
„nAplněním ZákonA je láskA“
ŘímAnům 13,8–14

Jak prožíváte zavádění letního ča-
su? A návraty zpět k normálnímu
zimnímu? Mně osobně je to zatím
docela jedno, kolik je hodin, když
slunce vychází nebo zapadá. Vstá-
vám i uléhám většinou podle toho,
jak mi velí povinnosti, nikoli podle
jasu na obloze. Musím si pečlivě a
častěji číst žalm 127., abych se ukáz-
nil. Při žních můžeš vjet do pole stej-
ně, až když sejde rosa a pilnému
studentovi má padat hlava nad

knížkou hluboko v noci. Něco pro-
stě nezměníme.
Avšak ono posouvání hodinek v ne-
střeženou chvíli tu sem tu zase tam,
vnímám jako typickou lidskou mar-
nost utrhnout něco navíc. Prý bylo
toto lidské nařízení snahou ušetřit,
něco získat navíc. Nikoli já, naopak
to slunce na nebi se musí přizpůso-
bit mně, chytrému, hrdému. Prostě
mi ta akce připomíná heslo ne ještě
příliš dávné: “Poručíme větru, deš-
ti“. Co si o sobě myslíš, člověče?
Chceš být jako bohové?
Apoštol Páně také dobře ví, že by se
člověk chtěl zbavit všeho zatěžující-
ho. Každý by si rád v životě ulevil,
rozjasnil temnoty, ušetřil námahu,
něco pro sebe získal do budoucna.
No, přiznejme, jak to je. Proč se Moj-
žíš musel tahat s dvěma deskami
Zákona? No, přece kvůli nám, pro-
tože si člověk myslí, že něco získá,
jen když druhému ubere. Pán Ježíš
navíc slova přikázání ještě vyostřu-
je, když upozorňuje, že nemusíš
rukou zabíjet, stačí už, když s hně-
vem mluvíš. A nemusíš tělem smil-
nit, stačí, když chtivě hledíš. V tako-
vých chvílích si, člověče, myslíš, že
získáváš, a přitom ztrácíš. Všechno
ztrácíš.

Přitom není tak složité naopak zís-
kat. Miluj, miluj bližního svého jako
sebe samého. Co bys rád ty sám,
poskytni druhému. Když toto Pán
Ježíš říkal, nemyslel na masochisty.
Potřebuješ-li dobré, dávej dobré.
Vyhlížíš-li úlevu, sám ji umožni.
Chceš-li mít naději, dávej ji druhým.
Nic z takového konání, říkání i myš-
lení nebude špatně, poskytneš-li
sám sebe svému okolí. Láska se
tomu říká. Nejsem já tím nejdůleži-
tějším, ale ten druhý. Pro takové má
Bible, Pán Ježíš i apoštol, velké zaslí-
bení: všichni tím získají. Nikdo
nebude škodný. Nezdá se vám to?
Možná snad dílkem v osobním ži-
votě s nejbližšími to platí, ale že by
láska pohnula dosavadními pořád-
ky světa? 
Už se stalo, zvěstuje apoštol. Láska
světem skutečně hnula. Světem a
časem. Noc už pokročila, den se při-
blížil. Jistěže nikoli konáním naším,
lidským, ale konáním a láskou Boží.
My se tolik snažíváme posouvat se
ke světlu a k lepšímu, a hle on ten
posun už nastal! Spasení je blíž! Den
Boží už svítá! Přichází nový čas!

Ondřej Titěra, 
farář ČCE 
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Co je člověk? Čím jsme? Nepohy-
buje se náš význam, naše důležitost
v obrovském rozpětí a napětí mezi
nicotou a nepostradatelností? Ně-
kdy se nás zmocňuje pocit závratné,
takřka nebeské radosti, zatímco
jindy nás naopak určuje tísnivý, ba
smrtelný zármutek. Leckdy si také
připadáme zbyteční a neužiteční.
Jindy se zase křečovitě utvrzujeme v
pyšné domněnce, že to tady bez nás
prostě a jednoduše nejde. Ano,
pohybujeme se nejednou v těchto
krajnostech: Mezi vlastním přeceňo-
váním a podceňováním, mezi do-
mýšlivostí a pohrdáním.

Suverénní osvícenec volá pln ne-
zkrotného optimismu: „Sláva buď
člověku na výsostech, neboť člověk
je pánem všech věcí“. Věří, ale ještě
dnes – v rozbouřeném a chaotickém
světě plném násilí – někdo takovým
pyšným, sebejistým slovům a pohle-
dům?
Víme a vždy znovu poznáváme, co
všechno člověk dokáže. Pravda, smí
být do jisté míry i hrdý na své umě-
ní, schopnosti a dovednosti; na to, co
už kdy a kde vytvořil. Jistě, člověka
nelze porovnávat a srovnávat s jiný-
mi živými tvory. Otevírají se před
ním, a tedy i před námi, stále nové a

netušené obzory a možnosti. Jenže –
situace se časem citelně mění. A tak
se už nejen divíme, nejen obdivuje-
me nebo snad dokonce oslavujeme
lidské tvůrčí schopnosti, ale zároveň
se i děsíme právě oněch neomeze-
ných možností. Na jedné straně tles-
káme vynálezům a objevům, ale na
druhé straně se jich i bojíme. Ne-
obrátí se jednou výdobytky vědy
proti vynálezci? Není i současná vše-
lijak složitá, nepřehledná a napjatá
situace leckde ve světě dána do
značné míry právě tím, jakých úspě-
chů už člověk dosáhl? Tím, kam

