
JAk se sluší A pAtří
efeZským 5,1-8

Jistý typ lidí mě od dětství fascinuje
vytrvalostí v  napomínání. V napo-
mínání vlastních i nevlastních dětí a
leckdy i jejich rodičů. Oni  prostě ví,
co se sluší a co ne. Sluší se děkovat,
zdravit, prosit a omluvit se. Nesluší
se křičet a hulákat, protahovat se,
pobíhat a skákat.
Záhadná je především sebejistota

těchto imperativů. Jak si mohou
zdvižené obočí a pokrčené čelo být
jisté, že košile ve shromáždění patří
do kalhot? Jedná se o tajné učení,
smysl pro věc, instinkt nebo o spole-
čenský úzus? Zdůvodnění v tako-
vou chvíli obvykle nehraje velkou
roli a už vůbec nemá smysl pokou-
šet se bránit logickou argumentací.
Tak to prostě je.
Oko puberťáka v našem textu vidí
právě takového člověka. Tohle se
sluší, nedělej, nesmíš. Okamžitě se
dostavuje alergická reakce. Vše, co
je napsáno okolo, se stává lacině líbi-
vou omáčkou, do které se balí mora-
listické hořekování.
Autor listu své „πρέπει“ (sluší se,
hodí se) používá ovšem uvážlivěji a
té omáčce je dobře věnovat pozor-
nost. Pisatelovo drzé sebevědomí
totiž není svévolí, ale vyrůstá z víry
ve vzkříšeného Krista. Toto „tajné“
učení,  proměnilo jeho instinkty a
změnilo nazírání na společenské
hodnoty. Nyní se vidí jako milované
dítě, jako ten, za koho se Kristus 
z lásky sám vydal, a jako ten, kdo
má zaslíbené dědictví v Božím krá-
lovství. Jen proto si troufne nazvat
se svatým a jen toto nyní udává, co
se patří.

Jak se takový nový život projevuje?
Co se k němu hodí? Co mu sluší?
To, co dostal, dává dál. Žije v lásce a
napodobuje (CEP překládá následu-
je) Boha, kterého v Ježíši poznal.
V našem úryvku je jmenováno ně-
kolik věcí, které se s takovým no-
vým životem vylučují. Efezští zahý-
bali svým manželkám a manželům,
milovali se s milenci a milenkami,
vůbec žili sexuálně volně, byli lako-
mí a vedli oplzlé řeči.
Pokud efezští chtěli napodobovat
Boha, tak leda nějakou modlu. Milo-
vání, pocházející od pravého Boha,
je totiž plností lásky, která vede i 
k plnosti lidství. Proto zasahuje i ce-
lého člověka, jeho milování, rodinu,
vztahy, tělo, peněženku i pusu.
Toto nové „jak se sluší“ si musí být
vědomo toho, z čeho vyrůstá. Musí
vědět, proč zvedá obočí a krčí čelo.
Pokud to bude vědět, nebude se
krabatit a nebude peskovat své oko-
lí pro nic za nic.
Napodobujme tedy Boha jako milo-
vané děti, a žijme v lásce, jako i Kris-
tus miloval nás a vydal sám sebe za
nás jako dar a oběť Bohu v příjem-
nou vůni.

Jan Macek
vikář sboru CB Praha - Smíchov
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poselství k neděli oculi

Středem biblického poselství je od-
puštění a spása, avšak jejich před-
pokladem je poznání hříchu.  Hřích
však není něco morálního, ale je to
stav, kdy člověk potřebuje odpuště-
ní a spásu. Co je hřích, se dovídáme
z Nového zákona, neboť starozá-
konní mýtické vyprávění v Genesis
3 o hadu svůdci nedokázalo ovliv-
nit učení církve o hříchu.
Nezapomeňme, že teologové záhy
přijali k biblickému svědectví zá-
kladní přístup, který žádá, aby
Kristus byl základem každé dog-
matické myšlenky.  Pro nás, lid círk-

ve, to znamená, že se musíme osvo-
bodit od starozákonního příběhu o
pádu (Genesis 3) pokud jde o
poznání hříchu a pádu. Neopouš-
tíme ovšem vědomí, že jen lidstvo
ve stavu pádu poznává potřebu
vykupitele.
Ve Starém zákoně není příběh o pá-
du člověka zopakován. A v Novém
zákoně je zmíněn jen dvakrát, a to 
v Ř 5,12 a v 1 Tm 2,14, avšak v celé
Bibli je nespočet míst, kde je hřích
určen jako defekt a vzpoura proti
Bohu. Řečtí filosofové naproti tomu
učí, že pramenem zla je naše smysl-

nost, instinkty ochromují duchovní
vůli. Základní vinu má naše konsti-
tuce, slepená z ducha a přirozenos-
ti. Duch je odpovědný, že se lépe
nebrání přirozeným podnětům a
neovládne je. Zlo v jejich smyslu by-
chom tedy označili slovy „ještě ne“,
ještě neovládnuté duchem.
Bible naopak mluví o tom, co „už
není“. Hřích není něco prvotního,
ví, že přichází až potom, co Bůh
určil člověku hranice a on je překro-
čil. Však takto proroci vytýkali lidu:

opustili jste svého Boha, porušili

hřích je vzpoura

Dokončení na str. 2

Čtenáři románu Anne-Marie O’Con-
nor Dáma ve zlatém i podle něj
natočeného filmu se stali svědky
pátrání po osudu mimořádného
obrazu Gustava Klimta i osudu lidí
s ním spojených. Na pozoruhod-
ném obraze, v kontrastu k nádherné
ženě, vidíme v její ruce hlavu Ho-
loferna. Připomeňme, že šlo o ne-
skutečně odvážnou židovku, která
se podle deuterokanonické knihy
měla úskočně dostat k vojevůdci
vojska, jež mělo být záhubou Izrae-
le. A Judit neváhala opilého Holo-
ferna bodnout dvakrát do krku a
poté mu utnout hlavu. Svým způso-
bem jakoby šlo o duplicitu děje,
popsaného v biblické knize Soud-
ců. Tam zase Jáel probodla stano-
vým kolíkem spánky vojevůdce
Sísery.
Klimtův obraz vytvořený kolem
roku 1904 měl pohnutou historii.
Sbírka Klimtových obrazů byla po
anšlusu Rakouska nacisty zabavena
a přemístěna do rakouské národní
galerie. Dáma ve zlatém je k vidění ve vídeňském Belvederu podnes. Část
rodiny vlastníků zemřela při nacistickém běsnění, z přeživších zůstala
dědičkou nároku na obrazy Maria Altmannová (18. února 1916, Vídeň,
Rakousko – 7. února 2011, Beverly Hills). Až v samém finále svého života
se pustila do zápasu o dědictví, když Rakousko odmítalo její restituční
nároky a s pochopením a pomocí se nedočkala ani v USA. Až poté, co se
jejího případu ujal mladý, zprvu podceňovaný právník Randy Schönberg
a po vypjaté čtyřleté soudní kauze se mu podařilo majetek vysoudit a vrá-
tit jí jako pravoplatné majitelce. Ta se netajila hořkostí vůči rakouskému,
poválečnému jednání a nesmířila se s laciným postojem vůči nacismu:
„Teď říkají, že Rakousko bylo obětí nacistů. Věřte mi, nebylo. Ženy háze-
ly na vojáky květy, zvony na kostelech vyzváněly. Vítali je s otevřenou
náručí.“ 
Stojí ještě za zmínku, že Klimt vytvořil několik variací obrazu. Jeden 
z nich s dobře doloženou dokumentací je v Ostravě. Zmíněná kniha i film
atmosféru událostí po anšlusu Rakouska i doby nedávné ztvárnily zdaři-
le. A stojí zato se i dnes na čarokrásné obrazy podívat.

