
DAViDoVA úpěnliVá prosbA
žAlm 6,3-4

Jenom několikrát v životě se mi
stalo, že jsem z důvodu osobní krize
celou noc nespal. Král David to zřej-
mě občas také prožil. Ne ten mladý
hrdina, udatný vítěz nad Goliášem
a miláček žen, ale zestárlý David,

kterému se vrací hříchy jeho mládí -
na rukou má mnoho krve – i nespra-
vedlivě prolité -, a jehož přátelé i mi-
lované děti se navzájem nenávidí a
vraždí. David už je smutný, starý,
bezmocný král, který ví, za kolik 
z toho zla, které na něj přichází, si
může sám. Jenže v depresi nekončí.
Pokáním nachází novou cestu k víře
a k Bohu a píše kající žalmy (tak to
alespoň vidí církevní tradice). Mla-
dým Davidem by chtěl být každý.
Jenže co když je člověk v roli staré-
ho Davida?
Má duše je „náramně předěšena“ –
zřejmě cítí niterné ohrožení, které se
projevuje i fyzickými pocity - kosti
mu „trnou děsem“. Snad je to popis
rána po probdělé noci, kdy člověk
skoro nedokáže vstát z postele. 
Kdybych byl králem Davidem,
možná bych ráno složil takový
žalm, jako je ten šestý. Nejsem Da-
vid, a tak ho mohu alespoň zazpí-
vat. Je krásné ráno, které ukazuje, že
milosrdenství Hospodinova je plná

země (určitě na dnešní neděli Mise-
ricordias Domini), i když jsem ze-
sláblý strachem i nevyspáním. Boha
už se neptám „proč“, protože už v té
ranní hodině nějak vím, jaké by
zaznělo „protože“. Vím, za co si mo-
hu sám. Nepotřebuji zdůvodnění,
potřebuji uzdravení. Naopak, já ří-
kám Hospodinu jedno „protože“.
Volám k němu, protože ho potřebu-
ji. Pomoz mi, protože jsem na dně.
Kladu mu jinou otázku – do kdy?
Kdy se ke mně vrátíš? 
A najednou ráno v neděli Milosr-
denství Hospodinova vím – Hospo-
din slyší mou prosbu, mou modlit-
bu přijme. Pokání Davidovo i moje
po probdělé noci nekončí jásotem –
na to už nemám sílu ani náladu,
končí pro mě to ráno lépe, končí útě-
chou – Hospodin slyšel můj nářek,
jsem jím znovu přijat, jsem jeho dítě-
tem.
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poselství k neděli misericordias Domini

A když s nimi sestoupil, stanul na rovi-
ně, kde byl zástup jeho učedníků a veliké
množství lidí z celého Judska i z Jeru-
zaléma a z přímořského Týru a Sidonu.
Ti přišli, aby ho slyšeli a aby byli uzdra-
veni ze svých neduhů, i ti, kteří byli trá-
peni nečistými duchy. A byli uzdravová-
ni. A všechen zástup se ho snažil
dotknout, neboť z něj vycházela moc a
uzdravovala všechny. Tehdy pozvedl oči

na své učedníky a řekl: "Blaze vám chu-
dým, neboť vám patří Boží království.
Blaze vám, kteří teď hladovíte, neboť
budete nasyceni. Blaze vám, kteří teď
pláčete, neboť se budete smát. Blaze vám,
když vás budou lidé nenávidět a když vás
vyobcují a potupí a vaše jméno zavrhnou
jako zlé kvůli Synu člověka. Radujte a
veselte se v ten den, neboť hle, vaše
odplata v nebi je veliká. Totéž přece děla-

li jejich otcové prorokům. Ale běda vám
bohatým, neboť vy už máte své potěšení.
Běda vám, kteří jste nasyceni, neboť
budete hladovět. Běda vám, kteří se teď
smějete, neboť budete truchlit a plakat.
Běda vám, když o vás budou všichni
lidé mluvit dobře. Totéž přece dělali
jejich otcové falešným prorokům."

L 6,17-26

blahoslavenství a běda

Dokončení na str. 2

Když nám přišla do redakce následující tisková zpráva, chvilku jsme zva-
žovali, zda je její otištění v křesťanském časopise vhodné. Chceme-li však
důstojně připomínat 100. výročí vzniku samostatného státu, neměli
bychom zapomínat, na jakých základech samostatný stát stál a zatím
ještě stojí, a jaké principy existence tehdy (a snad ještě nyní) mu byly
vlastní. Někteří lidé rádi připomínají, že naše republika tehdy byla vzo-
rem tolerance a my bychom si přáli, aby tomu tak bylo i dnes.

(red)

Přesně před 90 lety 20. března 1928 první československý prezident
Tomáš Garrigue Masaryk poprvé přijal na Pražském hradě významnou
americkou Bahá'il novinářku a esperantistku Marthu Root. Jednalo se o
první z několika setkání prezidenta Masaryka s touto osobností. Dne 
22. dubna 1936 udělil této novinářce šířící myšlenky humanismu a jed-
noty lidstva audienci také prezident Edvard Beneš. Oba prezidenti na
těchto audiencích pronesli památné výroky o velkém významu Bahá'í
učení pro budování mírového světa. O dané audienci u prezidenta
republiky podaly stručnou zprávu i některé tehdejší významné české
deníky - např. Národní listy, České slovo nebo Národní osvobození.
Tomáš Garrigue Masaryk a Martha Root na svém prvním setkání hovo-
řili o míru, o cestách k němu vedoucích i o moderních Bahá'í mírových
zásadách pro náš svět, jejichž další šíření prezident Masaryk na této
audienci doporučil jakožto nejlepší způsob k prosazování světového
míru. Konkrétně v této souvislosti uvedl: „Pokračujte v tom, co děláte.
Rozšiřujte toto učení humanity a nečekejte na diplomaty. Ale je to veli-
ká věc, že lidé na vlivných místech začínají mluvit o těchto univerzál-
ních mírových principech. Jděte s těmito principy mezi diplomaty, do

Dokončení na str. 2

Vzpomínka na první republiku

Ve vojenském kostele Jana Nepomuckého v Praze se 15. března
konala pietní bohoslužba věnovaná památce vojenských policistů
Milana Štěrby a Jiřího Schamse  z dnes již neexistujícího Útvaru
speciálních operací (SOG) Vojenské policie zesnulých na následky
útoku  sebevražedného atentátníka v roce 2008 v afghánském měs-
tečku Gerešk.
Bohoslužbu sloužil kaplan Hlavního velitelství Vojenské policie
major David Tomčík, duchovní Církve československé husitské
společně s kaplanem Velitelství Vojenské policie Olomouc kapitá-
nem Romanem Lukášem z Českobratrské církve evangelické. 
Společně s ministryní obrany Karlou Šlechtovou a Náčelníkem
Vojenské policie brigádním generálem Pavlem Křížem si smutnou
událost připomněli kolegové, kamarádi i příbuzní obětí.
V průběhu bohoslužby zazněla modlitba Duchovní služby AČR za
padlé a zemřelé a ministryně obrany zažehla svíci u desky s textem modlitby. Pietní atmosféru bohoslužby doplnila hudba žesťo-
vého kvintetu Ústřední vojenské hudby a nádherná duchovní píseň Svatý Michaeli, archanděli s varhanním doprovodem.
„Za svoji odvahu bránit život, svobodu a důstojnost druhých obětovali Bosna a Regi svůj život. Nutno dodat, že Regi bojoval
nejen o život svůj téměř dalších sedm let, ale pomáhal i druhým,“ uvedla ministryně obrany Karla Šlechtová ve své řeči k pří-
tomným.

