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Dá se staré lidství odložit jednou
provždy? Má zkušenost je, že niko-
li. Staré lidství je nám příliš blízké,
jsme na něj zvyklí a v církvi je dost
oblíbené. Staré lidství umíme pěkně
odívat do pláště dobrých skutků,
morálky nebo misie. 
Neříkáme si pravdu, abychom si
nedělali nepřátele a nerozzlobili si 
i své nejbližší. Hněváme se na sebe
navzájem tak, že raději nejdeme
společně k večeři Páně. Možná ne-
krademe a dokonce se hodně snaží-
me si poradit s otázkou, jak se roz-

dělit s potřebnými. Ale slov, která
dovedou natropit mnoho bolesti
máme v zásobě dost. A dovršujeme
své staré lidství zarmucováním
Ducha Božího. Nejčastěji tím, že se s
nejlepšími úmysly pokoušíme pro-
sadit pravdu a spravedlnost. 
Snažíme se žít co nejlépe a přece…
To, jací jsme my křesťané vztahuji v
první řadě na sebe. Umím, umíme
něco udělat pro nové lidství? Zkou-
ším to a tak se učím spolu s prvními
křesťany.
Nové lidství je vlastně staronové.
Janovo evangelium říká: „Na světě
byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho
nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale
jeho vlastní ho nepřijali.“ Bůh stvořil
člověka ke svému obrazu a k part-
nerství, tedy ke vzájemnosti, která
začíná u vztahu muže a ženy a jde
dál ke vztahu s ostatními lidmi a k
celému stvoření. Máme co dohánět.
Říkat si pravdu není nápad apošto-
la. Ježíš v kázání na hoře chce, aby
naše slovo bylo ano, ano - ne, ne.
Říkat si navzájem pravdu je těžké.
Nechceme druhé zranit, nechceme
se dostat do potíží, nemáme odvahu
nebo chuť odkrývat svůj pohled na
věc. Někdy máme pocit, že tam, kde
se lidé o věcech nedohadují, tam je
ta pravá křesťanská láska. Jenže
právě tady platí: "zanechte lži ... vždyť

jste údy téhož těla." Když pomyslíme
na naše tělo a představíme si, že
máme zlomenou nohu, ale náš ro-
zum to nechce vzít na vědomí, je
nad slunce jasné, že to s celým na-
ším tělem půjde z kopce a buďto se
brzy zhroutíme nebo nám budou
muset amputovat celou nohu.
Člověk, který je zaujatý, kterému
není jedno co lidé říkají a jak se cho-
vají, hoří pravdou, bývá rozčilený a
hněvá se nad nechápavostí dru-
hých. Také člověk, který je pravdou
druhého zasažen může být rozhně-
ván. Nakonec i o Ježíši se dovídáme,
že se rozhněval, když učedníci brá-
nili dětem, aby k němu přicházely,
hněval se, když horlil pro Boží
chrám a vyháněl z něj směnárníky a
prodavače holubů. Hněvem vyjad-
řujeme své vnitřní nasazení. Bible
nás učí, že hněv má skončit v do-
hlednu, nemá nad ním zapadat
slunce, jinak svým hněvem dáváme
prostor pro působení ďábla. 
Vše, co děláme a říkáme má přinášet
druhým milost, nehřešit proti Duchu
svatému. Nezarmucovat Božího Du-
cha znamená věřit v Ježíše Krista,
počítat s Boží láskou a odpouště-
ním, které platí pro všechny a je
žádáno od nás všech.  Amen. 
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Poselství k 19. neděli po sv. trojici

Snad každý člověk si jednoho dne
vzpomene na své rodiče a obvykle
má pádný důvod, aby jim poděko-
val. Potom už ta vzpomínka pokročí
dál do minulosti k prarodičům a dal-
ším. Takové vzpomínání je znám-
kou dospělosti, kdo nevzpomíná,
zůstává dobrovolně zavřen ve svém
dětském pokoji.
Naše tělo vydává do značné míry
viditelné svědectví o rodu, který se
nezapře: podívejte se na ten nos a
tady zase na tu vysunutou bradu! A
tam z té rodiny vzešli lékaři a z jiné
faráři a taky kdysi na počátku a to už

je aspoň dvě stě let zpátky, co jeden
kovář založil rod Kovářů, z něhož
dnes zůstalo jen jméno. Ministryně
Kovářová v prozatímní Fischerově
vládě o tom řemesle asi nic neví. A
člověk jako takový nemůže dobře
zapřít, že je víc než tělo.
K takovému lidství nás povolal Ježíš.
Učinil z nás křesťany. My, kdo jej vy-
znáváme jako Krista, vzpomínáme
na své věřící rodiče a děkujeme jim,
že svým svědectvím přispěli k naší
víře. Křesťanská víra se nedědí. Bůh
ji daruje těm, kdo uvěří evangeliu a
nechají se vést Duchem svatým.

Nicméně v tomto tajemném zrodu
víry neopomínáme působení rodičů
a pak těch předešlých až konečně
těch prvních svědků Ježíše Krista. Ve
svém tělesném rodokmenu se ob-
vykle nedostaneme daleko do minu-
losti. V rodokmenu víry máme na
prvním místě Ježíše Krista, Božího
Syna a v něm dědictví spravedlnosti
a svatosti. Bez něho bychom i s nej-
delším tělesným rodokmenem ne-
mohli nic učinit.
Stěží bychom se o tom tajeném a
dávném dění něco dověděli, kdyby

Poděkujte - zač a komu?
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Ačkoli Voskovec s Werichem zpívají “čtěte Bibli, tam to všechno je”, není
to tak docela pravda. Život s sebou stále přináší spoustu nových situací.
Co bylo kdysi běžné, dnes namnoze vymizelo a co včerejšek neznal, se
stalo realitou. Když kdysi někdo porušil zákon, byl srozuměn s tím, že za
to bude potrestán. Je až dojemné sledovat staré české filmy, z nichž je
patrné, jak ještě za první republiky měli zločinci svou “čest” a “smysl pro
spravedlnost”. Kdysi bylo běžné živit se prací. Pokud člověk pracovat
nemohl, uskromnil se a byl vděčný za každou pomoc, kterou dostal.
Vycházel totiž z úvahy, že i malá almužna je projevem milosti a na milost
že není nárok.
Tohle, kdysi běžné, ze společnosti vymizelo. Dnešní realita je jiná než ta
biblická nebo snad ještě prvorepubliková. Současní přestupníci zákona
nejsou smířeni s trestem. Snaží se spravedlnosti všemi způsoby vyhnout.
Zastrašují svědky, najímají si protřelé advokáty, kryjí se poslaneckou
imunitou, pokoušejí se získat podporu médií nebo se schovávají v zahra-
ničí. Současní příjemci sociálních podpor se nechtějí uskromňovat a
odmítají být vděční. V televizních šotech vystupují napořád nespokojeně
a nazlobeně. Každé přidání provázejí nářkem, že je to málo. Dotaz, proč
se neživí prací, když pracovní trh zdaleka není nasycen, pokládají za pře-
čin proti dobrým mravům.
Trendem naší současnosti je neustálé umenšování vlastní odpovědnosti,
které jde ruku v ruce s vynucováním si stále větší milosti: Máš víc než já,
tak mně dej! Nedáš-li po dobrém, donutím tě k tomu. Hrozí-li společnos-
ti nějaké nebezpečí “zleva”, pak vyrůstá z představy, že na milost je
nárok. Vynucená milost totiž není nic jiného, než vznešenými slovy
opentlená nespravedlnost. Milost potřebuje k životu svobodu. Jakýkoli
“podpůrný tlak” ji deformuje a způsobuje, že pro společnost přestává být
požehnáním. Vynucování milosti vyvolává napětí a ve svých důsledcích
vede k lhostejnosti. Kde se stane vynucování milosti programem, tam čas
zraje k zemětřesení.
Církev patří mezi místa, která jsou vynucováním milosti nejvíce ohrože-
na. To proto, že milost zaujímá v křesťanské víře klíčovou roli. Milostí
jsme přece spaseni, z ní se hýbeme a trváme! Ano, ale z milosti Bohem
dobrovolně projevené, ne vynucené usnesením synodu, konventu či jiné
nátlakové skupiny. Stojí za povšimnutí, že milost, po které je největší
poptávka, má i v církvi výhradně materiální podobu. O odpuštění hříchů
není zájem, o peníze ano. Modlitba se k žádosti o peníze lepí jen proto,

milost není pod zákonem

V příštím roce si 28. října připomeneme 100. výročí vzniku
samostatného státu, který si samostatnosti dlouho neužil. Jak
to tehdy bylo?
Delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem zahá-
jila 28. října 1918 v Ženevě jednání s představitelem protira-
kouského zahraničního odboje Edvardem Benešem o vytvoření
a podobě samostatného československého státu. Mimo jiné do-
spěli k dohodě, že nový stát bude republikou, prezidentem se
stane Tomáš Garrigue Masaryk a Karel Kramář bude předse-
dou vlády. Téhož dne se kolem 9. hodiny  vydali Antonín Šve-
hla a František Soukup jménem Národního výboru převzít
Obilní ústav v Praze, aby zabránili odvozu obilí na frontu.
Poté se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-
Uherskem. Tato zpráva se stala impulsem k živelným demon-
stracím, při nichž lidé jásali v ulicích a ničili symboly
Rakouska-Uherska. Na Václavském náměstí u pomníku svaté-

ho Václava promluvil k davům kněz Isidor Zahradník a vyhlá-
sil samostatný československý stát. Večer 28. října vydal Ná-
rodní výbor první zákon - zákon o zřízení samostatného státu
československého - a poté bylo ještě zveřejněno provolání Ná-
rodního výboru. Pod oběma dokumenty byli podepsáni Anto-
nín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a Fran-
tišek Soukup - později zvaní "Muži 28. října". 
Během nacistické okupace českých zemí byl státní svátek zru-
šen, přesto došlo 28. října 1939 k rozsáhlým protestům. Bě-
hem demonstrace byly dva lidé zabiti a patnáct zraněno. Mezi
mrtvými byl i student medicíny Jan Opletal, jehož pohřeb 15.
listopadu se stal impulsem k dalším protestům proti okupaci,
na něž Němci reagovali 17. listopadu 1939 uzavřením českých
vysokých škol. Po druhé světové válce byl státní svátek slaven
jen do roku 1951 a slavení bylo obnoveno až v roce 1988.