Jan Kašper

Zlatý obraz, dobrý film

(Stále upínám své oči k Hospodinu)

Aktuálně: nová duchovná operA k 500. výročiu reformácie – hrAd prepevný

Slovenský hudobný skladateľ Víťazoslav
Kubička pripravuje k blížiacemu sa 500. výročiu
Reformácie novú duchovnú operu s názvom
Hrad prepevný – venovanú osobnosti Martina
Luthera s akcentom na Kristovo posolstvo ľud-
stvu. 
V hlavných úlohách sa predstavia: Marianna
Gelenekyová, Andrea Hulecová, Roman Krško a
Peter Šubert. Spoluúčinkovať bude Dievčenský
spevácky zbor Rozhlasu a televízie Slovenska,
miešaný spevácky zbor ANIMA CANTANDA
a Spevokol cirkevného zboru ECAV Kežmarok.
Hudobného naštudovania sa ujme dirigent Adrián Kokoš. Re-
žisérom bude Michal Babiak. 
Na príprave opery sa podieľa aj evanjelický farár Roman
Porubän, ktorý vedie Spevokol cirkevného zboru ECAV Kež-
marok. Prvé predstavenia sa budú konať v artikulárnom kosto-
le v Kežmarku, ako aj v Prešove a Modre.
Slávnostná premiéra opery Hrad prepevný sa bude konať v his-

torickej budove Slovenského národného divad-
la v Bratislave v deň výročia Reformácie
31.10.2017 v sprievode Symfonického orchestra
RTVS pod taktovkou dirigenta Adriána Kokoša.
Nová opera zameraná na osobnosť reformátora
vzniká desať rokov od uvedenia duchovnej
opery od Víťazoslava Kubičku s názvom Martin
Luther. Pripomeňme, že pôvodná slovenská
opera Martin Luther mala premiéru 22.mája
2005 vo Veľkom evanjelickom kostole v Brati-
slave a počas 19 predstavení ju videlo asi 14 000
divákov, a to na Slovensku, ako aj v Českej

republike.
Na všetky predstavenia novej duchovnej opery Hrad prepevný
srdečne pozývame!

Eva Bachletová
Bližšie informácie: 
Víťazoslav Kubička, vitokubicka@gmail.com, 0907 287 603
Na fotografii Andrea Hulecová



jste smlouvu, odešli jste od něho,
abyste sloužili baalům. 
Stejným způsobem mluví Ježíš o hří-
chu, nazývá jej vzdálením, vzpou-
rou, mladší syn opouští svého otce,
ukazuje mu záda, chce žít po svém.
Zlí vinaři si počínají jako vzbouřen-
ci. Přečtěte si celý ten skandální pří-
běh u L 20,9-16: vinaři zbijí a vyže-
nou služebníka, který přišel, aby ve
jménu majitele vinice vzal její výnos.
Třikrát se opakuje totéž. A když pán
vinice poslal svého milovaného
syna, domluvili se mezi sebou a
syna vyvlekli ven z vinice a zabili.
Izrael rozuměl takovému kázání,
byl si vědom, že je první na řadě.
Jeho proroci ho nijak nešetřili. Na-
opak, připomínali mu jeho vyvole-
nost, aby jeho neposlušnost a zrada
tím víc křičely. Čtete-li prorocká

kázání, třeba u Izajáše nebo Jere-
miáše, máte pocit, že hřích vzpoury
je záležitost Izraele. A je to tak
správně: nelze přehlédnout rozdíl
mezi údělem vyvoleného Izraele a
všech ostatních národů. Odpověd-
nost těchto národů před Bohem je
menší, protože nemohly Boha a
jeho vůli poznat tak důkladně jako
Izrael.
Apoštol Pavel, který se tímto rozdí-
lem obírá v Ř 1,19, trvá nicméně na
odpovědnosti všech národů před
Bohem, neboť všechny mohly po-
znat věčnou moc a božství Boha – a
jsou tedy bez výmluvy. Český ná-
rod je mezi těmi, kteří jsou bez
výmluvy, při pohledu na lidi Iz-
raele, na jejich způsoby, jimiž vy-
jadřují svou náboženskou jinakost,
řekne si s jistým zadostiučiněním,
že podobné známky nějaké jina-

kosti nenosí. Čech je rád, že je jen
obyčejný občan. Apoštol mu tuto
snahu, žít bez odlišení, nemít nic na
sobě ani při sobě, čím by se prozra-
dil, kdo je a kam směřuje  neschva-
luje. Nechává však na každém věří-
cím křesťanu, jak svou víru projeví,
pokud ji nezapřel.
A potom bude soud. Ten vysloví
pravdu: hřích není podmíněn lid-
skou smyslností ani slabostí ducha,
není „ještě ne“, ale „už ne“. Naplno
řečeno, člověk nejde k lepšímu, ale
už spěje k horšímu. Hřích je vzpou-
rou proti Bohu. Je odporem, revol-
tou, nechť si každý hříšník uvědo-
mí, jak vážné je jeho postavení.

Josef Veselý

2 KJ-ET

Z církví doma i ve světě
medAile vděčnosti pro frAntiškA rAdkovského
Medaili vděčnosti převzal  v pondělí 20. února z rukou synodní rady
Českobratrské církve evangelické emeritní biskup Římskokatolické
plzeňské diecéze František Radkovský. Synodní rada chce tímto kro-
kem vyjádřit uznání za jeho službu. Váží si dlouholeté výborné spolu-
práce a utváření vstřícných ekumenických vztahů.  
František Radkovský se narodil v roce 1939 v Třešti u Jihlavy. Vystudo-
val Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Po absolvování
základní vojenské služby pracoval jako matematický statistik. V roce
1966 nastoupil do kněžského semináře a začal studovat na Cyrilome-
todějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal 
v roce 1970 (působil v Mariánských a Františkových Lázních), biskup-
ské v roce 1990. Biskupem plzeňské diecéze byl od jejího zřízení v roce
1993 do 12. února 2016. 
Medaile vděčnosti je výjimečné ocenění, které uděluje synodní rada
Českobratrské církve evangelické od roku 2010 jako výraz uznání. 

Kontakt: Jana Vondrová (mluvčí ČCE): vondrova@e-cirkev.cz

v létě ZAčnou vykopávky v Abú Goš. 
podle bible Zde bylA ArchA úmluvy
Tým izraelských a francouzských archeologů začne v srpnu pod vedením
profesora Israela Finkelsteina s vykopávkami v arabské vesnici Abú Goš.
Místo bylo na základě staršího arabského názvu – Karját al-‘Ináb – ztotož-
něno s biblickým Kirjat Jearim. Právě v tomto místě, zmiňovaném v Bibli
více než desetkrát, měla stát přibližně dvě desetiletí Archa úmluvy. Podle
zmínek v Knize Jozue, kde je pojmenováno Kirjat Ba’al, Ba’ala či Ba’alej
Jehuda mohlo jít o starší posvátné místo, zasvěcené kananejskému božstvu
Ba’alovi. To by odpovídalo známému pravidlu „posvátné jednou – posvát-
né navždycky“.V římském období zde sídlila X. římská legie Fretensis.
Byzantinci tu v 5. století postavili chrám, roku 1141 zde založili další kostel
křižáci (řád Špitálníků) a roku 1924 zde Francouzi postavili Chrám Panny
Marie od Archy úmluvy. Vykopávky se však zaměří na dobu železnou,
období ztotožňovaném podle Bible s vládou krále Davida, a tedy i umístě-
ním Archy v Kirjat Jearim a jejím přenesení do Jeruzaléma. „Je to jedno 
z mála důležitých míst v Judsku, kde dosud neproběhl systematický arche-
ologický výzkum,“ řekl k tomu Finkelstein. Vykopávky tak mohou přinést
zásadní informace i k otázkám týkajícím se právě Jeruzaléma.

