
„HAlelujA. cHválu vzdejte
HosPodiNu, Protože je dobrý,
jeHo milosrdeNství je věčNé.“

žAlm 106,1

Stý šestý žalm je dobré číst v kon-
textu předchozí písně, se kterou
vede dialog a vzájemně si odpoví-
dají. Jinak by nás možná zaskočila
razance, se kterou k nám hebrejský

zpěvák promluví. Je to jako by začí-
nal píseň velmi vysokým tónem,
třeba dvoučárkovaným „E“. To pře-
kvapí, zburcuje a probudí z letargie.
Bez toho, co mu předchází a co ná-
sleduje, bez kontextu, by se nám po-
dobná výzva nemusela líbit. „Hale-
luja. Chválu vzdejte Hospodinu!“
Ale proč „haleluja“, proč mám
vzdávat Hospodinu chválu? Takhle
zostra by nám to dvoučárkované
„E“ mohlo připadat falešné a ukři-
čené. Ještě k tomu dvakrát to samé.
Nejdříve burcující „staccato“ – im-
perativ hebrejského slovesa v plurá-
lu „chvalte!“ a k tomu kratší podoba
Božího jména –  a pak stejné téma
„religioso“, hezky nábožně „Vzdá-
vejte chválu Hospodinu!“ 
Bez kontextu je tohle hudební téma
jen stěží uchopitelné. Proč mám stát
v řadě těch, kteří jsou ke chvále
vyzváni? Proč bych té výzvě měl vě-
novat pozornost? Je přece spousta
jiných not, podle kterých je možno
zahrát svůj život, třeba z rozhlasu
známe „nejezte, nepijte ani nežijte
blbě.“ 
Kontextem pro životní motto „hale-
luja!“ je dovětek, protože Hospodin

je dobrý, protože jeho milosrdenství
je věčné. Tento dovětek extrahuje to
podstatné, co má člověk o Hospo-
dinu vědět. Stý pátý žalm opěvuje
Hospodina, protože se vůči člověku
projevuje spásně – je mu záchranou.
Stý šestý žalm pak vyznává všechny
viny, kterých se lid Boží opakovaně
dopouští. A také vyjadřuje údiv nad
tím, že Hospodin ve své dobrotě a
milosrdenství nanovo a opakovaně
odpouští. Jeho činná láska k člověku
trvá navěky, to není časově ohrani-
čené hobby. Miluje člověka tak, jak
žádný člověk milovat nedokáže,
jeho láska má jinou kvalitu, nadča-
sovou, mimočasovou. 
Tohle je obecný kontext. Funguje
také pro můj život? Vnímám Boha
jako dobrého? Jsem otevřen Boží
dobrotě a milosti? Sbírejme všechny
ty vzácné momenty prozření, kdy
okoušíme vlídnost a laskavost, od-
puštění a přízeň a lásku. Jestli to
nejsou důvody, abych se k té výzvě
přidal, abych také Boha chválil. 

Martin Sabo
farář Sboru ČCE 
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Poselství ke květné neděli

Neboť tvé jest království 
i moc i sláva na věky

Jan 18,33-37
Milé sestry a milí bratři, v Matou-
šově evangeliu čteme z kázání na
hoře. Evangelisté Matouš a Lukáš tu
mají obdobný závěr to jest směřová-
ní ke království Božímu. Hledání ne-
beského království navazuje na
úvodní prosbu Přijď království tvé.
To se stalo základem křesťanského
vyznání. Je to obsaženo i formulová-
no v apoštolském vyznání víry. Jde 
o myšlenku, aby Boží v spravedlnost
a láska se rozšířily do celého světa. 
Jan 18 - Ježíš stojí před Pilátem, který
je představitelem Říma, to znamená
světové moci, která se domnívá že

její království je už tady, že už přišlo
a Ježíš je také král a Pilát ho svým
způsobem ironizuje. Ježíš odpovídá
že jeho království není z tohoto
světa.
Naše příprava k přijetí Božího krá-
lovství, to je pokání, metanoia, tešu-
vá. O to se opírá Žalm 51, kde David
prosí o smilování za odpuštění
svých hříchů. Mnoho kazatelů pro-
buzeneckých osvětlí příkladem ze
svého života nebo ze života svých
přátel, tím prokazují, že Zvěst je ži-
vá, adresná a že příchod Pána je to,
co nás v životní nouzi osvobozuje. 
Ostatně: proč by člověk měl prosit u
kovaříčka, když se může obrátit
přímo na kováře. V modlitbě je za-

potřebí jít k podstatě věci. My ne-
potřebujeme obezličky, šidítka. Jde-
me k tomu naprosto základnímu.
Existuje snad něco důležitějšího, než
je samotné království Boží? In medi-
as res. 
Jak? Víra je podstatná. Otevřené srd-
ce, čistá mysl. Kdo chce vejít do krá-
lovství Božího, musí být věrný du-
chu a směřování Desatera. Tato
Desítka je náš životní kompas, i
když není snad nikdo, kdo by tato
doporučení k tomu, jak vést správný
život zvládl bezchybně. Jsou to
ovšem požadavky maximální. Mít
dobrou vůli, snažit se požadavky
dodržet to je chvályhodné a důležité. 

kázání na hoře

Dokončení na str. 2

Píši tuto úvahu 7. března (r. 1850 se narodil Tomáš Garrigue Masa-
ryk). V tento den se nejspíše vydala jedna sympatická dívka do par-
lamentu, aby tam předala protestní petici proti zvolení poslance pana
Ondráčka do čela výboru pro kontrolu Generální inspekce bezpeč-
nostních sborů. Toto datum výslovně uvedla v televizním přenosu. 
Pan Ondráček je členem KSČM a nekál se veřejně za svou účast na
rozhánění demonstrací během Palachova týdne r. 1989, ač jako komu-
nista měl vědět, že jeho strana praktikovala tzv. sebekritiku jakožto
vynucené veřejné pokání. 
Možná, že té dívce křivdím, když si myslím, že ví o Masarykovi - jako
mnozí jiní - jen to, že mu to slušelo na koni. V opačném případě se jí
omlouvám, přesto však neuškodí připomenout jí, co bylo velikou
Masarykovou devizou. 
Bylo to ježíšství, jak on to nazýval, totiž navazování na Ježíše, jak
nám ho líčí Evangelia. Nuže když ježíšství, tak také - a především -
odpouštění. Je známo, doufám že obecně, co Ježíš doporučil onomu
muži, jenž se ho ptal, kolikrát má svému bližnímu odpustit. Jeho
odpověď máme v nadpisu (Mt 18,22). 
Masaryk také říkal, že rozčilení není program. A atmosféra na Vác-
lavském náměstí v době sbírání podpisů pod petici byla emotivně
dost vybičovaná. Považme, kvůli jednomu jedinému člověku, jako by
nebylo u nás i ve světě vůbec tolik důležitějších věcí, nad nimiž se
rozčílit by bylo spíše na místě! "Cedíte komára a pozřete velblouda,"
říkal Ježíš farizeům, když kritizoval jejich dogmatismus, úzkoprsost
a lpění na nepodstatnostech. (Mt 23, 24)
Dívka, o níž je řeč, nejspíše nečte Kostnické jiskry. A nečtou je konec
konců ani ti politici, co se tak rádi zaklínají křesťanskými kořeny naší
civilizace. Přesto o nějakém Masarykově ježíšství nechtějí nic slyšet,
ač někteří z nich klekají o pouti na Velehradě v přímém přenosu na
jedno koleno, případně na obě. 
Představme si, kolik sluncí už za devětadvacet let zapadlo nad jejich
hněvivostí (Ef 4,26)! Ale co kdyby se jim náhodou dostal ET-KJ do
ruky? Člověk nikdy neví.