(hb)

Z oslavy svátku 28. října u památníku na Vítkově

AktuAlitA: Svátek vzniku SAmoStAtného Státu, který Se moc neSlAvil
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jeho účastníci nezanechali o něm
zprávu. Ze všech knih, které kdy
byly napsány, je Bible první v důle-
žitosti. Na ní závisí časný i věčný
život náš i všech lidí. Za ni poděkuj-
me. Že se všech těch 66 biblických
knih dostalo až k nám, není samo-
zřejmost ani náhoda. Je to naopak
důkaz Boží péče, abychom v těch
věcech, které slouží k naší spáse,
neměli nedostatek. Urputné a vytr-
valé boje sváděli Bohem povolaní
lidé, aby svědectví Bible nebylo zde-
formováno a zařazeno mezi nábo-
ženskou literaturu té doby, jíž do
značné míry vládla gnose - poznání,
které vycházelo ze základního před-
pokladu, že Slovo se nestalo tělem a
Ježíš je tedy jen člověk a nepatří mu
božský titul ani božská moc.
Aby tato gnose nepřevládla v církvi
a v jejím kázání evangelia, o to se
bojovalo hlavně ve 2. - 4. století.
Křesťanům sluší vyjádřit díky těm,
kdo stáli v čele toho boje proti gnos-
tikům. Nakonec zvítězili. Bylo to
však vítězství, které musí křesťan-
ská církev stále obhajovat. Ani naše
21. století nebude toho ušetřeno,
neboť humanistická filosofie nepře-
stává podvracet hlavní článek křes-
ťanského zvěstování, že Bůh se stal

člověkem. Celá kulturní scéna je
toho dokladem. A my jsme děti své
doby. 
Neříkejte, že byste chtěli mít mé sta-
rosti, jako byste měli něco veledůle-
žitého na starosti! Nebylo a není
větší a důležitější starosti nad tu, jíž
jde o spásu člověka, to jest o správ-
ný a pravý čili jedině dobrý život
vezdejší s neoklamavatelnou nadějí
na život nový a lepší u Boha. Vděč-
ně si připomínáme ty, kdo tu starost
na sebe vzali a věnovali jí celý život.
Byl to Athanasius (295-373), biskup
v Alexandrii, jenž vybojoval vý-
znamné vítězství, které znělo: Kris-
tus Ježíš je plně Bůh. Církev mu dala
za pravdu proti Ariovi (256-336),
knězi v téže egyptské Alexandrii,
který hlásal, že Ježíš nemá stejnou
podstatu s Bohem a od ostatních lidí
se liší jen svou vysokou mravní kva-
litou.
Ariánství, jak označujeme Ariovo
učení v církevním životě, neskonči-
lo odsouzením na církevních konci-
lech v Nikaji (325) a v Cařihradě
(381). Ozvalo se ve vzrušené době
reformační a pak v tak zvaném svo-
bodném protestantismu, který la-
tentně, pod povrchem žije v církvi
mezi těmi, kdo patří ke střední ge-
neraci. V této souvislosti stojí za

úvahu, že Arius byl o 40 let mladší
než biskup Athanasius.
Do našeho uvažování o dávných
soubojích A versus A se ozývají
zvláště ti, kdo vidí v dějinách jen zá-
pas o moc a peníze. Za ně promluvil
svého času J. W. Goethe (1749-1832):
"Dva se boxují a tak tomu bude až
na věky: jde o omyl a o násilí; zvítě-
zí silnější". Jak na to odpovíme: V dě-
jinách jde o moc a peníze, ale to jsou,
jak teologové říkají, neteologické
faktory, které provázejí všechny bo-
je a zápasy, které se vedou ve světě i
v církvi. Pod nimi však probíhá zá-
pas o pravdu, o Krista Pána, proto
trvají tak dlouho. Moc a peníze
dobudou lidé bojem, který jde rych-
le ke konci. Na moc a peníze nemo-
hou dlouho čekat. V ariánském boji
šlo o Krista. Neteologické faktory to-
hoto boje mohou být zajímavé, ale
nemohou postihnout podpovrcho-
vý boj, který probíhá mezi Kristem a
Antikristem.
Žoldnéřům, jimž "ovce" nejsou
vlastní, jde o jejich vlastní zájmy,
Kristovým vojákům, kteří uvěřili 
v Kristovo definitivní vítězství a sta-
tečně si vedli v boji, patří naše vzpo-
mínání a náš dík, Athanasie, bisku-
pe alexandrijský!

Josef Veselý
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z církví doma i ve světě
církev v bAnglAdéši Se mobilizuJe nA Pomoc rohingSkým
uPrchlíkům z bArmy. PřiJede i PAPež frAntišek
Kardinál Patrick D’Rozario, arcibiskup z hlavního bangladéšského města
Dháky, navštívil několik rohingských uprchlických táborů, které se nachá-
zejí v Cox‘s Bazar poblíž barmských hranic. „Chtěl jsem s nimi být, sdílet –
tak, jak mohu – jejich bolest a především připravit cestu Charitě, aby jim
mohla pomoci,“ komentoval pro katolickou informační agenturu Crux kar-
dinál Patrick D’Rozario, arcibiskup z Dháky, svou dvoudenní návštěvu ně-
kolika uprchlických táborů Rohingů.  
Kardinál odjel do Cox’s Bazar, obrovského rybářského přístavu na úpl-
ném jihovýchodě země, kde se poblíž barmské hranice skrývá 600 000
Rohingů, jež vyhnala z Barmy vlna pronásledování. „Tábor funguje
dlouho, ale přichází noví a noví lidé,“ vysvětluje kardinál.
Nejzávažnější pronásledování proběhla v letech 1978, 1991 a 2012. Nicméně
aktuální krize, která začala v listopadu 2016 a vyostřila se 25. srpna, přived-
la do Bangladéše už bezmála 450 000 rohingských muslimů prchajících před
barmskou armádou, která je perzekvuje v Arakanském státě na západě
Barmy (Myanmaru).
Dhácký kardinál ocenil odpověď své vlády na rohingskou krizi. Nicméně
Bangladéš, jedna z nejchudších zemí světa, může jen stěží poskytnout pří-
střeší a stravu všem potřebným. Tamější malá katolická komunita (350 000
osob tvořících asi 0,2 % z celkových 162 milionů obyvatel) se mobilizovala
na pomoc těmto uprchlíkům, ačkoliv až dodneška „tu církev není přítom-
na, lidé tu nikdy neviděli kostel ani kněze,“ lituje kardinál.
„Obdivuji klid, který v táborech vládne i navzdory obrovské lidské bolesti.
Není tu násilí a uprchlíci projevují vůči sobě navzájem solidaritu, pochope-
ní a žijí společně v chudobě,“ poznamenává kardinál dodávaje, že je „velmi
pohnut.“ „Dotkl jsem se v táborech Ježíšových ran,“ pokračuje kardinál
D’Rozario, „jedná se o humanitární utrpení, trpíme pro tyto lidi a spolu 
s nimi, mé srdce naříká nad tímto lidem, nad takovou mírou utrpení.“
„Většina žije v improvizovaných podmínkách, jen s plastovou plachtou
na přikrytí, přičemž nemají ani pitnou, ani užitkovou vodu. Dostávají
potravinové balíčky, ale ne v dostatečném množství,“ tvrdí kardinál
D’Rozario. Říká, že je „povzbuzen mírou zapojení neziskových organi-
zací a dhácké vlády,“ a zároveň oceňuje, že „po prvotním šoku při po-
hledu na podmínky v táborech se začíná pomoc systematizovat. Nicméně je
pořád tolik práce.“  Kardinál D’Rozario uvítá v Dháce mezi 30. listopadem
a 2. prosincem papeže Františka. Ten bude do Bangladéše pokračovat hned
po své třídenní návštěvě Barmy, kterou uskuteční 27.–30. listopadu.

podle www.christnet.eu

Američtí evAngelikálové Proti hnutí AlternAtivní PrAvice
Přední američtí evangelikální vůdcové zaslali dopis prezidentu Trumpovi,
v němž žádají jednoznačné odsouzení hnutí tzv. alternativní pravice (alt-
right). Jeho text začal po srpnových tragických nepokojích ve Virginii vzni-
kat na půdě největší evangelikální (a vůbec protestantské) denominace ve
Spojených státech – Jižní baptistické konvence (SBC). Text inicioval známý
černošský pastor Dwight McKissic spolu s děkanem Southeastern Baptist
Theological Seminary Keithem Whitfieldem a podpořili jej i současný a
minulý prezident SBC (Steve Gaines a Fred Luter). Dokument se začal šířit
i za hranicemi samotné SBC, a tak mezi jeho prvními signatáři nalezneme
čtyři desítky jmen významných představitelů konzervativního protestantis-
mu v Americe napříč denominacemi. Jsou mezi nimi i teleevangelisté T. D.
Jakes a Paula Whiteová (označovaná jako Trumpův „osobní pastor“) nebo
Samuel Rodriguez, který vystupoval při prezidentově inauguraci, a další. 
Autoři výzvy oceňují prezidentův podpis pod kongresovou rezolucí 
z poloviny září odsuzující „bělošské nacionalisty, hlasatele ‚bělošské
nadřazenosti‘, Ku Klux Klan, neonacisty a jiné nenávistné skupiny“.
Nyní ho žádají o další krok: Výslovně odsoudit i hnutí alternativní pra-
vice, protože velká část jeho stoupenců jsou rovněž bělošští rasisté.

podle www.notabene.cz 

Poděkujte - zač a komu?
Dokončení ze str. 1

aby jí dodala punc nezpochybnitelné svatosti. Kde morální tlak vylučuje
racionální úvahu, a brání tak racionálnímu řešení, tam se ovšem dostává-
me do sféry totality.
Vynucená milost skutečnou milost kompromituje. S určitou nadsázkou
lze říci, že každá vynucená koruna způsobí, že sto jiných korun nebude
nikdy darováno. Tlak prostě vyvolává protitlak. Neustálé atakování chod-
ců dvojicemi žádajícími příspěvek naučí i “slabé nátury” říkat ne.
Rostoucí počet předepsaných sbírek způsobuje, že v církvi chybějí pení-
ze i tam, kde dosud byly. Na vynucování dobrých skutků – sloužících
pouze někomu - je třeba reagovat připomínáním zákona přinášejícího
dobro všem. Kdo nebere vážně zákon, ten totiž nechápe, co je milost.
Naše zvěstování neoslovuje, protože jsme v  něm milost postavili pod
Zákon. Ale přikázaná milost není ani spravedlivá ani osvobozující.
Má-li být milost znovu odhalena ve své spásné povaze, je třeba vidět ji
v její svobodné nesamozřejmosti. To je možné jen tam, kde si uvědomu-
jeme a respektujeme samozřejmost obecně platného řádu. Nárokovat si
milost a nectít přitom zákon je zvrácenost, která vede do pekla. Ježíš říká
v Kázání na hoře, že nepřišel Zákon zrušit, nýbrž naplnit. Věk milosti,
který svou obětí zakládá, není věkem svévole, klientelismu a chaosu.
Jeho povahu určuje dobrá Boží vůle a dobrý Boží řád. - To se dozvídají ti,
kteří čtou Bibli. Není v ní zdaleka všechno. Život s sebou stále přináší
spoustu nových situací. Kdo v  ní hledá realistický a nadějný přístup
k životu, ten ho tu však v každé době nalezne.

