou vírou, která následně na-
plňovala jejich shromáždění. 
Taková zapálená srdce pro Pána
nám někdy chybí při nových stav-
bách či obnovách starých modlite-
ben. Boží slovo nás už na počátku
Písma varuje před lehkomyslností a
povrchností. Bez Boha, bez jeho při-
znání se k dílu lidských rukou, bez
modlitebního zápasu a touhy po
tom, aby se Pán Bůh smiloval a po-
žehnal, nemůžeme nikdy nic pořád-
ného a cenného učinit pro věčnost.
Protože pokud je tomu jinak, pak i ty
nejkrásnější stavby zůstanou jenom
zdmi, ze kterých se zubem času či
pod útoky nepřátel stane hromada
bezduchých kamenů. V První knize
Mojžíšově je řeč o stavbě Babylonské
věže. „Vybudujeme si město a věž,
jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiní-
me jméno …“ (Gn 11,4). Lidé, o kte-
rých je tam řeč, nebyli žádní ateisté.
Znali Boha a nějakým způsobem ho
i hledali. Pojmem „dosáhnout do
nebe“ je v Písmu symbolicky vyjá-
dřena touha tehdejších lidí přiblížit
se co nejvíce Bohu! Paradoxem jejich
počínání však bylo především to, že
stavěli dílo, aby oslavili svoje jméno,
aby „si učinili jméno!“ Jasněji to 
v Písmu nemohlo být ani pověděno.
Nestavěli dílo ke slávě Boží, ale ke
slávě své! 
Pokud se i dnes obnovují nejrůzněj-
ší církevní památky bez modliteb-
ních zápasů, a především bez snahy
o obnovu lidských srdcí, bez toho,
aby srdce hořela pro Krista, našeho
Pána a Spasitele, potom se často
oslavují jména těch, kteří na to štěd-
ře přispívají, ale chybí to nejpodstat-
nější, láska k Pánu, touha po Božím
občerstvujícím slově, základním ka-
meni protestantské víry. 
Pán Ježíš svým vrstevníkům s odka-
zem na proroky připomínal: „Dům
můj je domem modlitby!“ (L 19,46,
Mt 21,13). Bez této hluboké a pod-
statné náplně, bez touhy lidských
srdcí po setkávání se s Pánem Ježí-
šem Kristem a s Boží občerstvující

láskou a Božím milosrdenstvím, ne-
mají zdi žádných církevních staveb
smysl ani duchovního oprávnění. 
V dějinách Božího lidu se vždycky
nacházeli lidé, kteří duchovní bídu
zlehčovali, prorokům se vysmívali a
tvrdili, jak to všechno vlastně činí
dobře. Vždyť se to přece Pánu Bohu
musí líbit! Jenže Pán Bůh se nad lid-
skou pošetilostí jen usmíval a často
odpovídal Božím soudem, stejně
jako nad onou babylonskou stav-
bou, která je některými teology chá-
pána jako stavba chrámu!
Pokud při stavbě modliteben nebo
při obnově starých církevních pamá-
tek bude převládat zviditelnění a
sláva lidských rukou, potom výsled-
kem bude vždycky babylonské zma-
tení. Podobnou perspektivu pro ty,
kteří takto postupují, nastiňuje apoš-
tol Pavel. Ten označuje povrchnost,
vlažnost, bezbožnost, což jsou i rysy
lidského zviditelňování, za vrchol
všeho hříchu (Ř 1,18-32). Mluví o
těch, kteří „ačkoliv Boha poznali,
přece ho jako Boha nectili!“ Chyběl
jim modlitební zápas. Chybělo jim 
v hluboké pokoře toužící srdce po
Boží blízkosti a po Božím požehná-
ní! A tuto vroucnost a horlivost pro
Pána někdy postrádám. Žijeme 
v době a v prostředí, kde se zdůraz-
ňuje především lidský výkon, s tím i
lidská sláva, množství peněz a ma-
jetku, dílo lidských rukou. Bohužel 
i v církvi napříč všemi denomina-
cemi jsou ti, kteří se pouští do díla
bez Boha! Jsou fascinováni vlastní
schopností, svým majetkem a peně-
zi, svým jednáním, mluvením. Má-
lokdo je však dnes fascinován Bo-
hem, jeho konáním a jeho slovem!
Písmo nás varuje, abychom nestavě-
li nové sakrální stavby nebo neobno-
vovali staré, s duchovní vyprázdně-
ností, s pustotou ve svých srdcích.
Ta totiž ve svém důsledku jen zna-
mená vyprázdněné lavice našich
kdysi slavných a plných kostelů a
modliteben. 