Křesťan dnes

Arcibiskup irbílu: neZmeškAt čAs návrAtu
Křesťané mohou znovu ztratit své vesnice a města na Ninivské planině,
pokud jim nepomůžeme v návratu domů – varuje arcibiskup Bashar
Warda. Jako chaldejský ordinář Irbílu zná situaci vysídlených křesťanů lépe
než kdokoliv jiný. Právě v jeho arcidiecézi se totiž shromáždila největší sku-
pina křesťanských uprchlíků. Nyní všichni s nadějí hledí na ofenzívu irác-
kých vojsk. Pokud se jim podaří porazit Islámský stát v Iráku, přijde čas
návratu k normalitě, který se nesmí zmeškat. Uprchlíkům je potřeba pomo-
ci v návratu do domovů, zdůrazňuje arcibiskup Warda: „Pokud se nezasadí-
me o to, aby se křesťané rozhodli k návratu, a nezajistíme jim nezbytné životní pod-
mínky, opustí Irák další velká vlna uprchlíků. Rodiny potřebují dostat pomoc, jakou
si zaslouží. Problém ovšem spočívá v tom, že vládě v Bagdádu na tom nezáleží.
Nedělá nic proto, aby přesvědčila křesťany k setrvání v zemi a zajistila jim bezpeč-
nost. Je nutné si uvědomit, že máme co do činění s marginalizací křesťanů a jezídů.
Všichni mluví pouze o boji s Islámským státem. Nesmíme přitom ale zapomínat na
další potřeby našich lidí.“
Arcibiskup Warda dodal, že chápe obavy Evropanů z přílivu migrantů,
jejichž integrace je téměř nemožná. Uznal také, že hrozby Islámského státu
na adresu evropských zemí jsou velmi vážné. Nejlepší věc, jakou mohou -
podle chaldejského arcibiskupa Irbílu - západní země udělat, je předcházet
dalším vlnám migrace prostřednictvím pomoci uprchlíkům, kteří zůstali na
Blízkém východě, a vyvíjet na jednotlivé vlády nátlak, aby respektovaly
základní práva všech obyvatel.

RaVat

hřích je vzpoura

„Marně rozžíháme svá světla do noci v
bouři: kříži blesků je přetíná pravda.“,
napsal v básni Se smrtí hovoří spící
Otokar Březina. V nekonečných dis-
kuzích o podobách ekumenického
symbolu se Kristův kříž jeví jako ně-
co zcela přirozeného. Jenže realita je
jiná. Ne pro každého je obraz umíra-
jícího Ježíše na kříži tím, co tvoří
podstatu jeho spirituální orientace.
Někdo preferuje mariánské symbo-
ly, někdo víno, vodu, kalich či chléb.
Snad ani ve velké říši buddhistické-
ho krále Ašóky, jenž byl pověstný
svou stavitelskou a misijní pílí, by-
chom nenašli víc náboženských
symbolů, než jaké nabízí fenomén
křesťanského kříže. I když se sym-
bolické protnutí vertikály s horizon-
tálou objevuje v náboženských ději-
nách celého světa a i když na kříži
umíralo nekonečné množství lidí,
jen na jednom z křížů zemřel Boží
syn, Ježíš Nazaretský.
KŘíŽ JE
Inflace kříže v této době je ohromná.
Najdeme jej všude. V heraldických
figurách, na vlajkách států, v geo-
metrii, matematice, abecedě, v jízd-
ních řádech, a dokonce i na doprav-
ních značkách. Kříž táhne i rozrušu-
je, prodává i slouží. Je znamením
odporu proti moci i posledním úto-
čištěm pro lidi zbolavělé beznadějí.
Viděl jsem klečet před křížem člově-
ka, jenž ve svém životě všechno pro-
hrál. Padl u paty dvou zkřížených
ráhen na kolena a plakal, aby tam
zase všechno našel. Našel? Pro ně-
koho je kříž pohoršením, pro něko-
ho zas útěchou. Někdo dává před-
nost jen samotnému prostému kříži,
někdo krucifixu, jiný zas ve svém
životě místo pro kříž nenajde vůbec.
Následuje Krista vzkříšeného na
cestě do Emaus, nebo se obrací ke
Kristu putujícímu či sedícímu po
pravici Boží. Tisíceré umělecké for-
my a díla učinily z kříže globální
konstantu vizuálního světa, kterou
nelze minout. Kříž nosí na prsou
asketa chodící v otrhaném hábitu,
kulaťoučký pastýř a paradoxně i ten,
kdo si vůči křesťanství a církvím
udržuje – a často právem – určitou
distanci. Pro někoho je kříž talisma-
nem, jinému tvoří osu celého stvoře-
ní. Jsou místa na světě, kde se lidé
dobrovolně přibíjejí na kříž, aby
Bohu dokázali svoji věrnost. A obje-
vují se případy, kdy jsou lidé zase

křižováni za to, že se nepodrobili ně-
které ze šílených pseudonábožen-
ských ideologií. Všechno se jednou
někde protne. Dokonce i dvě rovno-
běžky v nekonečnu... A právě v tom-
to nekonečnu, ve věčnosti trvalého
staň se, která je součástí naší pozem-
ské existence, máme svoji naději.
Máme?
KŘíŽ V LIDSKýCH RUKáCH
Sám razím, co se týče symbolů, cestu
duchovního minimalismu. Ne od-
jakživa. Ta cesta byla dlouhá. V ba-
rokní krajině této země je kříž příto-
men jako jemné předivo. Minout ho
fyzicky je skoro nemožné. Je všude.
Míjet ho duchovně je velmi jedno-
duché, zatímco ho objevit a přijmout
snadné není. Složité katolicko-refor-
mační dějiny v tom člověku moc ne-
pomáhají. Kříž býval beranidlem,
jímž se jedni (ti, nebo oni) vlamovali
do cizích dveří a brali si, co jim ne-
patřilo. A tahle zkušenost v nás i po
tolika letech nějak zůstává. Trochu
tvrdosti, trochu nátlaku, trochu
představ o trestajícím Bohu, který
člověku jeho neúctu k symbolům
jednou pěkně spočítá... Zdá se mi, že
tam, kde se symboly nešetří a kde
jimi prostor přetéká, bývá nějak víc
smutku, askeze, bolesti, nejasností,
ustrašenosti, nátlaků, zranění, pověr
a všelijakých duchovních zauzlení.
Vždyť i nemoc, a svým způsobem
tedy kříž, bývá ještě někým spojová-
na s hříchem a trestem. Nevěříš,
vzpíráš se, hřešíš – zaplatíš. Jenomže
kříž odkazuje k životu. Není mstivý.
Bůh na kříži i v čase před křížem je
láska. Možná ale máte jinou zkuše-
nost.
JEDINOST JEDINEČNéHO
Tam, kde je přesymbolizováno,
spatřuji cosi jako křesťanské šaman-
ství. Jako by se člověk chtěl v tom
lesu symbolů schovat. Jenže před
Bohem se schovat nedá. Jádro Ježí-
šova učení je jinde a abundance
symbolů a obřadů připomíná v jis-
tém ohledu spíš mýtus. Dokonale
opakuji rituál, abych tak jako mýtič-
tí hrdinové přežil. Bůh je ale víc. Je
opakem mýtu. Je sám život. Nevolá
k zrcadlovému napodobování a
opakování, nýbrž ke svobodnému
následování. „Kdo chce jít se mnou...“
(Mk 8,34) Tam, kde slovo říká něco
vážného, stačí mi jedno. Tam kde
znamení odkazuje k nějakému smy-
slu, vystačím si s jedním. V posvátné