sláva člověka

Dokončení na str. 2

Idea (řecké idea nebo eidos) znamená původně podobu, vzhled; v součas-
né češtině nejčastěji znamená představu, myšlenku nebo nápad, záměr,
projekt.
Pro porozumění významu slova idea je užitečné všimnout si blíže jeho
původu. Oba řecké tvary, idea i eidos, souvisejí se slovesem eidein (vidět).
Stejně jako jeho slovanský ekvivalent viděti, jako latinské videó nebo
sanskrtské véda se odvozují od společného indoevropského kořene fid
(veid). Také v češtině existuje úzká etymologická souvislost mezi "vidět"
a "vědět", stejně jako mezi řeckým eidein (vidět) a oida (vím).
Potřebuje člověk mít ideu? Potřebujeme mít v životě ideu?
Asi ano. Mnoho lidí se dívá dopředu, chce před sebou něco vidět, chce
vědět. Mladý člověk se trápí ve škole a pak dlouhé roky na univerzitě
(Němci pro to mají přiléhavý obrat – „Man muss Sitzfleisch haben“) a
celou dobu před sebou vidí, ví, že bude lékařem nebo advokátem. Rodiče
se v noci budí k plačícímu dítěti, potom namísto aby šli do do kina, tak se
školákem opravují úkoly, postodvacáté kupují ztracené bačkory, malují
dětské pokojíčky narůžovo nebo namodro, lepí draky, obstarávají klaví-
ry. Otec rodiny staví větší dům, pro dceru, pro syna, pro rodinu. 
Jsou i jiné typy idejí. Rozjezd firmy. Politika. Úspěch. A pokaždé člověk
vidí vpředu, jak jeho dítě či firma (případně obojí) bude růst, přesvědčí
ostatní, získá příznivce, zlepší společnost, jeho dítě nebo jeho záměr bude
úspěšný. 
Ponechme teď stranou ideje zkažené či pochybné. Takových kázání mám
tady v kanceláři tuny, nebudeme se k nim dnes vracet. A tak vše toto sna-
žení, co jsem vyjmenoval, berme jako dobré. Nebo - řečeno školsky -
„objektivně dobré“ – tedy to, co prospívá. 
Přejdou léta. Vše se, dejme tomu, daří. A přesto se k člověku mohou začít
plížit podivné myšlenky. Děti odejdou z domova do svých ordinací a
advokátních kanceláří, dům stojí, do firmy kupujeme další náklaďák –
vše funguje (slíbil jsem přece, že dnes vynechám černé myšlenky). Jenže
sliby se slibují a blázni se radují. Existují lidé a není jich málo, kterým se
najednou začne ztrácet půda pod nohama. S přibývajícími léty začínají
být potřeba brýle na dálku, najednou jako by bylo vidět nějak hůř, pře-
stává se vidět a vědět dál. Člověk se začíná ptát po smyslu sebe sama. Ten
nový náklaďák ve firmě je sice fajn, ale to je ono, proč tu jsem? Záměrně
tu nemluvím o lidech, jejichž děti se nepovedly, místo aby se staly advo-
káty, tak jim je advokát přidělen ex offo v trestní věci, místo toho, aby se
staly lékaři, třeba už jim člověk v bílém vypsal úmrtní list. Tady může být
příčina ztráty idejí zjevná, tak zjevná, že otázky po smyslu toho všeho
jsou oprávněné. Ne, o tyto případy mi dnes nejde – situace je o to vážněj-
ší, oč je paradoxnější – vše se přeci daří a přesto, jakoby bezdůvodně,
jakoby bezdůvodně prosím dospěje dvaačtyřicetiletý inženýr-stavař k to-
mu, že se pokusí o sebevraždu nebo jeho ideje jinak vyhasnou. Lidstvu
se daří stále lépe – to jsou fakta. Spotřeba antidepresiv soustavně roste –
to jsou také fakta. 
Přiznejme si bratři a sestry, že takové lidi určitě znáte a dost možná se
někdy podobné, různě intenzivní, plíživé, podivné myšlenky připlazily i
k vám. Proč?
Protože jsme ulpěli na tomto světě a najednou se podívali do zrcadla
smrti. Ve starozákonní knize Kazatel autor vyjmenovává všechna různá
snažení lidí, „pachtění“ tomu říká: „čas sít… čas sklízet …Pokolení od-
chází, pokolení přichází, ale země stále trvá. Vítr spěje k jihu, stáčí se k se-
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idea

Oslavy 17. listopadu získávají v posledních letech zvláštní pachuť. Mís-
to abychom se radovali ze svobody a z pádu totality, jednou se studenti
nedostanou na Albertov, podruhé lidé protestují proti prezidentovi, po-
třetí pořadatelé nepustí jednoho z kandidátů na příštího prezidenta na
podium, aby mohl pozdravit shromáždění na Václavském náměstí... 
Brzy se budeme muset rozhodnout, komu z kandidátů dáme v přímé
volbě svůj hlas, proto je spravedlivé, abychom zveřejnili, co vlastně chtěl
Michal Horáček na Václavském náměstí říci: „Listopadové dny roku 89
jsou nevyčerpatelný pramen. Zdroj naší síly. Žili jsme tenkrát v systé-
mu, který nám bránil svobodně žít. A měl tu být "na věčné časy". A
přece se zhroutil. Díky lidem, kteří uvěřili ve svou sílu. A začali jednat.
Ať je naděje prostupující ty listopadové dny opravdu nevyčerpatelná.
Opřeme se o ni, kdykoli zapochybujeme. Proto děkuji, že jste přišli. A že
budete přicházet vždycky. A po vás vaše děti a pak děti jejich dětí. Ať je
Česká republika silnou zemí hrdých lidí."

(hb)

AktuAlitA: 17. listopAd posloužil volební kAmpAni?



jsme se směle vyšplhali? Jsme vnitř-
ně šťastnější než naši předci, kteří
neměli nic z toho, co je dnes pro
mladší generaci samozřejmostí?
Osmý žalm je žalmem davidov-
ským. Král David je příkladem člo-
věka, který sám bolestně a hořce
zakusil hříšně – tragickou zaplete-
nost lidského srdce. Kdo by neznal
Davidovo rychlé a horečné vzpla-
nutí lásky a nezdolného chtíče ke
krásce Betsabé? Tento vztah však
povede k nesmírně rafinované, byť
nepřímé vraždě Uriáše Hetejského,
jejího manžela.
Tažme se proto znovu: Co je člověk,
který je schopen tolika mocných či-
nů, skvělých děl , i obdivuhodných
výkonů a vynálezů – všeho toho, co
okoušíme i teď v současnosti? Co je
ale člověk, který je schopen na
druhé straně tolika hanebností –
všeho toho, s čím se na každý den
také setkáváme?
Pokusme se položit ještě další otáz-
ku: Jak dopadnou naše životní zku-
šenosti, jestliže je postavíme do zář-
ného Božího světla? Kdo jsme za
onoho výchozího předpokladu, že
vezmeme vážně evangelium? Tu
skutečnost, že na mne, že na nás,
Bůh myslí a pamatuje, že nám sám
vychází vstříc? „Co je člověk, že na

něho pamatuješ, syn člověka, že se
ho ujímáš? (Ž 8,5). Nemáme být
velice vděčni? Copak k tomu nemá-
me žádný pádný důvod? Člověk je
koruna stvoření. Je korunován „slá-
vou a důstojností“.
Bůh se sklání z nepochopitelné lás-
ky k chybujícímu, klesajícímu člově-
ku. Bůh ozdobuje člověka tím, že
Ježíš Kristus, vtělená Láska, přijímá,
bere na sebe lidskou podobu. V Je-
žíši stojí před námi nový, pravý člo-
věk. Avšak – jaká ho zdobí koruna?
Zvláštní. Není ze zlata, ale z trní. Je-
žíš se nám představuje jako ten, kdo
bere na sebe naše slabosti a selhání,
naše lidské hříchy.
Jsme korunováni slávou a ctí, slá-
vou a důstojností. Nicméně – nemů-
žeme přitom popřít a nevidět své
slabiny, své mnohé stinné stránky.
Davidova velikost a příkladnost
jsou pak v tom, že se král po haneb-
ném činu upřímně kaje. Prolévá
hořké slzy nad tím, čeho se dopustil.
K lidské důstojnosti patří, jestliže je
člověk hotov přiznat svou velkou
chybu, vyznat svůj hřích.
Ježíš stojí před Pontským Pilátem 
s trnovou korunou na hlavě. Lsti-
vému představiteli římské moci je
vložen do úst známý výrok: ecce
homo, hle člověk. Ano, posmívaný
a potupovaný Ježíš -  to je pravý člo-

věk. Trpí s trpícími. Bolesti a úzkos-
ti druhých zakouší jako své vlastní.
„Hospodine, jen maličko jsi člověka
omezil, že není roven tobě“. Koruně
stvoření je dána taková důstojnost,
že se blíží až k samotnému Bohu.
Pod vlivem řeckého překladu Staré-
ho zákona, tzv. Septuaginty, se toto
přirovnání v Kralickém překladu
zřejmě vědomě oslabilo. Hospodin
ustoupil a na jeho místo se dostali
do textu andělé (Ž 8,6).
Naše sláva je v tom, že následujeme
toho, koho sám Bůh korunoval slá-
vou a důstojností. Svému milované-
mu Synu, Muži bolesti, dal Bůh vla-
dařskou moc. Z listu do Efezu k nám
jasně zaznívá: „Posadil ho po své
pravici v nebesích...Všechno podro-
bil pod jeho nohy“ (Ef 1,20.22).
Naše sláva není proto v nás, ale je 
v díle Kristově. V tom díle, které je
určeno i nám. V díle pro nás, pro no-
bis. Proto můžeme v písni radostně
i vděčně vyznávat: „Kristova krev a
spravedlnost, to je můj (náš) svateb-
ní šat a skvost“. To pro mne, pro
druhé, pro celý svět vzal na sebe
Pán Ježíš vinu, utrpení i smrt. Z této
skutečnosti smíme žít. Osvobozeni
Kristem kráčíme k přislíbenému
slavnému cíli.