Dokončení příště
Pavel rybín

beze mne nemůžete nic učinit

pozvánka

Slovo o církvi je slovem o vykoupeném lidu! Vykoupení lidé nejsou ti,
kteří se obrátili ke Kristu a z církve si udělali zájmový klub. Vykoupení
jsou Bohem vykoupení lidé. Jsou vykoupení z Boží milosti a z Boží vůle.
A jejich vykoupení určuje sám Bůh! Takoví lidé ve své pokoře, skromnos-
ti a hluboké zbožnosti o svém vykoupení mohou jen zpovzdálí něco tušit,
na základě zaslíbení z Písma svatého. Církev vykoupená a očištěná ukři-
žováním Kristovým, jeho zmrtvýchvstáním a obdařená Duchem svatým je
vykoupená jen a jen Božím zásahem, Božím očistným řezem, v Božích
očích zase nová a zase zvláštní. Církev z hlubokosti volající k Bohu, v po-
koře se pokoušející následovat Kristova příkladu, která jde napříč všemi
církevními denominacemi, taková církev je skutečně církví Boží. Patří
svému Pána, svému milému, napříč všemi lidsky vytvořenými struktura-
mi a odlišnostmi. Je jeho všude tam, kde v tichosti a v hluboké upřímnos-
ti svého Boha, nebeského Otce skrze Pána Ježíše Krista, poslušně hledá a
kde věrně po vší tváři země vyznává: Pán můj a Bůh můj! Ještě zůstalo
mnoho věrných. Písmo hovoří o ostatcích. Ostatkové krásné církve existu-
jí. Jsou rozptýlení, někdy i zemdlení, ale jsou tu, a tvoří lid Bohu milý, lid
Bohem v Pánu Ježíši Kristu vykoupený.

Pokračování příště
Pavel rybín
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MArTIN luTHEr: DOPISy BlízKýM

Martin Luther, nejvýznamnější re-
formátor církve, spolutvůrce němec-
kého jazyka a jeden z nejdůležitějších
křesťanských teologů, je postavou,
jaká nesnadno hledá srovnání. Není
však tato jeho velikost spíše drtivá?
Není jeho vehemence spíše odstrašu-
jící? Jaký to byl vlastně člověk? Jed-
nou z nejpřístupnějších cest, jak najít
odpověď, je nahlédnout do jeho do-
pisů.
Dopisy blízkým jsou stručným výbo-
rem z Lutherovy obsáhlé korespon-
dence, který má reformátora předsta-
vit nejen jako teologa, myslitele či
hrdinu, ale především jako člověka.
Ukazuje, jaká břemena, těžkosti a ne-
moci musel přemáhat (někdy i mrzutosti a drsnosti), jak se však stále znovu
vracel k radostné naději evangelia, kterou probouzel i v druhých, jak mu
nechyběl humor ani citlivost k bližním, jak dobrým uměl být přítelem,
oddaným manželem a milujícím otcem a jak své povolání navzdory všemu
naplňoval až do konce.
Dopisy přeložili: Alexandr Flek, Pavel Moskala, Mikuláš Vymětal a Tomáš
Živný
Předmluva: Doc. ThDr. Martin Wernisch
Vydalo nakladatelství Biblion, Thákurova 3, 160 00 Praha 6
Rok vydání: 2017, počet stran: 173, doporučená cena: 158,-
Objednávky:
https://www.gimel.cz/luther_martin_dopisy_blizkym_db3060

nové knihy

EKOlOgICKá SEKCE ČESKé KřESťAN-
SKé AKADEMIE zve k účasti na ekume-
nické bohoslužbě vděčnosti za stvo-
ření, která bude v úterý 10. října 2017
od 18 h ve sboru ČCE v Praze - Nus-
lích, Žateckých 1169/11. Kázáním
poslouží Doc. PhDr. Zdeněk Vojtí-
šek, Th.D. Po bohoslužbě (cca od 19
h) bude následovat beseda o stro-
mech a alejích s RNDr. Marcelou
Klemensovou z organizace Arnika.

(JNe)

„Až dosud nevěda učil jsem a zastával jsem všechny zá-
sady jana husa. Všichni, zkrátka, jsme nevědomky husi-
té, ano sám pavel a Augustin jsou doslova husité.“

* * *
„nikdo nemůže z písma dokázat, že božská spravedl-
nost vyhledává nebo požaduje od hříšníka nějaké utrpe-
ní nebo zadostiučinění. pak tedy [božská spravedlnost]
vyhledává a požaduje jedině jeho srdečnou a skutečnou
lítost.“

martin luther

píSeň píSní 12: lid bohem vykoupený

kdo je pánem našeho života?
Ta otázka zaznívá v  blízkosti Cesareje, vybudované patolízalem Filipem k poctě
římských císařů - prý světovládců - zpitých představou, jak jsou nejdůležitější
na světě a že jej uspořádají tím nejlepším způsobem.    
Ta otázka není zvědavá, nevyzvídá pro sebe, ale chce k něčemu dovést. Odpověď
učedníků zní: „Ježíš je pro lidi velkou osobností“. Jistě je dobře, že takové pří-
klady jsou. Ostatně, proroci jsou vidící (prohlédající), což bývá často k neza-
placení. Oni ale jenom ukazují, nepřinášejí řešení.
Proto otázka další, docela osobní. A Petr si myslí, že – jako i jindy - zná  odpo-
věď; že totiž Ježíš vezme všechny věci do své ruky  a dá je do pořádku. 
To však není Ježíšovo řešení. Proto mluví o cestě mířící k Velikonocům, k ukři-
žování a vzkříšení. A to je vlastně vklad, či spíše intervence ve prospěch něko-
ho, ve prospěch člověka. Nový zákon užívá i slovo vykoupení, díky němuž se 
z otroka toho Zlého a Rozvraceče stává opět Boží svobodné dítě.
Ježíšova cesta (nabídka) otevírá nové možnosti. Svobodný – již ne otrok - smí
naplňovat svůj čas hodnotným obsahem. Proto neplatí zub za zub, proto mod-
litba za nepřátele a jiné a další možnosti.
Ta cesta není snadná. Ale jen na ní patří k přítomnosti hodnotný obsah a 
k budoucnosti naděje. Ať je Ježíš naším skutečným Pánem.

Ondřej Soběslavský, senior