* * *
• V sobotu 17. března uplynulo deset let od tragické události, během níž v Afghánistánu přišel o život velitel skupiny speciálních
operací policejních jednotek 2. kontingentu AČR SOG VP poručík i. m. Milan Štěrba zvaný „Bosna“. Zemřel na následky zra-
nění utrpěných po útoku sebevražedného atentátníka v městečku Gerešk.
• Těžce zraněn byl i starší instruktor skupiny speciálních operací policejních jednotek 2. kontingentu AČR SOG VP štábní pra-
porčík i. m. Jiří „Regi“ Schams, který po následujících téměř sedm let s následky zranění statečně bojoval. Po krátké a těžké nemo-
ci zemřel 7. ledna 2015 v Praze.
• Poručíka i. m. Milana Štěrbu si rodina a přátelé připomněli i v sobotu 17. března v Malé Losenici na Žďársku, kde byla v bu-
dově bývalé školy odhalena na jeho počest pamětní deska.

Roman Lukáš, foto: Josef Trnka

AktuAlitA: VzpomínkoVá bohoslužbA zA zemřelé příslušníky Vojenské policie



Ježíš touto řečí burcuje naše svědo-
mí. Zmiňuje nejen povzbudivá
slova, ale i varuje ty, kteří se Bohu
vzdalují. Jeho zákony Božího krá-
lovství zde jasně ukazují i sankce za
neposlušnost. Rozhodně nejde o
liturgickou formulku s platností při
posledním soudu. Ba naopak.
Hovoří do událostí běžného dne,
jsou mravní normou pro dnešek.
Chce-li člověk jednou vstoupit do
Nebeského království, musí se nej-
prve rozhodnout přijmout jeho
zákony a naučit se podle nich žít.
Nebude tam totiž místo pro lidi,
kteří usilují o vlastní prospěch a moc
nad ostatními, pro lidi s tvrdým
bezcitným srdcem a ani pro ty lho-
stejné k osudům druhých.
Kristovo třikrát běda platí pro nevě-
řící a některé věřící. Ne, že by se
nenašli hodní ateisti, ale Boží přiká-
zání může spolehlivě plnit jen ten,

kdo chápe a přijímá jejich pravý
smysl. Pouze na výchovných pouč-
kách se zbožnost budovat nedá. Ta
roste jen z živé víry.
Ve své době viděl Starý zákon ne-
moc jako důsledek hříchu. Kromě
nemocných však přicházeli k Ježíši
lidé posedlí zlými duchy. Démo-
nolog by asi byl schopen rozeznat 
v tom nějaké rozdíly, pro nás je však
podstatné, že to byli lidé, kteří již
nechtěli nést následky hříchu. Chtěli
se Mistra dotknout, protože cítili
Boží moc, která je uzdravovala.
Blahoslavenství na jednu stranu
povzbuzuje chudé a na druhou stra-
nu říká bohatým, že se nemají rado-
vat ze svého majetku. Ostatně do
nebe si jej s sebou nevezmou. Stejné
je to s hladovými a sytými. Pod-
statný je duchovní pokrm. A ko-
nečně ti, co žijí jen zábavou mohou
být smutní, když zjistí, že na Krista
zapomněli. Radovat se dokonce

nemají ani ti, kdo jsou ve velké váž-
nosti. Nezáleží na tom, co o nás řek-
nou lidé, ale na tom, co o nás řekne
Bůh. A naopak, nemusíme se rmou-
tit nad pomluvami pro jméno
Kristovo, neboť nás čeká nebeská
odměna.
A jaké bychom si měli vzít z příběhu
poučení? Je vidět, že Pán dělí své
posluchače na dvě skupiny. Jsou to
jeho následovníci a ti ostatní. Ti, kdo
v něj věří, budou nést ovoce. 
(Jr 17,5-8). Křesťan by si neměl brát
příklad z hříšných lidí a dbát na
mínění světa. Produktem smýšlení
polidsku totiž často bývá závist 
a svár (1 K 3,1-3). Duchovně zralý
služebník by měl uznávat hodno-
ty, které kázal Ježíš. V posledních
časech zazní opět „běda, běda,
běda“, ale to již bude pozdě 
(Zj 8,13).

