
já jSem HoSpodin...
iZAjáš 44,24-25

… já jsem Hospodin, já konám všech-
no. Sám nebesa roztahuji, překlenul
jsem zemi. Kdo byl se mnou?  
Hospodin ruší znamení žvanilů a z věšt-
ců činí pomatence. Obrací mudrce na-
zpět a jejich poznání mate.

Kniha Izajáš, zaštítěná jménem pro-
roka z 8. stol př. Kr. je dílem něko-
lika autorů, kteří však nepotřebo-
vali státi se slavnými za svou ana-
lýzu poměrů, svá předzvědění či
předpovědi. Věděli, že o ně vůbec
nejde. Že jsou jen pouhými „mluv-
čími“ Boha. Že jde o vůli Boží a jeho
slovo. Hospodin mluví ke svému
lidu, po generace odváděnému do
babylonského zajetí. Dávno už
ztratili naději v návrat domů. A tak
se obracejí pro falešné útěchy k růz-
ným věšteckým žvanilům. A ejhle,
neuvěřitelné se stane skutkem.
Perský král Kýros roku 539 poráží
babylonskou říši a stává se překva-
pivě nástrojem záchrany. Dává
Židům svobodu! Mohou se vrátit
domů a vzít s sebou dokonce i
kdysi Nabuchodonozorem ukrade-
né chrámové nádoby. Mohou začít
obnovou jeruzalémského chrámu...
Kolikrát tomu tak  ještě v dějinách
bude! Kolikrát ještě bude Hospo-
din zasahovat  v nečekaném čase,

nečekaným způsobem skrze ne-
čekané lidi... „Čtěte Bibli, tam to
všechno je!“
Nepřipomíná nám to něco právě 
v těchto dnech? Kdo doufal v tota-
litě „na věčné časy a nikdy jinak“,
že to bude jinak? Že ten, kdo pře-
klenul zemi, kdo koná všechno,
kdo rozhoduje a komu patří věč-
nost, je Hospodin!? Kdo by si ten-
krát myslel, že nějaký Brežněv
půjde „do háje“, nějaký Polák bude
papežem a nějaký absurdní drama-
tik z heřmanického kriminálu Ha-
vel bude prezidentem...  A tak my,
vysvobození z totality, máme – ře-
čeno s Komenským – věci ve svých
rukou. Ovšem nezapomínat! Neza-
pomínat, že s Boží pomocí a pro
spolupráci s ním.
P.S.: Jako tenkrát, ani dnes nenaleť-
me různým žvanilům, pomaten-
cům a chytrákům.

Jana Šilerová
emeritní olomoucká biskupka 
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poselství k druhé adventní neděli

Obsahem oddílku (Ř 11,29-32) je
„církev a synagoga“. Jistě však není
na místě nějaký nadřazený tón, ško-
lometsky zdvižený prst z naší stra-
ny. Není na místě se ani dovolávat
pádu Jeruzaléma roku 70. Kolikrát
se jen křesťané v průběhu staletí
provinili na těch, kdo navštěvovali
synagogu! Kolik pogromů tíží a
sráží svědomí křesťanstva! Pod
Božím soudem je proto církev stejně
jako Izrael. Nadto nás však spojuje i
společná naděje. A to je důležité.
Apoštol Pavel sděluje, co mu bylo
odhaleno, a co tedy nemá sám ze
sebe. Mluví o tajemství. Jeho
posledním smyslem je milost, od-

puštění, záchrana. A ta se vztahuje
právě i na Izrael.
Známá je věta „Mimo církev není
spásy“. Nejde ovšem jistě o to, aby-
chom do všech detailů zkoumali, co
chce přesně říci. Faktem však je, že
se tohoto výroku velmi často zneu-
žívalo. Skrývaly se za ním nejednou
nečisté a pramálo záchranné úmys-
ly. Církev se snažila rozšířit sféru
svého vlivu. Chtěla zaujímat nadřa-
zenou pozici, být i ve společnosti na
špici.
Nicméně – na druhé straně je třeba
dodati: misijní snahy jsou plně na
místě. Kde je řeč o záchraně, tam jde
vždy o cosi velmi závažného. Kdy-

by tomu tak nebylo, byla by i Pav-
lova strhující, riskantní, neúnavná
misijní činnost zbytečná.
Písmo mluví zřetelně o záchraně.
Ta však není dílem člověka. Zde jde
o zázrak Božího milosrdenství a
milování. To je vždy třeba zdůraz-
nit. Bůh se chce slitovat nade všemi.
To je ten skutečný zázrak, odhalení
posledního tajemství, výhled úžas-
né naděje. To je zázrak, a ne nějaká
samozřejmost, s níž můžeme sebeji-
stě dopředu kalkulovat.
Leccos si můžeme v životě napláno-
vat a stanovit. Stává se však, že vše
půjde nakonec podstatně jiným

převaha milosti
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Adventem začal církevní rok. Je to čas očekávání narození Spasitele. Ten
je pak vzápětí vystřídán radostným časem vánočním, ve kterém zní zvěst
o tom, že už přišel ten, na kterého se čekalo! Narodil se Ježíš Kristus, Pán,
Spasitel, Mesiáš. Jenže nezůstalo jen u jeho narození. Přišlo dětství, ve
kterém mnozí žasli nad jeho moudrostí v chrámě. V dospělosti se potom
při něm projevila plně Boží moc a Boží moudrost. Uzdravoval, učil, hlá-
sal království nebeského Otce. Jenže brzy se vyhrotil spor s učenci, záko-
níky i farizeji. Důsledkem toho byl kříž a smrt, i slavné přiznání se nebes-
kého Otce ke svému Synu, Kristovo zmrtvýchvstání. Farizeové a zákoní-
ci byli sice vzdělaní lidé a mnozí i velice zbožní, ovšem soustřeďovali se
jen na sebe, na svou zbožnost, a tak se zmítali v časté úzkosti. Nedovedli
svoje srdce otevřít přicházející naději v Kristu Ježíši. Nedovedli se zbavit
bázně, strachu, úzkosti, protože se nedovedli odpoutat od pozemských
věcí, které je svazovaly a často zotročovaly. Nepřijali Kristovu nabídku,
že v něm byl Bůh. Přijmout tuto
nabídku Božího vykoupení v Kris-
tu Ježíši vždycky znamená otevřít
se pravdě, lásce a naději uprostřed
tmy a mnohé beznaděje.
I letos jsme krátce před narozeni-
nami Pána Ježíše Krista. Zkusme
přemýšlet o tom, jestli jsme vůbec
schopni přijmout Kristovu cestu,
jeho nabídku, zda jsme schopni
skutečného smíření s Bohem, zda
jsme schopni ho opravdu následo-
vat? Nebo jsme uzavřeni ve svých
modlitebnách a svém nábožen-
ském způsobu života, a nejsme
schopni vyjít na cestu života z víry,
sdílet s Bohem jeho dobrodružství lásky projevené v Kristu Ježíši, a rado-
vat se z jeho doprovodu na každém kroku života. Chci věřit, že jsme
schopni ho následovat, i když to není vůbec snadná věc. Není k tomu
potřebí příliš velkých gest. Je třeba jen v pokoře a upřímnosti před Bohem
uznat, že to nejsme my, kteří ovládáme svět, natož sami sebe, ale že jde
před námi a s námi Boží láska, která nás dnes a denně v Kristu Ježíši před-
chází. Pokusme se jí otevřít, následovat ji a krok za krokem naplňovat
Boží vůli, aby i o nás mohla platit Ježíšova slova o blahoslavených. Plnost
lidství, života a naděje pro nás, i pro každého kolem nás, je skutečně jen
v Pánu Ježíši Kristu! Vyhlížet v adventním a vánočním čase k této naději
je to nejvzácnější, co si můžeme přát. Nenechme se zotročit hezkými
zvyky, ošálit shonem a pozlátkem světa byznysu. Mysleme na to, že po
adventu prožívaném v radostné naději na příchod Spasitele, přijdou
vlastní vánoční svátky plné radosti z tohoto příchodu, ale také i všechny
ty další těžké odpovědnosti uprostřed všedních dnů. Vstoupí vpravdě
Kristus do našich srdcí? Provane jeho láska všechny naše vztahy k blíz-
kým a drahým? Rozhýbe jeho blízkost naše ruce ke službě a naše nohy 
k tomu, abychom vyběhli a radostně svými životy pod zorným úhlem
jeho příkazů vydávali o Pánu a Králi našich životů svědectví? To je ta
naše velká křesťanská odpovědnost! Narodil se Kristus Pán! To budeme