prázdnotě mě zaujme drobný, sotva
viditelný kontrapunkt – paprsek
slunce, ticho nebo vůně. Když milu-
ji, miluji jednu ženu. Když čtu, čtu
jednu knihu. Když fotím, hledám
vlastně cosi jako okamžik v neko-
nečnu a v něm malý bod. A podob-
ně to mám i s křížem. Nepotřebuji
být obklopen symboly toho, komu
jsem kdysi uvěřil a věřím. Intimita
mojí duchovnosti je rámovaná dob-
rovolnou skromností. A tak je to i 
s teologií a estetikou kříže. Kříž má,
jak by řekla filosofka Edita Steinová,
svoji vědu. Jeho teze jsou věčné. Jeho
antiteze občerstvující. Jeho přednáš-
ky nekonečné. Jenže i věda o kříži,
na němž zemřel Spasitel světa, musí
vést k radosti a uzdravení. Řečeno 
s Friedrichem Nietzschem, jenž pro
nás všechny otřásal křesťanstvím 
i jeho nejvlastnějším symbolem a
pravdami, teologie kříže může být la
gaya scienza – die fröhliche Wissen-
schaft – radostná věda. Radost z jeho
Vtělení, radost z jeho života a práce,
radost z jeho překročení hranice
smrti.
Připomínám si při této příležitosti 
v českém teologickém prostoru jed-
nu dosud výjimečnou knihu. Jedná
se o monografii protestantského teo-
loga Jakuba S. Trojana Ježíšův pří-
běh – výzva pro nás, kterou kdysi
vydalo nakladatelství Oikúmené a
která je nyní dostupná i v elektronic-
ké podobě. Ve své rozsáhlé práci
Trojan interpretuje a promýšlí různé
teologické postoje teologie kříže.
Hlavní část se týká teologické tradi-
ce 20. století, české i zahraniční.
Setkáme se tu s Josefem L. Hromád-
kou a jeho pojetím kříže, se zvěstí
kříže J. B. Součka, s christologickými
exegezemi Petra Pokorného i úvaha-
mi biblisty Jana Hellera. Z evrop-
ských bohoslovců vybírá Trojan
Karla Bartha, Wolfharta Pannen-
berga, Hendrika Berkhofa, Jürgena
Moltmanna, Rudolfa Bultmanna,
Friedricha Gogartena, Eberharda
Jüngela a Gerharda Ebelinga. Je tu
ale i kříž Ricouerův, Lochmanův,
Sölleové nebo Kasperův.
REFLExE JAKUBA S. TROJANA
„Všechny křesťanské konfese“, píše
Trojan, „považují smrt Ježíše Krista na
kříži za základní datum víry.“ Důle-
žitým motivem jeho úvah je však
rehabilitace pozemského Ježíšova

Život tkví v životě

V České republice od r. 2004 prakticky existují dvě větve zastoupení
tohoto řádu, orleánská a maltsko-pařížská obedience. Jmenovaný pan
Petr J. Řehoř, který podporuje obnovu Mariánského sloupu na Staro-
městském náměstí, je kancléřem Českého velkopřevorství orleánské
obedience Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.
Jejím velmistrem je Jan Dobrzenský z Dobrzenicz. Toto společenství
se mimo jiné prezentuje jako mezinárodní katolický rytířský řád pod
ochranou královského domu Francie. 
Kromě Českého velkopřevorství a to jsem chtěl ve vztahu k článku 
v ET-KJ 6/2017 upřesnit, působí v České republice ještě samostatná
jurisdikce maltské obedience zmíněného řádu, tzv. Český velkobaili-
vik, v jehož čele stojí velkopřevor dr. Ludvík Belcredi, kancléřem je
Ing. Ondřej Farka. V tomto případě se jedná o nefundamentalisticky
a ekumenicky otevřené společenství. Nicméně obě tyto obedience, i
když v historii velmi  úctyhodného řádu, na území České republiky
spolu nespolupracují a nerespektují se.
Otázkou však nadále zůstává, která z těch dvou stran volí raději cestu
schismatu, než cestu sjednocení, která byla v březnu 2004 na generál-
ní kapitule v Torontu deklarována volbou nového velmistra sjedno-
ceného řádu Francisca de Borbon.

Dušan Ehmig, kazatel ČCE
Dvakačovice

Zpřesnění informací
o vojenském a špitálním řádu sv. lazara Jeruzalémského

Dokončení ze str. 1

nad knihou Jakuba s. trojana Ježíšův příběh - výzva pro nás

Pokračování na str. 3
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Dokončení z minulého čísla
Do galatských sborů, kde Pavel
působil, začali přicházet židovští
zvěstovatelé, kteří přinášeli do těch-
to sborů jiné evangelium a mnohé
ovlivnili. Pavel členům sborů na-
psal: „Divím se, že se tak rychle od-
vracíte k jinému evangeliu. Někteří
lidé vás zneklidňují a chtějí Kristovo
evangelium obrátit v opak. I kdyby-
chom my nebo sám anděl z nebe přišel
hlásat jiné evangelium, budiž proklet.
Znovu to opakuji:  Jestliže vám někdo
hlásá jiné evangelium, budiž proklet!“
(Ga 1,6-9) „Vy pošetilí Galatští, kdo
vás to obloudil, vždyť vám byl tak
jasně postaven před oči Ježíš Kristus
ukřižovaný… Začali jste žít z Ducha
Božího a teď spoléháte sami na sebe?“
(Ga 3,1) „Jak to, že se zase navracíte
k těm bezmocným a ubohým mocnos-

tem a chcete se jim dát znovu do
otroctví? Dodržujete ustanovení pro
dny a měsíce, období a roky! Bojím 
se, aby úsilí, které jsem vám vě-
noval, nebylo nakonec nadarmo.“
(Ga 4,9-10) Pavel nemohl souhlasit
s falešným evangeliem a velmi
radikálně je odmítl. Tolerovat fa-
lešné evangelium by znamenalo
souhlasit s hroznou duchovní in-
fekcí.
V dopisech sedmi sborům v Malé
Asii ukazuje Pán Ježíš, co je příčinou
šíření duchovní a mravní nákazy 
v Církvi. Tak, jak není možné tolero-
vat viry a bakterie v těle člověka, tak