Ivo Kraus

2 KJ-ET

z církví doma i ve světě
mír V sýrii i rozVAhu V rozhoVorech o klDr 
žáDAl pApež FrAntišek Ve Velikonočním poselstVí
Konec "probíhajícího vyvražďování" v Sýrii či "ovoce moudrosti" pro
osoby odpovědné za řešení diplomatické krize kolem KLDR. I tato
přání ve Vatikánu vyslovil papež František ve velikonočním mírovém
poselství před tradičním požehnáním Městu a světu. V projevu zmínil
také konflikty v Jemenu, Jižním Súdánu či na Ukrajině. Z centrálního
balkonu Svatopetrské baziliky prosil František o "ovoce míru pro celý
svět, počínaje milovanou a sužovanou Sýrií, jejíž populace je vyčerpána
válkou, která nemá konce". Papež vyzval všechny odpovědné politiky a
vojáky, aby pracovali na okamžitém ukončení bojů, a umožnili tak
návrat milionů uprchlíků. Poté přešel k Izraeli a žádal usmíření "ve
Svaté zemi, stižené opět v těchto dnech otevřenými konflikty, jichž
nejsou ušetřeny ani bezbranné osoby". Na Velký pátek při střetech iz-
raelských vojáků a demonstrantů v palestinském Pásmu Gazy přišlo o
život nejméně 15 lidí, čímž se tento den podle agentury AFP stal nej-
horším momentem izraelsko-palestinského konfliktu od roku 2014.
František také podpořil dialog na Korejském poloostrově, který podle něj
napomáhá rozvoji harmonie, a doufá že odpovědné osoby bude provázet
moudrost a rozvaha. Nemělo by se podle něj zapomínat ani na konflikt 
v Jižním Súdánu nebo problémy ve Venezuele, kde oběti útlaku "žijí v jistém
druhu cizí země uvnitř vlastního státu". Šťastné Velikonoce popřál věřícím
na Svatopetrském náměstí už pošesté. Posluchače přitom vyzval, aby po-
mohli učinit přítrž "tolika nespravedlnostem" dnešního světa. Kromě již
zmíněných ohnisek napětí hovořil také o Ukrajině, Jemenu a Kongu, ale také
o širších problémech, jakými jsou hlad, nezaměstnanost, vylučování
migrantů a uprchlíků v "současné kultuře plýtvání", obchod s drogami,
bílým masem a moderní formy otroctví.
Na sobotní vigilii ve Svatopetrské bazilice papež jako obvykle vítal
nové členy katolické církve. Mezi osmi pokřtěnými osobami byl také
31letý uprchlík z Nigérie John Ogah, kterého italský tisk označoval za
"migranta-hrdinu" poté, co v září překazil Italovi ozbrojené přepadení
římského supermarketu. Ogah zločince zastavil, když unikal z místa
činu s ukradenými 400 eury. Protože v Itálii neměl povolení k pobytu,
po příjezdu policie raději zmizel. Úřady jej ale na základě záběrů z bez-
pečnostních kamer našly a odměnily jej pomocí při vyřizování dokladů.
Policejní kapitán Nunzio Carbone, který pracuje ve čtvrti, kde uprchlík
dříve žebral, byl v sobotu večer při křtu jako Ogahův kmotr.

podle ČTK

polský kněz se moDlil zA brzkou smrt pApeže
V katolickém Polsku zatím něco takového z úst kněze ještě nikdy neza-
znělo. Za brzkou smrt papeže Františka se totiž před stovkami věřících
modlil krakovský duchovní Edward Staniek, a to kvůli pontifikovým
„chybám a špatnému chápání milosrdenství“. Kněz, zároveň vysoko-
školský profesor a bývalý rektor kněžského semináře v Krakově, za
hlavní důvody modlitby označil, že hlava katolické církve podporuje
utečence-muslimy, o nichž na rozdíl od Poláků nic neví. Rovněž prý cír-
kev otevírá rozvedeným, gayům, zkrátka pokleslým hříšníkům, čímž se
protiví božím přikázáním. Kněz Staniek nazval papeže „cizím prvkem
v katolické církvi“, který neposlouchá hlas Ježíše Krista. A vroucně se
modlil k Bohu a prosil o „Františkův odchod do otcova domu“, tedy o
rychlou a šťastnou smrt, upozornil portál Natemat.pl.

podle ČTK

blahoslavenství a běda
Dokončení ze str. 1

Od starověku až do novověku existo-
val názor, že živé organismy mohou
vzniknout z neživé hmoty. Nejen pro-
stí lidé, ale i mnozí vzdělanci byli pře-
svědčeni, že mouchy vznikají z hnijí-
cího masa, žáby a úhoři z bláta, vši 
a blechy ze špíny, a podobně. Tuto teo-
rii zformuloval ve 4. století před Kr.
řecký filosof Aristoteles, podle kterého
živé organismy, zejména hmyz,
mohou vznikat např. ze špíny a od-
padků. Tato představa byla rozšířena
až do začátku 19. století. Zastávali ji
především lidé, kteří nechtěli přijmout
svědectví Písma svatého, že život je
dán Bohem – Stvořitelem. Tato teorie
samoplození  byla nazývána v růz-
ných dobách různě: generatio sponta-
nea, autogonia,  aequivoca, abiogeneze

a podobně. Už italští vědci – lékař a
biolog Francesco Redi (1626-1698) a
univerzitní profesor Lazzaro Spallan-
zani (1729 – 1799) – dokázali, že sa-
moplození (vznik života z neživé
hmoty) je u živočichů naprosto vylou-
čeno. 
Smrtelnou ránu zasadil teorii o samo-
plození teprve francouzský chemik a
mikrobiolog, univerzitní profesor a
člen akademie věd Louis Pasteur
(1822 – 1895), když dokázal, že ani
nejmenší živé organismy (mikrobi)
nemohou vzniknout z neživé hmoty.
Když Pasteur dokázal svými pokusy
nesmyslnost teorie vzniku živých
organismů z neživé hmoty, prohlásil:
„Učení o samoplození se už nikdy
nevzpamatuje ze smrtelné rány, kte-

rou mu zasadil tento jednoduchý
pokus.“ Tam, kde je všechno neživé –
mrtvé, je naprosto nemožné, aby
vzniknul z této neživé hmoty živý
organismus. Tyto výsledky vědeckého
bádání L. Pasteura jsou dnes plně
využívány v bakteriologii, v průmys-
lu farmaceutickém i potravinářském
(např.: pasterizace mléka – ničení ně-
kterých mikroorganismů v mléce
zahříváním nad 60°C).
Tam, kde je všechno neživé, nemůže
vzniknout živý organismus. Život
může vzniknout jenom ze živého. Ne-
živá hmota nemůže sama sebe v žád-
ném případě oživit.
Tato vědecky zjištěná skutečnost
velmi silně podtrhuje biblickou prav-
du, že život byl dán všem živým orga-
nismům na naší zemi věčně živým
Bohem. „V něm byl život a život byl
světlo lidí.“ Jan 1,4.
Domněnka, že život vznikl na dně
oceánů ve vhodných podmínkách při
vhodném tlaku a teplotě z neživé
hmoty bez zásahu živé bytosti, v dneš-
ní době již neobstojí. Vždyť přece 
v laboratořích je možné vytvořit tako-
vé podmínky, jaké panovaly na dně
oceánů, je možné dát dohromady
všechny prvky a látky, ze kterých se
živá buňka skládá, k tomu je možno
přidat navíc moudrost a úsilí tisíců
vědců; a přece živou buňku nelze
vytvořit. Jestli tedy nedokáže vytvořit
život z neživé hmoty ani tisícová
armáda vědců v nejdokonalejších labo-
ratořích, bylo by naivní se domnívat,
že život vznikl sám z neživé hmoty 
v hlubinách oceánů.  Jestli se vědcům
podaří vytvořit život z neživé hmoty,
pak to bude opět dílo živé bytosti –
člověka, ale ne dílo neživé hmoty
samé. 
Odkud je tedy život? Je to dílo všemo-
houcího Boha - Stvořitele. „Neboť jako
Otec má život sám v sobě, tak dal i
Synovi, aby měl život sám v sobě.“
Jan 5,26. Pán Ježíš Kristus praví: „Já
jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve
mne, i kdyby umřel, bude žít.“ (Jan
11,25) Život na zemi je tedy geniál-
ním dílem Božím. Obdivujeme nád-
herné stvořitelské dílo Boží, zvláště
pak všechno živé. Vždyť každá živá
buňka je tak geniálně naprogramová-
na, že se jí nevyrovná ani ten nejlepší
počítač naprogramovaný  člověkem.
Život je vskutku geniální dílo Boží.
Buď za to Bohu dík a sláva.