Dokončení na str. 2

radost a naděje

paradoxy adventní
Zas po roce jsme vrženi
do adventního mlžení,

však kde je, kde je?, zdržení?

je to idyla starobylá:
Svařáku litry, dobrot kila.

naděje, kde jsi zabloudila?

čas dárcovského mlžení. 
čím, čím chcem býti strženi?
Z pýchy v dlaň víry vrženi?

eva budzáková

Česká biblická společnost vydala ke 100. výročí vzniku
samostatného státu jubilejní Bibli. 
Jde o největší a nejlépe čitelnou Bibli v Českém ekume-
nickém překladu, vhodnou pro čtení v kostele, ve shro-
máždění či v rodině. 
Knihu doprovází materiál Češi a Bible, který shrnuje
historii hesla PRAVDA VÍTĚZÍ na prezidentské stan-
dartě a přináší zajímavé výroky o Bibli a křesťanství,
které pronesly osobnosti z politického, vědeckého, nábo-
ženského i uměleckého světa v dobách těžkých i naděj-
ných.
Luxusní vydání je vázáno v pravé kůži se zlatou oříz-
kou, součástí je i pevné zasunovací pouzdro. Luxusní je
i cena - vydání včetně deuterokanonických knih stojí
1736 Kč. 
Podrobnosti o Bibli najdete v internetovém obchodě, kde
si ji také můžete objednat: 
https://www.bibleshop.cz/100-let-od-vzniku-ceskoslo-
venska-100-dni-sleva

(red)
Na fotografii příloha k jubilejní Bibli

AktuAlitA: ke 100. výročí republiky jubilejní bible



směrem. Např.: Děti zbožných ro-
dičů se odkloní od církve. Nechodí
do kostela, byť byly vedeny od
mládí příkladně křesťansky. Na
druhé straně přijímají křesťanství
nejednou lidé, kteří nevyrůstali
vůbec ve známosti evangelia, a
jejichž rodiče jim vyloženě i zaka-
zovali přijít do kontaktu s církví a
se společenstvím víry.
Vzácné pozvání zaznívá. Prvně
pozvaní je však nepřijímají. Tak či
onak se vymlouvají. Nemají čas,
mají celou kupu údajně závažněj-
ších jiných starostí. A tak místo
nich přijdou „od východu i zápa-
du, od severu i jihu, a budou stolo-
vat v Božím království“ (L 13,29).
Zamítavý postoj Izraele uvolňuje
cestu k pohanům. Zatvrzení má tak
paradoxně kladný význam. Vždyť
ještě není tím vskutku posledním
slovem. Pavel napíše: „Selhání
(Izraele) přineslo pohanům spásu“
(Ř 11,11).
Boží věc jde i půjde jistě kupředu.
Jestliže se jedni zdráhají, přeskaku-
je k jiným. Jedni odmítají, zatímco
druzí vděčně přijímají. A to platí

dodnes. Když se postaví do cesty
proudu překážka, najde si řeka jiné
koryto.
Apoštol sděluje nicméně tajemství.
A sice: „Vejde“ i Boží lid Staré
smlouvy. Pravda, vejde až „po-
tom“. Jádrem tajemství je, že vší
přítomné skutečnosti a zkušenosti
navzdory bude „spasen všechen
Izrael“. Posledním slovem není
tedy zatvrzení a zavržení, ale nao-
pak: záchrana a smilování. Milost je
mocnější než trest. Má převahu.
Zatvrzení je nakonec pouhou epi-
zodou – byť i z našeho hlediska
velice dlouhou i bolavou.
Izraelci „zůstávají Bohu milí pro
své otce“. To nechtějme přeslech-
nout. Bůh neodnímá své sliby.
Nebere je zpět. Zůstává věrný.
Svou věc vede dál. Přivede ji k cíli.
Není jen odpor, ale je i vděčné při-
jímání. Bůh dává, a člověk ve víře
přijímá. Víra poznává, že nabídka z
Boží strany je tu dříve než naše
odpověď. A nadto: Boží zájem tu je,
i když před ním člověk i utíká. Jaká
naděje pro nás, pro celé stvoření!
Izrael se zatvrdil. Pohybuje se za-
tím v nevěře. A přece – stále se na

něho vztahují Boží zaslíbení. Bůh
nad ním neláme hůl. Trpělivě čeká.
Má mnohem delší dech než my.
Zklamání bere na sebe. Naše nevěr-
nost rozhodně neruší jeho věrnost.
Bůh stojí tiše za dveřmi a čeká, má
otevřeno. Násilí je mu cizí. Nese
nás jeho milosrdenství, aniž si to
uvědomujeme. Čas milosti ještě
trvá. Naději je třeba zvěstovat věří-
cím i nekřesťanům. Vždyť i ti, kdo
věří, volají modlitebně: „věříme, ale
pomoz naší nedověře...
Všichni žijeme z pouhé Boží milos-
ti. Nikdo není zachráněn proto, že
je dobrý, schopný či bezúhonný.
Zachráněni jsme tím, že se nad
námi ze své lásky Bůh slitovává.
Kdo toto ví a přijímá, ten se nebude
povyšovat nad tím, kdo patří třeba
do jiného církevního společenství.
Vždyť platí apoštolovo slovo: „Bůh
totiž všecky uzavřel pod neposluš-
nost, aby se nade všemi slitoval“ 
(Ř 11,32). 
Obsah této úzdravné výpovědi si
smíme ve vděčnosti přivlastnit a
radostně přijmout. 