Jaroslav Nečas

2 KJ-ET

Z církví doma i ve světě
bibliolog: skupinový výklAd bible poprvé česky A v čecHácH
O víkendu 24. - 26. listopadu proběhl v Kutné Hoře ukázkový seminář
bibliologu. U nás vůbec poprvé. Bibliolog se využívá při čtení Bible ve
skupině. Všichni účastníci se pod odborným vedením mohou podílet na
výkladu textu, a tak se k němu dostat blíž. 
Metodu vypracoval profesor Peter Pitzele z Harvardské univerzity pro
křesťanské a židovské komunity a vzdělávací centra. U nás bude lek-
torkou docentka Susanne Wolfová z Německa, kde je bibliolog běžnou
metodou.
Seminář je předskokanem školícího semináře bibliologu, který se chystá
v příštím roce. Bibliolog k nám pozvala mládež Českobratrské církve
evangelické, konkrétně její vzdělávací projekt VENITE.

www.christnet.eu

vrcHlAbí se pŘipojuje ke sbírce krAbice od bot
Také vrchlabský evangelický sbor se, již tradičně, letos zapojil do sbír-
kové akce Diakonie ČCE „Krabice od bot“. Smyslem akce je obdarovat
vánočními dárky děti z chudých rodin či rodin v jiné svízelné životní
situaci. 
Akce začala v pondělí 13. listopadu a končí v pátek 8. prosince! „Pro
všechny, kdo se chtějí do sbírky zapojit, je postup vcelku jednoduchý:
do krabice (třeba od bot) zabalíte vhodné vánoční dárečky (nemusí
opravdu jít o nic drahého, jde o to, co pomůže a potěší), krabici zabalí-
te do vánočního papíru a na ni nalepíte ceduličku s popisem, pro koho
dárek je – třeba „dívka, 8-10 let“. Krabici pak přinesete k nám do sboru
na adresu Českých Bratří 112 ve Vrchlabí,“ říká místokurátor vrchlab-
ského evangelického sboru Jakub Kašpar.
Krabice přijímáme ve vrchlabském evangelickém sboru (Českých Bratří
112, vedle restaurace Partyzán) mezi 13. listopadem a 8. prosincem nej-
lépe v pondělí, úterý nebo čtvrtek mezi 16. a 18. hodinou. Pokud by
tento čas nevyhovoval, je možné se po telefonu zkusit domluvit na jiné
době s Janou Michlovou (731 104 122).
Darované krabice poputují dětem ve Vrchlabí a v okolí, které vyberou
kolegyně z Odboru sociálního a zdravotního Úřadu Města Vrchlabí.
Rady, co se hodí do krabice, najdete na stránkách Diakonie ČCE:
(www.krabiceodbot.cz/chci-se-zapojit/co-zabalit-do-krabice), či na je-
jím facebookovém profilu (www.facebook.com/darujkrabiciodbot).
Další informace k celé akci, včetně podrobnějších instrukcí, najdete na
www.krabiceodbot.cz

Kontakt:

Jakub Kašpar, místokurátor FS ČCE Vrchlabí, 
tel.: 724 175 927, e-mail: vrchlabi@evangnet.cz

Judit Brodská, Diakonie ČCE, 
tel.: 733 676 207, e-mail: judit.brodska@diakonie.cz

sláva člověka
Dokončení ze str. 1

Dne 29. 11. 1947 přijala OSN rezoluci
č.181 o rozdělení Palestiny (mandátního
území pod správou Velké Británie) na
část židovskou a arabskou. Jeruzalém se
měl stát městem se zvláštním meziná-
rodním statutem. Židé rozhodnutí OSN
přijali a svůj stát dne 14. 5. 1948 v Tel

Avivu vyhlásili. Arabské státy ho odmít-
ly a právě vzniklý Izrael vojensky na-
padly s cílem ho zničit. Izrael svou exi-
stenci uhájil (své území přitom zvětšil),
Jeruzalém si obě strany rozdělily váleč-
ným právem. Staré město s Chrámovou
horou připadlo Jordánsku, přístup k zá-
padní zdi chrámového okrsku (tzv. Zdi
nářků) byl Židům odepřen. Takto vznik-
lý stav byl následně mezinárodně
uznán, ustanovení rezoluce č.181 o roz-
dělení území a o statutu Jeruzaléma se
stala mrtvou literou. 
Na území, které po této válce zůstalo 
v arabských rukou, mohli Palestinci bez
překážek vyhlásit svůj stát v rozsahu, jak
to požadují dnes. Za hlavní město mohli
svobodně prohlásit tu část Jeruzaléma,
která se nacházela pod arabskou kontro-
lou. Místo toho Jordánsko Západní břeh
anektovalo, pásmo Gazy se stalo součás-
tí Egypta. Na Palestince arabské státy
nebraly ohled, programem zůstalo zniče-
ní státu Izrael. Jejich konfrontační politi-
ka vedla nakonec ke známé Šestidenní
válce v roce 1967, ve které Izrael své tři
sousedy (Egypt, Jordánsko a Sýrii) pora-
zil, a kromě jiného získal pod svoji kon-
trolu i zbylou část Jeruzaléma. Město
potom sjednotil, dál zůstávalo hlavním
městem. Správu Chrámové hory velko-
ryse přenechal Palestincům, chrámový
okrsek se stal všeobecně přístupným.
Palestinský stát s hlavním městem Jeru-
zalémem se stal arabským programem až
po další prohrané válce (1973), kdy arab-
ské státy konečně – po 25 letech – začaly
hledat cesty politického řešení. Jordánsko
se vzdalo nároku na Západní břeh (a na
Jeruzalém) až v roce 1988, poté, co byl
už přes dvacet let pod izraelskou sprá-
vou.
Města se mají sjednocovat, nikoli rozdě-
lovat. Jeruzalém byl hlavním městem Iz-
raele ve starověku (od časů krále Davida
– v roce 1996 bylo výročí 3.000 let od
této události). Přes všechny zvraty dějin
(doba makabejská, nadvláda Římanů, ži-
dovská diaspora, nadvláda Osmanů)
nikdy hlavním městem jiného státu ne-
byl. Kdyby Palestinci respektovali tyto

historické skutečnosti a sledovali vstříc-
nou politiku, už dávno by za své hlavní
město vyhlásili Hebron, Ramalláh či jiné
větší město, které se nachází na území
palestinské autonomie. V roce 2000 byly
obě strany blízko k historické dohodě při
jednání v Camp David, to však Jásir
Arafat zmařil, když dohodu na poslední
chvíli odmítl podepsat. Roky 1947,
1967, 1973, 2000 – to jsou data, kdy se
arabská (resp. palestinská) strana zacho-
vala způsobem, který znamenal promar-
něnou historickou příležitost. Těžko se
divit důsledkům. Miloš Hübner ve svém
loňském příspěvku (ET-KJ 29/2016)
uvádí fakta, která jsou sama o sobě
správná. Pomíjejí ale širší historický a
biblický kontext, nekonzistentnost pales-
tinských postojů a nevraživost dnešního
světa vůči Izraeli. Rozhodnutí o hlavním
městě je výsostným právem každého
státu. Pokud se jedná o Izrael, náš hlas –
křesťanů i našeho státu – by měl patřit
Jeruzalému.