Jaroslav Kraus, Mariánské Lázně

Až do sedmdesátkrát
sedmkrát

Českobratrská církev evangelická neměla až dosud  své ofi-
ciální logo. To se změnilo od ledna letošního roku. Vzešlo
z veřejné soutěže. Vítězný návrh zaslala kreativní agentu-
ra Kreatura, jeho autorem je Petr Kincl. Obsahuje tradič-
ní symboliku církve, Bibli a kalich. Evokuje představu vla-
jícího praporu. Logo vzešlo z veřejné soutěže, do níž se
sešlo 34 návrhů. Zajímavou by byla možnost se s nimi
seznámit, nebyly však zveřejněny. Synod pověřil synodní
radu, aby ve spolupráci s výběrovou komisí upřesnila 
s autorem barevnost loga a byl dopracován grafický manu-
ál tak, ať logo mohou používat i jednotlivé sbory. Synod
vyzval senioráty a sbory, aby jimi bylo logo užíváno. 
Rovněž probíhá konventy a následně synodem návrh na
přejmenování církve na prostší a jednodušší: Evangelická
církev. Po sto letech od přijetí názvu v něm bude scházet
tradiční: českobratrská.

(kar)

AktuAlitA: Nové logo i změNA Názvu církve? 



Ježíš, to je ten Pán, který nás objímá
láskou. Je to ten, kdo jedná moc
maje.
Dá se toužit po něčem větším? Vejít
s Pánem do králoství nebeského, žít
v proměně, to je veliký dar. 
Pán si nás očišťuje, proměňuje. Kdo
věří ve mne, má život věčný. Už
nyní, ne teprve bude mít svou kon-
krétní osobní věčnost. Víra a modlit-
ba, myšlení plné kontemplace.
Vyčisti mysl, zbavit ji všeho zbyteč-
ného a spolehnout se na to, že Pán
nám pošle dary Ducha svatého.
Lidé si zvykli říkat tomu inspirace,
vnuknutí, intuice nebo polibek Mú-
zy. Tak se projevuje Boží vedení,
jemný hlas v nás našeptává, kterým
směrem se máme vydat, komu na
cestě pomoci, jaké dílo konat. Máme
povinnosti v rodině, v obci, v za-
městnání, mezi přáteli. Jsme sevře-
ni těžkostmi, nemocí, nejistotou,
úzkostí a pochybnostmi. Kázání 

v duchu evangelia nás má posílit,
připomenout Boží sliby, zaslíbení
našeho Pána. V tom okamžiku,
když litujeme svých chyb, selhání,
hříchu, jsme na dobré cestě, už v nás
Duch svatý začal své dobré dílo. 
Prosím u Ducha svatého, aby nás
proměnil, aby v nás působil a my
byli připravování pro nebeské krá-
lovství. 
Neboť tvé království i moc i sláva na
věky, to je část modlitby Otče náš.
Nemá smysl prosit někoho, kdo
nemůže našim prosbám vyhovět. O
tom věděl starý Izrael ze zkušenosti
exilu a touto zkušeností naplnil své
žalmické zpěvy. O tom ví nový Iz-
rael ze zkušenosti s Ježíšem Kris-
tem, jenž je dokonalým zjevením
Boha, který miluje své stvoření a ve
svém Synu mu dává možnost zá-
chrany. Jen v království, jemuž ne-
bude konce, je skutečný život. Jen 
v moci, která žádnou jinou mocí ne-
může být ohrožena, a jen ve slávě,

kterou žádná jiná nezastíní, je jistota
toho, kdo se od Ježíše naučil modlit.
Prosby modlitby Páně proto končí
vyznavač Kristův nadějí v toho, je-
muž byla dána veškerá moc na nebi
i na zemi.
Ve svých modlitbách toužíme po
novém nebi a nové zemi. Všechno
co na nás nyní doléhá, drtí nás a ničí,
na konci věků skončí. Bůh to obrátí
k dobrému. První země, porušená
hříchem a první nebe pominou. Bůh
stvoří nová nebesa a novou zemi.
Pro církev poníženou a zajatou 
v bídě, přijde ženich. Bude na nás
čekat otevřená náruč Boží. Bolest
pomine. Smrt ztrácí svůj osten
Apoštol Pavel dodává: "Kdo je v Kris-
tu, je nové stvoření. Co je staré pomi-
nulo. Hle, je tu nové." (2 K 5,17).
Pane, učiň z nás své nástroje smíru a
lásky, pokoje a radosti. Aby už nyní
mezi námi zářil příslib Božího krá-
lovství. AMEN 

Milan Balabán

2 KJ-ET

z církví doma i ve světě
PodPorA číNským křesťANům
Pouze osmi čínským křesťanům, kteří v České republice požádali o me-
zinárodní ochranu, udělilo ministerstvo vnitra na konci února v Česku azyl.
Zbylých 70 žádostí bylo zamítnuto. Rozhodnutí o žádostech, které podali
začátkem roku 2016, bylo několikrát odloženo. Výzvu členům vlády s pros-
bou o brzké vyhovění žádostem o azyl zaslalo již v září 2016 předsednictvo
Ekumenické rady církví v ČR.
Jsme vděčni za udělení osmi azylů. Křesťané jsou v ČLR kvůli víře proná-
sledováni, a pokud by se tam odmítnutí žadatelé museli vrátit, hrozí jim
postih a pronásledování. Přáli bychom si, aby mohli v naší zemi zůstat a
svobodně vyznávat svoji víru, pokud tak nemohou činit ve vlastní zemi.
Právníci zastupující odmítnuté žadatele se hodlají obrátit na soudy, aby roz-
hodnutí ministerstva vnitra přezkoumaly. To, že žadatelé aktivně projevují
zájem o začlenění do společnosti, učí se česky, někteří z nich pracují, doka-
zuje, že nechtějí být závislí na podpoře a nejsou ekonomickými migranty. 
Děkujeme všem, kdo žadatelům pomáhají. Modleme se za čínské křesťany
v jejich vlasti i v naší zemi! 

Kontakt: Jana Vondrová, vondrova@e-cirkev.cz

ze zAHrANičNíHo tisku vybrAl:
V listopadu minulého roku se v americkém státě Tenessee narodilo dítě
z vůbec nejdéle zmrazeného embrya. Zmrazeno bylo před 25 lety. 
Emminy rodiče Tinu a Benjamina Gibsonovy překvapilo, když se dově-
děli o stáří embrya. Benjamin Gibson trpí cystickou fibrózou, často pro-
vázenou neplodností. 
Gibsonovi si vzali do péče již několik dětí.