není možné tolerovat duchovní viry
a bakterie hříchu v těle Církve.
Sboru v Efezu píše: „Mám proti tobě,
že už nemáš takovou lásku jako na
počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl,
navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu
na tebe!“ (Zj 2,4)
Sboru v Pergamu píše: „Mám proti
tobě, že máš u sebe zastánce učení
Balaámova…který učil svádět syny
Izraele, aby se účastnili modlářských
hostin a smilnili. Proto se obrať… přijdu
a budu s nimi bojovat mečem svých
úst.“ (Zj 2,14)
Sboru v Thyatirech píše: „Mám proti
tobě, že trpíš ženu Jezábel, která svádí
moje služebníky ke smilstvu a k účasti
na modlářských hostinách…. Sešlu na
ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu
ty, kdo s ní cizoloží.“ (Zj 2,20)
Sboru v Sardách píše: „Podle jména
jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a čiň
pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako
přichází zloděj.“ (Zj 3,2)
Sboru v Laodikeji píše: „Vím o tvých
skutcích; nejsi studený ani horký. Ale že
jsi vlažný, vyplivnu tě ze svých úst..Jsi
ubohý, slepý a nahý.Vzpamatuj se tedy
a čiň pokání.“ (Zj 3,15)
Kristova přísnost a rozhodnost vyjá-
dřena v těchto slovech je důkazem,
jak mu velice záleží na tom, aby
křesťané žili kvalitním, duchovně a
mravně zdravým životem, aby bděli
a rozhodně odmítali všechny viry
hříchu a bojovali dobrý boj víry,
proti veškerému duchovnímu a

mravnímu zlu. Je to zápas o zacho-
vání svatosti a věrnosti na cestě do
Božího království. Žádná tolerance 
s duchovními viry hříchů nemá
místo v životě člověka, který násle-
duje Krista. Kristus, který si nás
zamiloval a velmi mu záleží na
našem duchovním zdraví a na
opravdové kvalitě našeho života,
dává nám každý den své Slovo,
které je zdrojem duchovního zdraví.
Dává nám také rady, co máme dělat,
aby duchovní a mravní viry hříchu
nezničily náš osobní život, naše
vztahy, kvalitu našeho zemského ži-
vota a jasnou perspektivu do bu-
doucnosti a jistotu věčného života 
v Božím království. Je velmi důleži-
té, abychom brali vážně všechna
Kristova zaslíbení i varování. „Já
jsem světlo světa; kdo mne následuje,
nebude chodit ve tmě, ale bude mít svět-
lo života.“ (J 8,12) „Amen, amen, pra-
vím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu,
který mě poslal, má život věčný a nepod-
léhá soudu, ale přešel již ze smrti do
života.“ (J 5,24) „A nevstoupí tam nic
nesvatého, ani ten, kdo se rouhá a lže,
nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Berán-
kově knize života.“ (Zj 21,27) „Blaze je
těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají
je.“ (L 11,28) Pro každého křesťana
platí Kristova slova: „Buď věrný až
na smrt, a dám ti vítězný věnec živo-
ta.“ (Zj 2,10) 

Stanislav Kaczmarczyk
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Je bible boŽím slovem?
Reakce na článek Petra Kulíka: „Písmo tedy není Boží Slovo? A navíc o
Bohu lže?“ z čísla 6/2017
Můj kolega a milý přítel Petr Kulík ve svém polemickém článku, pojatém
jako dopis prof. Říčanovi, vehementně argumentuje ve prospěch pojímání
Bible jako Slova Božího. Argumentuje tím, co píše apoštol Pavel: „Veškeré
Písmo pochází z Božího Ducha…“ (2 Tm 3,16n). Znamená toto apoštolovo vy-
hlášení, že Bible je automaticky Božím Slovem? Když se blíže podíváme na
význam slova theopneustos (Bohem vdechnuté, inspirované), které se nachá-
zí v rámci Bible jen na tomto místě, zjistíme, že v helenistickém světě ozna-
čovalo např. sny, které pochází od božstev na rozdíl od těch snů, které jsou
„přirozené“. Ve vztahu k literatuře toto označení znamenalo rozpoznání
božského vnuknutí u těch autorů, kteří psali s entuziasmem a jejichž díla
byla nahlížena jako inspirativní. Ovšem např. dochovaná diskuze o vztahu
původních věšteb k jejich zápisu ukazuje, jak moc byl tento zápis považo-
ván za něco sekundárního, co inspiraci umenšuje až i zcela ruší. Proto je u
apoštola Pavla nápadné, že je to právě Písmo, které je Bohem inspirované,
ne jen nějaký původní Boží výrok. Znamená to však, že když Bůh určité
texty inspiroval, že jsou tyto texty bez dalšího, vždy a za všech okolností,
Božím Slovem? 
Osobně je mně bližší pojetí, které skrze tyto texty očekává a hledá Boží oslo-
vení. Autorita těchto textů spočívá pro mě v tom, že si je Bůh používá. 
Z toho plyne také to, že si je použít nemusí a ony pro danou chvíli pro-
mlouvat jako Boží Slovo nebudou. „Vždyť „Boží slovo je živé, mocné a ostřejší
než jakýkoli dvousečný meč…“ (Žd 4,12). Bible v sobě jistě má tento mečovitý
potenciál, ovšem může být také „literou, která zabíjí“ (2 K 3,6). Pozoruhodné
je, že touto literou, která zabíjí, je podle následujícího verše Desatero (smlou-
va literami vytesaná do kamene). Tedy ne nějaký z dnešního hlediska etic-
ky problematický text o vyvražďování obyvatel Jericha, ale to, co považuje-
me za jádro biblické etiky. 
Pokud budeme trvat na tom, že Písmo je Božím Slovem, musíme doříct, co
to vlastně znamená. V jakém smyslu jsou např. xenofobní názory, které měli
starověcí Izraelci na své sousedy, Božím Slovem? Konkrétně např. toto žal-
mové blahoslavenství: „Záhubě propadlá babylónská dcero, blaze tomu,
kdo ti odplatí za skutky spáchané na nás. Blaze tomu, kdo tvá nemluvňata
uchopí a roztříští o skálu.“ (Ž 137,8-9). V jakém smyslu je blahoslavení těch,
kdo mají brutálně zabíjet děti nepřátel, Božím Slovem?
Souhlasím s apoštolem Pavlem, že veškeré Písmo je dobré k učení…, ale to
neznamená, že každý biblický text je vhodný k vyučování dětí. Některé
texty bych raději nechal až pro vyučování dospělých, protože vyžadují více
objasňování, než kolik lze zprostředkovat dětem. A proto, když prof. Říčan
doporučuje učitelce „nedělky“: „Jericho prostě neuč!“, tak mně to přijde jako
moudré rozlišování učební látky s ohledem na věk recipientů. 
Závěrem dodávám, že jsem rád za polemiku tohoto druhu, protože může
přispět k našemu porozumění tomu, čím je Bible a jak s ní správně zacházet.

