
kolik PředMětů se učí
v Boží škole?  

AMos 5,8-9

Prorok Ámos zvěstuje Boží charak-
ter. Uvedený text obsahuje pět vý-
roků o Bohu:
Učinil souhvězdí, která vyznačují
zemědělský roční cyklus v oblasti

úrodného půlměsíce: Je to Bůh, kdo
tomuto světu vtiskl svůj rytmus.
Kdybych to měl říct dětem, řeknu,
že tu prorok odkazuje na předmět
vlastivěda a přírodopis.
Noc střídá dnem a den setmívá no-
cí: Výraz „šero smrti“ naznačuje, že
tma je chápána nejen fyzikálně, ale
také lidsky – temnota našeho ži-
vota, marnost i smrt. Již církevní 
otcové v tomto verši četli Ježíšovo
vzkříšení, v kterém Bůh šero smrti
rozjasnil v den.
Vodu zavolá z moře a pak ji vylije
na souš: Palestina žije z dešťů, za-
tímco Česká republika žije z pra-
menů. Izraelci byli přímo závislí na
dostatku dešťů. Jsme v zeměpise a
hospodářství.
Jeho jméno je Hospodin: Ten jedi-
nečný Bůh, který se zjevil, když
Izraelce vyvedl z otroctví a zjevil se
znovu, když Ježíše vzkřísil z mrt-
vých. Zde vstupujeme do teologie.
Přivádí zkázu na toho, kdo utisku-
je: Zde Bůh připomíná své jednání
v lidské společnosti, připomíná
učivo předmětů občanské nauky,

dějepisu nebo základů společen-
ských věd. Lidskou moc a sílu Bůh
konfrontuje. Jakým způsobem? To
vidíme zcela jedinečně právě v Je-
žíšově smrti a vzkříšení.
Dovolte mi to říci slovy Vladislava
Žáka, metodistického kazatele, kte-
rý ve svém výkladu knihy Ámos
říká: Podle zákona lásky hyne všechno,
co není z lásky a láskou nežije. Člověk,
který se ve svém životě i ve své historii
postavil proti zákonu lásky, musí zahy-
nout na své sobectví. … Ale Bůh pře-
konává tento zákon lásky činem lásky.
Dává milost člověku, tomu člověku,
který stojí ve svém sobectví proti jeho
zákonu. Golgatský kříž a zmrtvých-
vstání jsou zvěstí o této Boží lásce,
která překonává i zákon.
Ámosova zvěst vyrůstá z poznání
Boha. To je také pevným základem
pro naše životní postoje. Díky
Bohu, že se nám dává v Ježíši Kris-
tu skrze Ducha svatého poznat jako
laskavý Pán.

Jan Valeš 
kazatel Církve bratrské 
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Poselství k neděli reminiscere

Když uslyšíme slovo „epidemie“
ihned si uvědomíme obrovské ne-
bezpečí a tragické důsledky. Uvedu
jeden příklad. V současné době patří
k velmi nebezpečným epidemiím
HIV/AIDS. V Subsaharské Africe
bylo v roce 2009 HIV pozitivních
22,5 miliónů občanů. Epidemie má
hrozný dopad na rodiče i děti. V Již-
ní Africe klesla doba dožití z 60 let 
v roce 1990 na zhruba 30 let v roce
2010. Dopad HIV/AIDS na děti je
skutečně děsivý. 4,3 miliony dětí ve
věku patnácti let již na AIDS zemře-
ly; 2 miliony dětí zemřely, když jim
ještě nebylo 15 let.  Dnes žijí 3 milio-
ny dětí a 10 milionů mladých lidí 

s nemocí HIV. 15 milionů dětí na
světě ztratilo jednoho nebo oba rodi-
če kvůli AIDS. Epidemie  HIV/AIDS
je podle odborníků vskutku velký
světový zabiják. 
Proč to připomínám? Důvodem je
ještě hroznější skutečnost, kterou
prožívají všichni lidé na zemi. Všich-
ni totiž dědíme „infekci zla“, která se
projevuje už u dětí velikou nepo-
slušností a sobectvím, a u mladých a
dospělých mnohými negativními
vlastnostmi. Pán Ježíš vyjmenoval
negativní vlastnosti, které všichni
dědíme: „Z nitra totiž, z lidského srdce,
vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupe-
že, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlo-

volnost, lest, bezuzdnost, závistivý po-
hled, urážky, nadutost, opovážlivost.
Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvě-
cuje člověka.“ (Mk 7,21-23)
Jistě si klademe otázku, kde se ty
negativní vlastnosti v lidech vzaly?
Odpověď máme v Bibli. Když se na-
ši prarodiče rozhodli pro cestu nepo-
slušnosti vůči Bohu a otevřeli se cele
pro svého nepřítele-satana, on vložil
do jejich lidské přirozenosti infekci
zla, kterou Bible nazývá hříchem.
Projevilo se to už v jejich rodině; je-
jich prvorozený syn se stal vrahem.
Všichni jejich potomci zdědili tuto
hroznou infekci zla. Když se lidé