Josef Potoček
* * *

Ambasády v jeruzalémě

Výbušným tématem jsou ambasády 
v Jeruzalémě. Jakmile někdo zaspekuluje,
že by se tam mohla nějaká z Tel Avivu
přesunout, je zle. Donald Trump cosi
naznačil a Anna Ahronheimová už píše
do Jerusalem Postu text s titulem: Pře-
sune-li se americká ambasáda do Jeru-
zaléma, budeme čelit nové intifádě?
Eylon Aslan-Levy ale v magazínu The
Tower vypočítává, že v Jeruzalémě půso-
bí devět generálních konzulátů: pět (brit-
ský, turecký, belgický, španělský, švéd-
ský) ve východní části, čtyři (americký,
italský, francouzský, řecký) v západní.
Jak je to možné? Proč nikdo nehrozí inti-
fádou? Inu proto, že tyto ambasády ob-
sluhují Palestinskou samosprávu, aniž
by musely působit z Ramalláhu.
Takže, úhrnem. V Jeruzalémě smí být
ambasáda, ale musí fungovat jen pro
Palestince.

Zbyněk Petráček, LN, 25. 3. 2017

veru, točí se točí, spěje dál, až se zas oklikou vrá-
tí…viděl jsem všechno, co se pod sluncem děje, ….
Podnikal jsem velkolepá díla, postavil jsem si domy,
vysázel vinice…v ničem, co si žádaly moje oči, jsem
jim nebránil, svému srdci jsem neodepřel žádnou
radost… Stal jsem se velikým a předčil jsem všech-
ny…nadto při mně stála má moudrost“, Ale brzy po-
znává: „a hle, to vše je pomíjivost a honba za větrem.
Odvrátil jsem se od toho se srdcem plným zoufalství
nad vším svým klopotným pachtěním…“.
Může být tedy taková idea ideou absolutní? Absolutní
znamená úplný, naprostý.  Ale podívejme se opět, jak
slovo absolutní vzniklo: Z latinského absolutus (úpl-
ný, naprostý), trpného příčestí absolvere (zprostit) <
ab- + solvere, tedy vlastně „oproštěný od všeho“. Ab-
solutní tedy znamená „oproštěný od všeho“!
Hledat absolutní ideu ve světě je proto čiré bláznov-
ství. Náš svět není ani dobrý ani špatný. Svět prostě
jen „je“, je smyslový, relativní a konečný. Už dávno si
buddhisté všimli, že absolutní princip není v našem
světě k nalezení. Bytí a jsoucno jsou jen přeludem,
který za chvíli zmizí. Pravým stavem věcí je podle nich
negace bytí – nirvána, nic, nebytí. Platón pak v době
předkřesťanské mluví o říši idejí, které jsou absolutní,
ke kterým však obyvatelé světa nemají snadný pří-
stup, neboť jsou v zajetí smyslů. Vyhlédnout z této jes-
kyně, kde jsou vidět jen stíny, na světlo, vyjít na svět-
lo a spatřit „ty věci tam nahoře“, může být pro obyva-
tele jeskyně velmi bolestné – jak se v tomto Platónově
podobenství o jeskyni dozvídáme. Když je pak před
Piláta Pontského předveden Ježíš Nazaretský, mluví
velmi podobně:“ Mé království není z tohoto světa“,
praví. 
Jaká tedy je ona absolutní idea? A může vůbec existo-
vat?
My křesťané věříme, že absolutní idea existuje. Zcela
určitě je mimo tento svět, zde ji nehledejme. Buďme
opatrní i tam, kde nám  absolutní ideu nabízejí na ulici
nebo jako již v minulém století nejméně dvakrát – 

z řečnických tribun. Tam se místo idejí vždy nabízely
nebo vnucovaly jen ideologie.
Nezbývá proto nic, než se oprostit od všeho – ab-sol-
vere. Období životních krizí této ztrátě nespolehlivých
idejí koneckonců velmi přejí. Začít negací, popřením,
jak říká pravoslavný myslitel a mystik devatenáctého
století Vladimír Solovjov: „Jestliže člověk začíná jako
konečná přírodní bytost a jako taková má vycházet od
smíšení absolutního principu s ubohými a bezmocný-
mi živly světa, pak proto, aby dříve než pochopí a
uskuteční absolutní princip, ho dříve oddělil a posta-
vil proti tomuto ubohému a bezmocnému živlu. Aby-
chom pochopili, co to absolutní princip je, musíme
nejdříve vůlí a myšlením popřít to, co absolutním
principem není“. 
A jak tedy ta absolutní idea přesně vypadá? – zkouší se
opět ptát člověk, který neústupně chce vidět a vědět.
Dostanete-li na takovou otázku přesnou, lákavě přes-
nou, toužebně očekávanou přesnou odpověď, jsme
opět u ideologie. Živé očité svědky nemáme, mnoho
nám v rukách proto nezbývá. Ale přesto! Buďme logic-
ky důslední – můžeme se opřít právě o tento negativní
přístup, ke kterému nás jako k prvním krokům nabá-
dá Solovjov: absolutní ideou je to, co zbývá, když se
zbavíme toho, co pro svou ubohost a konečnost abso-
lutní není a být nemůže! 
Můžeme zajít snad i o kousek dál, abychom třebas 
v těch rukách něco měli. Katolický kněz Tomáš Halík
mluví o tom, že se máme naučit žít s „radikálním ta-
jemstvím“. A v Listu Korintským čteme: „Ani oko ne-
vidělo, ani ucho neslyšelo, a člověk ani nepomyslil na
to, co všechno připravil Bůh těm, kdo ho milují. 
Skončeme na tomto místě slovy Hryhorije Skovorody,
ukrajinského osvícence a duchovního lyrika, která,
myslím, říkají to podstatné: „Všechno pomíjí, ale je to
pouze láska, která nakonec zůstává. Všechno pomíjí,
kromě Boha a lásky“. 
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému jako bylo na počát-
ku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. 

David Blažek

idea

Hlas pro jeruzalém

Dokončení ze str. 1
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Chci zvýraznit jednu tradiční a sta-
rou evangelickou písemnost. Ne-
vím, zda je to typická česká vlast-
nost, že nenecháme věci na pokoji, 
v klidu, nebo je to obecně lidské, že
je člověk zvědavý - rád poznává a
odkrývá, stále něco projednává, roz-
rývá a přerývá. „Ageus znovu oživ-
lý“, latinsky Haggaeus redivivus, je
jedním z teologicky významných
spisů J. A. Komenského. Před ne-
dávnem jsem jej dostal darem v jeho
prosincovém vydání z roku 1952.
Tehdy tento spis k vydání připravil
Bohuslav Souček v nakladatelství
Kalich pod názvem „Obnova círk-
ve“, předmluvu k tomuto vydání
napsal ThDr. J. L. Hromádka. Pokud
vím, tak poslední novější vydání
Haggaea rediviva je z roku 1971, kdy
jej vydala Academia v jeho původ-
ním názvu. 
Sotva tuto knihu vydá někdo dnes –
na první pohled se může zdát, že se
jedná o „pěknou vykopávku“ - a
snad právě proto se žádné vydava-
telství neodváží dát opět do tisku
titul, který není komerčně zajímavý.
Nicméně jeho úroveň a význam je
nesmírný. Nejen historicky ale do-
sud a právě nyní Komenský stojí a
přečnívá ne pouze v české teologic-
ké krajině jako ohromný a zdravý
strom, do jehož stínu se mohu a chci
schovat i já. Ale Jan Amos by se brá-