Emanuel Vejnar

milost není pod zákonem
Dokončení ze str. 1

„To je útěcha v soužení mém, že mne
slovo tvé obživuje… Byť Zákon tvůj
nebyl mé potěšení, dávno bych byl
zahynul ve svém trápení.“

Žalm 119,50.92
Zákonností myslíme, jak známo,
transparentní společenské poměry
v souladu se zveřejněnou vůlí poli-
tické moci. Zákony, pravidly plat-
nými pro každého, se stanovuje, co
a jak se má či nemá dělat, tedy jed-
nání té které společnosti. 
V demokratické se o jejich prospěš-
nosti dohadují pověřenci skupin
podobného názoru na směřování
státu, tedy poslanci stran podle
občanské volby. Občané se na urči-
tou dobu pro ně rozhodují podle
oblíbenosti jejich kandidátů a podle
toho, co jim která, často nesplnitel-
ně a ovšem nevymahatelně, slibuje.
Tak např. v krizi 1933 slíbila Národ-
ně socialistická německá strana pra-
cujících se silným řečníkem a vůd-
cem v čele: „Budete se mít líp bez
méněcenných, Judenfrei. Volte  krev
a půdu, životní prostor, vše pro
národ!“ Tak došlo 1935 na zákony 
o ochraně dědičného zdraví němec-
kého národa, na zákon o říšském
občanství a v důsledcích na holo-
caust.
O dvacet let později, v postprotek-
torátní bídě, kdo by se při obnovení
čs. státnosti nezaradoval, že bude
líp, když  všecko bude všech? A tak
z vůle lidu, opět vše válcuje jedna
všehoschopná strana: Po demokra-
tických volbách 1946 mají komu-
nisté, jak známo, 36 %, a od 1948 tak
zvanou socialistickou zákonností (o
podvracení, rozvracení, pobuřová-
ní atd.) zvykají společnost na zloči-
ny, které budou páchat déle než
čtyřicet let. Kdo nese odpovědnost? 
Líbivé namlouvače a strůjce faleš-
ného vědomí v obou případech
vynesli k moci důvěřiví lidé a stát
se stal podnikem  bezskrupulózní
silné ruky a na šelmu státní moci
nedosáhl nikdo. Stárla, slábla, až
zmatené došel dech a vzpomněli

jsme si na demokracii. Dlouhými
prsty se jí chopila neviditelná ruka
trhu s šancí pro všecky: Ukaž, co
umíš! A uměli pochopitelně ti, kteří
se zdřívějška vyznali. 
Ne že by se ostatním, vedlo zle, ale
koukněte se na tamty! Cítí se šizeni
a do blbé nálady jim z duše pro-
mluví miliardový šikula: ANO,
všeci kradnú, ale jen co to zeviduje-
me, budete se mít líp. Nejlíp v me-
gapodniku (koukněte jak prospěru-
ju) v souladu se zákony (jen co je
prosadíme). Mlha přede mnou, mlha
za mnou, ANO, krást bude jen je-
den. Zákon je zákon. To si ohlídá-
me. Přijďte do Čapáku a volte nás!
Budete se mít cool.
ANO, žádný vůdce nikdy neměl
takové prostředky masírování ve-
řejného mínění a řízení dobrovol-
nosti. Mít se líp je trendy, většinu to
bere. O co jiného generaci nedotče-
ných minulostí a nedotknutelných,
jde, že? Odkojeni tekutou moderni-
tou se až na výjimky zalykají bla-
hem postmoderny v postpravdě,
takže ANO, jen zlehka a vesele
slavností života pestrobarevně
vzhůru! Obloha balónky rozkvétá,
nahoře to beztak popraská…, všec-
ko na všecky praskne. Všeci lžou, a
tak sedmilháře volme znovu. Demo-
kraticky. Jak jinak, že? Hlavně, že si
vládneme sami… Zvoní zvonec, ale
kde je pohádky konec?
Kupodivu, vždycky se ještě najde
pár autsajdrů, kteří takhle trendy
nejsou a dají na starosvětská moud-
ra, na hlášky typu: „Nebývejte jako
kůň a jako mezek, kteří rozumu
nemají, jejichž ústa uzdou a udidly
sevříti musíš, aby tobě neškodili.“
To David, blahé paměti, reflektuje
vlastní zkušenost sevření.
Svobodný člověk, král a suverén se
trápí úzkostí. Má to zapotřebí? Inu
ví, kdo za tím stojí. Zná Zákono-
dárce, jemuž nevyklouzne. S tíhou
na duši nemůže spát. Jeho sebevě-
domí dostalo trhlinu a nic už si ne-
nalhává. Sám sobě neuteče: „Vy-

znám Hospodinu na sebe svá pře-
stoupení…,“ rozhoduje se, a pook-
řál. Slezl dolů, až dolů, hluboko do
tmy. Vyhmátl tam, co světlo nesne-
se…, ale vysoko nad sebou zahlédl
hvězdy. „Ty jsi odpustil nepravost
hříchu mého…“
Intuicí, osvícením očí své mysli,
vnímá Boží ujištění: „Já ti k srozu-
mění posloužím. Vyučím tě cestě,
po níž bys měl chodit; poradím ti.
Nespustím tě ze zřetele.“ (Ž 32,8) –
„Amen.“
Představte si, on se modlí! Abso-
lutní jednička bezkonkurenčních
preferencí? Jakápak tíha na duši,
že? řekl by mluvčí. Inu, je to dávno.
Nafukovací balónky tehdy ještě
nebyly, jen prach a hvězdy, obé 
v neviditelné ruce Stvořitele.
Svoji bytostnou zkušenost David
shrnuje: „Mnohé bolesti jsou bez-
božníka, ale toho, jenž naději sklá-
dá v Hospodinu, milosrdenství
obklíčí.“
„Šema Jizrael Adonaj elohénů,“ zní
jim v uších, „Adonaj echad,“ (Slyš,
Izraeli, Hospodin Bůh tvůj, Hospo-
din jeden jest.) a tento Jediný od
začátku radí: „Buďte svatí…“ Kvůli
sobě svatí, abyste se dobrali světla
za stíny a života za zdáním smrti.
Zezdola, z propasti sebe sama v du-
chu a pravdě se mi blížíte. Nedo-
konalí, ale svobodní…, opět svo-
bodní.
„Za to se tobě bude modlit každý
svatý…,“ zhluboka vydechuje král,
„…pročež vody mnohé v rozvod-
nění k němu nedosáhnou.“
„Svatí buďte, neboť já svatý JSEM,“
praví Hospodin.
Nejsou svatí. Ani ti Zákona nejdba-
lejší, ba právě oni ne, a svatí je pro-
vokují. „Nelze proroku zahynout,
kromě Jeruzaléma“ (L 13, 33n). Ten-
hle, prý Davidovec, nazaretský
pravdoláskař, jim vadí. A tak při-
vedli hanebnici načapanou in fla-
granti. Ať se ukáže, dobrák. Jak kazí
mravy, jak očividně, ano flagrantně

zákon J 8,1-12; žalm 32

Dokončení na str. 3
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SvAtební PřekvAPení

I v těch nejspořádanějších křesťanských sborech se
stává, že se někomu udělá při bohoslužbách nevolno.
Také v Novém zákoně čteme o něčem trochu podob-
ném. Když apoštol Pavel navštívil maloasijskou pří-
stavní Troadu a hovořil v tamějším shromáždění,
mladý posluchač Eutychos během jeho řeči usnul a
spadl z horní atriové balustrády. Vino tím tenkrát bylo,
že se Pavlova řeč protáhla až přes půlnoc. (Sk 20,7)
Obvykle však mdlobám a omdlévání propadají lidé
staršího věku nebo kardiaci i jinak nemocní. A na vině
může být i nevětraný prostor.
Zažil jsem víckrát, že někdo byl nucen si při modlitbě
nebo biblickém  čtení sednout nebo že se dokonce začal
kácet ze židle. Obyčejně však byli na bohoslužbách pří-
tomni lékař, zdravotní sestra nebo někdo s kurzem
první pomoci a buď si s mdlobou poradili sami nebo
zavolali sanitku. Jednou však došlo k takovému kolap-
su za zcela zvláštních okolností – při oddavkách či, jak
se tehdy říkalo, při církevním požehnání sňatku. 
Pro mnoho mladých žen znamená svatební den velmi
vzrušující příležitost, jak se mimořádně „zviditelnit“ –

někdy poprvé a naposledy v životě. Proto se, jak nám
ukazují americké filmy, někde ve světě konají dokonce
generálky na svatbu – i s knězem. A přání upoutat
pozornost se někdy obráží i na oblečení nevěst. Mně
osobně byly vždycky sympatické nevěsty, které se
zachovávaly v tomto ohledu střízlivě a obešly se bez
nápadného krumpování (Ž 45,14n), kokrhelů a vle-
ček. Přesto jsem jednou oddával děvče, které přišlo
oblečené v těžkém brokátu a krajkách jako příslušni-
ce španělské královské rodiny, tak jak tuto honoraci
zachytil Francisco Goya. Trochu naivně jsem se ze-
ptal, kdo dnes takové honosné šaty šije, a byl jsem
jako zaostalec poučen, že přece existují půjčovny sva-
tebního oblečení.
Ale abych se po této vsuvce vrátil k tomu původnímu
tématu – totiž k omdlévání! Před lety jsem oddával dva
příjemné vysokoškoláky, kteří se nestyděli ani za
komunismu přijít po úředních oddavkách ještě do círk-
ve, aby si vyprosili Boží požehnání pro svou cestu.
Uprostřed mého nedlouhého proslovu se však náhle
novomanželka zakymácela a pak se pomalu sesula na
záda. Bílé šaty a závojíček se rozprostřely kolem ní po
podlaze modlitebny. Všichni strnuli – až na nevěstina
tatínka, který vyběhl ze svého místa, klekl si vedle
dcery a začal ji popleskávat po tvářích. Ostatním pří-
tomným pak omluvně vysvětlil: „To se dceři někdy
stává, když ji něco příliš znervózní!“ 
Dnes je, pokud vím, z nevěsty matka dospělých dětí.
Mne však zkušenost z oné svatby naučila, abych při
svatební pobožnosti nenechával nevěstu a ženicha stát.
A tak jsem od té doby připravoval pro ně před stolem
Páně dvě židle – vlastně celkem čtyři, aby si mohli sed-
nout i svatební svědci. 