Záchrana z epidemie zla 

Dokončení na str. 2

Výročí významného státního aktu si připomeneme 2. března. Uplyne
totiž 560 let ode dne, kdy byl zvolen českým králem úřadující zemský
správce Jiří z Poděbrad. Byla to v dosavadních českých dějinách oje-
dinělá záležitost, protože jinak sněm v podstatě přijímal a schvaloval
nástupnictví dané dynastickými vztahy. V tomto případě šlo o roz-
hodnutí představitelů země.
Jak k tomu došlo? V 1. polovině 15. stol. byly poměry v Českém krá-
lovství poznamenány událostmi po upálení Mistra Jana Husa. Po
smrti krále Václava IV. měl nastoupit jeho bratr Zikmund, ale pro
tvrdý postup tohoto panovníka proti husitům mohl být jeho nárok
realizován teprve po bitvě u Lipan na základě okleštěného husitské-
ho programu vyjádřeného kompaktáty až v letech 1436-37. Po Zik-
mundově smrti měl nastoupit jeho zeť Albrecht II., jehož přijetí brá-
nila silná opozice a který zahynul téměř vzápětí na tažení proti Tur-
kům v r. 1439. Zemi v této době spravovaly tzv. landfrídy, což byly
územní svazky pánů, rytířů a měst. Nejmocnějším byl východočeský,
v jehož čele stál od r. 1444 Jiří z Poděbrad. V témž roce byl uznán zem-
ským sněmem nárok tehdy čtyřletého Albrechtova syna Ladislava na
český trůn. Po dobu jeho nezletilosti spravoval zemi Jiří z Poděbrad,
který byl v r. 1452 zvolen zemským správcem jako předseda 12členné
rady. Počínal si přitom velmi moudře, snažil se uspořádat život v ze-
mi tak, aby byla země co možná bezpečná a ekonomicky posílila. 
V r. 1457 měl být Ladislav Pohrobek korunován v Praze za českého
krále a současně se měl oženit s francouzskou princenznou, náhle
však zemřel (dlouho se šířily i pomluvy, že byl otráven Jiřím z Podě-
brad, šlo však podle odborných zjištění o leukemii). Došlo tedy k oné
významné chvíli, kdy byla provedena skutečná volba českého krále.
Co následovalo potom? Jiří se snažil být králem "dvojího lidu" 
(tj. podjednou a podobojí). Nebylo to snadné, protože nepřátelství ze
strany Říma vůči českým zemím trvalo. V r. 1462 prohlásil papež Pius
II. (Aeneáš Silvius Piccolomini) kompaktáta za zrušená.
Nedlouho potom vyslal v r. 1464 Jiří poselstvo do evropských zemí.
Toto poselstvo vedl jeho švagr Lev z Rožmitálu. Cílem bylo seznámit
evropské panovníky s návrhem vytvoření společenství evropských
zemí (cca půl tisíciletí před vytvořením Evropské unie!). Toto spole-
čenství nemělo být řízeno centrálně, ale demokraticky a mělo bránit
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výročí volby krále dvojího lidu

Letos uplynulo 390 let od nuceného odchodu Českých bratří a
Jana Amose Komenského do exilu v polském Lešně. Odcházeli
v zimě, hranice překročili 4. února 1628 v Žacléři. Dnes je na
onom místě skromný Komenského památník.
Zhruba před 10 lety vznikla myšlenka, připomínat si tuto udá-
lost a odkaz pobělohorského exilu vždy první sobotu v únoru
nenáročnou turistickou akcí. Původní představa, že by se kona-
la na běžkách se zcela nesplnila, neboť se sněhem to v této části
Krkonoš nebývá slavné. Bylo tomu tak i letos. Jde tedy o Me-
moriál Jana Amose Komenského pro běžkaře (je-li sníh) i pro
pěší – vždy.
V sobotu 3. února 2018 se konal 10. ročník. Několik desítek lidí,
od úplně malých dětí po důchodce, vyrazilo na „trať“. Už po
páté se zúčastnili i zástupci Vyšší státní školy J. A. Komenského z Lešna. Při pietním setkání u pomníku rektor školy prof. Maciej
Pietrzak ve svém pozdravu zmínil, jak se škola, která loni získala akreditaci k udílení magisterského titulu v oblasti pedagogiky,
snaží navazovat na Komenského odkaz. Biblickým zamyšlením na text Mi 6,8 sloužil liberecký kazatel Bratrské jednoty baptistů
Radek Pospíšil.
Deset let má tedy Memoriál Jana Amose Komenského za sebou. Jedenáctý ročník zve i vás k účasti. Poznamenejte si do kalendá-
ře sobotu 2. února 2019 a nashledanou v Žacléři.