nil tomu, aby jej někdo takto adoro-
val (uctíval) leč pouze jediného
našeho nebeského Mistra a Pána
Ježíše Krista. Snad by o Komenském
měli psát spíš ti, kteří mu opravdu
rozumí, určitě by velmi milá sestra a
výborná paní profesorka Noemi
Rejchrtová napsala, pověděla o „otci
vlasti“ více a mnohem lépe než já.
Vážení čtenáři prominou moji
drzost, že církevním historikům
„lezu do zelí“ právě já. Moje úsilí je
zcela zištné.
V době po tolerančním patentu 
(13. října 1781) hledali „augšpuráci“
(luteráni – evangelíci augsburského
vyznání) na našem území svoji iden-
titu právě v Komenském. Ovšem
tento Komenský je zajímavý tím, že
sám nehledá pevnou a jistou církev-
ní identitu v konfesním smyslu -
ačkoliv myslí a píše za Jednotu bra-
trskou - Komenskému jde napořád a
pouze o důsledný návrat ke Kristu.
Tato pozice je velmi výrazná právě 
v „Ageovi znovu oživlém“. Již na
první pohled, pouhým prolistová-
ním „Agea“ čtenář zjistí, že téměř
400 let staré dílo má velmi přehled-
nou strukturu. Každá ze 27 kapitol je
pečlivě nadepsána, četbě pomůže
neméně pečlivě vytvořený obsah na
konci knihy. Samotný obsah díla je
výrazem preciznosti. Onen „formál-
ní princip protestantismu“ - pouhým

Písmem (sola Scriptura) - je vyjádřen
vysloveně. Komenský cituje Písma
sv. v takovém rozsahu až pohrobko-
vi evangelické víry srdce usedá. Jak
vyjádřil jeden ženevský reformátor:
theologus in Scriptura nascitur (teolog
se rodí v Písmu). Komenský velmi
zřetelně biblicky přirovnává a trans-
ponuje do situace své doby - stojí
zato důsledněji číst XXIV. kapitolu
nadepsanou Napomenutí vrchnostem,
jak se v povinnostech svých obnoviti
mají. (Ale nejen tímto spisem je
Komenský věrný reformačním zjiš-
těním.) 
Komenský cituje Písma sv. ve vydá-
ní Kralické bible, zmiňuje římského
básníka Vergilia (kap. XXV.), uvádí
církevní otce (Kléménta Alexandrij-
ského, Origena (kriticky), Augusti-
na…), ale také otce reformační. Je
cítit, jakou úctu má k Lutherovi.
Ovšem k luteránům má jisté výtky.
Komenský pamatoval a věděl o tom,
jak se cítili bratrští bohoslovci na stu-
diích v luterském Německu. Luterá-
ni se k bratrským bohoslovcům cho-
vali i jízlivě, Jednota bratrská se
přece jen odlišovala důrazem na
milosrdnou kázeň, ačkoliv „softwa-
re“ bratrské teologie lze označit za
dobře luterský. 

Otto Miklík

Pokračování příště

Ageus znovu oživlý? 1
1 Pt 4,7

Slovo střízlivost či střídmost můžeme obecně chápat v několikerém smys-
lu: jako protiklad k nestřídmosti - až k přejídání a opilosti, dále jako zdr-
ženlivost a sebekázeň, jako rozvážnost a přiměřenost, i jako prostotu 
v myšlení a jednání. Ale dovedeme si představit střízlivé modlitby? Snad
jedině jako v protikladu ke známým kritickým výrokům Páně v Kázání na
hoře: proti okázalému modlitebnému zviditelňování pokrytců (Mt 6,5),
nebo proti pohanské mnohomluvnosti (Mt 6,7). Jinak čteme v Novém
Zákoně spíše o modlitbách vytrvalých a pilných (Sk 1,14; 2,42; 6,4; 1 Tm
5,5), i ustavičných (Sk 12,5; Ř 12,12; Ko 4,2); o modlitbě pokorné (1 Tm 2,1)
a modlitbě víry (Jk 5,15-16); dále o modlitbách spojených s postem a bdě-
ním (Sk 13,3 14,23); a neposledně i o různém způsobu přímluvných mod-
liteb (Mt 5,44;  L 6,28; Sk 8,24; 2 K 13,7; Ko 1,3; 4,3; 1 Te 5,25; 2 Te 3,1; Žd
13,18; 1J 5,16). Za všemi pak stojí Pavlovo „Duchem vroucí“ (Ř 12,11) a
Jakubovo ujištění, že „modlitba víry zachraňuje“; a že „velkou moc má vroucí
modlitba spravedlivého“ (Jk 5,15-16).  
Na otázku střízlivosti či střídmosti při modlitbách však narážíme ve
zvláštní apoštolské výzvě v 1 Pt 4,7, která je eschatologicky zaměřena na
poslední věci našeho žití i všeho  věku. V kralickém překladu to zní v tro-
chu záhadném archaickém podání: „Všemuť se přibližuje konec. A protož
buďte středmí a bedliví k modlitbám.“ Zde je „středmost“ = střídmost či střízli-
vost, vztažena na život věřících členů sboru. Naproti tomu je v překladu
F. Žilky ona „střízlivost“ vztažena přímo na modlitby: „Konec všeho je blíz-
ko. Staňte se rozvážnými a střízlivými k modlitbám.“ Náš ekumenický překlad
(ČEP) zde zachoval zprostředkující pojetí: „Konec všech věcí je blízko. Žijte
proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám.“
Tento verš náleží k oněm biblickým místům, kde se překlady původního
textu mohou rozcházet vzhledem k jazykové dvojznačnosti. Překladatelé
se zde stávají i vykladači, kteří stojí před otázkou, zda se ona doporučo-
vaná střízlivost pro poslední dny vztahuje i na  modlitby. Proto zde víc
záleží na kontextovém pojetí než na překladové doslovnosti. To si může-
me ověřit porovnáváním některých důležitých překladů. - Původnímu
znění v řeckém originále se zdá být nejblíže jednoduchý překlad F. Žilky:
„Staňte se rozvážnými a střízlivými k modlitbám.“ Snaží se porovnat smysl
dvou řeckých sloves, která jsou významově shodná ve smyslu střízlivosti,
nicméně však rozdílná pokud jde o jejich pojetí. První (sófronein) vyznaču-
je především mentálně rozumovou stránku (srov. Ř 12,3; 2 K 5,13; Tt 2,6).
Lat.Vulgata: „este prudentes“. Proto i ČEP: „žijte rozumně“. (Tak i další pře-
klady.) - Druhé sloveso (népsein) vyznačuje spíše stránku psychickou ve
smyslu bdělosti (srov. 1 Te 5,6.8; 2 Tm 4,5; 1Pt 1,13; 5,8). Lat.Vulgata: „vigi-
late in orationibus“. Zde se hodí i pojetí ČEP: „pohotoví k modlitbám“. (Opět
podobně i další překlady.)   
O volnější překlad v kontextovém pojetí se pokusil prof. W. Barclay:
„Konec všech věcí je blízko. Buďte proto řádní a střízliví v mysli, abyste byli oprav-
du schopni modlit se tak,  jak je toho potřeba.“ Pokusil se vystihnout eschato-
logickou vážnost situace, kdy apoštol nabádá věrné křesťany k odpověd-
né modlitebné přípravě na poslední dny. Petrovi přece šlo o pohotovou
soustředěnost na modlitby „v Duchu a pravdě“, při vyhlídce na ono „dědic-
tví nehynoucí a nevadnoucí, které je připraveno v nebesích,… a (na) spasení, které
bude odhaleno v posledním čase“! (1 Pt 1,4-5). Tento zřetel již i předeslal 
v základním zadání „duchovní střízlivosti“ na samém začátku listu: „Buďte
střízliví a svou naději upněte k milosti ve zjevení Ježíše Krista“ (1 Pt 1,13). – 
V tom navazuje tato Petrova výzva k modlitebné pohotovosti na známé
výzvy Páně k učedníkům: „Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří!“ (L 12,35).
– „Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se
bude dít, a mohli stanout před Synem člověka“ (L 21,36). 