Stanislav Kaczmarczyk

odkud je život?

mírových společností, do univerzit, škol, církví a také o nich pište.
Světový mír přinesou jen lidé." V tomto rozhovoru se též hovořilo o
nesmírné odpovědnosti práce novináře a literáta. Prezident Masaryk na
toto téma pravil: „Myslím si, že by se měl novinář snažit o to, aby na
papír zanesl taková slova, která zajistí úctu všech, kteří je čtou. Krom
toho, spisovatel nepíše pouze pro přítomnost, „Litera scripta manet! "
Martha Root tyto výroky zaznamenala ve svých článcích publikovaných
v angličtině. 
Výročí prvního osobního setkání Bahá'í novinářky Marthy Root a pre-
zidenta T. G. Masaryka připadlo na den, kdy Bahá'í věřící po celém
světě slavili Bahá'í nový rok, v pořadí již 175. Zajímavostí též je, že se
výše uvedený historický rozhovor uskutečnil několik hodin před pří-
chodem 85. Bahá'í Nového roku.

František Zeman, 
Bahá'í společenství v Praze 

Foto: Baha'í archiv
Poznámka red.:
Na úvodní barevné fotografii je Světové centrum Bahá'í. Název označu-
je administrativní centrum náboženství. Nachází se v izraelské Haifě a
je známé zejména svými zahradami, které se rozprostírají od přístavu až
k vrcholu hory Karmel. Světové centrum koordinuje veškeré aktivity
společenství Bahá'í na mezinárodní úrovni, rozdělování fondů a inter-
pretaci svatých písem Bahá'í. Jeho součástí je též Světový dům sprave-
dlnosti, který je nejvyšším správním orgánem společenství Bahá'í.
V současné době je víra Bahá'í rozšířena do 247 zemí a teritorií světa,
společenství existují ve více než 13 000 lokalitách. Mezi více než 6 mi-
lióny Bahá'í věřících je zastoupeno téměř 2 100 různých národů a etnic-
kých skupin. Kolektivně se účastní širokého spektra aktivit mezinárod-
ního společenství – především v oblasti mírového úsilí, lidských práv,
postavení žen, vzdělávání, zdravotnictví, životního prostředí a potravi-
nových programů. Bahá'í mezinárodní společenství úzce spolupracuje
mj. se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Úřadem vysokého
komisaře OSN pro lidská práva, účastní se programů životního prostře-
dí (UNEP) a rozvoje (UNDP).
Podrobněji se s učením a principy víry Bahá'í můžete seznámit na str. 4
tohoto čísla.

(hb)

Vzpomínka na první republiku
Dokončení ze str. 1

Jako děti školou povinné jsme pokřikovaly o přestávkách po chodbách – Jan
Amos Komenský, to byl machr na ženský, dal postavit velkou školu, učil děti
rockenrollu a pak zpíval – Rok, rok, rok jsem byl v base, teď, teď, teď tam jdu
zase, já velkou radost mám, že jsem chuligán – a rozhořčení učitelé vybíhali ze
sborovny, aby okamžitě učinili přítrž našemu pedagogickému rouhání, viníky
zapsali do kolonky trestů, aby si zpěv hanobící Učitele národů odpykávali ve
třídě opisováním trestných cvičení a počítáním složitých matematických pří-
kladů, zatímco naši spolužáci s patřičným jekotem a brašnami v rukou utíkali
do jídelny, pak do šaten a hurá domů.
Paní učitelka využívala dozoru na trestané žáky poškoláky k opravě diktátů,
kontrolovala hory sešitů s domácími úkoly a mezitím nám domlouvala vyzpě-
vování a snažila se rozšířit naše znalosti o Janu Amosovi, který se nejednou
ocitl na křižovatce osudu, abychom, poučeni bludištěm cest, na které z Čech
vystrnadila Komenského po nešťastné bělohorské bitvě bratrská víra, dokázali
ve svém věku ocenit poklady srdce, snahu o zachování čistého svědomí a cit 
k dětem, pro které psal knihy a než by své přesvědčení zradil, uchýlil se 
z Moravy do Brandýsa nad Orlicí, na panství člena Jednoty bratrské, Karla
staršího ze Žerotína. – Věděl už také, že jeho žena s dvěma dětmi zemřela moro-
vou nákazou – vyprávěla nám kantorka rozechvěle – a že na fulneckém náměs-
tí dal kapucínský mnich spálit jeho knihovnu. Osudové okamžiky národa byly
i jeho nejtěžší chvílí, v lesní skrýši psal pro útěchu sobě a členům rozprášené
Jednoty svůj slavný Labyrint světa a ráj srdce. Po celý život nepropadl zoufání
a rezignaci v krizových situacích a usiloval o samostatnost českého lidu, o mír
a svobodu vyznání pro Jednotu, v níž byl ustanoven biskupem. Abyste si to
pamatovali, děti, tak vám půjčím domů Labyrint světa a pak vyzkouším, jestli
jste ho četli.
Dnes už všichni víme, že Komenský v politických cílech ztroskotal, ale dokázal
do světových kulturních dějin vstoupit jako pedagog, který ve výchově a vzdě-
lání ukázal cestu k svobodě a spravedlnosti a tu nemohly evropským národům
zaručit žádné zbraně, přátelé užitečné snahy po životě v míru a pokoji v laby-
rintu současného světa.