Jan Bistranin

AktuAlitA: 10. výročí MeMoriálu JAnA AMose koMenského

Pomník Jiřího z Poděbrad v Kunštátu foto: Michal Maňas



rozmnožovali, šířila se v nich i in-
fekce zla. 
V Gn 6,5nn čteme velmi smutné
konstatování: „I viděl Hospodin, jak se
na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že
každý výtvor jeho mysli i srdce je v kaž-
dé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi uči-
nil člověka.“ „Země byla před Bohem
zkažená a plná násilí… byla zcela zka-
žená… plná lidského násilí.“ Pán Bůh
se rozhodl pro likvidaci lidstva. Na-
šel se však člověk, který při své zka-
ženosti měl velikou úctu k Pánu
Bohu a rozhodl se žít s Bohem. Dů-
sledkem jeho rozhodnutí byla sku-
tečnost, že „Noe našel u Hospodina
milost.“ (Gn 6,8) Noe poslušně při-
pravil koráb pro záchranu své rodi-
ny a Božího stvoření. 
Po záchraně Noeho a jeho rodiny 
se ukázalo, že infekce zla zůstala 
v něm i v jeho potomcích. A tak se
infekce zla šíří dál ve všech lidech.
Tisíc let před Kristem David konsta-
toval: „Hospodin na lidi pohlíží z ne-
be… Zpronevěřili se všichni, zvrhli se
do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá,
naprosto nikdo.“ (Žalm 14,2) Na
počátku naší epochy apoštol Pavel 
s velikým zármutkem konstatoval:
„Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lid-
ské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít
dobro, to dokážu, ale vykonat už ne.
Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž
zlo, které nechci… Jak ubohý jsem to
člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla
smrti?“ (Ř 7,18-19) 
V dnešní postmoderní době mnozí
odborníci konstatují, že je úžasný
pokrok ve vědě, ve vzdělání, v tech-
nice, ale není žádný pokrok v pro-
měně člověka k lepšímu jednání. I 
v této době obrovského pokroku má
člověk ve své přirozenosti všechno
zlo, které Ježíš Kristus jmenuje. 
A přece jsou dnes lidé, kteří prožili
proměnu. Jsou to lidé, kteří se dove-
dou obětovat pro záchranu a dobro
druhých a pro šíření lásky v tomto
světě lhostejnosti.
Jsou to lidé, kteří se obrátili na
Ježíše Krista s prosbou, aby je vy-
léčil z epidemie zla a proměnil je-
jich lidskou přirozenost. A Ježíš
Kristus činí tyto zázraky proměny
už dva tisíce let.
Takovou proměnu prožil i apoštol
Pavel; z muže nenávisti se stal muž

lásky. Svoji proměnu vyjádřil těmito
slovy: „Jsem ukřižován spolu s Kris-
tem, nežiji už já, žije ve mně Kristus. A
život, který zde nyní žiji, žiji ve víře 
v Syna Božího, který si mne zamiloval 
a vydal sebe samého za mne.“ (Ga 2,19-
20) Svou vnitřní proměnu vyjádřil
slovy, že jeho stará přirozenost,
ovládána infekcí zla, byla ukřižová-
na spolu s Kristem a Kristus v něm
stvořil novou přirozenost, ve které
Duch Boží dává růst novým vlast-
nostem, které Pavel jmenuje: „Ovoce
Božího Ducha je láska, radost, pokoj,
trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
tichost a sebeovládání.“ (Ga 5,22) 
Tento zázrak uzdravení z epidemie
zla a stvoření nové přirozenosti
nazývá apoštol Pavel „znovuzrození
k novému životu skrze Ducha svatého “,
anebo „spasení z milosti.“ (Tt 3,5)
„Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
Spasení není z vás, je to Boží dar; není z
vašich skutků, takže se nikdo nemůže
chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu
Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali
dobré skutky, které nám Bůh připravil.“
(Ef 2,8-10) I Ježíš Kristus připomíná,
že proměna přirozeností, tedy „zno-
vuzrození“ z Ducha svatého, je pod-
mínkou vstupu do Božího králov-
ství. (J 3,3)
Tento zázrak uzdravení a duchovní
i mravní proměny, tedy „znovuzro-
zení“, nabízí Kristus všem lidem.
Všechny k sobě volá: „Pojďte ke mně
všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi
břemeny, a já vám dám odpočinout.“
(Mt 11,28) „Hle, stojím přede dveřmi a
tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře
mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet
a on se mnou.“ (Zj 3,20)
„Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho
jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti
se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako
děti pozemských otců, nýbrž narodili se
z Boha.“ (J 1,12-13)
Kdo se rozhodne a přijde v modlit-
bě k Pánu Ježíši Kristu a svěří se cele
s plnou důvěrou i s celou infekcí zla,
se všemi svými problémy a vinami
do jeho milosti a přijme ho jako
svého Zachránce, prožije zázrak
uzdravení a proměnu svého nitra i
svého života – prožije nové naroze-
ní. Apoštol Pavel při pohledu na
svůj život i na život mnohých zno-
vuzrozených křesťanů radostně
konstatuje: „Víme přece, že starý člo-