Pokračování příště

daniel henych
Jsou místa v Písmu, jež mluví přímo, nedvojznačně. Ta vlastně nepo-
třebují žádný výklad a ani není nutno pátrat po dobových souvislos-
tech. K takovým patří většina Ježíšových výroků. Bohužel se v dějinách
církve stávalo, že se právě pro svou jednoznačnost, svědomí jednotliv-
ce i církve obviňující, různými výklady spíše zamlžovaly či oslabo-
valy.
Pak jsou ovšem také místa, nad nimiž písmák stojí v rozpacích. Jaksi
mu nedávají smysl. Říká si: "Je to vůbec dobře přeloženo? Neměl sta-
rověký autor v úmyslu říci něco jiného, než co vyjadřuje překlad?" V tu
chvíli není na škodu nahlédnout do jiných překladů. Mnohdy stačí ne-
ulpívat na jednom verši, ale snažit se pochopit smysl srovnáním s jiný-
mi verši téže biblické knihy, dokonce téže kapitoly.
Názorným příkladem tu může být kniha Kazatel 10, 1. V kralickém pře-
kladu je tu zvláštní, ba až podivná věta: "Mouchy mrtvé nasmrazují a
nakažují mast apatekářskou; tak pro moudrost a slávu vzácného
maličko bláznovství zohyžďuje." Příliš si nepomůžeme, uchýlíme-li se
k ekumenickému překladu - ten nás spíše zavádí: "Mrtvé mouchy způ-
sobí, že mastičkářův olej páchne a kvasí; stejně působí špetka pomate-
nosti, je-li ceněna víc než moudrost a čest." Ke komu tu mluví Kazatel,
koho tu kritizuje? Jak to vlastně myslí? Zdá se, že dobrým vodítkem je
tu kralický překlad Kaz 10, 5: "Jest zlá věc, kterouž jsem viděl pod slun-
cem, totiž neprozřetelnost, kteráž pochází od vrchnosti." Zajímavé je
vzít si k ruce Lutherův překlad. Ten se po několika revizích v průběhu
věků dobral v r. 2017 k této stručné, výstižné formulaci: "Mrtvé mouchy
pokazí dobrou mast. Už jen trocha bláznovství pokazí moudrost a
čest."
Je nepochybné, že varování autora knihy Kazatel před "bláznovstvím"
či "neprozřetelností" můžeme vztáhnout na každého jednotlivce.
Jelikož však celá 10. kapitola na několika místech uvádí "toho, jenž
panuje" (v. 4), "knížata" (v. 7), "krále" (v. 16 a další), je nabíledni, že
ostří kritiky je tu namířeno  v první řadě proti mocným toho světa. Byť
jejich "moudrost a čest" byla sebevětší, byť jejich popularita překoná-
vala všechny meze, mohou se v určitém okamžiku dopustit třeba i
malého bláznovství - a všechno se pokazí. A nemusí jít jenom o jednot-
livé politiky, může jít o celé státy, ba dokonce o celou jednu civilizaci.
Všechno dobré, všechno vznešené, všechno ceněné utrpí v důsledku jed-
noho malého bláznovství, jedné "neprozřetelnosti" vadu na kráse, jež
pak bude znovu a znovu vytahována na světlo, zdůrazňována, stavěna
do popředí, případně trčet sama o sobě do prostoru jako němá výčitka.
Ba dokonce to jedno "malé bláznovství" může mít za následek zlo,
jehož konce nedohlédneš. Daly by se uvádět konkrétní příklady tako-
vého bláznovství současného světa, bláznovství prezidentů, předsedů
vlád, vlivných osobností všeho druhu. Náš článek však není politolo-
gickým pojednáním. Konec konců každý, kdo sleduje dění ve světě, ví,
co by asi měl znovuzrozený Kazatel na mysli, kdyby dnes psal svou
knihu.

Jaroslav Kraus,  Mariánské Lázně

nad kaz 10,1

porušuje Zákon… „Mojžíš nám při-
kázal… Mistře, co tomu říkáš ty?“
Možná, že ji ani kamenovat nechtě-
jí, ale jde o princip. „Co ty na to?
No? Vyslov se, lásko svatá nazaret-
ská!“ dotírají, zatímco on se dívá do
země a mlčí. Najednou jako by ne-
věděl kudy kam. „Došel mu dech,
dostali jsme ho…“ Padla kosa na
kámen… Čí? Čí kosa? „Kdo je z vás
bez hříchu,… hoď první na ní ka-
menem,“ a vidět to nechce, opět se
sklání k prachu na zemi.
Mají argumenty. Neprůstřelné, s ni-
miž nehne, ale copak je s ním řeč?
Jasně, že na ně Hospodin může. 
I spravedlivý sedmkrát padá (Př
24,16). Však zase vstává. Každého
soukromá věc, ne? Ale tahle? Má-
me tu veřejně jasný případ. Sem se
dívej! O ten se starej! Suď a trestej!
Ukládá snad Zákon výkon sprave-
dlnosti neviňátkům?... Kdo je z nás
bez hříchu? Co je ti do toho? Kam
se to díváš?! – „Právě… Kam se to
dívám? Všimni si, kolik sobě ordi-
nuješ od Boha toho, co téhle odmí-
táš. LÁSKA si žádá a vyhlíží lásku.
Přeslechli jste u Mojžíše …jako sebe
samého? Neláskou soudíš a kame-
nuješ sám sebe.“
Možná jim znenadání takhle zhlou-
bi přišlo, že zahlédli hvězdy. Čteme
jen, že to vzali a odešli. Královský
Zákon, vídaný zdaleka, v té chvíli
jako by spatřili zblízka a nahlédli
do vlastní jeho tváře. 
„Víme, že Zákon – Zákon Boží - je
duchovní, ale já jsem tělesný, pro-
daný hříchu,“ vyznává zpětně
jeden z nich o své zákonické minu-
losti, kdy matně vyhlížel Vykupi-
tele. „Bídný já člověk! Kdo mne
vysvobodí z toho těla smrti?“ vzdy-
chal Saul Tarzenský (Ř 7,14.24), než
ho vzkříšený Ježíš na cestě nepra-
vostí zastavil a všecko se mění (2 K
5,17 Sk 9,4n). Děkuje Bohu a přijímá
poslání dávat svoji převratnou zku-
šenost dál. Nabízí ji i nám. Zvěstuje

dosud odmítaného trestance, jehož
spoluvydal katům a jehož stoupen-
ce dosud krutě pronásledoval. Jej
zvěstuje, jako námi, i mnou, křižo-
vaného, leč nade vší pochybnost z
mrtvých vstalého Krista, slitováva-
jící se, odpouštějící LÁSKU, soudce
živých i mrtvých (Sk 10,42).
„Není už žádného potupení (od-
souzení - ČEP) pro ty, kteří ten pa-
radox přijmou, kteří jsou v Kristu
Ježíši, kteří se neřídí vůlí těla, ale
vůlí (poznáním) Ducha,“ vyhlašuje
apoštol. „Neboť Zákon Ducha živo-
ta v Kristu Ježíši mne vysvobodil
od Zákona hříchu a smrti (Ř 8,1.2.).
Jeden Boží Zákon, jedna Smlouva
stará, naplněná v Nové (Jr 31,33),
Zákon královský (Jk 2,8), dokonalý
Zákon svobody (Jk 1,25) k nám
obrací svoji duchovní tvář. Ve svojí
PŘÍTOMNOSTI, jiné než  tak krát-
kozraká časná naše, všecky nás
obklopuje tajemství Boží skrytosti.
Hledejme je. Vnímejme je zrakem
víry v Písmu a ve společenství. Sa-
ma litera, jakkoli erudovaně pojatá,
zabíjí. Duch obživuje, převratně
pochopil Pavel (2K 3,6). A nemylte
se, „slova, která já vám mluvím,
Duch jsou a život jsou,“ ujišťuje Pán
Ježíš (J 6,63). „Jsme-li tedy Duchem
živi, Duchem i choďme,“ (existuj-
me) (Ga 5,25).

Modlitba:
Bože, Stvořiteli života, učinil jsi v Pánu
Ježíši Kristu všecko pro jeho rozhojnění.
Oslovil jsi nás a postavil před volbu
jiných poměrů. Děkujeme, že jsme
směli porozumět a uvěřit. Rozhodli
jsme se a vešli. Nebalancujeme na prahu
sem i tam, jsme tvoji. Přidali jsme se 
k tomu, co v Kristu konáš s člověkem.
Daruješ nám svobodu a důvěru. Svou
duší a svými možnostmi znovu šťastně
volíme tvoji vládu, tvoje kralování. 
Vítáme tvoji radu, dobrotivý Otče, tvá
napomenutí, tvůj audit svého života ve
chvílích pokušení, kdy moc tvého Du-
cha nás zbavuje od zlého. Poznáváme, 

s čím nás posíláš na scénu tohoto světa.
Odpusť nám svá zklamání, když se 
z toho vyzouváme, když ti odmlouváme
svým: „Dej, dej,“ a říkáme : „Udělej to
za nás.“ Chceme odpovědněji naložit 
s nadáním, které do nás vkládáš. Jdeme.
Stůj při nás! Amen.

Samuel Jan Hejzlar 

zákon J 8,1-12; žalm 32
Dokončení ze str. 2

Každou neděli odpoledne, po ranní bohoslužbě a
obědě v rodinném kruhu, chodili pastor se svým
jedenáctiletým synem po městě a rozdávali letáčky s
„Dobrou zprávou o spasení.“ Byla neděle, venku
strašně lilo jako z konve. Chlapec se obléká a říká:
„Tati, je čas abychom už šli.“ „Synku, je velmi chlad-
no a prší!“ namítá otec.  „Ale tati, nejdou lidi do pekla
i když  lije?“ Táta na to: „Synku, já v tomto počasí
nejdu.“ Chlapec je zklamán, ale hned se ptá: „A mo-
hu jít sám? Prosím!“ Otec na moment zaváhá a pak
říká: „Můžeš, ale buď opatrný…“ –  „Díky tati!“
Chlapec vyšel do deště. Procházel ulicemi města ode
dveří ke dveřím. Každému, koho potkal na ulici,
dával letáček s Dobrou zprávou o spasení. Po dvou
hodinách byl promočený a prochladlý. Zbýval mu
poslední letáček. Ulice byly prázdné, proto zamířil 
k prvnímu domu. Zazvonil, ale nikdo neotvíral.
Zvonil znovu a znovu, ale nic se nedělo. Už chtěl
odejít, když ho něco zastavilo. Vrátil se a pěstí zabu-
šil na dveře. Tentokrát se dveře otevřely. Ve dveřích
stála stará dáma a překvapeně se zeptala: „Co si pře-
ješ?“ Chlapec s úsměvem řekl: „Paní, je mi líto, jestli
jsem vás vyrušil, ale jenom jsem vám chtěl říct, že vás
Ježíš opravdu miluje“. Předal jí letáček a odešel.
Příští neděli ráno stál táta – pastor za kazatelnou.
Když začala bohoslužba, zeptal se: „ Má dnes někdo
svědectví, nebo chce někdo něco povědět?“ V zadní
řadě se postavila starší dáma. Když promluvila, z její

tváře začalo vyzařovat zvláštní světlo: „Nikdy jsem
zde nebyla. Víte, nebyla jsem ani křesťanka. Manžel
před časem zemřel, zůstala jsem sama. Cítila jsem se
úplně na dně a neměla jsem už vůli žít. Vzala jsem
provaz, přivázala ho k trámu a vylezla na židli.
Najednou mne vyrušilo hlasité zvonění. Čekala jsem
až zvonění ustane. Potom někdo začal hlasitě bušit na
dveře… Pomyslela jsem si: kdo to jen může být?
Nikdo k nám na návštěvu nechodil. Šla jsem otevřít
dveře. Na verandě stál usmívající se chlapec, který
mne hned oslovil: „Paní, přišel jsem vám říct, že  vás
Ježíš opravdu miluje!“ Potom mi dal letáček, který
teď držím v ruce. Když ten milý chlapec odešel, pře-
četla jsem si pozorně letáček. Víte – já jsem nyní šťast-
ná. A protože na letáčku byla vaše adresa, přišla jsem
osobně poděkovat tomu malému Božímu andělovi,
který mi přinesl novou naději do života.“
Výkřiky chvály a díky Bohu se rozezněly celým
sálem. Pastor sestoupil z kazatelny, vzal syna do
náruče a začal usedavě plakat. Nikdy nebyl tak hrdý
na svého syna jako v tuto chvíli.
Dobrá zpráva o spasení je pro každého. I dnes půso-
bí ten největší zázrak v lidských životech. Kdo přijme
Ježíše za svého Spasitele, ten obdrží požehnání na
této zemi a věčný život v nebi.