Lukáš Klíma, farář FS ČCE v Proseči

čím Je nám bible?
Milý bratře faráři Petře Kulíku, když mě manželka upozornila na Váš článek „Písmo
tedy není Boží Slovo?“ (ET-KJ, č. 6) hned jsem si na internetu pustil Vaše kázání.
Potěšilo mě. Myslím, že by mi bylo dobře pod Vaší kazatelnou!
Mrzí mě, že se docela neshodujeme v pohledu na Bibli. „Slovo Boží“ opravdu není
totéž co „Písmo svaté“. Je to tak, že jsou v naší církvi – mezi duchovními i mezi řado-
vými členy – liberálové i fundamentalisté (i když ne vždy tak rozhodní jako Vy). Je
správné, že spolu diskutujeme, někdy je dobře vyjadřovat názory naplno a projevit
nesouhlas třeba i docela ostře. Já s Vámi v mnohém souhlasím, zvláště v tom, že si z
Bible nesmíme vybírat, jak se nám zamane!! Ano, je třeba číst ji ve společenství, s
modlitbou a s pokorným rozjímáním, pokud možno pod vedením těch, kteří se její-
mu výkladu věnují celý život. V osobním rozhovoru by se možná ukázalo, že v pod-
statných věcech se naše názory liší méně, než by se zdálo na první pohled.
Kdybych to k Vám neměl z Pelhřimova tak daleko (už se mi špatně cestuje), navrhl
bych, abychom si spolu klekli, poděkovali Pánu Bohu za tu skvělou knihu a poprosi-
li ho, aby k nám skrze ni mluvil on sám.S přáním radosti a pokoje 

Pavel Říčan, evangelík ze sboru v Moravči

života. Nejde mu o to upozaďovat
Ježíšovu výkupnou smrt na kříži, ale
nemůže se, na pozadí dějin christo-
logického, antropologického a ekle-
ziologického tázání neptat: „Je kříž
jádrem křesťanské zvěsti?“ Sám Trojan
nabízí patero východisek k teologii
kříže, a to předně v reflexi Podo-
benství o zlých vinařích (Marek
12,1‒12). Jeho úvahy jsou i dnes
aktuální a živé, a to tím spíš, že se
nejen v katolickém prostředí dostá-
vají do popředí ty podoby zbožnosti
a kultu, které na lidský život nahlí-
žejí výhradně skrze oběť a utrpení
Božího syna na kříži, a zároveň po-
pisují život a svět bridelovským
jazykem z jeho knihy Co Bůh? Člo-
věk? Člověk je puch, hlen a nic. Nic
nemá, nic nemůže, k ničemu není.
Bolest, nemoc, neúspěchy, malost,
hřích, smutek, podrobení, různé
temné síly, utrpení a smrt jako by
hrály v životě stěžejní roli. Kladné
motivy Kristova příběhu o víře,
naději, lásce a vykoupení ustupují
poněkud do pozadí. Říkám tomu
smutné křesťanství orientované na
bolest, soumrak a tmu, v němž se
paradoxně poněkud ztrácí i radost 
z toho, že se kříž bezpochyby stal
jedinečnou nadějí člověka jdoucího
ke svému konci a tento konec pře-
kračující (crux spes unica). Při své
stáži v hospicu jsem s umírajícími
poznával, že oni – trpící skutečně až
do krajnosti – hledají v duchovním
rozhovoru motivy světla, Ježíše
putujícího k lidem, Ježíše milosrdné-
ho, přátelského a laskavého. Jemu šli
vstříc celým svým životem nebo
jeho částí, do něhož utrpení patří, ale
nevyčerpává se v něm; rozhodně ne
vždy a pokaždé.
REHABILITACE ROZHODUJíCíCH
MOMENTů
Trojan se ve své teologické pouti
kříže rozhodl 1. Depotencovat Ježí-

šovu smrt na kříži. Vidí v novozá-
konním kánonu i jiné teologie Je-
žíšova příběhu. Řečeno jeho vlastní-
mi slovy: „Smrt na kříži není oním
rozhodujícím a výlučným obsahem
novozákonní zvěsti, s nímž má být
spojována spása.“ 2. Pokusil se vy-
hnout punktuálnímu pojetí kříže a
kladl důraz na celý Ježíšův pozem-
ský život, v němž se „otevírají téma-
ta, která bývají spojována výlučně 
s pašijním děním.“ 3. „Odmítl spojo-
vat s Ježíšovou smrtí zástupnou a
smírčí oběť, jakožto rozhodující dění
mezi Bohem a lidským pokolením.“
Jinými slovy to, o co v lidském živo-
tě a směřování jde, je podle Trojana
„rozprostřeno na velkou plochu Bo-
žího a lidského příběhu“. A kříž je
„jen“ jednou, třebaže důležitou, částí
Božího plánu s člověkem. 4. Navrhl,
aby se oči postmoderního křesťana,
žijícího v naprosto jiných dějinných
a kulturních okolnostech než biblic-
ký člověk, neobracely již toliko ke
kříži a události Velkého pátku, ale
aby změnily směr. Jde mu o auten-
tické „přetlumočení biblické zvěsti z
pohledu přicházející Boží budouc-
nosti“. 5. Rozhodl se nově interpre-
tovat „metafyzické představy, které
jsou spojovány s Bohem, s preexi-
stentním Kristem, s pojetím Trojice
jako komunity tří subjektů, které 
v dramatu spásy vystupují v růz-
ných rolích, jejichž komunikace je
zvlášť intenzivní právě v minulosti,
ale dnes jakoby vyhasínající a fre-
kventní už jen v liturgických úko-
nech církví.“
CO TO ZNAMENá, ŽE MUSEL TRPěT?
Kříž tedy není jen symbolem toho,
že Ježíš musel trpět. Měl by osvětlo-
vat temná místa naší přítomnosti a
ukazovat, co Ježíš žil, co říkal a co v
Božím slovu trvá a otevírá dveře při-
cházejícímu času. Jakub S. Trojan
odvážně poznamenává, že sousloví
musí trpět je třeba vykládat jinak.

Nikoliv jako „nezměnitelné Boží
rozhodnutí vydat Ježíše na smrt“.
Bůh vydává svého Syna za nás 
(Ř 8,32) v celé délce, šíři a hloubce
jeho existence. Způsob nového (sva-
tého) života se souhrnně projevuje 
v jeho vezdejším bytí, v jeho díle i 
v jeho konci. Přitakání Boží vůli
(buď vůle tvá) je aktivní a týká se jak
života, tak svobodného setrvání na
cestě (sebe)vydávání. „V tomto trva-
lém dávání sebe sama“, říká Trojan,
„je smrt zakalkulována, ale není
koncentrátem „vydávání života“.
Vůbec nejsilnějším motivem Troja-
novy obhajoby Ježíšova života jsou
slova, která by vyznavače trpitelské-
ho modu života mohla až šokovat.
„Je však třeba zabránit svatořečení
jeho smrti. Bůh měl zalíbení v Ježí-
šově životě, nikoli v jeho smrti.“ Pro
Trojana je naprosto samozřejmé, že
Ježíšova, a tedy Boží láska, se roz-
prostírá v celém jeho životě, od na-
rození přes vystoupení k poslední-
mu dni. Je synonymem jeho přátel-
ského vztahu ke světu, k lidem, 
k bližnímu i k nepřátelům. Láska
nekorunuje pouze smrt na kříži, ani
v tomto okamžiku nezačíná. Jen
stěží můžeme uvažovat, že by Kris-
tova láska na kříži byla větší než
láska jeho všedních dní. Tyhle du-
chovní kupecké počty tu neobstojí.
Autor připomíná, že se Ježíš po celý
svůj život „nevrhá bezhlavě a střem-
hlav do smrti“, nýbrž že druhým
slouží, život zachraňuje, koná zázra-
ky a ke svému konci jde bez velkých
vnějších trpitelských gest. Pomalu
připravuje učedníky na to, co se
stane, ale stejný důraz klade na to, co
se děje. Mezi tímto věčným děje se a
stane se nepanuje napětí. Oběť a
smrt na kříži tu jsou „posledním
akordem sonáty“ Ježíšova civilního,
každodenního života služby a lásky.
Na pozadí textu z Ř 8,3 Trojan expli-
kuje, že tomu není tak, že „Bůh posí-