Jaroslav Nečas

2 KJ-eT

Z církví doma i ve světě
ŘímSkoAtolická církev mělA loni
výdAje 6 mld. kč, výnoSy 4,5 mld. kč
Celkové výdaje Římskokatolické církve loni překročily šest miliard
korun. Šlo především o náklady na lesní hospodaření, zaměstnance a
opravy. Výnosy ze všech činností církve činily 4,5 miliardy korun. Na
své hlavní poslání, tedy duchovní činnost, církev loni použila 2,9 mi-
liardy korun. Ztrátu z ní pokryl zisk z hospodářské činnosti. Zástupci
Římskokatolické církve to 21. listopadu řekli na tiskové konferenci.
Církev také investuje na dobu, kdy nastane její odluka od státu - inves-
tice do fondů i do nemovitostí loni byly proti roku 2016 dvojnásobné.
Zároveň již nyní klesá příspěvek od státu.
Nejvíc loni vzrostly náklady na hospodářskou činnost, činily 1,6 miliar-
dy, z velké části za to může sucho, které poznamenalo lesní hospodář-
ství. Musí se kácet více stromů, dřevo ale nejde na odbyt. Náklady na
přímý boj se škůdci v církevních lesích v roce 2017 přesáhly 20 milionů
korun, těžba loni překročila v církevních lesích plán o téměř 400.000
metrů krychlových.
Církev do svých lesů a polností loni investovala 526 milionů korun, což
je čtyřikrát víc než v předchozích letech. K péči o lesy si chce církev
vychovat i vlastní lesníky a letos otevřela v Kroměříži Střední odbornou
školu svatého Jana Boska.
Další výraznou položku v rozpočtu tvoří zaměstnanci, na jejich mzdy
loni všechna biskupství vynaložila 1,12 miliardy korun. Církvi rostou
počty zaměstnanců, loni jich bylo více než 15 000. Biskupství dohroma-
dy přímo zaměstnávají téměř 3500 lidí, z toho je přibližně 1700 kněží. 
V oblasti lesní správy mají biskupství 335 stálých zaměstnanců, v sezo-
ně se zapojuje dalších až 2500 lidí z regionů. Charita ČR zaměstnávala
loni téměř 8000 lidí. Plat duchovních proti roku 2016 narostl o 7,5 pro-
centa a dosahoval měsíčně v průměru necelých 21 000 korun, což je o
8500 korun méně než průměrná mzda uváděná ČSÚ.
Opravy historických objektů loni církev přišly na 725 milionů korun,
bylo to o 21 milion více než v předchozím roce. V majetku všech bis-
kupství je 4700 kostelů a kaplí. Kromě toho vlastní různé církevní sub-
jekty i jiné historické budovy, celkem jde asi o 6500 objektů. Na opravy
památek může církev žádat o dotace stát i další subjekty stejně jako jiní
vlastníci. Do sociálních projektů církev loni dala 54 milionů korun, dva-
krát více než v roce 2016. Na školství vynaložila biskupství 77,4 milio-
nu korun. V roce 2016 to bylo více než dvakrát tolik, desítky milionů ale
stály nákupy budov.
Na dani z příjmu zaplatily diecéze loni 67 milionů korun a na dani z ne-
movitosti 57 milionů korun. Na zajištění budoucích výnosů diecéze
investovaly do nemovitostí včetně lesů 987 milionů korun.
Všechny diecéze dohromady dostaly loni jako splátku finanční náhrady
1,3 miliardy korun a 803 miliony jako státní příspěvek na činnost. Stát
dále přispívá stamiliony korun na církevní školy, z nichž velká část je
zřizována Římskokatolickou církví, na opravy památek i na sociální
oblast. Dotace Římskokatolické církvi loni klesly o devět milionů na 657
milionů korun.

www.christnet.eu

čeští jeZuité mAjí novéHo provinciálA
Novým provinciálem českých jezuitů se stal Petr Přádka (nar. 16. dubna
1961) Dlouholetý velehradský superior úřad převezme na začátku
února příštího roku.
Duchovní vstoupil do řádu tajně roku 1980 a kněžské svěcení přijal o
sedm let později. Po prvních působeních ve farnostech byl po revoluci
pět let spirituálem brněnského Biskupského gymnázia. Po následných
studiích v Innsbrucku absolvoval závěr formace na Filipínách.

www.proglas.cz
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zpívat a o tom budeme slyšet v příštích dnech na každém kroku, v cír-
kevních shromážděních i všude jinde kolem. Ale co z toho vyvodím pro
sebe? Narodil se i do mého srdce a vstoupil i do mého života? Jak se já
budu o toto dítě starat? Jak obstojím ve světě, ve kterém chci žít s tváří
Kristova dítěte? Jaké vydám o něm svědectví doma, v práci, ve škole, před
sousedy, ve svém sboru i uprostřed zápasů všedních dnů? Formuje a
ztvárňuje skutečně můj život Ježíš zvaný Kristus? Mysleme na to, že
radost z  Kristova narození, je zároveň odpovědností každého křesťana
nést naději života i druhým!! Ale nejprve si musíme udělat pořádek sami
ve svém srdci!
Advent je pro křesťana zároveň očekáváním i onoho dne, kdy Kristus
znovu přijde. Je to připomínka toho, že jednou budeme každý sám za
sebe stát před Králem děsivé vznešenosti, před zářícím tribunálem shro-
mážděných ze všech zemí i dob, a čekat na Boží výrok. Čeho se v tu chví-
li budeme moci chytit? Vzpomínky na to, že Bůh je Bohem živých a ne
mrtvých, že je Bohem milosrdným a nadmíru shovívavým, právě pro
svého Syna, Ježíše Krista? Prožívané vánoce i v očekávání tohoto Božího
rozsudku nám mohou pomoci vnést do příštích dnů trochu jinou radost,
když pochopíme, že dítě Ježíš – Spasitel světa – je moudřejší, silnější a
mocnější než jsme my, i když se nám zdá tak křehký. Snad pochopíme,
že život v Bohu je silnější než smrt, že láska v Kristu a s Kristem nesená
je mnohem silnější než zloba, že světlo Boží milosti a Boží blízkosti je
mocnější než všechny chmury našich životů. Přeji vám požehnané
adventní dny a před otevírajícími se vánočními svátky srdce vyplněné
mocnou nadějí a milostí v Kristu Ježíši, našem Pánu!