BTM Brněnská tisková misie, Brno
btm@btm.cz, tel.545 224 253

Pastorův syn

lidské srdce je podobno mlýnskému kameni. nasypete-li pod něj pšenici,
rozemílá ji v mouku, nenasypete-li, drtí sám sebe.

* * *
Pomlouvač má ďábla na jazyku a ten, kdo mu naslouchá, má ho v uchu; nepa-
trný jest rozdíl mezi nimi.

martin luther



Nejbližší rodina, místní veřejnost a
zástupci sboru ČCE v Bruntále se 
v úterý 26. 9. 2017 ve  vesnici Světlá
Hora rozloučili se svým spoluobča-
nem, sbor pak se svým členem a
dlouholetým presbyterem Jurajem
Daridou při jeho nedožitých čtyřia-
osmdesátinách. Obřad rozloučení
vedli duchovní sestra Jarmila Strá-
dalová, bratr administrátor farář
Vladimír Pír a bratr farář Jaromír
Strádal. Bratr J. D. se narodil roku
1933 na jihu Maďarska v kolonii
Békés Czaba, kde krom židovské a
německé menšiny žila asi šedesáti-
tisícová komunita Slováků. Když se

po druhé světové válce v českých
oblastech republiky odehrával
odsun německého obyvatelstva,
napadlo některé vládní činitele, že
by se podobně mohla sjednat vý-
měna na jižním Slovensku žijících
Maďarů za maďarské Slováky.
Zamýšlená akce se sice dala do
pohybu, ale nebyla dost promyšle-
na a brzy se zadrhla. Přesto se do
naší republiky tehdy dostalo něko-
lik tisíc Slováků a mezi nimi i počet-
ná rodina Daridova. V novém pro-
středí východní části naší vlasti se
těžce orientovala a během deseti let
se dvanáctkrát stěhovala. Juraj byl

ze starších dětí a velmi toužil po
osamostatnění a založení vlastní
rodiny. Pustil se na Moravu a v Ko-
přivnici se přihlásil jako dělník u
stavebního podniku. Z bývalého
domova si nesl evangelické pově-
domí a jako třiadvacetiletý se zají-
mal o dodatečnou katechezi a kon-
firmaci. Příprava k ní se rozeběhla v
blízkém Štramberku, ale pak došlo
k Jurajovým pracovním přesunům
a mohla být uskutečněna až pozdě-
ji v Bruntále za farářování manželů
Strádalových. Tam se také milý
Juraj seznámil s Eugenií Semerovou
z české rodiny, přistěhovalé po
válce  z Ukrajiny.  U bruntálského
stavebního podniku se dodatečně
vyučil stavařině a v tomto oboru
pracoval až do své důchodové
plnoletosti. Sbor ČCE v Bruntále 
v bratru Jurajovi krom spolehlivého
člena získal významného činitele,
velmi potřebného  zvláště v době,
kdy rozhodnutím okresního církev-
ního tajemníka byl sbor ČCE vyká-
zán z prostorné bývalé německé
fary a musel si upravovat svoje
podstatně skromnější sídlo přestav-
bou v okrajové ulici města. Dari-
dovi si zakoupili rodinný domek 
v 6 km vzdálené Světlé Hoře. Naro-
dili se jim synové Jiří, Bohuslav a
Slavomír, dnes už otcové či dokon-
ce dědečkové svých vlastních ro-
din. Manželé Juraj a Eugenie Dari-
dovi našli asi před pěti lety svoje
asylum v nově vybudovaném do-
mově důchodců ve Světlé Hoře.
Skon našeho bratra přišel nečekaně
k překvapení rodiny i nás všech.
Sestře Eugenii Daridové přejeme
evangelijní potěšení, jehož zákla-
dem je Ježíš Kristus vzkříšený, rodi-
ně zesnulého pak aby jiskra víry 
v našeho Spasitele nemíjela jejich
životy a prosvětlovala jejich vzpo-
mínky na zesnulého i perspektivu
vlastních životů. 

Kaleb

za bratrem Jurajem daridou

Pozvánky

„Přišel do své zahrady…“. (5,1), tak začíná další pokračování této str-
hující Písně písní. Pane, ty jsi jejím majitelem, a proto můžeš svou zahra-
du obhlédnout kdykoliv. Ty jsi svou církev zasadil, štěpoval, pak svěřil
svým správcům. A příležitostně se díváš na výsledky. Jsi dobrý hospo-
dář, který ví, že tam, kde réva proschla, musí být prořezána. Ale patrně
jsi nečekal, že bude tolik proschlá. Správci nebyli vždy dobrými hospo-
dáři. Přesto zbytky zeleně zůstaly. Bylo nám z Boží milosti dopřáno
uvěřit a podnes můžeme svobodně vyznávat víru svých otců. Smíme žít
z víry. Ale také víme, že podle Božích zaslíbení jednou do zahrady
našich životů přijdeš jako Boží hospodář všechno vyhodnotit, abys
zúročil, cos nám svěřil. Ty nás všechny dobře znáš, dokonce jménem.
Znáš i své správce církevní zahrady a víš, jak vedou Boží lid, zda jdou
vpravdě cestou Boží vůle, pokory před Bohem, cestou hluboké zbož-
nosti a pokání, anebo zda si počínají jinak. Ty jako Boží hospodář znáš
dopodrobna mapu života každého z nás a znáš i všechny naše zrady,
povrchnost i vlažnost. Přesto na nás hledíš skrze rány svého Syna a
znovu nám trpělivě ze své lásky odpouštíš. Přicházíš ne s odsouzením,
ale s novou příležitostí. Jenže my nemůžeme donekonečna tvoji dobro-
tu zneužívat. Proto je třeba ve vší pokoře slyšet hlas tlukoucího na naše
vyprahlá srdce. Znovu dostáváme příležitost. To Bůh nám prokazuje
svou věrnost, odpuštění a lásku. Ještě nenastal čas konečného vyúčto-
vání, i když se již silně připozdívá.

Pokračování příště
Pavel Rybín

EVANgELiCKý TýDENíK - KOSTNiCKé JiSKRy
Vydává Kostnická jednota 
Redakce a administrace v Praze 2,
Ječná 19, PSČ 120 00, tel.: 224 919 607,
e-mail: ET.KJ@worldonline.cz
www.evangelickytydenik.cz
Celoroční předplatné 481 Kč, jednotli-
vé číslo 13 Kč. Č.ú.: 228961190/0300
Redaktorka: Helena Bastlová
Uveřejněné příspěvky nemusí vždy
vyjadřovat stanoviska vydavatelů.
Nevyžádané materiály redakce nevra-
cí, ani neuschovává. 
Tiskne Grafotechna 
Distribuci provádí: 
* Pro jednotlivce: Česká pošta, s.p.
bezplatná infolinka České pošty 
800 300 302
adresa pro písemný styk:
Česká pošta oddělení periodického tisku
Olšanská 9, 130 00 Praha 3
e-mail: postabo.prstc@cpost.cz
*Hromadné zásilky: A.L.L.Production
s.r.o., Poděbradská 24, 190 00 Praha 9,
tel.: 234092851
Registrační číslo MK ČR: E 365
ISSN 0139-505X

V Lažanech vlastnil statek, ale jako tajný evangelík se octl v nebezpečí,
kterému spolu s manželkou a dvěma dětmi unikl emigrací do Žitavy.
Tam se zpočátku živil jako nádeník, později jako zahradník a nakonec
jako spisovatel, překladatel a vydavatel. Vzdělání si doplnil samostatně
s pomocí tamního učitele Kristiána Peška, který s ním také spolupraco-
val při editorské činnosti. 
Kleych české evangelické knihy- se spolupracovníky - pašoval do Čech,
na Moravu, do Slezska a na Slovensko. Byl ovšem také několikrát zatčen
a vězněn a knihy mu byly zabaveny. V Těšíně však získal císařské povo-
lení k prodeji knih na hřbitově. 
Byl ve styku s těšínským kazatelem Janem Muthmannem a se sloven-
skými kazateli Danielem Krmanem a Samuelem Michaelidesem. Při
cestě na Slovensko zemřel. Pro rozsáhlou a úspěšnou vydavatelskou
činnost bývá nazýván „exulantský Veleslavín“. Knihy měly tvar špalíč-
ků a jako tiskařský signet si zvolil srdce proťaté mečem s křížem a třemi
růžemi.
Z jeho vydavatelské činnosti jmenujme: Nový zákon (1720), Modlitby,
Konfese čili vyznání víry augsburské (1720), Korunka nebo vínek pa-
nenský (1720), Agenda (1734), Kancionály (1717, 1722, 1727), katechis-
my, Obrana učení o večeři Páně, Slabikář, spisy H. Žalanského a P. Jaco-
beiho.

Když má hodina nastane,
že budu umírati,

přijď mi ku pomoci, Pane,
nedej v hříších zoufati.

Kdyby ďábel, peklo, zlý svět,
mne obklíčiti chtěli,

nedej mi odvrátit se zpět,
můj drahý Spasiteli. 

(1717)
Bohuslav Vik

Daniela Husnik Wilson:
Na obou stranách železné opony
PROZŘETELNOST ODHALENA

Daniela Husnik Wilson se narodila a vyrůstala v komunistickém Čes-
koslovensku. V roce 1982, ve věku 19 let emigrovala do Kanady, kde
žila do roku 2006, než se přestěhovala do Spojených států.
Ve své knize vypravuje o svém prázdném a temném dětství. Důsledek
byl alkohol, sebepoškozování a opakované pokusy o sebevraždu. Skrze
mnohá úskalí, kterým čelila na své cestě životem, si uvědomila, že její
život není náhoda, jak ji učili v ateistickém prostředí, ale že Bůh měl po
celou dobu nad jejím životem svrchovanou moc a také má pro ni plán a
záměr.
Když přišla o veškeré jistoty, které dává svět, byla ochotná riskovat vše,
aby nalezla naplnění, které může dát jedině Bůh. A tak místo zoufalého
a poraženeckého života, který dosud žila, nalezla Daniela naději, pokoj
a lásku skrze Ježíše Krista.
Kéž tato kniha jej oslaví.
Více o autorce na danielasjourney.com

Vydavatel: Křesťanský sbor Ostrava-Kunčičky
204 stran, cena 150 Kč

(23. 9. 1678 lAžAny u litomyšle – 11. 8. 1737 necPAly - SlovenSko)

zahradník skrytého semene
václAv kleych/ gleJch

PěVECKý SBOR NAši PěVCi pod vede-
ním sbormistrů Lydie Härtelové a
Filipa Härtela bude zpívat v kostele
ČCE v Praze na Vinohradech, Ko-
runní 60 1. listopadu 2017 od 19 h.
Výtěžek je určen na obnovu Milí-
čovy kaple v Malešicích, dlouho
nevyužívaného objektu, který zís-
kal a obnovuje pražský sbor Ochra-
novského seniorátu Českobratrské
církve evangelické.
Program: 
A. Dvořák: Lužanská mše 
J. S. Bach: Jesu, meine Freude. 