(kar)

kázání na hoře
Dokončení ze str. 1

Potíže s komunikací
Úvod
Je krásné být tady s vámi a podílet se
na slavnostních událostech dnešní-
ho večera. Rád bych touto cestou
poděkoval mnoha lidem, kteří se za-
sloužili o to, že tady dnes se svojí
spolupracovnicí sestrou Agathou
Chikelue můžeme být, ale kterých je
mnoho na to, abych všechny vyjme-
noval. Dovolte proto, abych zvláště
zmínil alespoň kardinála Dominika
Duku OP, který mě k návštěvě Čes-
ké republiky pozval, velvyslance
České republiky v Nigérii Pavla Mi-
keše, který myšlenku této cesty dále
rozvíjel a dr. Petra Markvarta, který
se ujal její organizace.
Ve svém svědectví bych vám rád
stručně přiblížil alespoň některé
výzvy, kterým čelí katolická církev 
v Africe obecně; v Nigérii, sloužící
jako ilustrační příklad. Nebudu se
snažit zakrývat naše četné problémy
a výzvy, ale jsem rád, že mám tuto
možnost podělit se s vámi touto ces-
tou i o některé pozitivní příběhy,
kterými se snažíme tyto výzvy řešit.
Budu se snažit vyprávět svůj příběh
z pozice klerika, kterým celý život
jsem. Jedná se tedy vlastně o osobní
příběh.

1. křesťANství v Africe: 
dlouHá cestA

Církev v Africe může být nejlépe po-
psána jako „zázrak milosti“. Na náš
kontinent dorazila poměrně pozdě,
a to z nejrůznějších historických i
jiných důvodů. Nemůžeme si jistě
nepovšimnout, že africký Egypt a
Magreb byly u samotných počátků
křesťanské církve. Napadají nás při-
tom názvy míst, jakými jsou Alexan-
drie, Hippo a Kartágo a lidí, jakými
byli Atanásius, Antonín (Veliký), Fe-
licit a Perpetua a velikáni Cyprián a
Augustin. Tehdy se však ještě křes-
ťanství nerozšířilo do dalších oblastí
našeho kontinentu, i když jeho teh-
dejší působení zanechalo trvalé
stopy v podobě Koptské církve 
v Egyptě a Etiopské církve.
V 15. století, v době zvané objevitel-
skou, učinili Portugalci první ne-
smělé pokusy o přenesení křesťan-
ství do Afriky. Tyto pokusy ovlivni-
ly trvale země jako je Angola a Mo-
sambik, zatímco aktivity portugal-
ských misionářů v zemích jako Kon-
go, nebo místech jako Benin (City)

nebo Warri v Nigérii, zůstaly pouze
matnou vzpomínkou s velmi ma-
lým vlivem na pozdější události.
Proto křesťanství začalo vlivem Pro-
zřetelnosti do subsaharské Afriky
trvale pronikat až v polovině 19. sto-
letí, tedy kolem roku 1850. Tento
pohyb nastal současně s koloniál-
ním podnikáním evropských náro-
dů v Africe.

2. zlAtý věk evANgelizAce Afriky
Když tedy konečně křesťanství do-
razilo do subsaharské Afriky, bylo
zde přijato s otevřenou náručí. Jeho
rozšíření za posledních 200 let v Af-
rice je absolutním rekordem v dosa-
vadní historii církevní misijní expan-
ze. Jen pro porovnání vezměte vý-
sledky evangelizačních snah v Asii,
s výjimkou Filipín. Stalo se tak 
z mnohých příčin, především však
díky Boží milosti, která pracuje 
v souladu s Jeho plánem. Je třeba si
též připomenout a obdivovat i hou-
ževnatost a horlivost různých misij-
ních organizací. A konečně, nesmí-
me zapomenout ani na vliv africké-
ho náboženského prostředí, velmi
příhodného k přijetí křesťanského
poselství. Naše náboženské hodnoty
byly vskutku těmi semina verbi (ose-
ním slova) nebo jako preparatio evan-
gelica (evangelijní přípravou). Vět-
šina našich tradičních náboženských
hodnot byla v souladu s hlavními
prvky křesťanské víry.
Obecně vzato, je přítomnost katolic-
ké církve nejkonsistentnější ze všech
křesťanských církví na našem konti-
nentu. Přesto se často divíme, jak je
možné, že toto zbožné prostředí se
neodráží odpovídajícím způsobem
v životě našich lidí. A tak se dostá-
váme k anomálii zbožnosti na straně
jedné a korupcí ovlivněné společ-
nosti na straně druhé. A to je hlavní
výzva, s kterou dnes v Africe bojují
všechny náboženské skupiny, a ze-
jména katolická církev.

3. bolesti NárodNíHo budováNí
Výzev, kterým dnes v Africe čelíme,
je mnoho. Spoustu z nich lze připsat
na účet toho, že tvorba našich náro-
dů se dosud nachází ve stavu porod-
ních bolestí. Moderní africké národy
byly tvořeny v době koloniální éry,
která svedla dohromady mnohé
zoufale rozdílné kmenové skupiny a

často naopak, některé jiné státní hra-
nice rozdělily. Výsledkem tohoto je-
vu je, že takřka všechny naše státy
vynakládají nyní ohromné úsilí na
vybudování jednotné a soudržné
společnosti. Jedná se o velmi chou-
lostivý úkol, který je v současném
globálním kontextu vším jiným, je-
nom ne výhodou.
Ti, kteří vládnou našim národům si-
ce tvrdí, že vynakládají veškeré
možné úsilí, ale ve skutečnosti toto
jejich úsilí nepřináší odpovídající
plody. A to i přesto, že náš kontinent
je bohatě obdařen a to jak ve smyslu
lidských, tak i přírodních zdrojů. Jak
je tedy možné, že máme bohaté státy
plné chudých lidí? A to nastoluje
další z výzev, kterou je způsob vlád-
nutí. Jakým způsobem spravujeme
naše záležitosti? Jaká je vlastně sku-
tečná tvář a podstata těch demokra-
tických vlád, za které se všechny na-
še státy prohlašují? V tomto všem
nám chybí především princip obec-
ného dobra.
Jako přímý důsledek potom v růz-
ných zemích vznikají mnohé kon-
flikty a disharmonie. Velikou vý-
zvou tedy zůstává i řízení národních
hospodářství. Dokud se nám nepo-
daří tento problém vyřešit, bude na-
še budoucnost stále velmi nejasná.