Pavel Rybín, kazatel Církve bratrské

Dokončení ze str. 1

Převyprávěnou Bibli, kdy se Ježíš nenarodí v Bet-
lémě, ale v Berouně, místo pastýřů jsou popeláři a
místo farizejů faráři, napsal protestantský teolog,
pastor a překladatel Bible Alexandr Flek. Knihu s ná-
zvem Parabible publikoval na sociálních sítích, ohla-
sy ho přiměly vydat ji i v tištěné podobě.
Před několika lety stál za novým překladem Bible,
která se jako Bible21 stala bestsellerem, v Parabibli
převyprávěl části z původních textů a zasadil je do
současných reálií.
Jde podle něj o dílčí, zaujatou, subjektivní, ale vážně
míněnou odpověď na otázku, jak by mohl Ježíšův
příběh vypadat, kdyby se odehrál dnes.
"Když jsem před lety vedl překladatelský projekt
Bible21, šlo mi o všechno jiné než o biblickou para-
frázi. Cílem překladu byla co největší věrnost hebrej-
ským, aramejským a řeckým originálům a jejich pře-
vod do současné češtiny, které by rozuměli i lidé neu-
vyklí archaické církevní mluvě," říká Flek. Bible21
vyšla v roce 2009 a od té doby si ji koupilo podle na-
kladatele přes 100 000 čtenářů; Bible ale obecně je nej-
prodávanější knihou světa.
Přesto se Flek poté setkával s reakcemi, že lidé rozu-
měli jazyku, ale stále ne obsahu. Reálie, souvislosti i
samotné myšlenky tisíce let starých textů z tisíce kilo-
metrů vzdálených krajů staví podle něj současnému
čtenáři do cesty často téměř nepřekonatelné překáž-
ky. Pochopení zmíněného často po nezasvěcených
vyžaduje mnoho studia a úsilí.
Snahu o pochopení biblických textů s nadsázkou při-
rovnává k tomu, že sám dnes nemůže svým dětem
vyprávět "vtipy o Husákovi, Brežněvovi a Reaganovi".
Sice jim vysvětlí, kdo byl kdo, jaké byly okolnosti a
proč je daný vtip legrační, děti to všechno mohou i
pochopit, ale smát se nebudou. "Časovaná bomba
pointy nevybuchne, vysvětlení se nikdo nezasměje. A
právě takovými bývají mnohokrát naše dobře míněná
kázání a biblické výklady. Málokdo je zasažen, pohnut
nebo otřesen natolik, aby tak jako původní adresáti
textů od základu změnil své další životní směřování."
Sám říká, že při výkladech Bible používal pasáže z
Bible kralické, ale musel vysvětlovat, že "aj" znamená
"hle", že "ostříhat" je "dodržovat", že "usnout" je "ze-
snout" - a naopak. Vždy prý chtěl propojovat starodáv-
ný text s dnešní realitou a ptát se spolu s posluchači, co
daný příběh nebo výrok znamená pro dnešního čtená-
ře, jak by dotyčná scéna vypadala, kdyby se odehrála
tady a teď, jak by se choval Ježíš, kdyby žil dnes, koho
by fascinoval a koho k smrti vytáčel a kdo by byli dneš-
ní farizejové a kdo učedníci.
Parabible vznikala od roku 2011, od podzimu 2016
Flek úryvky umísťoval na sociální sítě a sdílely je
stovky čtenářů, diskutovali o ní dlouholetí věřící
včetně farářů mnoha různých denominací, i ti, kteří
Bibli jinak nečtou a nepovažují ji za relevantní.

Alexandr Flek (*3. dubna 1968) je český evangelikální
teolog, pastor, vydavatel a překladatel, od roku 1994
iniciátor a vedoucí překladatelského týmu v projektu
Bible21. V současnosti se věnuje překladatelské a
přednáškové činnosti, vede nakladatelství Biblion. 
V letech 1988–1995 působil v Praze jako pastor cha-
rismatického evangelikálního sboru Voda života.

Ukázka z Parabible (L 4,14-22)
AMNeSTIe
Ježíš se po svém křtu ve Vltavě vrátil na Slezsko
doslova nabitý nebeskou energií a ze dne na den se
stal miláčkem veřejného mínění. Zvali ho do hospod
i na besedy v kulturácích a populární byly zejména
jeho promluvy v místních kostelích.
Když tedy na svém turné dorazil do Nýdku, kde
vyrůstal, šel v neděli do kostela (jak je v tom kraji
dosud zvykem). Podali mu Bibli a vyzvali ho, aby se
ujal dnešního čtení. Nalistoval Izajáše, svého nejmi-
lejšího autora, našel pasáž, která ho už od mládí fas-
cinovala, nadechl se a začal deklamovat:

Nebeský vítr mi vane do plachet – 
nesu skvělé zprávy těm, kdo jsou na tom zle!
Přicházím potěšit zdeptané depkami, 
osvobodit vězně samoty,
obejmout věčné outsidery,
rozsvítit temné tunely, 
dát novou jiskru těm, kdo už nemohli, 
a vyhlásit globální amnestii – 
vždyť už je podepsaná v nebi!

Pak knihu zavřel a chtěl si jít sednout, posluchači se
ale ozvali: „A co bude s kázáním?“
„To je celé kázání,“ pokrčil rameny. „Je načase ho
naplnit.“
Lidé v kostele nemohli uvěřit svým uším, někteří ale
říkali: „Nezapomeňte, že nemá teologické vzdělání!“

(Zdroj: Facebook.com/Parabible)
www.christnet.eu

Alexandr Flek po bibli21 
vydal parafrázovanou parabibli

radost a naděje
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Pokračování z minulého čísla
V máji jsme pořádali cyklus "radost-
ný člověk", který byl zakončen kon-
certem pěveckého sboru Blahoslav
z Prahy. Průměrná účast na veče-
rech byla asi 100 lidí. Večer Bla-
hoslava, na který jsme vybírali
vstupné po dvou korunách, si vy-
žádal režii 600,- K - z toho bylo za-
placeno 500,- K zpěvákům za au-
tobus. Koncert se konal v období
silných vojenských příprav, kdy se
očekával válečný stav. Právě ve
chvíli, kdy lidé přicházeli do modli-
tebny, byl nařízen letecký poplach
(cvičení). Toto cvičení spojené s úpl-
ným zatemněním ovšem velmi
porušilo důstojný ráz večera. 
V tomto roce se při bohoslužbách
ustavuje služba varhanická, kterou
na sebe vzala za malou odměnu
300,- K rodina Rocheltova, t.j. Hugo
Rochelt a jeho dcera Helenka. Hugo
Rochelt je známý berounský muzi-
kant, oblíbený i v jiných hudebních
kroužcích, a dirigent příležitost-
ných orchestrálních sdružení v Be-
rouně. Již jako chlapec utekl v šest-
nácti letech z domova a živil se
hudbou u opery v Olomouci, poz-
ději získal místo korepetitora u Ná-
rodního divadla v Praze. Zde byl
nalezen svým otcem, váženým hos-
tinským u Modré Hvězdy v Berou-
ně, a donucen přijmout úřednické
místo. V nynějších létech je zaměst-
nán jako účetní u dřevařské firmy
Francl. Lásku k hudbě ani za léta
neztratil. Tuto lásku zdědila také
jeho dcera Helenka, která projevuje
od nejútlejšího dětství vážné
hudební nadání. Do této doby bylo
obstarávání hry na harmonium svě-
řováno nahodile sestrám - paní
Libuši Boučkové a slečně učitelce
Milušce Boučkové, které hrály

velmi slušně, ale málokdy. Po pra-
vidle jsem se však obracel s pros-
bou na paní Věru Svobodovou a
Annu Hejlovou. Obě ochotně vždy
vyhověly, ovšem jejich hra nebyla
bez kazu. 
Rodina Rocheltova se o sbor zají-
mala opravdu poctivě. Sestra Libu-
še Rocheltová, manželka Hugo
Rochelta, se stala po bratru Bobkovi
pokladní sboru. Bratr Jaroslav
Bobek je jedním z těch, kteří těžce
nesli špatný stav sboru a starali se
upřímně o to, aby byl do Berouna
povolán samostatný duchovní pra-
covník. Sám v této věci několikrát
psal do Prahy faráři Čapkovi. Byl
pokladníkem sboru a první zavedl
pořádné účetnictví. Nemůže se říci,
že snad tu byly v minulých letech
nějaké nepořádky, ale sborovému
finančnictví scházela odbornost.
Bratr František Slezák, rolník a po-
vozník v Berouně (III. č.p. 105), měl
o sbor ovšem nemalou zásluhu,
když po léta dělal předsedu, po-
kladníka, kostelníka a kde jakou
funkci. Byl to prostý člověk, který
ovšem neměl kvalifikaci účetního,
ale pokladnu míval v pořádku.
Přestože to nespadá do těchto
řádků, je nutno připomenout vel-
kou práci, kterou br. Slezák po léta
v Berouně konal. On se v létě 1912
nejvíce staral o adaptaci sborového
domu a mnoho dnešních farářů
dosud rádo vzpomíná na pohostin-
nost této rodiny. Když se pak sbor
nyní rozhodoval opustit dům na
náměstí, byl proti tomuto plánu.
Nečinil sice žádných těžkostí v no-
vých plánech, ale další práce na
sboru se už neúčastnil. Pokud mu
to nemoc dovolovala, přicházel
občas na bohoslužby a se mnou je 
v přátelském poměru. Sám jsem již