věk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby
tělo ovládané hříchem bylo zbaveno
moci a my už hříchu neotročili.“ (Ř 6,6) 
I apoštol Petr připomíná ve svém
dopise tento veliký zázrak proměny
skrze Ježíše Krista. „Veleben buď Bůh
a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť
nám ze svého velikého milosrdenství dal
vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit
k živé naději.“ (1 P 1,3) „On na svém
těle vzal naše hříchy na kříž, abychom
zemřeli hříchům a byli živi spravedlnos-
ti.“ (1 P 2,24) 
Když se díváme na křesťanskou cír-
kev, konstatujeme, že jsou dvojí
křesťané. Ti, kteří Ježíše Krista přija-
li, prožili nové narození a žijí s ním
v osobním důvěrném vztahu, a 
v jejich životě je zcela viditelné
ovoce Ducha – tedy nové vlastnosti
a nový vztah k Bohu i k lidem. Jsou
však také křesťané, kteří jsou jen for-
málními členy církve. Jejich život se
neliší ničím od života těch, kteří žijí
bez Boha.   
Apoštol Jan připomíná zvláštní sku-
tečnost, o které mnozí lidé nemají
ani tušení: „V tom je láska, ne že my
jsme si zamilovali Boha, ale že on si
zamiloval nás a poslal svého Syna jako
oběť smíření za naše hříchy.“ (1 J 4,10)
Jsme nesmírně vděční, že Pán Bůh si
zamiloval každého člověka a skrze
svého Syna Ježíše Krista připravil
dokonalé odpuštění, uzdravení a
dokonalou proměnu pro každého
člověka na této zemi. „Bůh chce, aby
všichni lidé došli spásy a poznali prav-
du.“ (1 Tm 2,4) Je však velmi důleži-
té, aby se lidé o této Boží nabídce
dozvěděli, osobně ke Kristu přišli a
s plnou důvěrou se cele svěřili do
Jeho mocného působení.
Jestli jsi, milý čtenáři, ještě neprožil
zázrak nového narození, využij tuto
chvíli a obrať se s plnou důvěrou na
Pána Ježíše, který je i v této chvíli při
tobě, dotýká se tvého myšlení a chce
vejít do tvého nitra. Otevři mu celou
svoji bytost a v důvěrném rozhovo-
ru mu řekni všechno v naprosté
upřímnosti. On tě vyslyší, vejde do
tvého nitra, stvoří v tobě novou při-
rozenost a v jeho moci začne nová
kapitola tvého života. „Kdo je v Kris-
tu, je nové stvoření. Co je staré, pomi-
nulo, hle je tu nové.“ (2 K 5,17)

Stanislav Kaczmarczyk
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Z církví doma i ve světě
John PiPer: v teologických seMinářích By Měli učit PouZe Muži
Baptistický teolog John Piper vyvolal další debatu o roli žen ve vedení
církve. Prohlásil, že by podle jeho názoru ženy neměly vést kurzy v teo-
logických seminářích.
V podcastu „Ask Pastor John“ posluchač Scott požádal Pipera o názor
na ženy, které slouží jako profesorky na teologických školách. „Jsem
studentem semináře na ortodoxní, ale mezidenominační škole ve Spo-
jených státech. Sdílím vaše chápání Božího záměru pro mužské a žen-
ské role ve vztazích doma i církvi. Proto jsem začal pochybovat o tom,
zda by měl můj seminář umožňovat ženám, aby vyučovaly budoucí
pastory. Co si o tom myslíte? Měly by ženy být zaměstnávány jako pro-
fesorky v seminářích?“ ptal se Scott. 
Podle Pipera Bible učí, že by církev měla být vedena „duchovními,
pokornými a biblicky kvalifikovanými muži“ podle 1. Timoteovi 2,12. 
V tomto verši se píše: „Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad
mužem, nýbrž má se nechat vést.“„Aby bylo jasno, otázkou není, zda
by ženy měly navštěvovat semináře a získávat tak to nejlepší biblické
vzdělání. Otázkou je, zda by ženy měly být vzory, mentory a učiteli
těch, kteří se připravují na roli biblicky určenou mužům,“ upřesnil
Piper. John Piper také zdůraznil, že nejde o to, zda jsou ženy dostateč-
ně kompetentní pro tuto roli. „Pokud je nebiblické, aby žena sloužila
jako pastor, jak by mohlo být biblické, aby fungovala jako kapacita ve
vyučování a mentoringu těch, kteří usilují o povolání, jež pro samotné
mentorky není určeno?“ podotkl Piper. „Nemyslím si, že by to mohlo
fungovat,“ dodal.
Piperův komentář vyvolal značnou odezvu. Na Twitteru na něj reagovala
například spisovatelka a vedoucí chval Kaitlin Curtice. „Tento rozhovor mi
připomněl pastora z mého dětství, člověka, kterého velmi miluji, který si mě
ale nikdy nevážil jako vůdkyně,“ uvedla Curtice. Dodala, že považuje za
nutné tento způsob myšlení vymýtit a pokusit se uzdravit zlomení, která
byla v minulosti způsobena. Curtice následně vyzvala muže, aby zveřejnili
příklady žen ve vedoucích pozicích církve, které měly pozitivní vliv na jejich
životy. Dočkala se mnoha odpovědí.
Na internetu se ale ozvaly i hlasy, které se postavily za Pipera. Podpořil
ho například Joe Rigney, který působí jako vyučující na Piperově škole.
Profesoři by podle něj měli být svým žákům vzorem, což ženy, které
správně v církvi jako starší sloužit nemají, nemohou naplnit.