4. mládež A migrAce
Dalším faktorem našeho společen-
ského prostředí je vysoký podíl mlá-
deže ve všech našich zemích. Podle
současných odhadů je 60 % našeho
obyvatelstva mladších 20 let. To zna-
mená, že všichni tito lidé, hledící do
budoucnosti, ji v současnosti nevidí
příliš jasně. Naše mládež je velmi
činorodá a ostražitá, avšak velmi čas-
to tyto její vlastnosti nejsou využívá-
ny. To dohromady vytváří dokonalé
podmínky pro nepokoje a konflikty
a je vskutku časovanou bombou.
Fenomén migrace, zejména té smě-
řující z Afriky do Evropy, Ameriky a
dalších bohatých zemí, je předmě-
tem velkého znepokojení. Přitom
však musíme uznat, že volný pohyb
osob po celé naší planetě je jedním 
z práv daných Bohem člověku. Mno-
zí naši skvělí mladí lidé se usadili ve
svých nových domovech a přispíva-
jí velkou měrou k dalšímu rozvoji
svých hostitelů. Touha po nalezení
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Jestliže jdu občas na oběd do restaurace, naskýtá se mi často tento obraz: Dva, ba
dokonce i čtyři lidé, většinou mladí, sedí u stolu a mlčí. Před sebou totiž mají záz-
račný dobový vynález – mobil. Koukají do něho dokonce i při jezení poměrně drahé
„minutky“. Počínají si tak leckdy i ti, což mne poděsilo, kteří k sobě mají zjevně
hodně blízko. Prostá slovní komunikace se mnohde prostě prakticky „nekoná“.
Sám žiji, přiznávám, v naprosto jiném světě. Nejnovější výdobytky techniky použí-
vám opravdu jen v tom zcela nejnutnějším případě. Proto se snažím, jsa starobní
důchodce s dostatkem času, hledat příležitosti k docela běžnému, normálnímu popo-
vídání. A to i zcela „světskému“. Jistě – nedělám si valné iluze, že by se tato mož-
nost mohla naskytnout jinde než v mé věkové kategorii. 
Jsem evangelický farář v důchodu. „Naneštěstí“ jsou kupodivu sousední evangelic-
ké sbory „obsazené“, takže se k nedělnímu kázání dostanu poměrně zřídka. Na tuto
skutečnost jsem nebýval zvyklý. Proto hledám partnery ke sdílení a k rozhovoru 
i jinde – v necírkevním prostředí či v ekumeně.
První skupinu, na kterou se krátce zaměřím, tvoří důchodci. Setkávali se k popoví-
dání venku, vedle bývalého známého obchodu. Patřil jsem zde k těm věkově mlad-
ším. Měl jsem přitom naivní naději, že budu hovor zhruba desetičlenné skupiny
směrovat aspoň trochu k vážnějším, neřku-li přímo náboženským otázkám. Všichni
přítomní věděli, že jsem farář. Kupodivu mne mají rádi, ale hned se vymezili, až na
výjimku, že se o náboženských a církevních problémech se mnou bavit nebudou, že
je to pro ně už dávno vyřízená záležitost. Mnozí sice kdysi dávno ministrovali, ale 
s církví udělali tu a onu nedobrou zkušenost. Definitivně nad ní zlomili hůl. Zde
jsem prostě vůbec neuspěl. Společnou řeč jsme nenašli, „misijně“ jsem neuspěl. Bylo
to nešťastnou skladbou přítomných, nevhodným prostředím? To nedokážu říci, ale
tuto širokou skupinu vrstevníků, v níž byli dělníci, strojvůdci a profesoři, zařazuji
mezi tzv. apateisty. Mezi ty, kteří jsou povzneseni nad duchovní záležitosti. Kladem
však je, že spolu dokáží ještě mluvit.
Nicméně – začal jsem hledat možnost hlubší komunikace jinde – v „kavárně“. Tady
je klid, pěkné prostředí, nikdo nikam nespěchá. Přítomní si hezky povídají. Ani zde
jsem sice pro církev ani po mnoha letech úsilí nikoho nezískal, ale hodnotných hovo-
rů, jdoucích hlouběji a tematicky i „náboženských“, jsem měl poměrně hodně. Lidé
mne dobře znají, a nejednou se proto obracejí se žádostí, abych promluvil jako farář
či civilní řečník v obřadní síni místního krematoria. Stručně mohu říci, že se v této
sekularizované, věkově rozrůzněné společnosti, cítím lépe a méně zbytečný. Disku-
téři mne berou vážně, byť i nadále zůstávají u svých ateistických předpokladů. Avšak
– na rozdíl od první skupiny apateistů jsou ateisté otevřeni pro rozhovor. Také mohu
s povděkem říci, že se někteří objevují o svátcích i v kostele. Nejsem pro ně žádný
důstojný pán, většinou si také tykáme. Včera se mě kamarádka z „kavárny“ ptala:
„Jardo, v kolik hodin budete mít na štědrý večer bohoslužby? Určitě přijdeme“. Žít
mezi „lidem země“ ve městě, které bylo většinově nekřesťanské už před sedmdesáti
lety, je výzvou ke snaze dělat aspoň něco  na tvrdém úhoru. Snad se někdy rozséva-
né zrníčko přece uchytí.
Co mi dělá jako důchodci kazatelsky i lidsky největší potěšení? Řeknu zcela prostě:
ekumena. Ale – jen někde. Krásné,  zbohacující chvíle zažívám mezi římskokatolic-
kými seniory v prostorné kuchyni na faře. Dvakrát měsíčně se zde koná ráno po mši
společná snídaně, na níž navazuje moje „povídání“ o zajímavých knihách či o kně-
žích, kteří neprávem upadli v zapomenutí. Následuje živý rozhovor, byť ne vždy
přímo k tématu. Přítomní spolu ještě dokáží konverzovat. Mezi věkovými souputní-
ky se cítím výborně. Jistě i proto, že hradby mezi církvemi s rachotem padají. A mobi-
ly také nejsou na stole.
Poslední důchodcovskou skupinou, která mne vždy povzbudí, jsou obyvatelé domo-
va pro seniory v sousedním městě. Žasnu nad tím, jak jsem vstřícně přijímán, a
zejména – jak přítomní – vesměs hodně vysokého věku – reagují při modlitební chví-
li na moje neumělé kázáníčko, jak dovedou vystihnout, oč mi šlo. Snad mohu říci, že
jde rovněž o ekumenu. Posluchači jsou, snad až na malé výjimky, z Církve bratrské. 
Tato setkání, která probíhají v prostých místnostech, bez moderních vymožeností, mi
dávají potřebnou naději, že i prosté slovo má i v zajetí mobilů a internetů, stále své
nenahraditelné místo, a že se v jistých případech může stávat Slovem shůry. 