PíSeň PíSní 14: Přišel do Své zAhrAdy

nové knihy



Motto:
Nehodní kardináli volili nehodných pápežov a 
nehodní pápeži dosadzovali nehodných kardinálov.

V súvislosti s Lutherom sa spomína mnoho dostupných
historických udalostí, ale málo sa opisuje náboženská pôda,
z ktorej tá doba vychádzala. A práve tá náboženská pôda
dáva objektívny pohľad na dobu, v ktorej žil Luther a jeho
súčasníci. Preto ponúkam veľmi stručný pohľad na nábo-
ženské pomery tej doby.
Martin Luther sa narodil v roku 1483 a zomrel v roku 1546.
Počas jeho života sa na pápežskom stolci vystriedalo 9 pá-
pežov:
1. Sixtus IV. (1471-1484) 13 rokov (*1414 †1484)
2. Inocenc VIII. (1484-1492)        8 rokov (*1432 †1492)
3. Alexander VI. (1492-1503)    11 rokov (*1431 †1503)
4. Pius III. (1503-1503) 26 dní (*1439 †1503)
5. Július II. (1503-1513) 10 rokov (*1443 †1513)
6. Lev X. (1513-1521) 8 rokov (*1475 †1521)
7. Hadrián VI. (1522-1523)        1 rok (*1459 †1523)
8. Klement VII. (1523-1534)     11 rokov (*1478 †1534)
9. Pavel III. (1534-1549)           15 rokov (*1468 †1549)
A tak sa skúsme pozrieť veľmi stručne na tie údaje o jedno-
tlivých pápežoch, ktoré nám pomôžu pochopiť náboženskú
kulisu tej doby.

Sixtus iV. (pontifikát 1471-1484) - (*1414 †1484)
Vlastným menom Francesco della Rovere bol v poradí 212. rímsky
pápež. Bol v súkromnom živote prísny a rozhodný. V pápežskom
úrade bol bezohľadný, usilujúci o sekularizáciu pápežstva. Vstupoval
do politických otázok Talianska a prejavoval sa viac ako svetský
panovník, než ako duchovný vodca. Svoj úrad využíval na zveľadenie
majetku a posilnenie pozícií vlastnej rodiny. Najviac uškodil pápežskej
stolici neskrývaným nepotizmom. Po svojom zvolení vymenoval
dvoch mladých synovcov za kardinálov, z ktorých Giuliano della
Rovere sa neskoršie stal pápežom Júliusom II.
inocenc Viii. (pontifikát 1484-1492) - (*1432 †1492)
Vlastným menom Giovanni Battista Cibo bol taliansky duchovný a
213. rímsky pápež. Na pápežský stolec nastúpil po Sixtovi IV., ktorý
povesti pápežského úradu veľmi poškodil. Ako kňaz zastával viaceré
biskupské úrady a v roku 1473 ho jeho predchodca vymenoval za kar-
dinála. 
Než sa stal kňazom splodil viacero detí, ktorým sa snažil zabezpečovať
pohodlný život a počas pontifikátu mu sobáše jeho detí poslúžili ako
vhodný nástroj na rozširovanie svojho vplyvu. Napríklad dcéru
Teodorinu vydal za neapolského kráľa a syna Franceschetta oženil s
Magdalénou de Medici. 
Inocent VIII. bol prvým pápežom, ktorý nadviazal kontakty s Osman-
skou ríšou. Roku 1484 vydal bulu Summis desiderantes affectibus,
ktorou nariadil nemeckým inkvizítorom postupovať s najväčšou tvr-
dosťou proti bosorkám. V roku 1487 menoval Tomasa de Torquemad
hlavným španielskym inkvizítorom. Odvtedy sa Európa zmietala v
ošiali čarodejníctva a nik si nemohol byť istý, že naň nepadne tieň
podozrenia. Následky boli hrozivé: výnos o potláčaní čarodejníctva si
vyžiadal smrť najkrutejším spôsobom azda aj milióna žien.
Alexander Vi. (pontifikát 1492-1503) - (* ~1430 †1503)
Vlastným menom Rodrigo Borgia, synovec pápeža Kalixta III., ktorý
ho urobil kardinálom-diakonom vo veku 25 rokov. Kňazom sa stal ako
38 ročný a pápežom sa stal keď mal 62 rokov. Historici uvádzajú, že
„... aj ako pápež ostal otrokom neskrotenej sexuality ...“ Mal 3 neman-
želské deti s tromi rôznymi ženami a potom s Vannozzou de Cataneis
mal 4 deti. Najstarší syn Cézar bol už ako 16 ročný biskup, 17 ročný
arcibiskup Valencie a kardinál a 23 ročný knieža Valencie. Ako 26
ročný vrátil otcovi kardinálsky klobúk a otec mu daroval kniežatstvo
Romagna. Vo veku 34 rokov zahynul v boji. Ďalší dvaja Alexandrovi
synovia tiež dostali kniežatstvá. Milenka Rodriga Borgia, Júlia Far-
nese, tvrdila, že otec jej dcéry Laury je Borgia, ale on sa k otcovstvu
akosi nehlásil. Vrchol pápežovho celoživotného smilstva však bol, keď
s Júliou Farnesovou splodil v roku 1497 syna, ktorého pápežov syn
kardinál Cézar Borgia označil za pankharta, dal ho zavraždiť a hodiť
do rieky Tiber. Počas pontifikátu Alexandra VI. objavil Krištof Colon
Ameriku a pápež ju daroval Španielsku. Keď sa proti pápežovi posta-
vil dominikánsky mních Savonarola, bol popravený. 
Francúzsky kráľ Karol VIII. a milánsky Lodovico Moro sa spojili proti
Alexandrovi a chceli ho odstrániť. Ale Alexander VI. sa spojil s Alfon-
zom Neapolským a s tureckým sultánom - nepriateľom kresťanstva!
Karol VIII. dobyl Rím, pápež sa uzavrel v Anjelskom hrade a s Karo-
lom VIII. vyjednával.
Pius iii. (pontifikát 1503-1503) - 26 dní (*1439 †1503)
Vlastným menom Francesco Piccolomini. Hoci jeho pontifikát

trval len 26 dní, na pápežský stolec sa dostal neskrotným rodin-
kárstvom. Jeho strýko pápež Pius II. ho vymenoval v roku 1460
ako 21 ročného kardinálom. Za kňaza bol vysvätený až o 43 rokov
neskôr - 30. septembra 1503. Ďalší deň bol vysvätený za biskupa
a týždeň potom bol zvolený za pápeža.
Pri jeho voľbe kardináli rozhodli, že musí ihneď zvolať snem na
prevedenie cirkevnej reformy. Pápež to však nestihol, lebo náhle
zomrel.
Július ii. (pontifikát 1503-1513) - (*1443 †1513)
Vlastným menom Julian della Rovere bol synovec pápeža Sixta
IV., ktorý ho urobil ako 28 ročného kardinálom. Bol nepriateľ
Alexandra VI. a už ako kardinál ostro vystúpil proti nemravné-
mu životu Alexandra VI. Ale potom  musel pred zlobou Alexan-
dra utiecť do Francie. 
Na začiatku pontifikátu zlikvidoval kniežatstvo Romagna, ktoré
Alexander VI. vytvoril pre svojho syna Cézara Borgiu.  Július II.
Cézara zajal a uväznil.  
Jeho pontifikát charakterizujú 4 hlavné udalosti:
- základný kameň baziliky sv. Petra, Michelangelova výzdoba six-
tínskej kaplnky a Rafaelove fresky vo Vatikáne
- mnohé vojny, ktorých sa zúčastňoval ako vojvodca
- V. lateránsky koncil
- záplava predaja odpustkov
Tento pápež náboženské otázky presunul na druhú koľaj. Usiloval
o vznik cirkevného štátu. Nemecký cisár Maximilián a francúzsky
kráľ Ľudovit XII. na protest proti pápežovým vojenským výpa-
dom dali zvolať všeobecný cirkevný snem do Pisy a tu Júlia II.
zosadili. Keď Francúzi preniesli snem do Lyonu, dal Július II. celé
Francúzsko pod interdikt. Súčasne pápež sám zvolal 10. mája
1512 cirkevný koncil do Ríma. Bol to V. lateránsky koncil. Tento
snem potvrdil neplatnosť Pisánskeho koncilu a potvrdil platnosť
interdiktu nad Francúzskom. Koncil trval až do roku 1517. Med-
zitým pápež ochorel a zomrel. 
Piaty lateránsky koncil bol posledným pokusom o reformu
pred reformáciou.
Tu dominikánsky kardinál Tomáš de Vio-Kajetán autoritatívne
prosil, „aby sa snem nerozišiel, kým nevylieči chorú cirkev – ináč
jej choré údy budú odťaté mečom a spálené ohňom.“ To bolo pre
pápežsky sprofanovanú cirkev posledné varovanie pred nástupom
Luthera.
Aby získal Július II. prostriedky na stavbu chrámu sv. Petra,
zaviedol vtedy najväčší predaj odpustkov. A to bola hlavná iskra
pre Luthera. Pápež Július II. bol posledným stredovekým pápežom
- ním končí kresťanský stredovek.
Lev X. (pontifikát 1513-1521) - (*1475 †1521)
Vlastným menom Giovanni di Lorenzo de Medici. Pochádzal z vlád-
núcej kniežacej rodiny z Florencie. Študoval teológiu a kanonické
právo.
9. marca 1489 ho pápež Innocent VIII. menoval kardinálom vo veku
13 rokov
23. marca 1492 bol formálne prijatý do Posvätného Kolégia kardiná-
lov
9. marca 1513 bol zvolený za pápeža
15. marca bol ordinovaný za kňaza
17. marca bol vysvätený za biskupa
19. marca bol korunovaný za pápeža vo veku 37 rokov
Teda pápežom sa stal aj napriek tomu, že ešte nebol ani kňaz. 
Mal veľký záber.
V roku 1512 viedol pápežskú armádu Júlia II., proti nepriateľom svo-
jej rodiny vo Florencii. Jeho armáda bola porazená a Giovanni bol
zajatý. V roku 1517 menoval 31 nových kardinálov hlavne spomedzi
svojej rodiny a svojich priaznivcov; celkove vymenoval až 42 kardiná-
lov. V roku 1521 založil alianciu pápeža s cisárom; pokúsil sa založiť
pápežský štát z Ferary, Parmy a Piazenzy.
Bol jeden z najslávnejších kniežat na pápežskom tróne. Jeho vášňou
bol lov na diviaky a umenie. Na umenie venoval astronomické sumy.
Obklopil sa umelcami, umeleckými dielami a hudobníkmi, ktorých
pozýval z celej Európy. Jeho živý záujem o literatúru a obklopenie
luxusom vyčerpalo zakrátko pokladnicu po pápežskom predchodcovi
Júliovi II. a spôsobilo finančnú krízu, z ktorej nikdy nevyšiel. Pomáhal
si predajom kardinálskych klobúkov a iných cirkevných úradov, ale
neváhal rozpredávať aj nábytok v paláci, šperky a dokonca aj sochy
apoštolov.
Na začiatku pontifikátu Lev X. znovu zahájil pohasínajúci V. late-
ránsky koncil a ešte počas svojho pontifikátu koncil aj ukončil. Tento
koncil obišiel všetky potrebné otázky a potrebu reformy kúrie vôbec
nemal v programe.
Za jeho pontifikátu Luther vystúpil proti odpustkom. Lev X. vydal
bulu Exsurge Domine, v ktorej Luthera odsúdil v 41 bodoch. V roku
1520 Luthera exkomunikoval.   