www.krestandnes.cz

Anglikáni schválili sJednocení s Metodisty
Ve Westminsteru se v těchto v únoru konala generální synoda angli-
kánské církve (Church of England - CoE). Jedním z hlavních témat le-
tošního setkání tohoto nejvyššího orgánu CoE byla diskuse o znovu-
sjednocení s církví metodistickou. Většina účastníků synody se pro sjed-
nocení vyslovila. Pro bylo 290 z nich, proti 59 a 24 nehlasovalo. Kritické
hlasy zaznívaly především od zástupců tzv. anglo-katolických farností
sdružených v organizaci Anglican Catholic Future. Tito konzervativci
vyslovovali obavy, že sjednocení není možné bez opuštění některých
základních principů anglikánství. Spornou otázkou bylo zvláště přijetí
metodistických duchovních, kteří nebyli ordinováni v apoštolské po-
sloupnosti tak, jak jí anglikáni rozumějí. Nyní je tedy řada na metodis-
tech, kteří by o sjednocení měli rozhodnout na konferenci v létě.

Podle zprávy na Christian Today 
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vnějšímu nebezpečí (Turci, kteří r.1453 dobyli Cařihrad) a zajistit mír
v Evropě. Byla to zřejmě koncepce příliš moderní na to, aby mohla
mít úspěch. Lze však říci, že Jiří z Poděbrad, i když neviděl výsledky
svého návrhu smlouvy, zapomenutého v zásuvkách  kanceláří, přece
přispěl výrazným způsobem k vývoji sekulární společnosti, byť pro
ni ještě stále užíval pojmu "křesťanstvo". Tato společnost se přestává
identifikovat s césaropapistickým středověkým systémem s jeho hie-
rarchickou strukturou a začíná si uvědomovat sebe samu jako spole-
čenství navzájem si rovných národů, spojených mnohostrannými vaz-
bami 
Protože Jiří z Poděbrad nepřijal zrušení kompaktát, zesílily útoky
některých nesnášenlivých prořímsky orientovaných představitelů
šlechty, kteří vytvořili Jednotu zelenohorskou pod vedením Zdeňka
Konopišťského ze Šternberka. Následně v prosinci 1466 sesadil pa-
pež Pavel II. Jiřího z trůnu jakožto kacíře a vyhlásil proti Čechám kří-
žovou výpravu. Evropští panovníci se jí však většinou váhali účastnit,
s výjimkou Bavorska. Bavorští křižáci však byli poraženi u Nýrska a
české královské vojsko se úspěšně vypořádávalo s oddíly panské jed-
noty. R. 1469 vtrhl Jiřího zeť, uherský král Matyáš Korvín, na Moravu,
z větší části ji obsadil a chtěl pokračovat do Čech. Vpád se mu však
nezdařil, protože u Vilémova u Čáslavi byl poražen a zajat; Jiřího voj-
sko vedli totiž zkušení husitští hejtmani. Jiří se zachoval velmi šle-
chetně, Matyáše ze zajetí propustil. Matyáš se odvděčil tím, že se ještě
téhož roku dal v Olomouci zvolit za českého krále; zvolila ho katolic-
ká šlechta. V situaci stálého ohrožení dal Jiří podnět českému sněmu,
aby jeho nástupcem nebyl některý z jeho synů, ale Vladislav Jagello,
nejstarší syn polského krále. Domníval se zřejmě, že tímto rozhodnu-
tím pomůže upokojení situace v Čechách. V r. 1471 umírá Jiří z Podě-
brad, a to téměř současně s nikdy nepotvrzeným zvoleným pražským
arcibiskupem Janem Rokycanou.

Petr Melmuk
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výročí volby krále dvojího lidu