Jaroslav Nečas
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Křesťane pamatuj, že rodina je zá-
klad každé společnosti. Kdo nahradí
světlo matky, která bez přestání
miluje, pečuje a stará se? Kdo nahra-
dí světlo příkladu otce? Kdo nahradí
teplo domova, duchovní radostnost
rodiny, když kolem je tolik nejrůz-
nějšího marasmu v podobě čím dál
častějších rozvodů, rozvrácených
manželství, tahanic o děti, rádo by
moderní manželství jednoho pohla-
ví, apod. Ježíš nás volá k lásce k nej-
bližším v rodině!
Každý z nás touží po pravdě. Ale
kdo ji přinese do tohoto světa a do
naší společnosti? Jen pravdiví lidé.
Jsou v církvi opravdu pravdiví lidé?
Kolem nás je tolik podvodů, korup-
ce, nepravdy a nelásky. Ježíš ří-
ká: „Já jsem pravda, cesta i život.“
(Jan 14,6) Jsme schopni nést pravdu
evangelia i do našeho nejbližšího
světa a okolí?
A je také mnoho lidí kolem nás, kteří
čekají, že se snad konečně prosadí
spravedlnost. Čekáš na ní také?
Toužíš po ní? Ale kdo ji uvede v ži-
vot? Jen spravedliví lidé. Ježíš volá
ke spravedlnosti. Buďme tedy ales-
poň my, křesťané, spravedliví v po-
hledu na Pána.
Mnoho lidí kolem nás také čeká na
dobrou vůli a touží po ní. Čekáš na
ni také? Ale odkud přijde? Zase jen 
z úsilí dobré vůle. Ježíš od tebe oče-
kává, že právě ty vyjdeš v dobré vůli
vstříc tomu druhému. Jen tak se zač-
nou měnit vztahy mezi lidmi.
Mnoho lidí kolem nás čeká na svět-
lo. Čekáš na něj také ty? Chceš, aby
se prosazovalo v životech lidí světlo
před tmou? Chceš, aby se světlo pro-
sazovalo více v tomto světě, kde sto-
jíš, pracuješ, zápasíš, a nepřevládala
tam temnota v lidských vztazích?
Jak jsou často bídné a chatrné naše
vztahy, které máme sami mezi se-
bou v církvi, v našich rodinách. Pak
musíš i ty být světlem a nositelem
Boží lásky v Kristu Ježíši. A musíš
začít sám u sebe a nedívat se jen na

ty druhé! Musíš se projevovat jako
Boží dítě ve všech vztazích a ve
všech rovinách života.
Mnoho lidí kolem nás touží po Bo-
žím království. Toužíš po něm i ty?
Pak je ovšem jen na tobě, jak pro
sebe závazně či lehkovážně přijímáš
Boží povolání. Z Božího slova víš,
jakým tě chce mít Pán a Král tvého
života. Máš být živým, aktivním,
poslušným Božím dítětem, které
vnáší do všech jednání, do všech
zápasů a do všech vztahů mezi lid-
mi pokoj, Boží normy a svým kon-
krétním osobním příkladem ukazu-
je ke Kristu!
Pamatujme, že nás Písmo naléhavě
vybízí, abychom se stali živou epiš-
tolou, živým listem našeho Pána
svému okolí! Protože život v Pánu
Ježíši Kristu uprostřed našeho světa,
to je světlo pro lidi kolem nás. Ne
slova, kterých je kolem nás mnoho,
ale život žitý pod zorným úhlem
evangelia, pod zorným úhlem Bo-
žího slova, život podle Boží vůle,
život žitý v Kristu a cele s ním ve vší
tichosti a skromnosti, a při tom také
v opravdovosti víry, a ve svatosti. To
je to, na co tento svět hledí, co od
církve očekává, co tento svět tolik
potřebuje.
Na cestě ke světlu se můžeš opřít o
Boží věrnost. Tvoje víra by měla být
pevná a hluboká, tvoje srdce by
mělo být v pokání otevřené pro Boží
práci s tebou. Žádná povrchní zbož-
nost, často jen postavená na tradici,
žádná církevnickost, při které nejsou
srdce odevzdaná Pánu, nedává sílu
ani naději do všech situací. Jen
pevná a hluboká víra dává schop-
nost překonat všechny nástrahy
života, a dovede tě až k zaslíbenému
cíli. Náš Bůh je Bohem věrným,
který nikdy neponechává ty, kteří na
něho cele spoléhají bez pomoci.
Proto žij v pevné víře! Věř ve zdroj
vnitřního světla, které ti dává Pán
Bůh sám. A za všech okolností k ně-
mu spěchej pro rozsvícení. Svíce se

rozsvěcuje světlem, ne tmou. Roz-
svěcuje se ohněm, ne vodou! A zdroj
světla, kterým se rozsvěcuje tvoje
srdce k plnému životu, to je slunce
spravedlnosti, které ti v Kristu Ježíši,
Božím Synu, září na cestu. On tě
ujišťuje z evangelia: „Já jsem přišel
na svět jako světlo, aby nikdo, kdo
ve mně věří, nezůstal ve tmě.“ (Jan
12,46) „Dokud máte světlo, neustá-
vejte v cestě, aby vás nepřekvapila
tma!“ (Jan 12,35) A tak se k němu
přiviňme a na něho se ve všech ra-
dostných i smutných událostech
života cele spolehněme. On nás po-
vede a rozsvítí náš život tak, aby-
chom byli každý na svém místě, 
v každé hodině života, pravou a jas-
nou svící Hospodinovou. Bůh, Pán a
Král našeho života, prochází mezi
našimi svícny, a rozsvěcuje je svým
světlem Boží lásky, Božího odpuště-
ní a světlem Boží milosti. A tam, kde
bude zářit lidské srdce Kristovým
světlem, tam se bude proměňovat
život ve světlo, radost a pravou svo-
bodu. Bude se to dít vždycky tam,
kde bude život žitý byť třeba 
v temné komůrce strádání a bídy,
ale přesto žitý v hluboké pokoře
před Bohem. Bude se to dít tam, kde
bude Ježíš prosvěcovat lidská srdce,
i celý život člověka. Bude se to dít
třeba i uprostřed mnohých těžkostí a
trápení, které přináší život. Ale ve
víře budou snesitelnější a vždycky
zvládnutelné! 
Bez světla Boží lásky, bez velkých
čistých srdcí bude v tomto světě
tma. Jen tam, kde je vnímán a přijí-
mán Boží hlas: „Buď světlo!“ (Ge-
nesis 1,3), jen tam v jistotě víry nastá-
vá i den a jas nového stvoření. “Lid-
ský duch“, duše člověka, “je svíce
Hospodinova“. A tam, kde se srdce
otvírají Pánu a proudí do nich světlo
Boží lásky a Božího milosrdenství,
tam jsou tato srdce také naplňová-
na radostí a převzácným Božím po-
kojem.

Pavel Rybín

lepší budoucnosti a zelenějších past-
vin je přirozenou touhou všech nás,
lidských bytostí. Mnozí přesídli-
li v souladu s právem a mohou se
volně pohybovat mezi kontinenty.
Avšak naším největším znepokoje-
ním jsou obrovské počty lidí, kteří
nejsou schopni přesídlit v souladu 
s právem, především z důvodu tvr-
dých omezení, která platí pro
mnohé země. Nabytí amerických
víz, velká meta pro mnoho mladých
lidí, se tak stává metou téměř neu-
skutečnitelnou. Proto mnozí z nich
hledají jiné cesty, jak dosáhnout pře-
sídlení do vysněné destinace.

5. změNy klimAtu, životNí
Prostředí A bezPečNost

Záležitost změny klimatu není pro
nás v Africe akademickou otázkou,
protože jeho následky můžeme jas-
ně sledovat v každodenním životě.
V zemích, jako je Nigérie, je pustnu-
tí naší země velmi zřetelným, proto-
že vidíme, jak poušť Sahara rychle
ukrajuje z naší úrodné půdy. Vý-
sledkem je, že nejen lidé, ale i zvířa-
ta putují z aridních oblastí na severu
do úrodnějších zón na jihu a způso-
bují tím časté střety, zejména když
honáci přesouvají větší množství
dobytka do oblastí, kde usazení

zemědělci pěstují své plodiny. To
má potom přímý negativní vliv na
bezpečnostní situaci celých zemí.
Jsme dále svědky extrémních výky-
vů počasí, kdy sucha a záplavy při-
cházejí daleko častěji, než jsme dříve
byli zvyklí. Stalo se to součástí změ-
ny klimatu, kterou nemůžeme svá-
dět na božstva. V tomto procesu na-
še lidské aktivity situaci nezlepšují:
odlesňování, ať už z důvodů ko-
merčních nebo vytváření zeměděl-
ské půdy, nebo i jiných, mění naše
klimatické podmínky k horšímu. Je
k politování, že lidé přesto nechá-
pou souvislost mezi stromem, který
porazí a zmatkem, který narůstá 
v klimatických podmínkách okolo
nich.