Jiří Otter

Hřeš udatně 2017
lutHerovo povZbuZení v čAse Aféry WeinsteingAte

Za svět bez heterosexuálních mužů veřejně horovala herečka Květa
Fialová (1. 9. 1929 - 26. 9. 2017). Pod vlivem Alzheimerovy choroby, svého
náboženství, nebo obojího? (Konkretizovat ono náboženství by žel nebylo
politicky korektní. Tím spíše, že do něj dnes bývá zkratově promítáno to
nejušlechtilejší, nejúchvatnější, nejctnostnější atd…)
Před časem kdosi konstatoval, že děkovné projevy oceněných při každo-
ročním slavnostním předávání filmařských Oskarů připomínají projev
batolat: „já chci“, „hodně“, „maminka“ … Richard Gere poté rozhojnil
slovní zásobu děkovatelů o slovo „dalajláma“, George Clooney o „Char-
lie“. A v důsledku stále hysteričtější kampaně na sociálních sítích kolem
hollywoodského producenta Weinsteina obohatí patrně napříště ta či ona
hérečka (s dlouhým –é-) výlevy při celosvětově nejsledovanějším televiz-
ním přenosu o důraz Květy Fialové … Heterosexuální muži se zkrátka stá-
vají „ohroženým druhem“! 
S výhradou, že termín „hřích“ se neomezuje na oblast mezipohlavních
vztahů, aktualizujme pro novodobý ohrožený druh dávné povzbuzení:
PECCA FORTITER, SED FORTIUS FIDE… (HŘEŠ UDATNĚ, ALE VĚŘ
JEŠTĚ SILNĚJI …) Já vím, není to dalajláma. A je to navíc zoufale politic-
ky nekorektní! Jako celý Martin Luther (citát pochází z jeho dopisu zkrou-
šenému Filipu Melanchtonovi) …

František Schilla

Apoštolské doporučení
střízlivosti k modlitbám

V životě má člověk mnoho důvodů
k radosti. Raduje se z milého domo-
va, z lidí, kteří ho milují, z krásné
přírody, z dobře vykonané práce, 
z pěkného uměleckého zážitku, ze
zajištěné budoucnosti. 
Každý, kdo žije na této zemi, se však
setkává také s nemocí, bolestí, zá-
rmutkem, zklamáním, strachem i
zděšením. Chvíle radostné a smutné
se střídají. Někdo má v životě víc
radosti, jiný víc zármutku. S přibý-
vajícími léty přibývá únavy, slabosti,
nemocí a trápení. A přece může mít
člověk v každém věku a za všech
okolností  - ve zdraví i v nemoci, ve
chvílích šťastných i přetěžkých -
nevysychající zdroj radosti a jistoty:
věčný život v království Pána Ježíše
Krista.
Těm, kteří v něho věří a následují ho,
On sám praví: „Kdo věří ve mne, má
život věčný.“ (Jan 6,47) „Já jsem ten
chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí
z tohoto chleba, živ bude na věky.“ (Jan
6,51) „Moje ovce slyší můj hlas, já je
znám, jdou za mnou a já jim dávám
věčný život." (Jan 10,27) „Amen, amen,
pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří
tomu, který mě poslal, má život věčný."
(Jan 5,24) A apoštol Jan dosvědčuje:
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal
svého jediného Syna, aby žádný, kdo v
něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný." (Jan 3,16.)
Někteří lidé nechápou biblická slova
"život věčný" a myslí si, že to bude
pokračování zemského života v ny-
nější kvalitě. Někteří dokonce namí-
tají, že mají dost trápení na zemi.
Proto žít věčně ani nechtějí. Jiní se
domnívají, že věčný život bude
podobný "nudným" bohoslužbám 
v kostele, a o takový život nemají zá-
jem. Jistěže samotná slova "věčný ži-
vot" nám ještě mnoho neříkají. Když
však člověk zjistí z Písma svatého, co
vše je obsahem těchto slov, otevře se
mu nádherný výhled a zcela nové
pochopení věčné budoucnosti. Věč-

ný život bude mít úplně jinou kvali-
tu, než ten, který nyní prožíváme.
Apoštol Pavel to vyjádřil slovy: „Co
oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člo-
věku na mysl nepřišlo, připravil Bůh
těm, kdo ho milují." (1 K 2,9) Nemá-
me ani tušení, jak nádherný, bohatý
a radostný život nám nebeský Otec
připravuje. Něco málo z tohoto bo-
hatství nám Pán Bůh odhaluje v Pís-
mu svatém. 
Chci zde připomenout sedm druhů
Božích zaslíbení, která jsou spojena 
s věčným životem. 
1. Život věčný budeme prožívat 
v novém těle. S nynějším tělem má-
me všichni mnoho různých problé-
mů a trápení. Kdybychom měli žít 
v takovém těle věčně, bylo by to
vskutku utrpení. Pán Ježíš Kristus
nám však připravil úplně nové tělo.
Ap. Pavel napsal: „On promění tělo
naší poníženosti v podobu těla své slávy
silou, kterou je mocen všecko si podma-
nit." (Fp 3,21) „Tak je to i se zmrt-
výchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitel-
né, vstává jako nepomíjitelné. Co je zase-
to v poníženosti, vstává v slávě. Co je
zaseto v slabosti, vstává v moci. Zasévá
se tělo přirozené, vstává tělo duchovní...
Jako jsme nesli podobu pozemského, tak
poneseme i podobu nebeského... Pomíji-
telné tělo musí obléci nepomíjitelnost 
a smrtelné nesmrtelnost." (1 K 15,42-
44.49.53) A apoštol Jan napsal:
„Milovaní, nyní jsme děti Boží. A ješ-
tě nevyšlo najevo, co budeme! Víme
však, až se zjeví, že mu budeme podob-
ni." (1 J 3,2)
Svědectví apoštolů je tedy jasné. Pán
nám dá nové, dokonalé duchovní
tělo, které už nebude stárnout, nebu-
de prožívat bolesti, nemoci, trápení
ani únavu. Nebudou se na ně vzta-
hovat zákony přírody, které nyní
pro nás platí. Neumíme si to ani
představit, ani domyslet do všech
důsledků. Budeme žít život v úplně
nové kvalitě. Pán Ježíš sám o tom
praví: „Lidé přítomného věku se žení a

vdávají. Avšak ti, kteří byli hodni dosáh-
nout budoucího věku a vzkříšení z mrt-
vých, nežení se ani nevdávají. Vždyť už
nemohou zemřít, neboť jsou rovni andě-
lům a jsou syny Božími, poněvadž jsou
účastni vzkříšení." (L 20,34-36) Jak
jsem vděčný Pánu, že toto nádherné
tělo připravil i pro mne.
2. Život věčný budeme prožívat 
v novém otcovském domově. Nej-
milejším místem na této zemi je ne-
sporně rodičovský domov. Oprav-
dový domov netvoří však jen stěny
domu a vše, co naplňuje jeho prosto-
ry, ale především dobré vztahy těch,
kteří v tomto domě bydlí. Oprav-
dový domov je místem bezpečí,
radosti, lásky, pokoje, ale také po-
třebným životním zázemím. Bůh,
který je našim Otcem i Stvořitelem
ví, že takový domov potřebujeme
pro dokonalé štěstí a spokojenost.
Proto nám připravuje i ve věčnosti
domov jako místo bezpečí a radosti.
Ujišťuje nás o tom i sám Pán Ježíš,
když praví: „V domě mého Otce je
mnoho příbytků. Kdyby tomu tak neby-
lo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám při-
pravil místo. Opět přijdu a vezmu vás 
k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já." (Jan
14,2-4) Apoštol Pavel napsal Korin-
ťanům: „Víme přece, že bude-li stan
našeho pozemského života stržen, čeká
nás příbytek od Boha, věčný dům v nebe-
sích, který nebyl zbudován rukama."
(2 K 5,1) A ve Zjevení Jana můžeme
s radostí číst: „A slyšel jsem veliký hlas
od trůnu: Hle, příbytek Boží uprostřed
lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni
budou jeho lid. On sám jejich Bůh bude 
s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A
smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani
bolesti už nebude - neboť  co bylo, pomi-
nulo". (Zj 21, 3-4.) Jak nádherným,
milým a příjemným místem bude
nebeský domov! Nemáme ani tušení
kolik dokonalé lásky, radosti, poko-
je a blaženosti tam budeme prožívat.