Jan Schwarz

komenského
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K článku se mj. vyjádřil i jeden bratr
evangelík, který případ pečlivě sle-
duje a účastnil se i všech jednání,
která pražské zástupitelstvo v této
věci svolalo.
AD: Eliška Nová - Nová naděje pro
mariánský sloup, LN 19. března
2018, str. 2
Článek ke kauze výstavby tzv. ma-
riánského sloupu na Staroměstském
náměstí v Praze dává téměř výhrad-
ně slovo stoupencům jeho znovuob-
novení. Neuvádí ta fakta, která se
jim nehodí. Třebas znění nápisu
císaře Ferdinanda III (1737-1757),
který si na sloup nechal vytesat, že
jej postavil za „obhájení a osvoboze-
ní města“. Opomíjí, že se spíše jed-
nalo o volnou kopii mariánského
sloupu v Mnichově, postaveného
vévodou Maxmiliánem I. Bavor-
ským roku 1638. Tento vladař spolu
s Ferdinandovým otcem přispěl 
v rámci „Katolické ligy“ roku 1620
na Bílé hoře k likvidaci české stát-
nosti, jejích tradičních svobod a
vlastních institucí. Ikonografie slou-
pu, znázorňující vybíjení kacířů,
které pak příznačně probíhalo i u
nás, pochází již od pamětní mince
papeže Řehoře XIII. z roku 1572.
Fakt, že takováto propaganda slou-
žila duchovní nadvládě Říma na
úkor domácích tradic, mohou stěží
jacíkoli historikové „překonat“.
Radní Jan Wolf může trvat na tom,
že se nedá zrušit územní rozhodnu-
tí Prahy 1. Coby rozhodný zastánce
obnovy sloupu však účelově zaml-
čuje, že na základě usnesení zastupi-
telstva hlavního města Prahy č.
29/87 ze dne 14. 9. 2017 je ze strany
města možno a záhodno zrušit
smlouvu o budoucí smlouvě daro-
vací. Rovněž se dá vypovědět doho-
da o provedení stavby, umožňující
na parcele 1090, která je stále majet-
kem Prahy, realizovat záměr výstav-
by sloupu. 
Sousoší nikoli Franze Josefa I., nýbrž
Franze I. (1792-1835) bylo obnoveno
na Smetanově nábřeží v Praze roku
2003 bez veřejné diskuse, takřka
přes noc. Mnozí se však za něj stydí
a rozhodně si ho nefotí.
Snaha jistých stran s dlouhými prsty
nenápadně nahrazovat humanis-
mus a svobodomyslné tradice T. G.
Masaryka a první republiky symbo-
ly vídeňského despotismu, netole-
rance a absolutní vlády trůnu a oltá-
ře oslabuje kritické myšlení občanů a
prohlubuje jejich bezmoc vůči své-
volným politickým vůdcům.

Zdeněk Zacpal, překladatel

DOPIS PŘEDSEDy KOSTNIcKé
JEDNOTy

Věc: Interpelace ve věci splnění
usnesení z jednání Zastupitelstva
hl. města Prahy ze dne 14. 9. 2017.
Vážení,
dne 14. 9. 2017 jednalo zastupitel-
stvo hl. města Prahy o stavbě repliky
Mariánského sloupu na Staroměst-
ském náměstí. Společně s dalšími
jsme se podíleli na peticích a infor-
mování veřejnosti v této věci.
Výsledkem jednání zastupitelstva
bylo jednoznačné rozhodnutí o zru-
šení všech smluv, které by vedly 
k obnově tohoto sloupu, který by byl
nešťastným symbolem ztráty české
samostatnosti, a to právě letos, kdy
si připomínáme sté výročí od opě-

tovného nabytí státní samostatnosti.
Zastupitelstvo přijalo jednoznačné
usnesení, aby do 31. 12. 2017 byly
zrušeny všechny dosavadní smlou-
vy, které v této věci byly přijaty 
(Z-5680 29/87 14. 9. 2017). Pověřen
tímto úkolem byl radní Wolf. Ze
všech indicií a z korespondence 
s Městským úřadem Prahy 1 vyplý-
vá, že toto usnesení nebylo provede-
no a radní Wolf nesplnil svůj úkol.
Obracíme se na Vás s žádostí o vy-
světlení nesplnění usnesení zastupi-
telstva a o jasnou informaci, že
náprava byla zjednána. Celou zále-
žitost považujeme za vážné poruše-
ní pracovních povinností a neuvěři-
telnou liknavost ve věci plnění usne-
sení. S celou záležitostí chceme
seznámit čtenáře novin - Evangelic-
kého týdeníku, který vydáváme.
Pokud záležitost nebude objasněna,
jsme připraveni se obrátit na další
nadřízené orgány státní správy.
S pozdravem a jménem Kostnické
jednoty
ThDr. Pavel Černý, Th.D. předseda

POZNáMKA REDAKcE
Už desetiletí se táhnoucí spory o to,
zda vztyčit či nevztyčit na Staro-
městském náměstí mariánský sloup
jsou často mylně interpretovány
jako neshody ve výkladu dějin, teo-
logické rozdíly mezi chápáním po-
stavy Marie a její úcty či neúcty k ní
v katolickém nebo evangelickém i
husitském prostředí... Věřící často
slýchají výtky, že nejsou dostatečně
ekumeničtí a že svými nesmyslnými
půtkami odrazují nevěřící a jsou tak
příčinou toho, že patříme mezi nej-
ateističtější státy světa. Zapomíná se
však na to, že sloup na Staroměst-
ském náměstí nechtějí všichni římští
katolíci a proti nejsou všichni evan-
gelíci a že nejde o spor dvou znepřá-
telených skupin, ale spor o pojetí dě-
jin na jedné straně a ryze praktické
hledisko na straně druhé. Ti, co za
každou cenu prosazují sloup, by si
měli pořádně prohlédnout obrázek
na této straně a rozhodnout se, jestli
si ho na tomto místě opravdu přejí.

(hb)