Antisemitismus v Německu se podle odborníků v posledních
letech mění. Stává se osobnějším, hlasitějším a jeho původci
jsou častěji také lidé, kteří nepatří mezi pravicové radikály. I
proto místní politici hledají cesty, jak nové tváři antisemitismu
čelit. Nedávný návrh zavést povinné návštěvy v bývalých kon-
centračních táborech ale vedoucí těchto institucí většinově
odmítají. Čelit antisemitismu je podle nich třeba jinak.
Ještě v 90. letech a na přelomu tisíciletí bylo podle ředitele
památníku Sachsenhausen Güntera Morsche běžné, že se tento
někdejší nacistický koncentrační tábor poblíž Berlína stával
terčem nenávistných akcí pravicových radikálů - na místě
nechávali protižidovské vzkazy, ničili zdejší památky a dokon-
ce podpálili takzvané židovské baráky. V posledních letech ale
takové útoky prakticky zcela vymizely. Tomu odpovídají i ofi-
ciální čísla. Zatímco v roce 2001 registrovaly německé úřady
zhruba 1700 antisemitských trestných činů, v roce 2016 jich
bylo 1468. Přesto velká část Židů žijících v Německu vyjadřu-
je obavy. Ve dva roky starém průzkumu, který vznikl z popu-
du parlamentu, 70 procent dotázaných uvedlo, že ze strachu
nenosí jarmulku nebo jiné viditelné židovské symboly.
Důvody k tomu mají podle pozorovatelů bohužel dobré. Anti-
semitismus se totiž proměnil a dnes se častěji projevuje v přímé
konfrontaci. "Antisemitismus v Německu v běžném životě je
stále násilnější, hlasitější," říká Wenzel Michalski, ředitel ně-
mecké odbočky organizace na ochranu lidských práv Human
Rights Watch. Za velký problém nepovažuje jen projevy proti-
židovských nálad samotné, ale také neochotu úřadů proti nim

něco dělat. Problémem posledních let je i to, že část muslim-
ských migrantů, kteří do Německa přicházejí, má silné protiži-
dovské předsudky, které mají často politický základ v desetiletí
trvajícím sporu arabských zemí se státem Izrael. Nicméně po-
drobnější pohled na věc nedokazuje, že by z Německa nebo celé
Evropy docházelo k masovému odchodu Židů. Podle ČT do
Německa například každý rok přichází řada mladých lidí z Iz-
raele. Mnoho Židů přišlo do Německa také z Ruska a jejich
původ a přízvuk může být také důvodem nevraživosti. Díky
nepřesné práci českých medií je také vytvářen nenávistný
obraz muslimů jako násilníků na základě kolektivní viny. Také
proto přišla berlínská sociální demokratka Sawsan Chebliová,
sama dcera palestinských rodičů, s návrhem, aby všichni lidé
žijící v Německu, včetně žadatelů o azyl, měli povinnost ales-
poň jednou za život navštívit jeden z dřívějších koncentračních
táborů. Šéf památníku v Sachsenhausenu Morsche je rád, že se
návrhem, který podpořila i ústřední židovská rada, otevřela
debata. Jako řešení ho ale nevidí. Někdejší koncentrační tábor
na sever od Berlína ročně navštíví kolem 700.000 lidí, a památ-
ník by tak podle Morsche už nyní potřeboval ideálně dvojná-
sobek pedagogů. Navíc si nemyslí, že by návštěva koncentrač-
ního tábora jednoduše změnila přesvědčené antisemity. Spíše
je to tak, že utvrdí postoje lidí, kteří nemají protižidovské před-
sudky. Zdaleka nejlepší cestou podle něj je, neignorovat ani ty
sebemenší projevy antisemitismu v běžném životě, pojmenovat
je a důsledně se jim postavit.

www.christnet.eu

tvář antisemitismu v německu se mění
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neboj se! 1 korintským 7, 29-32

List Judův uzavírá v Novém zákoně oddíl apoštolských listů (epištol). Je
poslední i mezi tzv. obecnými listy. Toto zcela okrajové zařazení, i skuteč-
nost, že jde o nejkratší novozákonní spisek (o pouhých 25 verších), odpoví-
dá i zájmu, jehož se mu dostává. Když M. Luther překládal Nový zákon,
hodnotil i obsah tohoto listu podceňujícím příměrem ke slámě, jako k obilí
bez výživného zrna. Také novější vykladači postrádají v Judově listu jasnou
apoštolskou evangelijní zvěst. (Juda ovšem připomíná v úvodu (v. 3), že
původně chtěl také psát o "našem společném spasení", ale v dané situaci poklá-
dá za nutné se zaměřit na "zápas o víru" - proti "lživým učitelům".) Jestliže
se tento okrajový polemický spisek nakonec přece dostal do novozákonní-
ho souboru, musel apoštol Juda, který se představuje jako "bratr Jakubův" (a
tedy i bratr Páně), požívat v prvotní apoštolské církvi zvláštní vážnosti. 
Judovo převažující varovné zaměření na nebezpečí falešných gnostických
nauk je nám dnes už více-méně vzdáleno, i jako velmi důsledným čtenářům
Bible. A nepřitahuje ani naše kazatele nějakými výraznějšími texty. O to víc
nás musí zaujmout závěr listu, kde čteme Judův vpravdě apoštolský děkov-
ný chvalozpěv: "Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit
neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze
Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc - přede vším časem i
nyní i po všecky věky. Amen."(v. 24-25). Tento závěr nepotřebuje zvláštní
komentář. Mne však zaujal rozdíl v překladu klíčového pojmu, který nava-
zuje na základní téma celého listu, totiž "uchránit před pádem" (jak ČEP), -
zatímco v kralickém textu čteme "zachovati bez úrazu". (Latinská Vulgata:
"sine peccato"-"bez hříchu"; M. Luther: "ohne Fehler"-"bez chyby".) Odkud toto
rozdílné pojetí i různý překlad?
A hle, i v tomto případě, kdy se překlady rozcházejí, zjišťujeme že v původ-
ním řeckém textu jde o výraz zcela ojedinělý, čili o HAPAX-LEGOMENON
- v celém Novém zákoně právě jen na tomto místě. Proto mohlo i zde dojít
k různému pojetí a výkladu. V tehdejším řeckém světě se onen výraz
(APTAISTOS) vztahoval na možnost klopýtnutí či uklouznutí, nikoli až
samý pád (jak ČEP) nebo úraz (jak K), a ještě méně další překlady. V původ-
ním smyslu šlo o klopýtnutí či uklouznutí koně, který nebyl dobře okován.
V přeneseném smyslu však mohl být onen výraz vztažen i na člověka a na
možnost jeho lidského morálního klopýtnutí či uklouznutí. A tak se zde 
i Juda osvědčil jako pohotový autor, který dovedl použít dobovou metafo-
ru pro svůj záměr: připomenout pohotovou Boží pomoc i proti léčkám
duchovních svodů lživých učitelů, kteří ohrožovali zdravé sborové spole-
čenství. V tom jakoby navazoval i na zaslíbení Ž 121,3: "Hospodin nedopustí,
aby uklouzla noha tvá."
Neméně výstižná je i Judova další formulace "a postavit neposkvrněné (K "bez
úhony") před tvář své slávy", která odkazuje na základní požadavek mravní
čistoty kristovců oproti převažující poskvrněnosti gnostických svůdců. - 
V této závěrečné podvojné metafoře svého chvalozpěvu se apoštol Juda
zcela shoduje s obdobným eschatologicky zaměřeným přáním apoštola
Pavla v 1 Tesalonickým 5,23: "Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová
bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista."