Stanislav Kaczmarczyk
pokračování příště

těšíme se na věčný život

„nic se nezapomíná pomaleji než urážka a rychleji
než dobrodiní.“

martin luther



Nejméně třikrát se obyvatelé vý-
chodní Moravy spojili s nepřáteli
Habsburků a povstali proti vrch-
nosti, císaři a církvi. Poprvé to bylo
v letech 1620-21, kdy zde propuklo
povstání, které bylo pokračováním
odporu českých a moravských sta-
vů a jejich příznivců proti bělohor-
skému vítězi. Později, v roce 1627
povstali Valaši znovu proti stejné-
mu nepříteli, ale ve spojení s mo-
ravsko - pobělohorskou emigrací
formovanou v Dánském vojsku a
ve třetím odporu se spojili s voj-
skem švédským. 
Ale docela první vzpoura byla v ro-
ce 1612, kdy se postavili proti Al-
brechtu Valdštejnovi. Nejprve po-
slali stížnost zemskému hejtmanu
Karlu Staršímu ze Žerotína, pak si
stěžovali na Valdštejna, který ukrut-
ně a bez citu  prosazoval na Vala-
ších, kteří byli nekatolického vy-
znání, katolický nátlak.  
Valdštejn se zde spojil se sousedy,
totiž s pány z Broumova Janem Kaf-
kou z Říčan a vévodou Doczim.
Doczi byl zbit holí, tak intenzivně,
že musel ležet kvůli svým zraně-
ním dlouho na lůžku. Valdštejn zís-
kal zdejší majetky sňatkem.
Druhá vlna povstání byla po roce
1620, kdy byly české stavy poraže-
ny. Vítězná armáda vedená císař-
ským generálem Buqoyem, začala
pronikat na Moravu. Chtěla dran-
covat. Ale jako oficielní důvod byl,
že chtěla chránit majetek pánů
Dietrichstejna a Valdštejna. Chtěli
Moravu uchránit před tažením Gá-
bora Bethlema a spojenců poražené
české šlechty, ve které vévodil slez-
ský kníže a markraběte Jan Jiří Kr-
novský se svým osmitisícovým voj-
skem a Jindřich Matyáš hrabě 
z Thurnu se svým synem Františ-
kem Bernardem. Valachy vedl Jan
Adam z Víckova, který byl dosazen
do zemského soudu za rytířský
stav. Valaši vyslechli z ilegality vý-
zvu krále Fridricha Falckého. K vý-
zvě o odpor k Habsburkům, se při-
pojilo asi 8000 Valachů To bylo
počátkem července 1621. Jan Jiří Kr-
novský měl dekret od Fridricha
Falckého z Hágu, který jej písem-
ně jmenoval jako „generála polního
pluku a komisařem v zemích, kde byl
korunován a v budoucnu ovládat
bude“.
V té době císařský gubernátor Mo-
ravy - kardinál Ditrichštejn žádal
Vídeň o posily, kterých se mu nedo-
stávalo. Požadoval vídeňský dvůr o
pomoc v podobě opětného návratu
řádu jezuitů.
Adam z Víckova podnikal s Vala-
chy úspěšné výpady, při kterých
velmi oslaboval biskupský majetek.
Dobýval i města. 22. 9. 1621 zvítězil
nad komandií císařských a obsadil
město Hranice. „V neděli 17. po svaté
Trojici pan Adam Šejkovský přitáhl jest
s Valachy k Holešovu z jedné strany a 
z druhé strany Uhři a hned jsou město
Holešov dobyli“. Přes veškeré síly a

nasazení života se Morava nepřida-
la k odboji proti císaři. To byl dů-
vod, proč  uherský kníže Gabriel
Bethelm začal potají vyjednávat 
s císařem. Zradil tak všechny velite-
le armád. Jana Jiřího Krnovského,
který císařským dekretem byl zba-
ven všech svých majetků a tak se
nemohl vrátit do Slezska. Odešel
tedy bez vojska do Uher. Gabriel
Bethelm zradil Adama z Víckova a
všechny Valachy, kteří i přes osa-
mocenost zůstali v opozici.
Kardinál Ditrichštejn vypsal na do-
padení Jana Adama 28. března 1622
odměnu 500 tolarů 
Valaši jej nezradili ani přes takto
horentní sumu. 
Když Valaši nezradili svého velite-
le, Ditrichštejn vytvořil zprvu bo-
jůvku z Valachů, kterou nazýval
sbor věrných Valachů. Byla to men-
šina katolíků, kterou pak Ferdinand
III. oficiálně úkoloval jako ozbroje-
nou stráž.
Ovšem císař a jeho „lidé“ nelenili a
začalo se s trestáním rebelů. Počát-
kem března začaly procesy. Jan
Adam byl v nepřítomnosti odsou-
zen „ke ztrátě cti, hrdla a statků“.
Stejně tak bylo souzeno dalších 15
rebelů. Hůř dopadli odsouzení Va-
laši. Roku 1622 byl vynesen Ditrich-
štejnovým soudním dvorem rozsu-
dek nad 147 obviněnými. Rozhod-
nutím soudního dvora, který vedl
kardinál Ditrichštejn bylo zkonfis-
kováno 147 panství a o dva roky
později byli vypovězeni nekatoličtí
duchovní a kardinál vydal dekret,
kde se dává termín do svatoduš-
ních svátků „obrátit se na katolickou
víru“, nebo se vystěhovat z Moravy.
Byli vypovězení ze země novo-
křtěnci (Habáni), o rok později se 
v Olomouci konala poprava 18 vůd-
ců povstání, dalších třináct poprav
bylo na jiných místech.
Dalo by se o Janu Adamovi z Víc-
kova mnoho hovořit a prožít s jeho
osudy a s jeho zájmem o „věci veřej-
né“, ale snad postačí jakýsi spole-
čenský a vlastenecký   pohled na to,
že jej král v exilu Fridrich Falcký
pověřil diplomatickými úkoly mezi
východní a západní frontou proti-
habsburského protestantského tá-
bora - tedy mezi Nizozemím a Uh-
rami. A z poklidné diplomacie se
Jan Adam vrátil, jak jinak, než 
s Mansfeldovým tažením v létě ro-
ku 1626. Vrátil se mezi své Valachy.
Vrátil se v naději jako tisíce emi-
grantů kteří bojovali v Dánské i
Švédské válce, aby se dostali zpět
do své země. Do své svobodné ze-
mě, jak všichni doufali. Valaši do-
slova vítali vojsko, z protikatolické
ligy, které nazýváme Dánské (sou-
část švédského seskupení). Vojsku
poskytli veškerý servis materiální.
Dodávali vojsku potraviny, sýr,
mléko a maso.
Valašský odpor byl samozřejmě
trnem v oku císařské vládě, a o to
víc, když  trestná výprava sto třice-
ti mušketýrů a několika stovek
domobranců byla roku 1638 roze-
hnána Valachy v údolí říčky Rokyt-
nice. Valaši však nebyli jednotní,
dělili se na katolické Valachy z bis-
kupských statků a evangelické Va-
lachy ze Vsetínska. Podle císařské-
ho patentu z 9. ledna 1641 se zveřej-
ňuje rozhodnutí císařského dvora,
zlikvidovat „zbojníky“. Dekret sli-
boval tomu, kdo zabije kamaráda a
přinese o tom přesvědčivý důkaz,
velkorysou odměnu Dekret ještě