mariánský sloup stále ve hře
uprchlíci – vítejte!?
S radostí čtu úvahu theologa Zdeňka Emingera „Co pro mne znamená
být v občanské společnosti křesťanem“ (Evangelický týdeník, č. 4). Bratr
Eminger zde kritizuje velmi ostře – byť nepřímo – současného prezi-
denta. Mezi věcmi, jež by „prezident demokratické země nemusel“,
uvádí: „využívat neštěstí lidí utíkajících před válkou k rozdmýchávání
odporných vášní“. Takovou odpornou vášní je zejména nenávist k těm,
kteří by svou přítomností mohli narušit náš klídek uprostřed Evropy.
Do této nenávisti snadno vyústí strach. Heslem je: „Ani jednoho
uprchlíka – tato země je naše!“ Strašit veřejnost a slibovat ochranu, to
byla strategie, která Zemanovi ve finále pomohla vyhrát. Jeho konku-
rent měl (jak to předem dobře odhadl Dan Drápal) příliš mnoho sluš-
nosti, než aby závodil v tom, kdo bude víc strašit a současně působivě-
ji slibovat ochranu.
Emingerova krásná slova budí klasickou otázku: Co z toho pro nás
prakticky plyne? Co konkrétně mám a mohu dělat, například zrovna
pro to, abych brzdil ono rozdmýchávání odporných vášní? Co já jako
křesťan, co moje církev? Jaké postoje máme zaujímat v aktuálních poli-
tických otázkách, jaké činy máme žádat od těch, kteří jsou v čele?
Marek Orko Vácha, biolog, filosof a katolický kněz, během volební kam-
paně prohlásil, že křesťan nemůže volit Zemana. Uvedl jeho jednání,
chování a výroky, které to nám jako věřícím lidem znemožňují. Rovnou
řekl, že je si tímto názorem naprosto jistý. A hle – ozvali se Zemanovi
katoličtí přívrženci, o jejichž upřímné víře nemám důvod pochybovat, a
kteří protestovali: „Má snad kněz monopol na pravdu?“
S Váchovými důvody souhlasím, ale souhlasím i s jeho kritiky. Zvláště
jako kněz, a navíc katolický, neměl svou výzvu vyhlašovat kategoricky,
autoritativně. Mohl promluvit s nejvyšší naléhavostí, dokonce s patho-
sem varovat před Zemanem – a přesto s tou „pojistkou“, že tak to vidí
a cítí on, nikoli prostě že „tak to JEST“.
To hlavní, co chci říct, se stále týká migrantů. Evropský parlament, ve
kterém jsme řádně zastoupeni, odhlasoval přerozdělovací mechanis-
mus, kterým se má především ulevit státům na okraji schengenského
prostoru, Itálii a Řecku. Je naší samozřejmou povinností toto rozhodnu-
tí přijmout, nechceme-li být sobeckými „černými pasažéry“ Evropské
unie. Naléhavě nám to doporučuje – i když ne v této konkrétnosti (svoji
výzvu pronesl už před řadou měsíců) papež František. A přece není
jaksi slyšet žádná strana, ani ta, jež se deklaruje jako křesťanská, žádný
český politik, kdo by tuto samozřejmost řekl nahlas. Ani ten sympatic-
ký prezidentský kandidát se toho neodvážil, v kampani by to bylo sebe-
vražedné. Heslo „Ani jednoho!“ je populární a tiše je schvalují i mnozí
evangelíci. S uprchlíky cítíme, jsme přece křesťané, i Ježíš prchal před
Herodem do Egypta, ale přece jen – jistota je jistota.
Myslím, že je mou osobní povinností být v této věci stejně konkrétní,
jako byl Vácha ve věci prezidentské volby. Tedy využít každé příleži-
tosti k vyjádření názoru, že máme být solidárními partnery ostatních
států EU a přijmout usnesení našeho (!) Evropského parlamentu, pře-
stože jsme pro ně – zastoupeni svými představiteli – nehlasovali. Máme
se aktivně podílet na jeho domýšlení a praktickém uplatňování. Velice
uvítám, rozhodnou-li se představitelé naší církve – theologické důvody
jsou nasnadě – promluvit v této věci zřetelně a hlasitě. Pravděpodobně
nikoli jménem církve, která v tom není jednotná, ale jménem svým.

Pavel Říčan, psycholog

Až do sedmdesátkrát sedmkrát
Nemohl jsem uvěřit svým očím, když jsem si přečetl tuto úvahu od
autora Jaroslava Krause z Mariánských Lázní v ET-KJ č. 10. Úvaha
vlastně obhajuje arogantního komunistického poslance Ondráčka, který
měl být v čele výboru pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních
sborů. Tento poslanec nemá v sobě ani kapku pokory, natož aby se za
své působení při rozhánění demonstrací při Palachově týdnu 1989
omluvil a nevadilo mu mlátit i ženy. Naopak nazval ty poslance, kteří
byli proti němu, demokratickou žumpou. I způsob jeho vystoupení v
poslanecké sněmovně byl otřesný a ukazuje to, jaký je.  Autor úvahy se
odvolává na Masaryka a jeho ježíšství, že se nemáme rozčilovat a natož
kvůli jednomu jedinému člověku. To je postavené na hlavu. Z historie
víme co zlého způsobil jeden jediný člověk a kolik jich bylo. TGM by byl
první, který by protestoval a Ježíš zcela určitě také, neboť víme jak
vyhnal penězoměnce z chrámu a byl při tom pořádně rozčilený.
Marnotratný syn nejdříve přišel sám k sobě a uvědomil si své špatné
jednání a mohlo mu být odpuštěno. Poslanec Ondráček nikoli. Asi tak
dobře reprezentuje svoji politickou stranu.
To, že tolik lidí protestovalo bylo velmi důležité. Myslím, že čtenáři ET-
KJ by měli být v podobných případech mezi prvními. Kéž by si to autor
úvahy uvědomil.

Jan Trnka

názory čtenářů
pokud se někdo domníval, že usnesením, které přijalo pražské zástupitelstvo loni v září,
všechny pokusy o znovupostavení tzv. mariánského sloupu na staroměstském náměstí
končí, velice se zmýlil. Do konce minulého roku měly být zrušeny všechny smlouvy, což
se bohužel nestalo a, jak uvedly lidové noviny 22. března, “sloupu svitla nová naděje”.

Schematické zobrazení Staroměstského náměstí při letošních velikonočních
trzích. Umí si někdo představit, kam by se sloup, který zabírá plochu více než
50 m2 vešel? 

O tátovi a dvou brášcích, slušňákovi a marnotratném, to znáte. Tak dneska jen, jak
to dopadne (L 15,32).
Tenhle lempl a ničema, když je na dně, jde do sebe, vzpomene si na tátu a vrací se
s prosíkem. Táta na škody nehledí, protože mu jde o něj. Dokáže si ho představit
jinak. Je to risk, ale bere ho. Bráchu vzorňáka to nadzvedne. Vidí příživníka a
vyžírku nezasloužených výhod.
„Ne!“ vyčítá tátovi. Stařík ho štve, protiví si ho. V té chvíli si říká: Už aby nebyl
a nepřekážel spravedlnosti, která s tímhle po zásluze zamete!
Jenže on nezmizí. Starý dobrodinec a pravdoláskař se mu dál do toho plete. Je tu
pořád. Co s ním? Ta story skutečně končí u soudu. Ne občansko – právního, ale
Kaifášova hrdelního...: 
„Odpouští nehodným, rozdává těm, co si to nezasloužej, a kdoví, co nás při-
čmoudlí, ještě budou stát a co tu zas vyvedou! Zastává se vědomě hřešících a bor-
delářů, přestože ví, že to jen tak nezkousnem a pude na věšák.“
Jo, neodpouštějící ho ukřižujou. To je evangelium Boha: Jsi na dně? Věř! Přijímám
tě! Ale svým odmítáním třeba lepšího bráchy, nebo svým neodpouštěním horšímu,
se přidáváš k těm, co mě věší... Tak nesu hřích světa a trpím jeho spravedlností...,
aby sis to konečně přiznal a uvěřil ve mne. Sejmu ti to z duše, jako že jsem z mrt-
vých vstal. Vstávám silou PRAVDY Boží, ne z tohoto světa..., a mám na to očis-
tit i Tvoje svědomí od skutků mrtvých k sloužení Bohu živému... (Žd 9,14). Amen.