vícekrát bratra Slezáka i jeho rodi-
nu navštívil.“ 

1938

„Začátek tohoto roku byl posvěcen
modlitebním týdnem. Modlitební
týden míváme společně se sborem
Jednoty českobratrské. První tři ve-
čery se konají v naší modlitebně,
druhé tři večery ve sboru Jednoty
na Závodí. Účast na těchto večerech
bývá 40 - 60 účastníků. V letošním
roce večery řídili u nás: Jaromír Kli-
mecký, Dr. Josef Becka, farář Církve
československé Ladislav Král; na
Závodí Dr. Josef Becka, JUDr. Josef
Stárek, okresní soudce a Jaromír
Klimecký. 
Již na sklonku minulého roku ozná-
mil nám farář Pfaninger – Bodmer
ze Senzach ve Švýcarsku, že náš
sbor obdrží pro své chudé členy zá-
silku šatstva a prádla. Jednalo se asi
o 50 kg staršího mužského, ženské-
ho a především dětského prádla a
oděvů. Zásilka přišla až počátkem
tohoto roku a byla rozdělena nejpo-
třebnějším našim rodinám.
Také tento rok znamenal pro nás
kromě zisků i ztráty, a to velice bo-
lestné. 
Napřed se zmiňuji o dvou úmrtích
církevních pracovníků. 9. ledna po
velikém utrpení zemřel Jaroslav Jis-
kra, správce Husova domu v Praze.
Úmrtí bylo oznámeno naší veřej-
nosti rozhlasem. Jaroslav Jiskra byl
výjimečný člověk. Byl ustanoven
správcem Husova domu v Praze.
Husův dům byl původně dvoupat-
rová budova, v níž bylo plno ná-
jemníků chráněných před vystěho-
váním zákonnou ochranou. 

Pokračování příště

Myslím na ně při pití čaje, na mém hrnku stojí dva proti sobě a koulí
hrozivě očima. O dracích toho víme poměrně dost. Za ženy si brali
saně, měli jednu i více hlav, létali jako ptáci, skrývali se v jeskyních,
k jídlu měli nejraději princezny, a rytíře v brnění, kteří s mečem 
v ruce spěchali vysvobodit své vyvolené, zametali svými dlouhými
ocasy jako smetí. Na kobylku se jim dostal většinou až hloupý Honza.
Všechny tyhle dračí historky mi při pití čaje znovu vyplavou z pamě-
ti na povrch, vynoří se tam někde ze dna přihrádky okouzlujících
pohádek, aby na sebe upozornily. Tak vida, přece nešlo jen o pouhé
povídačky pro děti. Draků po zemi běhala stáda a nad zemí jich léta-
lo, až se na obloze občas zatmělo. A to nemluvím o obludném levia-
tánovi, kterého popisuje na několika místech i tak úctyhodná kniha,
jakou Bible bezesporu je.
Na mysli mám netvory, kteří se stali pány tvorstva na neuvěřitelných
140 milionů let. A jak paleontologové podle vykopávek odhadují,
před 65 miliony let zmizeli záhadně z povrchu zemského, aby je
vystřídal nový vládce modré planety - náš pradědeček Adam. 
Řeč je tedy o dinosaurech a dalších potvorách, které nám po sobě
zanechaly své potomky v podobě nejrůznějších létavců. Když reve-
rend William Buckland popisoval nález zkamenělé čelisti se zuby
podobnými čepeli, nazval jejich původního nositele Megalosaurus -
velká ještěrka. Název dinosaurus - strašná ještěrka - se začal používat
až v roce 1842 díky anatomu Siru Richardu Owenovi. Od té doby bylo
vykopáno po celém světě tolik příšer, studenokrevných, teplokrev-
ných, velkých, malých, dvou i čtyřnožců, létajících i plazících se, že by
si je žádná lidská fantazie nedokázala v tolika podobách ani vymys-
let.
Jediné, čemu příliš nevěřím, je tvrzení o náhlém vyhynutí všech
netvorů. Myslím si, že tisíce pohádek z celého světa o dracích
nevzniklo jen na základě náhodných kosterních nálezů. Vzpomeňme
na již zmíněného leviatána, kterého s hrůzou popisuje autor knihy
Job, anebo na lochnesskou příšeru v tajuplném jezeře, která čas od
času probudí zájem znuděné veřejnosti. Draci tu prostě někde pořád
ještě jsou. Věřím tomu. Přinejmenším je vidím na mém hrnku, z kte-
rého právě piju horký čínský čaj. 

Jan Schwarz
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Když zástupci evangelické církve bratrské pozdravi-
li na nádraží presidenta Masaryka při jeho vstupu na
pražskou půdu, odpověděl jim na slova uvítání
„Neste lidu živé náboženství!“ Náš úkol v národě
nemůže býti lépe vytčen než těmito prostými čtyřmi
slovy. Neste náboženství, ne však takové, kterým náš
lid byl znechucen a otráven, nýbrž živé náboženství.
Masaryk zná dobře význam a cenu náboženství, byl
průkopníkem nejen pokroku politického, hospodář-
ského a sociálního, nýbrž bojoval také za pokrok
náboženský. A že rozumí dobře naší potřebě, doka-
zuje nejlépe jeho volání po živém náboženství.
Zde je zkouška naší náboženské práce. Teď teprve
nová církev bratrská má zdůvodnit svoje bytí a má
osvědčit, nezklame-li naděje do ní skládané.
Náboženství slov máme už dost, neboť žádné útoky
sebe prudší na církve a  náboženství neuškodily jim
tolik, jako to, že náboženským slovům a rčením neod-
povídaly skutky. Máme dost všelijakých moralisují-
cích řečí a dogmatických kázání s našich kazatelen,
která nevycházejí z hloubi přesvědčení a nejsou výro-
nem nejvnitřnějšího cítění, nýbrž jsou skládána moz-
kem bez účasti srdce. Máme dost našich shromáždě-
ní nedělních, kde není vnitřního tepla, kde vedle sebe
sedí studení lidé, kteří přišli, jak se domnívají, vyko-
nat svoji povinnost k Bohu, a ani netuší, že Bůh je
láska a že neslouží Bohu a v kostele že nejsou nic plat-
ni, když není jejich nitro proniknuto láskou k těm, kteří
sedí vedle nich.  Pryč s tím vším, pryč s tím chladem
a ledem, který byl ve velké části sborů církve a. v. i.
h. v., a konečně už jednou pryč se vším dogmatiso-
váním, ať ortodoksním, ať pokrokovým, jež odpuzo-
valo od náboženství – názor si měj každý, jaký chceš,
ale co nás pojí, jest to živé vědomí, že Bůh jest náš
otec a že shromažďujíce se kolem něho, jsme všichni
jeho dítkami a navzájem bratřími.
Před časem vzbudilo místy mezi evang. duchovními
rozhořčení, když jsem napsal, že jest nám cizí nauka