dodával, že vrahovi bude odpuště-
no. Opak byl ale této snahy a plánu.
Valaši získali sebevědomí a hrdost,
protože návrh císaře nepřijali. Na-
opak lidé své „horní chlapce“ ukrý-
vali a milovali.
Když odtáhla vojska Švédů a Dánů,
počal z habsburské strany krutý ná-
tlak. Bylo popraveno 148 Valachů
Za trest bylo vypáleno 10 vesnic. 
Po neúspěchu trestných výprav byl
vytvořen vojensky organizovaný
sbor portášů nasazovaných proti
povstalcům. Portáši se natolik
osvědčili, že až do roku 1829 půso-
bili jako strážci zemských hranic a
bran (brána = porta).
Odboj proti Habsburkům, tvrdému
a necitelnému násilnictví tehdejší
katolické církve a vnášení němec-
kých a cizích prvků pokračovalo
mezi Valachy jen jako zbojnické
bojůvky. Zde se objevují statečná
jména, jako byl Ondrušek a kapitán
Adamčík.     
Stejně jako se časem zalesní paseka
porosty, a vyrostou zde silné stro-
my, stejně tak posouvá nelítostný
čas dějiny dál. Jsou nové zápasy a
nové „kácení“ při kterém „odletují
třísky“. Je ale dobré, že Valaši neza-
pomněli na svou minulost, a zde
jsou v úctě místa bojů a hlavně jmé-
na silných a statečných. 
Lesy Valašska dýchají plnou svou
paletou vůní, chtělo by se mi si s
těmi hlasy minulými zazpívat slova
s paní Kubišovou „Ať je mír s touto
krajinou, zloba, závist …. ať pomi-
nou.“ A připomenout si dětské vy-
právění od zdejšího evangelického
faráře na Hrubé Lhotě a spisovatele
Broučků, - když broučci nahlížejí 
z okna kostela dovnitř a vidí jak
„ten na tom lešeníčku“ káže a pak
zpívají…- Ano, zdejší kraj má ko-
nečně svou harmonii. A tak je zde
namístě rozloučení a přání oněch
Karafiátových Broučků. „Pán Bůh s
námi a zlý pryč“, - milé Valašsko. 
více na: www. jirkapress.cz 

Jiří Hlavnička

trojí povstání evangelických valachů

pozvánka
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č.16
CELOROČNí REKREACE V CENTRU KRKONOš - PRO SKUPINy A RODINy nabízí-
me chalupu "Muchomůrka" ve Svobodě nad Úpou. 
Bližší info u br. faráře Samuela Hejzlara, tel: 603578108.

č. 15
SHáNíM BáSEň "JANEBOVy RUCE" OD BR. FARářE BARETA. Báseň, prosím,
zašlete do redakce ET-KJ, Ječná 19, Praha 2, e-mail ET.KJ@worldonline.cz.
Děkuji, Zdeněk Škrabal.

č. 17

píseň písní 18:nA cestě nás podpírá náš brAtr

EKOLOgICKá SEKCE ČESKé KřESťAN-
SKé AKADEMIE zve na úterý 12. pro-
since 2017 od 17 h do kláštera
Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 49)
na adventní besídku s bilancí práce
sekce, neformálním popovídáním,
promítáním fotografií z cest a před-
vánočním pohoštěním.

JNe

inzerce

Závěrečná kapitola Písně písní překvapuje zvoláním: „Ó bys byl jako
bratr můj …“ (8,1), bez studu, s jasným, radostným každodenním
vyznáváním Boha, s modlitbou na rtech a bez ostychu! Jenže z naší stra-
ny zní často výčitka vůči Bohu: Proč nejsi Bože méně nápadný? Ty jsi
vstoupil ve svém Synu do tohoto světa nepohody, lidské zloby a nená-
visti a prošel jsi jím jako nenápadný, přesto však velmi odlišný, nápad-
ný svou láskou, trpělivostí, laskavostí, pochopením potřeb druhých a
službou. Stal ses naším bratrem navzdory naší nestálosti a neochoty se
k tobě přihlásit. Chceme si žít po svém, volat k tobě, jen když potřebu-
jeme, mít Boha po ruce v případě potřeby k prosazení svých představ a
plánů. Jenže ty nás voláš k opravdovosti víry a života z víry, k závaz-
nosti svých rozhodnutí! Ó, bys byl vpravdě náš bratr a my mohli stát
vedle tebe vždycky s horoucím srdcem, s vyznáním svým životem! Kéž
bychom se vždycky uměli postavit na Kristovu stranu vahou celé své
existence! Tak by potom stál bratr vedle bratra ve vší hloubce a oprav-
dovosti a platilo by slovo z Písně písní: „Vedla bych tě …!“ (8,2) To je
nabídka Boží pomoci. Díky za ni. Jenže my se nechceme nechat ničím a
nikým svazovat, ovlivňovat, jen svými chtíči a „starým nepřítelem“.
Nechceme se nechat vést ani řídit, natož jemným mužem plným lásky,
křehkým a v tomto světě tak zranitelným Kristem. Zkoušíme to sami se
svým pyšným „já“, které když dojde na hranu, hroutí se, volá a prosí o
pomoc. Nevedeme Boha do svých věcí! Neuvádíme Krista jako svého
bratra do svých zápasů! Uzavíráme se do sebe, jen aby nebyla dotčena
oblast našich soukromých problémů, bolestí, modliteb a našeho
duchovna. Ze strachu, aby nám všechno nezpřevracel, aby nám neudě-
lal v našich vztazích, v našem myšlení i v našich srdcích pořádek. Ale
při tom ho tolik potřebujeme! On nám přes naši vrtkavost ze své lásky
a milosrdenství nabízí, že nás bude podpírat a dávat novou sílu!

Pokračování příště
Pavel Rybín

Vážení čtenáři,
vy, kteří nás čtete a odebíráte delší dobu, můžete potvrdit, že se sna-
žíme nabízet náš časopis stále za stejnou cenu. Přitom nemáme jiné
příjmy než předplatné a vaše dary, bez kterých se při financování
tisku, distribuce, nájmu, elektřiny, plynu a našich opravdu skrom-
ných platů neobejdeme a kterých si opravdu velice vážíme. 
Naši platební bilanci se teď pokoušíme vylepšit formou sponzoringu.
Pokud by se nám podařilo sehnat na každé číslo sponzora, který by
přispěl cca 3 - 5000 Kč (podle plochy, kterou bychom mu v čísle věno-
vali), zbavilo by nás to na několik příštích let starostí.
Evangelický týdeník Kostnické jiskry vychází pravidelně více než 100
let a je tak nejstarším křesťanským časopisem. Byla by opravdu velká
škoda, kdyby už pro nedostatek financí vycházet nemohl.
Název firmy, sboru, obchodu... budeme uvádět vždy na stejném
místě - na této straně. Stručný popis činnosti nebo produktu můžeme
sami podle vašich podkladů zpracovat.
Věříme, že nás v této aktivitě podpoříte.

Vaše redakce
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