Život tkví v životě

lá Ježíše na smrt, že ukřižování je pra-
původní záměr, který spojoval s činnos-
tí svého Syna. Úlohou Syna bylo zvítě-
zit nad hříchem, a to činil s plným nasa-
zením. O smrti není v Ř 8,3 řeč.“
KŘíŽ JAKO KŘIŽOVATKA POROZUMěNí
Tváří v tvář symbolu kříže si uvědo-
muji, proč Jakubu S. Trojanovi zále-
želo na tom, aby vyzdvihl „před-
pašijní období Ježíšova života“, 
v němž spatřuje „těžiště jeho zvěs-
ti“. V čem tedy tkví podle Trojana
podstata Ježíšova příběhu, známého
ze čtyř evangelií, o nichž TGM řekl,
„že přímo voní realitou“? Tkví 
v „Ježíšově životě, v jeho vztahu k Bohu,
k lidem je vyjádřeno vše podstatné i pro
nás, pokud jeho poselství přijmeme ja-
ko nepřeslechnutelnou výzvu.“ A tak
tam, kde při svých cestách vídám
kříž, dívám se na něj jako na křižo-
vatku čtyř směrů. Z nich ke středu
Božího bytí, a tedy tajemství, k pro-
tnutí horizontály s vertikálou, při-
chází každý, kdo hledá pravdu a

jehož životním motivem není utrpe-
ní a bolest, nýbrž sám život a láska
rozdávající se pro druhé. Bez udá-
lostí kříže by byl Boží plán spásy 
v pohledu evangelií nemyslitelný.
Spojit ale událost Vtělení a kříže jde
jen skrze život živého a v čase jed-
najícího Syna.
Kdybyste si chtěli to, co jsem nastínil
a o čem rozvažuje Jakub S. Trojan,
vizualizovat, podívejte se na sakrál-
ní stavby architektů Rudolfa Schwar-
ze, Emila Steffanna nebo Franka
Lloyda Wrighta. Pochopení posvát-
ného prostoru, jaký vytvořil Wright
v Unity Temple v Oak Park v Illi-
nois, je mi nadějí, že střed Kristovy
zvěsti o naději, lásce a vykoupení,
ono centrum securitatis, tkví v Jeho
bytí pro druhé. Dívat se na Jeho
život a nebýt fascinován utrpením a
smrtí. To je poselství, které z jeho
Života odezírám.

Zdeněk A. Eminger
www.christnet.eu

reakce čtenářů
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podobenství o perle
"Podobno jest království nebeské člověku kupci, hledajícímu pěkných perel, který,
když nalezl jednu drahou perlu, odešel a prodal všecko, co měl a koupil ji."
K tomuto podobenství jest nejprve připomenouti, že perla je drahokam úplně čistý,
jasné barvy a beze vší poskvrny a proto v tomto podobenství  může k ní, v obraz-
ném smyslu, jistě právem býti přirovnán zákon Boží, v němž je obsaženo mnoho
dobrých, čistých, jasných a neposkvrněných skutků. Tím člověkem kupcem, o
němž mluví evangelista, je ve vlastním smyslu člověk sám, jenž bloudí na cestách
tohoto světa a jenž bývá obtížen rozličnými pracemi a mnohými neustále bědami
a starostmi vezdejšími a jak se čte v knize Jobově "nikdy nezůstává v témž stavu".
A proto správně se nazývá kupcem a je přirovnáván k člověku kupci, který má,
ustavičně hledaje, choditi a chodě hledati, aby nalezl onu drahocennou perlu, totiž
zákon Páně, který, bude-li tak hledati a choditi, jistě nalezne, jak praví Lukáš 
v evangeliu svém: "Hledejte a naleznete". Když pak člověk takto hledaje nalezne
na tomto světě zákon Boží, ve kterémž, jak výše řečeno, je mnoho dobrých, čistých,
jasných a neposkvrněných skutků i ctnostných: tu právem můžeme jej přirovnati
k oné drahocenné perle, kterou onen člověk nalezl a odešel i prodal vše co měl a kou-
pil perlu, která se právem nazývá drahocennou. Neboť nic není drahocennějšího a
většího na tomto světě, než podle nařízení Božího zachovávati pilně jeho přikázá-
ní, která jsou obsažena v onom zákoně. To nás z nařízení Božího učí Jan ve svém
evangeliu, když praví: "Milujete-li mne, přikázání má zachovávejte". Zachovávaje
ta přikázání bude sloužiti Bohu a proto potom s ním i kralovati. A tak je možno
porozumět tomu, co praví Augustin: "Bohu sloužiti  jest kralovati" a týž: "Kdo
zachovává  zákon Boží a přikázání Boží, která jsou v zákoně Božím obsažena, Bohu
slouží a s ním společně bude kralovati".
Co pak se dále praví v podobenství, že člověk onen "odešel a prodal všecko, co měl,
a koupil onu perlu", znamená dále pomíjející život, v němž nyní pracujeme a žije-
me. V něm pak člověk ze dne na den přechází a odchází a každý den se více přibli-
žuje smrti. Proto má v tomto životě prodati všechno co má: hříchy a všechny
pozemské žádosti a tělesné vášně, mírniti se zdrženlivostí a jinými dobrými skut-
ky. Za ně má koupiti zákon Boží, který jest onou drahocennou perlou a bude-li ji
dobře opatrovati, ubíraje se takto po cestě pravé, jistě bude blažen. Neboť se praví
v žalmu: "Blahoslavení bezúhonní na cestě, kteří chodí v zákonu Páně". A tak bla-
hoslaven, neposkvrněn a čist vejde do brány království nebeského. A tato brána,
která je celá z drahocenných perel, se mu ihned mocí této perly, to jest zákona
Božího, otevře a tehdy uzří moc oné perly, která je z bran svatého města Jeruzalé-
ma, když skrze ni vstoupí do onoho svatého města, o něm a o jeho branách mluví
Jan ve Zjevení: "Dvanácte bran města jest dvanácte perel  a  každá z těch bran byla
z jedné perly".
Je pozoruhodné, že tento výklad podobenství je nám velmi blízký, srozumitelný a
neustále aktuální i když je ze čtyřicátých let 14. století. Tímto výkladem na slova
Evangelia sv. Matouše, jehož autorem je Otec vlasti, král Karel IV, náš nejvý-
značnější panovník, si chceme připomenout, že nejvýznamnější evropský vládce
pozdního středověku se skláněl před autoritou Boží a také to bylo na jeho činech
vidět. Přáli bychom si, aby někdo podobný, který by ctil a řídil se Božím zákonem
mohl být i v čele naší vlasti. 