Samuel Jan Hejzlar

po zprávách... (zkraťme to)

Vážení čtenáři,
naši platební bilanci se stále pokoušíme vylepšit formou sponzorin-
gu. Pokud by se nám podařilo sehnat na každé číslo sponzora, který
by přispěl cca 3 - 5000 Kč (podle plochy, kterou bychom mu v čísle
věnovali), zbavilo by nás to na několik příštích let starostí.
Evangelický týdeník Kostnické jiskry vychází pravidelně více než 100
let a je tak nejstarším křesťanským časopisem. Byla by opravdu velká
škoda, kdyby už pro nedostatek financí vycházet nemohl.
Název firmy, sboru, obchodu... budeme uvádět vždy na stejném mís-
tě. Stručný popis činnosti nebo produktu můžeme sami podle vašich
podkladů zpracovat. 
Věříme, že nás v této aktivitě podpoříte. Vaše redakce



Dostihla nás smutná zpráva: „Dne
15. března zemřel ve věku 92 let
Alfréd Kocáb, evangelický farář,
chartista a někdejší člen Nové 
orientace, která byla neformálním
teologickým proudem Českobratr-
ské církve evangelické, jehož stou-
penci se snažili nově formulovat
teologická a eklesiologická výcho-
diska činnosti ČCE a zároveň aktiv-
ně zaujímat kritické postoje vůči
společenským poměrům v socialis-
tickém Československu.“  
Alfréd Kocáb o sobě měl prohlašo-
vat, že má dvě srdce - katolické i
evangelické. Zesnulého na svém
facebookovém profilu právě ocenil
kardinál Dominik Duka: „Každý,
kdo se s ním setkal, byl osloven jeho
laskavostí, velkorysostí a přátel-
ským přístupem. Byl odvážným
stoupencem svobody, člověkem
bez ideologických předpojatostí.“
Zdůraznil: „Byl to právě Kocáb a
jeho paní, kdo k nám přinesli zna-
lost hnutí Taizé. Měl jsem ho velmi
rád, vážil si jej a v modlitbě věřím,
že u našeho Pána nalezl stejně otev-
řenou náruč, jakou nabízel lidem
kolem sebe“.
Po připojení Rakouska k Německu
odmítl službu v německé armádě.
V letech 1942–1945 tak byl nuceně
nasazen v Rakousku, pracoval v po-
bočce koncentračního tábora Maut-
hausen. Ač sám nebyl vězněm, stal
se zde svědkem masového vraždě-
ní, neboť šlo o vyhlazovací tábor,
kde umíraly tisíce lidí každý měsíc.
Vzpomínal: „Říkal jsem si - kde je
církev, aby hlasitě vykřikla, aby se
zastala!“ Během války se tak s kato-
lickou církví rozešel, protože „došel
k závěru, že hlavní úkoly směrem
ke společnosti nesplnila”. Jednak
podle něj měla být „štítem, který by
chránil Židy před pronásledová-
ním” a jednak nebyla dostatečně

kritická vůči nacistickému systému,
nezaujala postoj otevřené opozice.
Nebyla tak ani oporou jednotlivých
kněží, kteří našli odvahu postavit se
na odpor. Kocáb kritizoval vývoj
církve směrem k instituci: „Křes-
ťanství, Kristovo učení se nedá in-
stitucionalizovat. V okamžiku, kdy
se to činí, zařadí se (církev) mezi
ostatní instituce a musí, ať chce,
nebo nechce, taky vést zápas o po-
stavení, moc, majetek a tak dále,
protože instituce je pozemská veli-
čina.” Víra katolíka je podle něj 
s církví úzce spojena: „Jak začne
pochybovat o církvi, drolí se zpra-
vidla i jeho víra… tak jsem se 
s církví postupně rozešel, protože
jsem ztratil naději, že mohu na
půdě církve konat něco užitečného,
aby tento svět byl lepší.“ 
Po pádu nacismu dokončil studium
na obnovené střední škole, na vý-
zvu prezidenta Edvarda Beneše se
vrátil s podobně smýšlejícími spo-
lužáky do Čech. Začal studovat na
filosofické fakultě angličtinu a fran-
couzštinu, později pokračoval na
Vysoké škole politické a sociální.
Rozhodl se pro politickou dráhu,

chtěl pracovat v zahraniční službě.
Posléze jeho duchovní vývoj jej při-
vedl do Českobratrské církve evan-
gelické. Vystudoval ekonomiku, po-
sléze teologii na pražské, tehdejší
Husově bohoslovecké fakultě. Ože-
nil se s psycholožkou Darjou Mys-
livečkovou a odešel ke svému prv-
nímu sboru ve Zruči nad Sázavou.
Byl vikářem v Chodově u Karlo-
vých Varů, následně farářem ve
Zruči nad Sázavou, v Chodově a
Mladé Boleslavi, kde v roce 1974
přišel o státní souhlas. Pracoval mj.
jako topič. Stal se jedním z prvních
signatářů Charty 77, patřil k zaklá-
dajícím členům Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných (VONS).  
Konečně 15. 7. 1989 obdržel souhlas
ke službě faráře v Praze U Salvá-
tora, kde působil až do roku 1996.
Roku 1997 Alfréd Kocáb převzal 
z rukou prezidenta Václava Havla
medaili Za zásluhy.
K úmrtí otce se vyjádřil jeho syn,
skladatel, zpěvák a bývalý politik
Michael Kocáb "Byl to skvělý člo-
věk, manžel, otec, dědeček a pradě-
deček. O jeho komplexní rozhled 
v oblasti historických, politických a
duchovních souvislostí jsem se
mohl celoživotně opírat."  

(kar, dle media)