Jiří J. Otter
(Poznámka: Až budeme mít možnost přímého srovnávání překladu ČEP a
K v nové synoptické Bibli, objevíme asi na místech rozrůzněného překlado-
vého pojetí i různá další pozoruhodná hapaxlegomena.)

„Chtěl bych, abyste byli bez staros-
tí,“ říká apoštol Pavel. Každý by-
chom si to přáli, ale bez starostí být
nemůžeme. Doposavad na nás dolé-
há, na mě bezesporu, atmosféra
volební soboty, kterou vnímám jako
starost, je to starost o naší zemi.
Když se vrátím k tomu, co tu pro-
běhlo před volbami do poslanecké
sněmovny, ale pak také před oběma
koly prezidentských voleb, nešlo tu
jen o takový obyčejný politický spor,
ale o přímou konfrontaci dvou kul-
tur, různých hodnot a různých pří-
stupů k životu a skutečnosti. Ne-
budu se dopouštět nálepkování jed-
noho nebo druhého, ale to rozdělení
tu prostě je a není možné ho nějak
jednoduše překlenout. 
Řešil jsem otázku, jak v takové chví-
li předstoupit před vás a před další
lidi. Měl jsem tohle téma vynechat a
říkat: Byli jsme před Zemanem,
budeme i po něm, a věnovat se vě-
cem čistě teologickým? Ale ono to
tak úplně nejde, protože i toto jsou
věci teologické, duchovní, mravní.
Právě biblické texty, které mám v
rukou, mě nedovolují, abych toto
téma zaklapl a neřešil. Setkal jsem se
s texty, které mluvily o poslání pro-
roků. Když člověk o těchto věcech
přemýšlí, modlí se a hledá odpověď,
zjišťuje, že na ně odpověď nenachá-
zí, že tu správnou odpověď nemá.
Celé církvi a každému křesťanu byl
dán podíl na Kristově prorockém
poslání. Proroci nebyli věštci. Pro-
roci byli těmi, kteří byli posláni, aby
interpretovali znamení doby, aby
četli Boží vzkazy, které jsou v udá-
lostech, které se dějí, protože Bůh 
k nám nemluví jenom z Písma, ne-
mluví k nám jenom skrze krásu pří-
rody, ale mluví k nám také skrze
dějiny, které se dějí. To je také sebe-
vyjádření Boží a ten prorocký úkol
spočívá v tom, pokusit se rozumět
tomuto hlasu. Tím, jak dopadly vol-
by, co bylo před nimi, bylo nastave-
no zrcadlo celé naší společnosti. 
A díváme se tím na sebe, neboť oni,
ti druzí, jsme také my a i my máme
za ně odpovědnost. Znovu si kladu
otázku a nejsem s ní hotov, co je pří-
činou toho, co se tady u nás děje?
Možná by se tu jedna odpověď na-
šla. Myslím si, že veliký problém
naší společnosti je nedostatek víry,
protože, kde není víra, tam roste
strach, kde roste strach, tam roste
nenávist a duchovní slepota a kde je
duchovní slepota a nenávist, tam
jsou také ti, kteří tyto pocity rozně-
cují. Jsou to populisté, kteří z toho
těží a výsledkem je, že k moci při-
cházejí lidé, jako je Trump, Zeman,
Okamura, Babiš a ostatní. 
Náš problém je skutečně v tom, že
nemáme dost víry, a teď tím nemys-
lím náboženskost, nemyslím, že lidé
málo chodí do kostela. Jde tu o něco
hlubšího. Ta víra, která chybí, není
jenom čistě církevní zbožnost. Víra
má v sobě ještě něco jiného, než
jenom nějaké články víry. Víra má 
v sobě hlubší rozměr a ten v sobě
také obsahuje důvěru.
Ve výzkumech a různých statisti-
kách se ukazuje, že je v naší zemi
nejméně lidí, kteří se hlásí k nějakým
církvím či náboženským společnos-
tem, ale že tu je nejmenší důvěra,
důvěra jako taková. Důvěra mezi
lidmi, důvěra ke státu, důvěra v bu-
doucnost. Kapitál důvěry je něco, co
je pro společnost velice důležité. Je
to kapitál důležitější, než je kapitál
finanční, vojenský, ten či onen. Ten
kapitál důvěry je potřeba pečlivě a