o spáse „vírou“. Každý mohl tehdy rozuměti, jakou
víru jsem měl na mysli. Té mrtvé, prázdné, písmen-
kové víry jest dost, dost mladých duší bylo už otrá-
veno a dost je těch, kterým takovouhle „vírou“ bylo
náboženství znechuceno. Pryč s mrtvou vírou, té ať
nová církev zavře bránu na deset zámků. Až zas o
velkonocích vystoupí na kazatelnu farář a bude 
v nové církvi hlásit, že přijde na zatracení každý, kdo
nevěří v Krista tak, jako jeho naučili v mládí na teolo-
gii a že je pokrytec, kdo sebe nazývá křesťanem, ale 
v božství Kristovo nevěří tak jako on – vyložte mu, že
nikdo tak neškodí církvi, jako on svojí prázdnou bez-
duchou dogmatikou, svojí prázdnou, mrtvou vírou a
požádejte ho, neumí-li zapalovat srdce lidská svo-
jí vlastní hlubokou jistotou životního přesvědčení 
o oběti Kristově, aby v nové církvi svého místa se
vzdal.
Živé víry, t. j. vnitřního spojení s Bohem, poddání se
cele srdcem i duší nejvyšší lásce, Pravdě, Spravedl-
nosti, jest nám dnes třeba – a jen tato víra přináší
spásu jednotlivci i společnosti. Touto vírou, živým
náboženstvím naplňme svoje nitra nyní, když začíná-
me nové období života české reformační církve.
Mohutná, nezapomenutelná schůze 17. prosince ať je
ne vrcholem, ale začátkem nového života. 
„Neste lidu živé náboženství,“ řekl Masaryk a ta
slova platila evang. lidu. Od radnice kynul náš presi-
dent k Husovu pomníku a u něho právě byl shro-
mážděn, presidenta očekával a vítal „Husův lid“, čle-
nové našich sborů. Čeští evangelíci, bratří, rozumíte?
chápete, co je živé náboženství a  že jen živé nábo-
ženství má smysl? Jste si vědomi historických chvil
nynějších? „Neste českému lidu živé náboženství,“ to
je vaše povinnost. Osvědčte se hodni velikých milos-
tí Božích, kterých se nám nyní dostalo, a ukažte opět
v české zemi živou víru, živé náboženství.

– h –
Kostnické jiskry č. 1/1919

neste živé náboženství!

Všiml jsem si takové prazvláštní mediální metody, která je možná velmi
účinná v moderním toku informací elektronických médií. Ihned to
vysvětlím. Abyste dnes někoho zaujali, musíte šokovat. Zpráv je
mnoho, lidé nemají čas a pokud čtou, tak se v té změti nevyznají.
Důležité je hlavně zaujmout, získat pozornost a pak už to jde hladce.
Poslední dobou totiž čtu čím dál častěji výsledky nějakého výzkumu
veřejného mínění, které zjistí něco neuvěřitelného. Třeba, že každá
druhá žena v EU zažila nějaký druh sexuálního násilí. Nebo, že 74 %
obyvatel Česka je pro zákaz drezury v cirkusech. To jsou myslím velmi
odvážné příklady, které prosím berte s velkou rezervou.
Jakmile se začne o problému hovořit, tak se informace upřesňují až
posouvají. Mohu uvést mediální  příklad „50 sirotků“. Upřímně řečeno,
kdo by se neslitoval? Komu není líto opuštěných dětí? Která vyspělá
země by neměla zájem o právně volné děti do adopce? Jenomže ejhle.
Posléze se ukáže, že to nejsou sirotci, ale jen děti bez doprovodu, které
nejsou už děti, ale mladí dospělí. Nechci to teď řešit, jen uvádím příklad
jak se věc postupně posouvá.
Obdobně ta mediální kauza s trápením zvířat v cirkusech. Jen čistě
náhodou běží před schvalováním zákona, který chtějí ochránci zvířat
prosadit. Mně osobně se počítání zvířecoprávních aktivistů moc neza-
mlouvá, protože chci, aby se moje děti a vnoučata mohla stejně jako já
těšit na zvířátka v cirkuse. Ale samozřejmě nechci, aby ty tygry, slony,
koníčky někdo týral. To asi nechceme nikdo. A na tom je to celé posta-
vené. Ovšem postupně se věc rozkrývá tak, že cirkusy netýrají, veteri-
náři hlásí jen několik pochybení ročně, zejména administrativních.
Aktivisté se ani neobtěžují týrání dokazovat, prostě z podstaty odmíta-
jí cirkusy. Zvířata tam nemají dostatečný výběh, mají časté převozy,
apod. Kdyby s tímto začali, kdo ví, jestli by to někoho vůbec zajímalo.
Kdepak vyděšením veřejnosti se nejspíše dosáhne více.
A jak se v tom má tedy vyznat křesťan? Myslím, že právě v této době je
důležité umět se od médií alespoň na chvíli odpoutat a věnovat se v
modlitbách či při čtení Písma Bohu. Také slyšení nedělního kázání
může být k užitku. Pravda, Církev používá starobylý kanál pro předá-
vání informací a tím je prosté a pouhé Slovo. A Slovem to také na Zemi
všechno začalo. Přijďte si tedy někdy poslechnout obyčejné slovo z úst
do ucha. Možná budete překvapeni jak pravdivé je. Stůjte v Pravdě a ta
vás osvobodí.
Přeji vše dobré.

Ivo Kraus

posouvání skutečností

„pro nás čechoslováky to pak znamená vyjít ze
staré otročiny a provincialismu, být evropany a být
skutečně tím, co Francouz jmenuje „cotoyen de
monde“: být dobrými čechy, čechoslováky a přitom
dobrými lidmi.“

edvard beneš



Dreherova kniha má podtitul Křes-
ťanský život v postkřesťanské době. Je to
pozoruhodné čtení. Na jednu stranu
při četbě člověk poznává, že jsme na
tom daleko hůře, než jsme si mysle-
li, na druhé straně Dreher nabízí ces-
tu, jak žít celistvě život víry i v naší
současné postmoderní době.
Dreher se zabýval postavou zakla-
datele benediktinské řehole, Bene-
diktem z Nursie. Tento pozoruhod-
ný muž žil v době, kdy byla Zápa-
dořímská říše již politicky rozvráce-
ná. Benedikt vytvořil komunitu, kte-
rá neusilovala o změnu politických
poměrů, ale vytkla si za cíl žít radi-
kální křesťanství v rozpadajícím se
světě. Benediktinům se podařilo za-
chovat mnohé květy raně křesťanské
vzdělanosti. Z českých dějin víme,
že se nesoustředili jen na „konzervo-
vání“, ale působili i misijně: Bene-
diktini byli prvním mnišským řá-
dem, který podstatně ovlivnil i vzni-
kající český stát. (Benediktini zaklá-
dali nejen řeholní komunity, ale i
sady a zemědělská hospodářství.)
Dreher se snaží ukázat, v čem spočí-
vá Benediktova cesta, a v čem by
mohla být inspirativní pro křesťany
v postmoderní době. Dreher sám se
obrátil mezi evangelikály, pak se stal
katolíkem a nakonec skončil u pra-
voslavných. Z četby jeho knihy jsem
ale nenabyl dojmu, že by byl jakým-
si „běhounem po Sionu“, který hledá
„tu nejlepší“ církev. Naopak, nechá-
vá se inspirovat jak evangelikální,
tak katolickou tradicí, a – zdá se mi –
je schopen pojmenovat světlé i stin-
nější stránky těchto tradic. Zároveň
nejde o nějaký eklekticismus. Drehe-
rovi jde spíše o to, jednotlivé tradice
kultivovat. Jeho univerzální důraz
můžeme odečíst třeba z věty: „…stát
se Ježíšovým učedníkem znamená ne-
chat se přetvářet, ne pouze přijmout in-
formaci“ (s. 200).
Dreher se inspiruje u Benedikta (sa-
mozřejmě nejen u něj), ale dává nám
odpovědi na řadu otázek, které
mohly vyvstat jen v postmoderní