za Alfrédem kocábem

pozvánka
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Daniel Henych zemřel 27. února 2018. Naše rodina Daniela Henycha
poznala jako vikáře u Salvátora v letech 1958 - 59. Byl to člověk mírný,
laskavý a empatický. Salvátorské staršovstvo mu nabídlo k bydlení
místnost více než skromnou. Nevím, kdo z našich současných duchov-
ních by byl ochoten bydlet ve zvýšeném přízemí v místnosti o 16 m2 bez
příslušenství, kde se muselo celý den svítit. 
Církevní dům postavený r. 1906 proti průčelí kostela byl komunistic-
kým režimem r. 1961 konfiskován a vrácen teprve r. 2001. To byl důvod
tak ubohého bydlení. Daniel Henych se oženil a pak i s malou dcerkou
bydleli tak jednoduše. Na farářově či vikářově ženě hodně záleží a Lída
byla Danielovi skvělou oporou. 
Další důležitou životní stanicí faráře Henycha byl Jičín. Fara rozlehlá se
zahradou. Štěstí, že L. Henychová vystudovala architekturu a že to byla
žena praktická. 
U Henychů jsme zažili s našimi malými dětmi krásné léto. Jezdívali
jsme s dětmi pod stan, ale tenkráte lilo a lilo. Týden jsme tehdy strávili
u Henychů, kteří nám tehdy poskytli pokoj a kuchyň a sami odjeli na
dovolenou. Další týden se počasí zlepšilo, Henychovi se vrátili (měli už
tři děti) a my se odebrali k rybníkům v Jinolicích. Bylo to krásné léto. 
Daniel nikdy neuměl říci o nikom nic špatného. V každém hledal vždy
ty lepší povahové vlastnosti a s lidmi výborně vycházel. Následně jako
farář v Dejvicích konfirmoval i naše děti a o svůj sbor se staral velmi
pečlivě. 
V době, kdy odešel do penze a do dejvického sboru přicházeli další fará-
ři, uplatnil další vzácnou vlastnost. Nikdy do činnosti nového faráře
nemluvil, věnoval se svým dětem a vnukům, psal povídky. 
Rozmluvy s ním byly vždy nesmírně laskavé, pro každého člověka měl
pochopení. Mnoho času věnoval práci v křesťanské službě, obešel vždy
celou řadu lidí nemocných nebo nechodících seniorů. 
V posledních měsících byl velmi nemocný. Mohl se ale radovat ze svých
nadějných dětí a vnoučat. 
Bude nám moc chybět. Díky Bohu za jeho život. 

Jana Kohoutová

KULTUROU PROTI ANTISEMITISMU
Neděle 22. dubna 2018

Jestliže si také myslíte, že antisemi-
tismus je nákaza, která znovu
ohrožuje civilizaci, přijďte a připoj-
te se tak k těm, jimž to není jedno. 
Pochod dobré vůle - 14 h

Praha, náměstí Franze Kafky
Připojte se k pietní vzpomínce na
oběti holocaustu a k pochodu na
Malou Stranu, který je pokojnou a
kulturní reakcí na projevy antise-
mitismu a nesnášenlivosti.
Všichni jsme lidi - 15 h

Valdštejnská zahrada
Veřejné shromáždění s kulturním
programem za účasti pamětníků
připomene osud Židů v době holo-
caustu i 70. výročí vzniku Státu
Izrael. Hudební doprovod: izrael-
ský jazzový hudebník Yotam Sil-
berstein a kantor Michal Foršt. 

Vstup volný.
K triumfu zla postačí, když slušní lidé

nebudou dělat nic!
Pod záštitou místopředsedy Senátu
PČR Jaroslava Kubery a primátorky
hl. m. Prahy Adriany Krnáčové pořádá
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví
Jeruzalém (ICEJ ČR).

www.vsichnijsmelidi.cz
fb: Kulturou proti antisemitismu

Vzpomínka na bratra faráře
Daniela henycha 

Po třiceti letech náboženských („hugenotských“) válek ve Francii vydal
13. dubna 1598 „hugenotský“ král Jindřich IV. (třikrát změnil konfesi,
neboť „Paříž mu stála za jednu mši“) edikt, který zaručoval evangelí-
kům toleranci. Ta byla ovšem omezena jen na některá místa. Kostely
musely stát na předměstí a literatura byla cenzurována. Edikt navíc
podléhal schválení regionálních parlamentů, což se (v Rouenu) protáh-
lo až do roku 1609. Výnos obsahoval 92 obecných a 52 tajných článků,
podle nichž měli hugenoti přístup ke státním úřadům, ke vzdělání a 
k léčbě ve veřejných špitálech. Vzájemné spory se měly řešit ve společ-
ných tribunálech. Tak byl zjednán mír, jednota a prosperita Francie. O
devadesát let později – 1685 – Ludvík XIV. Nantský edikt zrušil, takže
mnoho evangelíků emigrovalo do Nizozemí, Anglie, Německa (“Velký
kurfiřt“ jim otevřel cestu do Braniborska Postupimským ediktem), do
jižní Afriky a do Ameriky. Tolerance byla obnovena až v roce 1787 a
plná rovnoprávnost byla nastolena až revoluční Deklarací práv člověka
a občana v roce 1789.

Bohuslav Vik

nantský edikt 1598

Bahá'í věří, že tento svět byl stvořen vědomou a myslící Příčinou, která
se v náboženské tradici zpravidla nazývá Bohem. Tato Božská podstata
je pro lidskou mysl zcela nepoznatelná a naprosto nepopsatelná, takže
ji můžeme nazývat nejrůznějšími jmény, přesto však na těchto jménech
a přídomcích zůstává naprosto nezávislá. Jména jako Bůh, Pán, Hospo-
din apod. jsou pouze pomocnými nástroji vyjadřování, jejichž prostřed-
nictvím odkazujeme k oné věčné Příčině, která stvořila svět vědomě se
specifickým účelem a záměrem. Aby lidstvo mohlo tento smysl stvoře-
ní pochopit, jsou v průběhu věků sesíláni božští učitelé, které termino-
logie Bahá'í nazývá Božími projevy. Díky těmto dokonalým projevům
Boha, které lze připodobnit k čistému zrcadlu, věrně odrážejícímu přes-
nou podobu, myšlenky a záměry Stvořitele, a prostřednictvím jejich
učení jsou lidé schopni pochopit Boží plán a uskutečňovat jeho vůli na
Zemi. Náboženskou zvěst, kterou tyto Boží projevy pravidelně přináše-
jí, lze tedy považovat za přímé Boží poselství vyjádřené jazykem a sty-
lem srozumitelným pro lidstvo v dané fázi svého pozemského vývoje.
Bahá'í věří, že jedno z hlavních poslání Božích projevů bylo ustanovení
vždy vyšší formy integrace lidské společnosti. Od kmenových svazků a
společenství městských států přes úroveň národních států dospělo lid-
stvo k novému stupni své existence. Tato etapa vývoje lidstva předpo-
kládá spojení národů na celosvětové úrovni a vznik společných mezi-
národních institucí (legislativních, soudních i exekutivních) při dodrže-
ní základního principu jednoty v různosti, tj. zachování svébytnosti kul-
tur jednotlivých národů a etnických skupin. K principům učení patří:
jednota Boha, jednota náboženství, jednota lidstva, odstranění všech fo-
rem předsudků, odstranění extrémů bohatství a chudoby, rovnost mu-
žů a žen, harmonie vědy a náboženství, nezávislé hledání pravdy, svě-
tový mír, potřeba všeobecného povinného vzdělání...
U nás toto společenství působilo svobodně v době první republiky, v do-
bě okupace bylo zakázáno stejně jako po roce 1948.

(hb)

několik informací o víře bahá'í