zaslal Jan Trnka

Vážený spisovateli, vážený malíři,
uplynulo již 130 let od chvíle, kdy
jste 23. března 1887 v malebném
Hronově spatřil světlo světa,. Jak
Vám při té příležitosti nepoděkovat
za všechna ta moudrá, jemná, pře-
mýšlivá prozaická povídání počína-
je hravou Krakonošovou zahradou i ta-
jemnými Zářivými hlubinami nebo
věcně kritickým dramatem Ze živo-
ta hmyzu, které jste vytvářel ještě
společně s mladším bratrem Karlem.
A jak o to více nepoděkovat za pozo-
ruhodného Kulhavého poutníka, který
se zrodil někde na toulkách poetic-
kým, zasněným údolím Oravy, kam
jste si jezdíval v létě asi deset let rok
co rok s rodinou a přáteli odpoči-
nout. Tady někde jste se setkal se
svým kulhajícím společníkem, abys-
te v dokonalém soustředění vytvořil
jedno z nejvážnějších, nejmoudřej-
ších a filosoficky nejopravdovějších
děl české a snad i světové literatury
vůbec. František Langer si tuto Vaši
útlou knížku plnou bytostných otá-
zek a hledajících, tápajících odpově-
dí jako jedinou vzal s sebou, když 
v devětatřicátém roce odcházel do
emigrace. „Čítal si v ní jako v breviáři
…“, vzpomíná spisovatelova žena
Anička.
Do Vašeho v podstatě velmi šťastné-
ho běhu života, plného činorodé
tvorby a vzácných přátelských set-
kání, neblaze zasáhla až mnichovská
zrada, mnichovské zaprodání, vzá-
pětí pak 15. březen 1939. Potom ná-
sledovalo už jen temno. Temno nad
národem, temno nad Vaším ohrože-
ným, spoutaným životem. Všechno
to zlé, co náhle dostávalo viditelné
kontury, jste tušil pochopitelně mno-
hem dříve a promýšlel jste vyjádření
vlastního protestu. V roce 1937 vy-
chází Váš varující, výmluvný cyklus
kreseb Diktátorské boty. Když byla
země rozervána a poté násilnicky
obsazena, začal jste pracovat zjitřený
bolestí, beznadějnou vzpourou a ne-
vyplakaným zoufalstvím na cyklu
Oheň a Touha. Obrazy skrývají kro-
mě bolesti a vzdoru především jaké-
si silné, statečné tajemství vyčkává-
ní, vyčkávání, které se nevzdává.

Poslední jednání dramatu je v roz-
přažených rukou, je v rukou zaťa-
tých v pěst, je dokonce i ve vyčerpa-
ných dlaních složených v klíně, je 
v toužícím zaklonění hlavy, v zoufa-
lém rozhodnutí ženy zůstat na do-
movském místě navěky a navždy.
Zůstat navzdory cloumající vichřici,
navzdory beznadějné přesile, na-
vzdory porážce zející do tváře. Zů-
stat, neboť není dobojováno.
I Váš osobní život plný demokratic-
kých aktivit a veřejných vystoupení
byl náhle v přímém ohrožení a přá-
telé Vás moudře varovali. Ale emi-
graci jste statečně odmítl. I za to
Vám dnes chceme poděkovat. Pří-
kladně jste stál za svým dílem, za
svými etickými názory a nechtěl jste
utíkat od svého stojanu, od svého
psacího stolu, ze svého domova, ze
svého města, ze své vlasti. Stál jste
pevně, nezvratně vkořeněn do půdy
své země jako Vaše žena-bojovnice,
i když jste věděl, že nebude ještě
dlouho dobojováno. Když Vás pak
vláčeli z jednoho koncentráku do
druhého a snažili se Vás zlomit,
zdeptat, zničit, nepodlehl jste vyčer-
pané apatii, Vy – vždycky tak snad-
no zjitřený a zranitelný. Potěšoval
jste své druhy v utrpení, dodával jste
jim odvahu žít – laskavým skutkem,

drobnou kresbou i uměleckým slo-
vem. Vaše silné lidství nebylo vlek-
lou bolestí zeslabeno, natož umlče-
no. Verše, které jste začal psát, jsou
dnes pro nás svědectvím o tiché, leč
neústupné statečnosti jednoho z nej-
větších synů české země. Po válce
byly sebrány do sbírky nazvané
velmi důmyslně rovněž Oheň a
touha, neboť svým obsahem Váš sil-
ný malířský odkaz dotvářejí. Ještě
13. dubna 1945, tedy pouhé dva dny
před osvobozením koncentračního
tábora Bergen-Belsen, zamořeného
tyfem, jste byl mezi živými. Potom
už nenalézáme žádnou Vaši stopu.
Nevíme, kde máte svůj hrob, neví-
me, jak jste zemřel. Víme však, jak
jste žil!

Pět roků uvězněn zaživa nežil jsem,
pět let už nepoznal jsem volný kraj,

nedýchal modrý les, nespatřil žito kvést,
neviděl děti, jak si v slunci hrají –

Ztratil jsem víc, než možno povědět:
já ztratil víc než života pět let! …

Buď žel! – 
Ztratil však ve mně něco svět?

(Ze sbírky Oheň a touha – napsáno 
v koncentračním táboře r. 1944)
Ano, stokrát ano, svět ztratil mnohé
Vaším předčasným, tragickým od-
chodem ze života, malíři z nejskvě-
lejších a nejněžnějších, nejcitlivějších
a nejmilovanějších, malíři úsměvů,
hravosti a krásy, malíři protestu, od-
vahy a vzpoury, básníku barev, bás-
níku myšlenky, básníku něhy – spi-
sovateli-mysliteli z nejváženějších.
Každý tah Vašeho štětce – geniální
ve své jednoduchosti – je přitakáním
životu a jeho etickým hodnotám.
Každé slovo Vašich literárních děl je
nádhernou harmonií ve skutek pro-
měňované laskavosti a hluboce žité
zodpovědnosti. Zodpovědnosti za
každý čin, za každé slovo, za každý
krok, za každý zanedbaný stisk ru-
ky, za každou žitou chvíli. Zodpo-
vědnosti před vlastním svědomím,
před bližním, zodpovědnosti před
samým Bohem. 

Milada Kaďůrková

dopis Josefu čapkovi

SBOR ČCE VANOVICE HLEDá KAZA-
TELE (VHODNé PRO MANŽELE) s mož-
ným nástupem od srpna roku
2017. Sbor je venkovského typu.
K dispozici je prostorný byt na
faře. 
tel.: kurátor sboru: 721 475 008, 
místokurátor sboru: 721 731 160.
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11. února v Bernu zemřel ve věku 96 let Kurt Marti. Narodil se 31. 1.1921
v Bernu jako syn notáře, vzdělával se na svobodném gymnáziu (spolu 
s Fr. Duerrenmattem) a na univerzitách v Bernu a v Basileji. Nejdříve stu-
doval práva a potom teologii – silně ho ovlivnil Karl Barth, později na
něho silně zapůsobila také Dorothee Soelleová. 1947-48 se v Paříži podílel
na ekumenické službě válečným zajatcům, 1948-1950 byl farářem v Rohr-
bachu, 1950-1960 v Niederlenzu a 1961-1983 v Bernu – Nydeggu. V r. 1950
se stala jeho manželkou Hanni roz. Morgenthalerová (+2007) a měli čtyři
děti.
Marti se veřejně angažoval v boji proti atomovému zbrojení, proti ato-
movým elektrárnám, proti válce ve Vietnamu a proti nespravedlivé glo-
balizaci (byl spoluzakladatelem sdružení „Bernské prohlášení“ 1968,
od 2016 s názvem „Public Eye“) a pracoval ve spisovatelské skupině
Olten. V r. 1972 mu byla z politických důvodů zamítnuta profesura 
v Bernu, ale obdržel čestný doktorát tamní univerzity.
Napsal řadu článků, básní, některé také v nářečí, a povídek:
Neštěstí v Mattmarku, Poznámky a maličkosti, Západ: Básně (obsahující také
„po-apoštolské vyznání“) nebo Hrnec plný času 1928-1948. Do češtiny
jeho verše překládal Zdeněk Svoboda.

ne / egypt / není / cílem / útěku / dítě / se zachrání / 
pro tvrdší dny / cílem / útěku / je kříž

(KJ 1968)
Bohuslav Vik

švýcarský farář, básník a esejista 
kurt marti zemřel