době. Mimo jiné se zabývá vlivem
techniky na člověka. Píše: „Mysl tech-
nického člověka není dostatečně odolná
proti touhám srdce, protože ho vlastní
kultura nenaučila o nich pochybovat“
(s. 202). Autor vidí jako katastrofu
situaci, kdy děti ovládají chytré tele-
fony lépe než jejich rodiče, a napří-
klad pornografie je jim široce pří-
stupná již od útlého věku. Zabývá se
i tím, jak používání chytrých telefo-
nů a tabletů mění náš mozek. Ně-
která pozorování jsou vyjádřena vel-
mi stručně a pregnantně: „Technic-
kému člověku záleží více na možnosti
volby než na tom, co je zvoleno“ (s. 193).
„Výsledkem toho je postupná neschop-
nost udržet pozornost, soustředit se a
hluboce myslet“ (s. 195). K tomu po-
znamenává: „Prvním krokem k opětov-
nému nabytí kognitivního sebeovládání
je vytvoření prostoru ticha, v němž
můžete myslet“ (s. 197). (Zde si neod-
pustím osobní poznámku: V Jeseníku se
mi „prostor ticha“ vytváří mnohem lépe
než v Praze.)
Velkou pozornost věnuje Dreher
sexualitě. Vyjadřuje lítost nad tím, že
církve v této oblasti spíše mlčí. „Ti-
cho z kazatelny a od duchovních a učite-
lů v církvi vyjadřuje poselství, že sex a
sexualita nejsou důležitá témata a že 
k nim církev nemá co říct“ (s. 179). Při-
tom jde o klíčovou oblast: „Křesťané,
kteří se zříkají pravověrnosti v oblasti
sexuality, končí tím, že se zříkají víry,
anebo pro to připravují půdu u svých
dětí“ (s. 178). Upozorňuje, že církve,
které se v otázkách sexuality přizpů-
sobily tomuto světu a začaly napří-
klad podporovat homosexuální
sňatky, ztrácejí členy mnohem rych-
leji než evangelikální církve, které
vycházejí z poznání, že není požeh-
naný žádný sex mimo manželskou
smlouvu. Dreher si uvědomuje, o
jak závažnou otázku jde: „V žádné
jiné oblasti nebudeme muset být jako
pravověrní křesťané tak kontrakulturní
jako ve svém sexuálním životě“ (s. 172). 
Dreher uvádí řadu příkladů, kdy
jsou pravověrní křesťané vylučováni

z určitých povolání nebo z akade-
mického světa. Např. skupina akti-
vistů s názvem Campus Pride sesta-
vila „seznam hanby“, na němž je více
než stovka vysokých škol, a nabádá
průmysl a firmy, aby nezaměstná-
valy jejich absolventy. Jeden z práv-
níků, bojujících za náboženskou svo-
bodu, tvrdí: „Z těchto sporů není
východisko, žádná rovina, kde by to mělo
skončit. Budou se pouze zintenzivňovat.
Je to rozjetý vlak, který nezastaví, dokud
před sebou bude mít koleje“ (s. 159).
Dreher vyzývá křesťany, aby se
hodně věnovali řemeslům. Jistě,
mohou studovat medicínu nebo
práva, ale musí počítat s možností,
že jim výkon těchto profesí bude pro
jejich názory na sexualitu zapově-
zen. „S postupem LGBT agendy budou
antidiskriminační zákony vykládány
stále šířeji a tradiční křesťané budou
postupně vytlačováni z trhu“ (s. 157).
Dreherova kniha nabízí řadu podně-
tů, jak uspořádat svůj život. Velký
důraz klade na hluboké obecenství
věřících. K tomu poslední citát z po-
sledních stránek knihy: „Nalézáme
další, jako jsme my, a budujeme komu-
nity, školy služby Pánu. Neděláme to
proto, abychom spasili svět, ale jen proto,
že Boha milujeme a víme, že potřebuje-
me společenství a uspořádaný způsob ži-
vota, abychom mu mohli plně sloužit.“
Knihu, která má 212 stran, vydalo
nakladatelství Hesperion v roce
2018. Titul anglického originálu zní
Benedict Option: Strategy for Chris-
tians in a Post-Christian Nation.
Originál vyšel v roce 2017 v new-
yorském nakladatelství Sentinel. Kva-
litní překlad pořídil Milan Žonca. 

Dan Drápal

naše recenze: rod dreHer: benediktovA ceStA

Karl Barth byl synem teologa Fritze
Bartha (1856-1912), studoval v Bernu,
Berlíně, Tübingen a Marburgu a byl
ovlivněn „náboženskými sociály“ (Chr.
Blumhardtem, L. Ragazem) a Modrým
křížem, 1915 vstoupil do sociální de-
mokracie; byl farářem v Ženevě a v Sa-
fenvillu, v té době spolupracoval s ča-
sopisem „Christliche Welt“. Kladl velký
důraz na kázání a jejich bibličnost. 
Byl profesorem v Göttingen, Münste-
ru, v Bonnu, odkud byl nacisty vypo-
vězen, a od 1935 v Basileji. (Mezi jeho
poválečné posluchače patřil také Jan
Heller a J. M. Lochman, který se stal i
jeho nástupcem.) Po roce 1945 předná-
šel v Bonnu a USA, významná byla jeho přednáška na konferenci SRC 
v Amsterodamu 1948. Překonal teologický liberalismus a v tom smyslu
byl přelomem jeho List Římanům 1919/1922. Vrací se k reformační teolo-
gii. Obsáhlá je jeho Církevní dogmatika (1932-1967), ovšem jeho publikační
činnost byla velmi četná. 
Některé jeho knihy vyšly také v českém překladu. (Bohoslovecké předpokla-
dy pro budování církve, Poznání Boha a služba Bohu, Základy dogmatiky, List
Římanům, Protestantská teologie v 19. století.) Významná je studie G. Casalise
„Karl Barth, život a dílo“, Kalich 1968. Důležitá byla jeho podpora „vyzná-
vající církvi“ v Německu v době nacismu (například při Barmské synodě
1934) a jeho kontakty s německými teology. Po 2. světové válce se zastával
poražených Němců. Ovlivnil protestantskou i ekumenickou teologii 
v celém světě. Polemizoval s R. Bultmannem i s bližšími souputníky. Od-
mítal studenou válku a atomové zbrojení.
Církevní dogmatika musí zajisté být ve svém celku i v jednotlivých
částech christologická, právě tak jako je Písmem svatým dosvědčené a
církví zvěstované zjevené Boží slovo jejím jediným a jedinečným kri-
tériem.