Zomrel náhle vo veku 46 rokov. Po jeho smrti kolovali v Ríme hanli-
vé pamflety typu: „Ako líška sem vkĺzol, ako lev vládol a ako pes zdo-
chol“ (bez posledného pomazania). 
Hadrián Vi. (pontifikát 1522-1523) - (*1459 †1523)
Vlastným menom Adrian Florisz Boeyens Dedel sa narodil v holand-
skom meste Utrecht. Študoval na Katolíckej univerzite v Leuvene, kde
bol vysvätený za kňaza v júni 1490. Postupne sa stal profesorom teo-
lógie, kancelárom a rektorom univerzity. Bol jediný pápež z Holand-
ska a súčasne posledný pápež, ktorý nemal taliansky pôvod. (Až
455 rokov po jeho smrti - v roku 1978 - sa táto nepredpísaná, ale
udržiavaná pápežská dynastia prelomila, keď sa stal pápežom
Poliak - Ján Pavol II.)
V novembri roku 1506 sa stal poradcom holandskej guvernérky Mar-
garéty Habsburskej, u ktorej býval cisárov vnuk Karol. Takže
Hadrián sa stal aj vychovávateľom Karola, a keď sa Karol stal cisárom,
Hadrián bol jeho poradca.  A práve táto náväznosť na cisársku rodinu
vyniesla Hadriána až na pápežský stolec. Biskupom sa stal Hadrián v
roku 1516 na návrh cisára Karla V. Pápež Lev X. to schválil a v ďal-
šom roku vymenoval Hadriána kardinálom. A po smrti pápeža Leva
X. bol Hadrián zvolený jednomyselne za pápeža vo svojej neprítom-
nosti, nakoľko trvale býval v Španielsku, kde vykonával funkciu gene-
rálneho inkvizítora.
Hadrián VI. bol zbožný, prísny a učený muž. ktorý si nepotrpel na
prepych. O cirkevné funkcie nemusel bojovať, lebo mu ich vždy pri-
hral bez opýtania jeho „chovanec“ - cisár Karol V. 
Hadrián VI. ako jediný renesančný pápež sa vážne pokúsil o reformu
cirkvi, ale pre krátkosť pontifikátu to nestihol. Keď bol zvolaný ríšsky
snem do Norimberku, pápeža zastupoval Francesco Chiericati, ktorý
tam úprimne uznal, že ťažkosti a neporiadok v cirkvi boli zavinené
samotnou rímskou kúriou a že by sa mala reformovať.  Avšak pápež
ako bývalý generálny inkvizitor bol silne proti akejkoľvek zmene a
požadoval, aby bol Martin Luther potrestaný za vyučovanie kacírstva.
Tento pápež síce chcel reformu, ale bez akejkoľvek doktrinálnej zmeny
a napriek svojej učenosti neporozumel vážnosti situácie, ktorá nasta-
la po Lutherovom započatí reformácie. 
Na sarkofágu má vytesaný nápis: 

Adrianus, Papa, VI., hic situs est, Qui nihil sibi infelicius 
In vita, Quam quod imperaret, Duxit

(Tu leží pápež Hadrián VI, ktorého životné nešťastie bolo, že
musel vládnuť.)

Klement Vii. (pontifikát 1523-1534) - (*1478 †1534)
bratranec Leva X., vlastným menom Július de Medici. 
V Lutherovej dobe najrozporuplnejší spomedzi pápežov.
Pri nástupe si vytýčil vyriešiť sporné veci s Lutherom, ale na ríšskom
sneme v Norimberku odmietol požiadavku zvolať všeobecný koncil.
Po jeho vážnej roztržke s cisárom, Karol V. poslal do Talianska vojsko,
vedené princom Karolom Burbonským, ktorý otvorene prehlásil, že
ide obesiť pápeža. Do Ríma vojská dorazili  5. mája 1527 a celý Rím
spustošili. Táto udalosť sa dodnes nazýva Sacco di Roma a bolo to naj-
horšie spustošenie v dejinách Ríma. Pápež sa uchýlil so svojou švajči-
arskou gardou do Anjelského hradu, kde bol obliehaný a po vyhlado-
vaní sa vzdal. Bol pol roka väznený a prepustený len za tučné výkup-
né. O dva roky sa však pápež s cisárom zmieril  a 24. februára 1530
pápež v Bologni korunoval Karola V. za cisára.
(Cisár Karol V. predsedal wormskému snemu, kde súdili Luthera. Ten
istý cisár dal zajať pápeža a nikto ho nesúdil...)
Pavel iii. (pontifikát 1534-1549) - (*1468 †1549)
Vlastným menom Alexander Farnese. Bol klasickým predstaviteľom
nepotizmu, tak ako ostatní renesanční pápeži. Hneď po zvolení za
pápeža v roku 1534 vymenoval za kardinálov dvoch svojich vnukov,
štrnásť a šestnásťročných chlapcov. S manželkou Silviou Ruffini splo-
dil 4 deti: Pier Luigi Farnese, Duke of Parma, Costanza Farnese,
Ranuccio Farnese.
V mladosti bol pre svoje excesy vo väzení a po súde musel opustiť
Rím. Žil „v exile“ vo Florencii. 
Na pápežskú stolicu ho vyniesol milenecký vzťah jeho sestry Júlie
Farnese, ktorá bola milenkou Rodriga Borgiu a tvrdila, že otec jej
dcéry Laury je Borgia. Keď sa Borgia stal pápežom, vymenoval
Júliinho brata kardinálom. Takže Alexander Farnese podstúpil gro-
teskný postup v cirkevných hodnostiach:
- v roku 1493 získal od pápeža Alexandra VI. kardinálsky klobúk
- v roku 1499 ho pápež Alexander VI. vymenoval biskupom 
- v roku 1519 dostal kňazské svätenie od Leva X. a v ten istý deň aj
vysvätenie za biskupa
- v roku 1534 bol jednomyseľne zvolený za pápeža
Tento pápež je v katolíckych kruhoch nazývaný  reformný pápež.
Zaslúžil sa o to, že rímskokatolícka cirkev  nasadila na staré koľaje
nové vagóny. Jeho reforma spočíva na nasledovných pilieroch.
- 1540 schválil Spoločnosť Ježišovu a jej stanovy bulou Regimini mili-
tantis Ecclesiaea 
- 1542 ustanovil inštitúciu Sanctum officium, ktorá mala strážiť čis-
totu viery, vyhľadávať hriešnikov a trestať ich
- 1542 založil inkvizíciu v Taliansku 
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- 1543 ustanovil Index zakázaných kníh - katolík ich smel čítať len s
povolením biskupa
- 1545 otvoril Tridentský koncil, ktorý odpovedal na výzvu reformá-
cie
- 1548 obnovil osobnú pápežskú stráž - švajčiarsku gardu.
Pätnásť rokov pontifikátu Pavla III. sa považuje za najplodnejšie a
najzásadnejšie obdobie v dejinách katolíckej cirkvi. Definitívne zrefor-
moval vatikánske inštitúcie, započal Tridentský koncil, schválil
jezuitský rád a zaviedol inkvizíciu aj v Taliansku. Dá sa to pove-
dať aj jednou vetou: 
Tridentský koncil priniesol protireformáciu a jezuiti započali hro-
zivú rekatolizáciu.

Zhrnutie
Ostáva nám odpovedať si pravdivo, zodpovedne a zmyslu-
plne na otázku:
Ktorý z pápežov z Lutherovej doby by obstál ako radový

kresťan vo vašom cirkevnom zbore?

VOLANiE PO REFORMÁCii
PO ROZKOLE V ROKU 1054 SA ZÁPADNÁ CIRKEV, KTO-
REJ SA HOVORILO AJ LATINSKÁ, ZAČALA ZMIETAŤ 
V TÝCH PROBLÉMOCH, KTORÉ VZNIKALI PORUŠOVA-
NÍM BIBLICKÝCH ZVESTÍ. A NALIEHAVO NIEKOĽKO
STOROČÍ VOLALA PO REFORME. 

ii. Lyonský koncil – 1274:
»Treťou úlohou koncilu bola reforma cirkvi, nevyhnutnou
sa stala predovšetkým reorganizácia voľby pápeža. Z nedo-
statku času nebolo toto téma podrobne prejednané.« 
Viennenský koncil – 1311:
»Pri zahájení 16. októbra 1311 stanovil pápež za najdôleži-
tejšiu úlohu koncilu vyriešenie templárskej otázky, ďalej
krížovú výpravu a reformu cirkvi.« 
Pisánsky koncil – 1409:
»Bola síce vytvorená reformná komisia, tá však nepripravi-
la cestu reforme cirkvi, ktorá by teraz mala pomalými krôč-
kami postupovať dopredu.« 
Kostnický koncil – 1414:
»Poslaním koncilu malo byť skončenie schizmatu, reforma
cirkvi „v hlave i v údoch“ a odstránenie herézií.« 
Bazilejský koncil – 1431:
»Riešil hlavne spor medzi primátom pápeža a konciliariz-
mom a mal odstrániť krízu, vyplývajúcu z kostnických re-
formných zásad. Mal stanoviť základné reformné kroky,
ktoré by odstránili základné problémy katolíckej cirkvi.
Mal predložiť naliehavo požadované reformy.« 
V. Lateránsky koncil – 1512:
»Koncil prejednal a prijal radu reformných návrhov, ale
žiaden z nich sa nikdy neuskutočnil. Predovšetkým sa vô-
bec nezaoberal takými naliehavými otázkami, ako refor-

mou kúrie, rezidenčnou povinnosťou biskupov a tiež záka-
zom hromadenia úradov či benefícií. Došlo tak k poslednej
možnosti o reformu cirkvi pred náboženskou revolúciou –
avšak i tento pokus stroskotal.« 
Na tomto koncile dominikánsky vodca Tomáš de Vio-Kaje-
tán výslovne prosil, »aby sa snem nerozišiel, kým nevylieči
chorú cirkev – ináč jej choré údy budú odťaté mečom a spá-
lené ohňom«.