6. roPNý rozvoj se stAl
roPNou zkázou

Nigérie je dobře známa jako ropný
producent a naše hospodářství je na
tomto odvětví těžce závislé. Avšak
ropná produkce má taktéž své tra-
gické důsledky, kterými je přede-
vším vážné poškození životního
prostředí v oblastech ropu produku-
jících. Ropné úniky jsou skandálně
nekontrolovatelné a kontrola vlády
nad nadnárodními ropnými společ-
nostmi je zcela nedostačující. Ve
skutečnosti se zdá, jako by zde ně-

kdy byla jakási tajná dohoda mezi
některými našimi vládními předsta-
viteli a nadnárodními ropnými spo-
lečnostmi v jejich společných nezod-
povědných praktikách.

7. koruPce
Toto vše vyvolává otázku, jak se vy-
pořádat s endemickou korupcí, s ko-
rupcí, která je systematická a vše
prostupující. Opatření, která jsou
vládou přijímána, nejsou efektivní a
jsou často i neupřímná, a i to přesto,
že často slýcháme slova o tom, že boj
s korupcí je jednou ze tří hlavních
priorit současného vládnoucího re-
žimu. Všichni se sice shodneme na
tom, že korupce ničí národ, ale ve
skutečnosti vynakládáme jen velmi
malé úsilí na to, abychom své jedná-
ní opravdu změnili. Nesmíme zapo-
menout ani na zahraniční podíl na
tomto stavu. Konečně bylo mnoho-
krát opakovaně prokázáno, že pro-
středky ukradené v chudých zemích
končí často v bankách zemí boha-
tých. Proto je nezbytné, abychom
přijali globální opatření k ukončení
tohoto nespravedlivého stavu.

8. meziNábožeNská HArmoNie
Náboženská scéna Afriky je skuteč-
ně fascinující. Kontinent je obecně
vzato velmi zbožný a kořeny naší
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O čem je tento text? Situace je trochu zamotaná. Ježíš přichází ke skupině
lidí. Tvoří ji zástup včetně několika farizeů na jedné straně a učedníci na
straně druhé. Mezi nimi je otec s těžce nemocným synem. Nastala vřava,
která přerostla v hádku. O co se přeli, to vysvětluje otec, který vyhledal
učedníky s žádostí o pomoc pro syna. Ten je nejen němý, ale často se ho
zmocňuje nějaká temná síla, která ho poráží na zem, lomcuje s ním, chudák
má pěnu u úst, skřípe zuby a nakonec strne a je jako bez života. Otec je zou-
falý. Ale dozvěděl se o Ježíšovi a jeho žácích. Celá krajina mluvila o Mesiáši.
Mnozí také viděli zvláštní znamení, která Ježíš činil, a klonili se k tomu, že
Mesiáš je právě on… Jistě, byly různé názory na postavu Ježíše z Nazareta,
ale pro všechny trpící a hledající svitla naděje na pomoc.
Jedním z těch, kdo uvěřili, že Ježíš a jeho učedníci mohou pomoci v bezna-
dějné situaci , byl i otec nemocného chlapce. Proto vyhledal učedníky. Proč
šel nejdřív za nimi, to Marek prozrazuje už dřív při vyslání Dvanácti. Ježíš
je vysílal po dvou a dal jim moc konat znamení, uzdravovat a vyhánět dé-
mony. Tyto neobvyklé projevy potvrzovaly, že království Boží se přiblížilo,
že už přišlo - a to právě v osobě Ježíše Nazaretského.
A učedníci opravdu chodili po celé zemi, jen tak, bez zásob a bez peněz, 
v ruce hůl, a volali lidi k pokání a k návratu k Bohu. Jejich kázání bylo umoc-
ňováno zázraky. Mnozí byli zbaveni svých nemocí a postižení.
Pověst o této uzdravující moci Boží se donesla i k otci zkoušeného syna. A
on se chopil naděje.. Uvěřil, že ta zázračná moc shůry může změnit úděl
jeho syna a ukončit tak i jeho trápení .
Jak se stane, že někdo uvěří tomu, že ta pomoc z nebe je i pro něj? - To, co se
děje mezi nebem a zemí, je tajemství. Na to bezesporu narážel i Ježíš, když
říkal: Nikdo nepřichází ke mně, pokud ho nepřitáhne můj Otec… Kraličtí použí-
vají slovo přitrhnout. Bůh člověka přitáhne, přitrhne, jako magnet kovové
piliny. Je to zvláštní, ale tak Bůh působí v tomto světě. Nevidíme ho, ale
víme o něm. Nevíme zpočátku, proč jdeme za ním, ale jdeme, protože On
nás otáčí k sobě. Naše intuice nás přesvědčuje, že Někdo je, že Někdo musí
být. Takové jsou začátky víry. 
Tak nějak se asi rozhodoval i otec nemocného syna. Slyšel o Ježíši a jeho
žácích a dal na hlas, který ho upoutal na novou šanci. A tak vyhledal učed-
níky… Jenže narazil. Něco stojí v cestě. Učedníci nemocného uzdravit nedo-
kázali. Nevíme, zda na chlapce vzkládali ruce anebo používali nějaké
osvědčení formulky. Každopádně jejich jednání vyvolalo rozruch. V zástu-
pu kolem nich byli i farizeové. Ti ovšem v drtivé většině Ježíše odmítali. - A
teď se stane toto! Učedníci chtěli ve jménu Ježíše osvobodit hocha od zlých
sil, uzdravit ho, ale nešlo to. Farizeové jsou na koni. Tihle pomatenci si hrají na
zázraky, ohánějí se vůdcem sekty Ježíšem a hle, chlapec je postižený stále. Pro učed-
níky musela být tato situace strašně nepříjemná. Chlapci nepomohli, sami se
zesměšnili a navíc udělali ostudu i samotnému Ježíši. Ježíš prohrál. 
Celá scéna připomíná prorokův zápas proti modlářství. Avšak když Elijáš
postaví proti sobě Baala a Hospodina, Hospodin, Bůh Izraele, se projeví jako
Panovník. Pravý Bůh proti soškám, modlám, vždy zvítězí!… Jenomže teď je
to naopak. Démonské síly chlapce i nadále ovládají.
Do toho fiaska přichází Ježíš. Oč se tady přete?, ptá se. Když se dozví o
selhání svých žáků, je zklamaný. Pokolení nevěrné, jak dlouho budu ještě s vámi,
jak dlouho vás mám snášet? Vyjadřuje tak pocity podobné nářkům proroků,
kteří si zoufali nad nevěrným Božím lidem. Bůh dal řády celému stvoření,
přírodě, mořím, všemu tvorstvu. I čáp na nebi zná svůj čas, hrdlička, vlaštovka
a jeřáb dodržují čas svého příletu, ale můj lid nezná Hospodinovy řády...Já jsem byl
věrný, ale oni byli nevěrní!…
O čem je tento text?, ptali jsme se na začátku. O čem? O víře. O zápasech
víry, o tom, že víra nikdy není hotová věc. Vidíme to na prvním místě 
u těchto Ježíšových vyslanců. Měli pověření kázat a činit znamení, ale nara-
zili na pro ně nezdolný odpor. A byli bezradní. Ježíš nad nimi kroutí hlavou.
Jsou rozpolcení. Jdou za svým Učitelem, avšak věří i pochybují. - Skuteč-
nost, že to evangelista Marek zaznamenává, je důležitá pro všechny čtenáře
Bible. Připomíná nám, že víra není věcí neochvějných duchovních velikánů.
Víra je záležitostí nás obyčejných lidí. - Vykročíme i se zastavujeme. Jsme
poslušni i zabedněni, saháme po nebi, ale dosahujeme na své meze… Vi-
díme to jak na učednících tak i na jednání otce. - Na první poslech by se
zdálo, že ho Marek staví do kontrastu proti nezralým učedníkům. Oni slabí,
on pevný. Oni selhávají, on jde za svým. - Jenže není to tak jednoduché.
Když se objevil Ježíš, celý zástup užasl. Přibíhali k němu a zdravili ho.