Bohuslav Vik

Kdekdo si možná říká, že vláda pracuje dobře, protože se ekonomice
daří. Firmy se předhánějí o pracovníky, nestíhají plnit zakázky. Co si
přát víc. Jenomže mnozí nežijeme jen momentálním užitkem a přemýš-
líme i dopředu. Myslím si, že je třeba být připraven i na situaci, že pro-
sperita pomine. Tuším, že ne nadarmo se v Bibli zmiňuje příběh o
sedmi letech tučných a sedmi letech hubených. A jak známo hospodář-
ské cykly jsou jako vlnovka. Jednou nahoře a jednou dole.
Co osobně považuji za vážný problém? Všimněte si, že různé vlády a
to jak současná, předchozí i dávno minulé neměly opravdu koncep-
ční národohospodářskou politiku. Český národ byl kdysi znám svým
zápalem pro podnikání, vždyť také u nás císař pán měl dvě třetiny
průmyslu. Ovšem ptám se: „Jak jsme na tom dnes?“. Hádám, že mno-
ho mladých lidí o pořízení živnostenského listu ani neuvažuje. Snad
proto, že je pohodlnější a jistější nechat se zaměstnat v nějaké velké
nadnárodní korporaci či na úřadě. S tím souvisí i stěhování tam, kde
se tyto možnosti vyskytují. Velká města se rapidně rozrůstají, malá
stárnou a vesnice vymírá. Přitom administrativy přibývá a řemeslní-
ci nejsou. Je toto zdravé podnikatelské prostředí, po které se volalo 
v 90. letech?
Vzpomínáte si, jak soudruzi za socialismu počítali kolik vyrobí loko-
motiv, sacích bagrů či buldozerů? Dnes už vyrábíme mnohem méně
věcí, protože je výhodnější dovážet. Proč také ne. Když to jiní umějí
vyrobit levněji. Nicméně jeden problém tu přesto je. Položme si otáz-
ku: „Jaké odvětví vytváří největší zisky?“ Troufám si tvrdit, že to ne-
bude výroba, ale ani obchod či služby. Zbývá tedy finančnictví a spe-
kulace. Je to dobré pro naši zemi? V mém kraji má prý každá desátá
rodina exekuce, zadluženost je obrovská. Kupuje se často na splátky.
Obchodníci někdy už možná vydělávají na úvěrech více než na zboží.
Ale co až se jednou půjčování zastaví a lidé budou muset zaplatit? Není
snad psáno v Písmu: „Nebuďte nikomu nic dlužni?“
Domnívám se, že křesťan by měl být velice opatrný a nepodléhat pře-
hnaným iluzím. To, co se zdá být jako super vláda se možná v bu-
doucnu může ukázat jako vláda národní záhuby. A naopak, nepopu-
lární kroky některých ministrů se časem mohou ukázat jako velmi
moudrý krok. Problémem možná je i fakt, že nelze učinit dobrou
volbu vlády. Většinou není dobrá žádná. Je jen vláda špatná nebo
ještě horší. Troufám si tvrdit, že jen minimalizujeme zlo. A jak by
také ne. Svět leží ve zlém, politici často prosazují své vlastní zájmy
nad zájmy svých bližních, funkce stoupají do hlavy a moc nad dru-
hými některým evidentně lahodí. Navíc jak by řekl Švejk: „Dobře
nám tak!“ Náš farář rád říká, že lepší vláda bude až se vymění voliči.
Třeba na tom něco bude.
Ale nezoufejte. I když se zdá naděje na dobrého vládce v nedohled-
nu, můžeme se za vládu modlit. Ostatně, změnit se to může jen zázra-
kem Božím. Proto se modlím k Hospodinu, aby dal našemu prezi-
dentovi a vládě, ministrům, poslancům i všem co mají moc hojnost
moudrosti při spravování věcí veřejných, odvracel je od špatností a
posiloval je v dobrém činění. Amen.

Ivo Kraus

inzerce

pozvánka

švýcarský evangelický teolog
karl bArtH

jaká je vláda?
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VIKáŘKA PRAžSKéHO SBORU LU-
TeRSKé eVANgeLICKé CíRKVe A. V.
v ČR hledá pro sebe a svoji rodi-
nu (3 dospělí a 1 dítě) byt či
domek 4+1 v Praze či okolí, za
křesťanské nájemné. 
Kontakt: eduardah@seznam.cz,
tel: 736453028

eKOLOgICKá SeKCe ČeSKé KŘeSťAN-
SKé AKADeMIe zve na úterý 11. pro-
since 2018 od 17.30 h do kláštera
Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 49)
na adventní besídku s bilancí práce
sekce a výhledem do budoucna, ne-
formálním popovídáním, promítá-
ním fotografií z cest a předvánoč-
ním pohoštěním.

JNe1 K 13,1-13
Tento text je čtenářům Bible hodně známý. Části tohoto textu se pou-
žívají na svatebních oznámeních a jiných velmi radostných a milých
příležitostech. Samozřejmě tam patří, ale má i další výpovědní hod-
notu.
Celá kapitola je vsazena do vyučování o práci a působení Ducha sva-
tého. Na tuto oblast je v církvích mnoho různých a protichůdných
názorů a postojů. A najednou uprostřed tohoto učení apoštol Pavel
hovoří: „Ukáži vám mnohem vzácnější cenu.“ Nediskutuje o Duchu
svatém, ale začne hovořit o lásce Boží, jak se projevuje a co víc, oče-
kává, že se tak budou všichni věřící projevovat.
Důvod, proč tak hovoří je: „láska je naplnění zákona“ (Ř 13,10). To
znamená, že milovat je naplnění zákona a takový člověk, který napl-
ňuje zákon je spravedlivý. Proto Pán Ježíš Kristus je spravedlivý, pro-
tože nás miluje až tak, že za nás položil svůj život Pro mne je láska a
spravedlnost – dvě strany stejného projevu (jedna mince).
Jinak by nemohl platit výrok Pána Ježíše (Mt 11,30), že jeho jho netla-
čí a břemeno je lehké. Láska jinak vidí a hodnotí věci i situace.
Ještě jedno slovo mě v této souvislosti zní (1 Pt 4.8) „láska přikrývá
mnoho hříchů“. Mohlo by se jevit, že zde láska je slepá, hloupá, naiv-
ní a nevím jaká.  Tak Bible lásku nepopisuje. Právě naopak, láska
vidí, zná a je přesně definovaná tímto textem. Pokud láska přikrývá
mnoho hříchů, tak to může být jen krví Pána Ježíše Krista.
Potom to pro mne dává logiku a smysl. Jsem rád, že to platí i pro mne,
protože potřebuji přikrýt mnoho hříchů krví Pána Ježíše Krista, přijí-
mat dar lásky v odpuštění a nový život pod vedením Ducha svatého. 

Daniel Hýsek

láska nejvyšším darem

Účelne a logicky žije len ten, kto využíva každý okamžik na pre-
hĺbenie intelektu. čím bystrejší je náš um, čím väčšie je množ-
stvo v nás spracovaných vedomostí, tým hlbšia je súdnosť člove-
ka, tým jasnejší a vrúcnejší jeho pomer k vonkajšiemu svetu.

milan rastislav štefánik

(10. 5. 1886 - 10. 12. 1968 bASilej)