PRíCHOD REFORMÁCiE

Boh vypočul volanie po reformácii. Reformácia prišla. Pri-
niesla pre celý svet nový typ očistenej cirkvi. A pre nás už
500 rokov zaznieva Gamalielova rada:
Preto vám teraz hovorím: Dajte pokoj týmto ľuďom a
nechajte ich. Lebo ak je z ľudí táto rada alebo toto dielo,
rozpadne sa; ak je však z Boha, nebudete ich môcť zahu-
biť. {Sk 5,38-39a}
V roku 1555 bol uzavretý augsburský mier, v ktorom boli
luteráni uznaní za cirkev a cisár im zaručil náboženskú slo-
bodu. Tento mier však nepriniesol medzi katolíkov a lute-
ránov pokoj.

Dušan Seberíni
(Všetky podklady sú prevzaté z kníh, 

opatrených biskupskou pečaťou - imprimatur)!

Hus psal: „Ó nejsladší Kriste, táhni nás slabé za sebou, po-
něvadž, když ty nás nepotáhneš, nemůžeme tě následova-
ti...nechť předchází, prostředkuje a následuje tvá milost.“
Víra je vztah důvěry ke Kristu. 
Luther také postavil na přední místo Boží milost a  víru člo-
věka, nemáme se klanět svatým, ani ctít sochy, obrazy,
pěstovat obřady.  
Hus věrně trval na svobodě stát za poznanou pravdou
Páně, napsal, „pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od
smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž jest odloučení
věčné od milosti Boží“. 
Luther napsal spisy O svobodě křesťanově a O babylon-
ském zajetí církve.
Hus odmítal odpustky. Odpuštění je z Boží milosti. Peníze
z prodeje odpustků šly na válku papeže proti neapolskému
králi. Tři mládenci Martin, Jan a Stašek protestovali a byli
zatčeni, Hus se jich zastal na radnici, byli popraveni, pohřeb
vykonal Hus v Betlémské kapli. Byla  klatba od papeže, pak
druhá ztížená klatba a interdikt, což byl vyděračský zákaz
bohoslužeb dokud bude Hus v Praze. 18. října 1412 se od-
volal k Bohu, svěřuje svou při Kristu, soudci nejspravedli-
vějšímu. Hus toto písemné odvolání zveřejnil na vratech
mostní brány Karlova mostu. Odešel z Prahy na venkov, a
působil na Kozím Hrádku a na Krakovci, kázal po širým
nebem.
Luther říkal, že odpuštění je činem Boží milosti a tak je člo-
věk činěn spravedlivým, ospravedlněným, obnoveným,
očištěným, není možné si zaplacením odpustkového listu
odpuštění zjednat. Prodej odpustků provozoval v Německu
dominikánský mnich Tetzel. Peníze šly na opravu svatope-
trského chrámu. 31. října 1517 Luther přibil list na chrámo-
vé dveře ve Wittenbergu, 95 thesí, že celý život je pokáním,
ne zpovědí a dostiučiněním od kněží  a tím vystoupil proti
odpustkům. „Skutečný poklad církve je svatosvaté evange-
lium slávy a milosti boží“. Spasení je z milosti a ne z našich
výkonů a zásluh, záslužnictví, výkaznictví, samolibosti. Po-
dle epištoly Římanům člověk se stává spravedlivým vírou
bez skutků zákona.
Došlo k pálení knih v akci proti Husovi i proti Lutherovi.
Ten spálil naopak papežskou bulu.
Papež prohlásil Luthera za kacíře. 
Husa odsoudil koncil jako kacíře.
Pravda Boží. Hus citovanému výroku předesílá výzvu hle-
dat, slyšet, učit se, milovat, pravit, držet, bránit pravdu až
do smrti. Stále odkazuje na Písmo. 
Pro Luthera Písmo je rozhodující v myšlení víry, ne pozděj-
ší tradice a dodatky, napsal: „zůstanu zajatcem Božího slo-
va“. V kázání má být opravdovost, prostota. Odmítá uctí-
vání svatých, obřadnictví, poklad církve je Kristus, ne pa-
pež. 
Hus napsal spis De ekklesia, O církvi, papež není skálou,
tou je Kristus, on je základem církve. Z tohoto spisu byl
žalován na koncilu.
Hus píše proti svatokupectví, bohatství, rozmařilosti, obžer-
ství, okázalosti, žoky peněz, cituje mnicha Bernarda z Clair-
vaux.
Luther píše proti zdobivosti v církvi.
Luther vyznává skrytost Boží, Bůh je Deus absconditus, a
drží theologii kříže, není potřebí viditelné obřadnictví, pou-
tě, procesí, stačí víra. 
Podle Husa je víra o věcech neviditelných a že těžko je skry-
té věci věřit. Právě milost Boží je zdrojem víry a také víru
posiluje.
Hus píše o svědomí před Bohem, varuje před širokým a

úzkým svědomím ve spisku Dcerka. Široké je jako pytel,
vrata široká, kterými projde kůň i velbloud, vše se tam
pomíchá. Svědomí úzké vede k zoufalství, že člověk je pří-
liš zlý, že nic dobře nečiní, úzkým svědomím klame ďábel.
Jinde píše, že ďábel se rozhněval na Betlémskou kapli 
v Praze. 
Luther píše velmi často o ďáblovi a jeho pokušitelství,  píše
o Anfechtung, pokoušení a pochybnosti a varuje před ďáb-
lem. Hudba je zbraň v boji s dáblem. Dodejme, že v řeckém
slově diabollos dia znamená skrze, ballein znamená házeti.
Ďábel všechno zpřehází a způsobí chaos.
Luther odmítá přepodstatňování chleba a vína v tělo a krev,
Kristus je přítomen svým slibem a skrze víru v něho. 
Podobně smýšlel v navázání na Jana Viklefa Hus. Večeře
Páně má být vysluhována podobojí, chléb a víno také lai-
kům. Jakoubek ze Stříbra to zaváděl, Hus schvaloval podo-
bojí, psal z Kostnice, že s tím pomůže, až se vrátí.
Podle Husa sbor jsou ti povolaní Bohem, církev má násle-
dovat Krista a žít v poslušnosti Božího zákona. 
Luther obhajoval všeobecné kněžství věřících.
Hus pamatoval na přítele Jeronýma, ten jel do Kostnice, aby
se Husa zastal, byl zatčen, zřekl se Husa, ale pak se ho nově
zastal a vrátil se k němu, trpěl v žaláři pověšen na trám za
nohy, byl odsouzen, nasadili mu čepici kacíře jako Husovi,
byl upálen. 
Luther se Husa zastal v předmluvě k Husovým spisům
1529 slovy: „Vizte jak se Hus přidržel ve svých spisech i slo-
vech učení Kristova, s jakou odvahou zápasil s útrapami
smrti, s jakou trpělivostí a pokorou vše trpěl, a s jakou veli-
kostí ducha podstoupil ukrutnou smrt na obranu pravdy. A
vše to vykonal samojediný v imponujícím shromáždění lidí
nejvíce vynikajících a nejmocnějších podoben beránku
uprostřed vlků a lvů.“.
Hus jel nechráněn do Kostnice, nespolehlivý byl glejt císaře
Zikmunda, tam byl uvězněn ve vlhkém vězení dominikán-
ského kláštera, pak na hradě biskupa v Gottlieben, Zik-
mund ho přenechal koncilu. Mezi jeho odpůrci byl bývalý
přítel Štěpán Páleč. 
Luthera dal unést kurfiřt Friedrich Moudrý a ukryl ho na
svém hradě Wartburg.
Luther píše o hudbě a písních. Připomeňme píseň Hrad pře-
pevný, (ďáblové musejí ustoupiti, je zde Pán s dary Ducha
svého) a  Z hlubokosti volám k tobě, ( z milosti jsou odpuš-
těny hříchy, utíkám se k Bohu a ne ke svým zasloužením),
hrál na loutnu. 
Připomeňme Husovy písně, Jezu Kriste štědrý kněže, (dá-
váš nám bohatství mnohá, sobě nás tak za vzácné máš) a
Navštiv nás Kriste žádoucí, (navštiv nás a dej nám se v srdci
poznati, chvála Bohu v radosti mezi námi bez žalosti.). 
Má se pěstovat společný zpěv i s doprovodem nástrojů, píše
Luther. 
Hudbou vzdorujeme zlým myšlenkám a tak dodávám: pěstujme
hudbu, Bacha, Beethovena, Mozarta, ale také jazz, blues a rocko-
vou hudbu.
Hus podrobuje všechny i krále pod Boží svrchovanost. 
Luther mluví o dvojí říši, duchovní a světské, je u něho ne-
bezpečí dualismu, kdy se mu vrchnost vymyká z autority
Boží.
Hus soucítil s chudými lidmi, znal venkov. 
Luther se postavil proti sedlákům v roce 1525, když se bou-
řili proti útlaku říšských knížat, vojáky vyzývá sedláky bít a
potlačit. Sedláci byli poraženi, jejich vůdce Tomáš Müntzer
byl popraven.
Hus nemluvil proti Židům. 

Luther ze zklamání, že nepřijímají Krista, napsal hroznou
knihu Proti Židům a jejich lžím v roce 1543, v níž žádá jejich
tvrdé potlačování.
Hus byl bez manželství, bez rodiny. 
Luther  měl manželku Kateřinu z Bory, rodinu, šest dětí,
jedna dcera zemřela po necelém roce, druhá ve 13 letech.
Jak umřeli? Hus v Kostnici v roce 1415 na hranici v ohni,
bylo mu 45 let. Tam řekl: „A na té pravdě, kterou jsem
kázal, psal a učil ze zákona božího i z výkladu svatých
otců, dnes vesele chci umříti.“
Luther zemřel v 62 letech roku 1546 v Eisenachu. Jeho po-
slední slova  zřejmě s odkazem na Boží milost byla: „Jsme
žebráci. To je pravda.“ Jeho manželka zemřela roku 1552 
v nedožitých 54 letech.
Hus a Luther: Svoboda je z Boha v Kristu a v Duchu sva-
tém, nechlubme se svými zásluhami, víra však nese ovoce
činů. Pravda Páně je pramének svobody, který proudí tiše
do myšlení a srdce člověka a Boží milost ho vyzbrojuje
pro nastávající zápasy a utrpení i tváří v tvář smrti..

Původně proslov při Husově dni 
na Kalichu u Besedic 2. 7. 2017, 

který uspořádal Ochranovský sbor 
při ČCE v Železném Brodě. 

Jan Čapek

hus a luther, podobnost a jinakost   

Hus a Luther podávají večeři Páně - rytina ze 16. století

Ach, milý Pane bože, otče, 
dej nám své požehnání i v tomto časném a
tělesném životě. 
daruj nám a dopřej milostivě mír, ochraňuj nás
před válkou a nepokojem.
dej nám příznivé počasí i hojnost plodů země.
nechť je do tvých rukou poručen každý dům,
dvůr, muž, žena, i dítě. 
zabraňuj ničitelům a všem andělům zla, kteří
nám strojí škody a překážky. Amen.

modlitba martina luthera