Dokončení ze str. 2

Nad biblí

zbožnosti jsou obsaženy v našich
tradičních hodnotách, které jsou
hluboce duchovní a otevřené vůči
druhým. To je důvodem, proč islám
i křesťanství nalezly na našem konti-
nentu tak příznivé prostředí.
Vztahy mezi hlavními náboženství-
mi jsou trvalou výzvou. Musíme se
vymanit ze stavu soupeření a navo-
dit stav spolupráce. Musíme hledat
společný základ, přičemž však mu-
síme zůstat věrni svým odlišným
náboženským hodnotám. Přirozené
soupeření o nadvládu se totiž stává
živnou půdou pro fanatiky na obou
stranách, kteří do ní sejí svá semena
sváru. Jsme také svědky politických
manipulací, kdy ti, kteří otevírají ná-
boženské otázky, chtějí vlastně do-

sáhnout především politických cílů.
To vše vytváří z náboženství spíše
součást problému, než aby se stalo
jeho řešením. Nigérie vyvíjí velmi
vážné úsilí k nalezení cest soužití i
přes náboženské rozdíly. Jsme pev-
ně přesvědčeni o tom, že se můžeme
stát vzorem pro náš svět globalizo-
vaného náboženského pluralismu,
kde je každý z nás přesvědčený o
svém učení a přesto neustále ochot-
ný hledat nejvyšší ideály pro obecné
dobro humanity.

Svědectví Johna kard. Onaiyekana,
arcibiskupa abudžského, Nigérie 

na ekumenické bohoslužbě Mene Tekel
v Praze 3. března 2018 

poslal Daniel Toušek

Dokončení na str. 4



Vážená redakce Evangelického týdeníku,
v neděli 25. února 2018 zemřela v po-
žehnaném věku 100 let paní Alžběta
Hrochová z Třebechovic pod Orebem.
Byla Vaší dlouholetou předplatitelkou 
a vášnivou čtenářkou. Měla jsem tu čest
jí být v posledních měsících po boku,
proto si dovoluji zaslat krátkou vzpo-
mínku k případnému otištění.
Bětuška Hrochová – takto jí všichni v je-
jím domovském sboru Českobratrské
církve evangelické v Třebechovicích pod
Orebem říkali – byla hluboce věřící žena,
milující život i lidi okolo sebe bez ohledu
na jejich chyby. Pomáhala potřebným
podle svých sil a možností.
Narodila se v roce 1917 ve Vídni na ulici
Koppstrasse ve čtvrti Otakring. Za svo-
bodna se jmenovala Bešťáková, měla dal-
ší čtyři sourozence. Jeden z bratrů – Bed-

řich – dosud žije v Praze. Od dětství cho-
dila do českého sboru. V roce 1933 přišla
k příbuzným do Třebechovic pod Ore-
bem. Zde se seznámila ve sboru se svým
manželem Jaroslavem Hrochem a zde, 
s výjimkou let 1936 – 1941, až do své
smrti žila. Vdávala se v roce 1941, ná-
sledně se stala matkou dcery Jaroslavy 
a syna Vladimíra. Viděla vyrůstat svá
vnoučata, pravnoučata, dočkala se i pra-
pravnoučat. Obzvláště se těšila z té nej-
menší, která nesla její jméno, Betynky.
Svůj sbor milovala, pravidelně navště-
vovala bohoslužby, biblické hodiny, zpí-
vala ve sboru, když to potřeba, přispěla
štědrým finančním darem. Jakákoliv
sborová akce byla jen stěží představitel-
ná bez přítomnosti Bětušky. Podporo-
vala dlouhodobě Českou biblickou spo-
lečnost. Před dvěma lety, hluboce soucí-

tící s těžce zkoušenými lidmi na Ukra-
jině, se rozhodla prostřednictvím Die-
cézní charity ostravsko-opavské finanč-
ně podporovat jednu ze seniorek. Říkala,
že chce pomoci "své vrstevnici", která
neměla tolik štěstí na příznivé životní
podmínky jako ona. Byla velmi rozruše-
ná a nešťastná ze situace tamějších lidí,
kteří žijí v bídě, mnohdy umírají pomalu
či rychle bez pomoci a povšimnutí okolí.
Její poslední dar pokryl nezbytné nákla-
dy pro onu paní na celý rok 2018.
V listopadu 2017 oslavila Bětuška své
100. narozeniny. Pak se její zdravotní
stav začal rychle zhoršovat. Měla jsem
tu čest, pobývat v posledních dvou letech
v její blízkosti. Protože jí už nesloužil
dobře zrak, chodívala jsem jí číst z Bible,
z kázání, z církevního tisku. Kostnické
jiskry měla velmi ráda, většinou jsme je
přečetly celé. Byla to krásná odpoledne 
v jejím podstřešním bytě. Čas se vždy
jakoby zastavil. Prostor byl naplněn kli-
dem a mírem. Popíjely jsme kávu, mlsa-
ly dobroty, četly, zpívaly, modlily se. 
S Bětuškou jsem se mohla bavit napros-
to o všem. Dokázala to, co jiní nemohou.
Vyslechla, poradila. S nadhledem, laska-
vostí, důvěrou v Pána Boha a jeho moc.
Bětuška prostě a jednoduše věřila, milo-
vala Pána Boha, Ježíše Krista. Nad po-
stelí měla pověšenu destičku s textem 
z Janova evangelia: Já jsem ten chléb
života. Kdo přichází ke mně, jistě nebu-
de hladovět, a kdo věří ve mne, nebude
nikdy žíznit. Z Janova evangelia jsme
četly mnohokrát. Stejně jako další evan-
gelia, představovalo pro Bětušku skuteč-
ně dobrou zprávu, naději a potěšení.
Nás Pán ji povolal k sobě v požehnaném
věku 100 let. Ač naplněni smutkem, cítí
ti, kdo ji znali také velký vděk za její
život. Věnujte jí, prosím, tichou vzpo-
mínku, tato žena si ji zaslouží. Sama za
sebe mohu jen dodat: Bětuško, děkuji.

Martina Bolom-Kotari

Poděkování za dar života
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Pocházím z kraje na úpatí Vysočiny, odkud za první světové války odešli
do legií tři významní muži; jejich životní osudy se mi staly učebnicí vděku
i nevděku, tragédie osobní i politické, lásky k rodné zemi a míře oběti,
pravdivým příběhem o hrdinných sousedech, statečných otcích a zapo-
mnětlivých synech.
– Generál Jan Syrový jest jméno, jež se u nás stane mythem. Bude znamenati pro
budoucí pokolení příklad nedocenitelného hrdinství, pokorného odevzdání se v oběť
svému národu a zemi, příkladné, neúnavné horlivosti pro svatou věc člověka –
napsal o hrdinovi od Zborova generál a spisovatel R. Medek. Ale stačilo
pouhých 26 let, aby se z mýtického hrdiny na bílém koni s černou páskou
přes oko, stal trestanec komunistických žalářů, který po propuštění z věze-
ní pracoval jako hlídač u Maroldova panoramatu Bitvy u Lipan.
Také generál Ludvík Svoboda se jako legionář v Rusku zúčastnil bitev u
Zborova a Bachmače, poznal na vlastní kůži sibiřskou anabázi, za druhé
světové války působil v Obraně národa, později vedl naši jednotku z Bu-
zuluku do Prahy, aby se po válce tiše vrátil do Hroznatína, kde pracoval 
v zemědělském družstvu. Jeden můj kolega ze stavby s ním natíral včelí-
ny a vzpomínal často, jaký býval generál čestný chlap. Toho mi připomí-
ná usměvavá tvář bělovlasého starce z doby tragické okupace v roce 1968,
kdy jsem i já jako školák zdravil pana prezidenta Svobodu a s posvátnou
úctou se dotýkal jeho černé limuzíny před třebíčskou radnicí.
Třebíčský sokol a učitel Josef Jiří Švec byl velitelem divize čs. legií; po
vítězné bitvě u Zborova dobyl i Samaru a Kazaň, a když unavení a bolše-
vickou agitací rozvrácení vojáci odmítli splnit jeho rozkaz a váhali posta-
vit se bolševikům, zastřelil se ve stojícím vlaku na magistrále, a ten výstřel
probudil nové odhodlání v srdcích unavených tím dlouhým bojem v ši-
rých ruských pláních.
Osudy mých rodáků mne v duchu vedou dál, až k zpustlému hřbitovu
našich legionářů ve Vladivostoku, jehož trosky svědčí o zapomnětlivé
vlasti, která je matkou nás všech, ale kupodivu macešsky se chová k těm,
kteří pro ni položili životy na druhém konci světa. Snad najdeme po letech
odvahu poklonit se jejich památce a upravit hroby, z nichž rostla naše svo-
boda, přátelé a synové českého národa.

Jan Schwarz

legionářský

Ježíš si ovšem nepodá s každým ruce, jako pan papež na návštěvě v Peru.
Slovo má nešťastný otec. Popisuje, jak chlapec trpí, jak je srážen na zem, do
vody nebo dokonce do ohně. Ale ani vše nemusel podrobně líčit. Když duch
ovládající svou oběť uviděl Ježíše, hned chlapce zkroutil křečí, ten padl na
zem, svíjel se a měl pěnu u úst. Nešťastný otec prosí: Můžeš-li, smiluj se nad
námi a pomoz nám!
Můžeš-li, opakuje nespokojeně Ježíš. A dodá: Všechno je možné tomu, kdo
věří… Otec okamžitě pochopí, že svým podmiňovacím způsobem Ježíše
popudil. Proto chvatně vykřikne: Věřím, Pane, pomoz mé nedověře!
Tento moment je velmi dramatický. A také velmi výmluvný. Ekumenický
překlad volí slovo nedověra. Je to správně česky? V originálu je apistos, neví-
ra. Je zřejmé, že kdyby celé zvolání bylo přeloženo: Věřím, pomoz mé nevíře,
znělo by divně. Proto i zde překlad je už výkladem… Takže, co se nám
Písmo snaží říci? Marek na postavách příběhu dokládá, že víra není uza-
vřená věc. Že víra má stále něco před sebou. To platí o těch neúspěšných
učednících, o nešťastném otci a stejně tak i o nás. Toto zjištění, toto přiznání
si své nehotovosti ovšem osvobozuje. Nemusíme ze sebe dělat hrdiny,
nemusíme si nic nalhávat. Ať už jsme byli pokřtěni dávno anebo jenom křest
připravujeme. Vždy budeme stát před novým odhodláním, před novým
krokem víry, kdy se budeme muset na Boha plně spolehnout – a vše znovu
vsadit na něj. To se skrývá i ve výkřiku otce z našeho textu. Věřím, ale doplň
moji víru! Věřím, ale ještě ne dost, pomoz mi v tom, na co se pověsit nedokážu!
Popisovaná událost z Markova evangelia nakonec končí dobře. Nemocný
hoch je uzdraven. Čteme - Ježíš řekl: Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji, vyjdi
z něho a už se do něj nikdy nevracej! Duch vykřikl, silně jím zalomcoval a vyšel.-
Ten zlý je poražen. Ježíšův mocný čin, při kterém přikázal zlé síle zmizet, je
potvrzením toho, že přišlo  Boží království, že démonské síly, které zabíjejí,
v setkání s Ježíšem prohrávají. A že tam, kde končí naše možností, tam Ježíš
působí za nás. On, vzkříšený Pán, dokonává Boží dílo v tomto světě – a
dokonává i naši víru.
Na závěr je u Marka dodatek. Když se vše uklidní, učedníci se ptají svého
Mistra, proč oni toho ducha nemohli vyhnat. Kristova odpověď je posel-
stvím ke všem, kdo ho následují jako svého Pána: Takový duch nevychází jinak
než modlitbou. Amen

Marian Šusták

Nad biblí
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Nové Křesťanské písně
Tomáše Najbrta
a
“křest” knihy
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20. dubna v 17 h
klub v Soukenické 15 Praha 1

vstup volný 

Po inauguraci prezidenta
Biskup Tomáš Holub: „Od okamžiku, kdy jsem
dnes odpoledne vyšel z Vladislavského sálu, pře-
mýšlím, co mám jako občan a biskup zároveň na-
psat. A napadá mne jediné: Věřím v Pravdu a
Svobodu, která je silnější než každá lidská zloba,
sebestřednost i lhostejnost. A ani po dnešku se nic
nemění!“

(kar.dle christnet.eu)

Smutná zpráva
V pátek 9. března se Sbor ČCE v Praze - Dejvicích rozloučil se svým
dlouholetým farářem a naším oblíbeným autorem Danielem Henychem.