dlouho budovat a může se strašně
rychle rozptýlit. A lidé, kteří jsou vi-
dět, ti mají zvláštní zodpovědnost za
ten kapitál důvěry. Ano, víra má 
v sobě tento rozměr důvěry. Je to
dokonce podstatná součást naší
křesťanské víry, ale je to také postoj
víry, který vychází právě od izrael-
ských proroků. Proroci vnesli do
tehdejší náboženské kultury světa
novou kvalitu, kterou my zveme
slovem víra. To je něco jiného, než to
ritualistické náboženství obřadů
nebo náboženství příkazů a zákazů.
Proroci do toho vnesli prvek víry.
Ten je velice důležitý pro křesťan-
ství. Nezůstal ale jen v křesťanství,
setkáváme se s ním i u lidí, kteří do
kostela nechodí, kteří nominálně
věřící nejsou a přece ten důležitý
prvek víry v sobě mají. A bohužel se
setkáváme s lidmi, kteří jsou hodně
náboženští, ale ta víra je tam prázd-
ná. K víře patří nejen ona pradůvěra,
ale také určitý obrat od povrchu na
hlubinu. 
Život ve víře není jen zastávání něja-
kých názorů a vykonávání nějakých
obřadů, je to odvaha překročit to, co
je povrchové. Všecky ty hlasy nej-
různějších reklam, populistů a jít
hlouběji a otevřít vnitřní svatyni,
svatyni svědomí. Víra nejvíce souvi-
sí se svědomím. Mnoho lidí okolo
nás a i těch, kteří se hlásí k nábožen-
ství, se vlastně řídí těmi všemi vněj-
šími věcmi, ale jejich svědomí jako
by bylo mrtvé. O toto je třeba pečo-
vat. Kristus přišel, aby nás léčil ze
strachu. On říká: Nebojte se! Kdy-
koliv přichází Boží posel v Bibli, tak
jeho první slova jsou: Neboj se! Víra
je tu proti strachu. Ti lidé, kteří dnes-
ka vítězí, jsou lidé, kteří těží právě ze
strachu. Je třeba jít ke kořeni toho
strachu, abychom ho uzdravili. Vy-
padá to, že tu jde o nějaký existen-
ciální strach, který si jenom hledá
vnější příčiny. Jednou někdo ukáže a
lidé mají strach ze Židů, jednou
někdo ukáže a lidé mají strach z imi-
grantů, mají strach z těch či oněch,
ale to je sekundární. Vždycky se
najde něco nebo někdo, z čeho má-
me mít strach. Někdy tam jsou sku-
tečně vážné otázky a problémy. Ale
strach je vždycky špatná věc.
Víra je také od toho, aby nám proti
strachu dodávala sílu. Stojíme na

prahu doby, která bude velice těžká.
Mnozí totiž minulou sobotu dostali
povzbuzující injekci, aby konali zlé
věci. My ale nesmíme mít strach.
Strach, z něhož ti vítězové těžili. Pod
tím strachem leží ještě něco dalšího,
je to jakási duchovní vykořeněnost.
A tímhle bychom se měli zabývat a
uzdravovat to. Prorocká úloha círk-
ve je taková úloha terapeutická. Je to
důležitý úkol všech pastýřů církve i
všech křesťanů v prostředí, do kte-
rého jsme posláni. To prostředí je
naplněno všeličíms a tyhle dny
naplno ukázaly vnitřní stav společ-
nosti jako v zrcadle. My před tím
nesmíme kapitulovat a nesmíme se
nechat strhnout jen do hněvu a je-
nom do nějaké reakce. Je rozdíl mezi
reakcí a akcí. Profesor Jan Patočka
říkal, že reakce je to, kde ta druhá
strana rozdává karty a vy na to je-
nom reagujete. Ale akce, čin, je to, co
vychází z vás, z nitra, ze svědomí.
Můžeme říci z vanutí Božího ducha,
který otvírá hlubiny svědomí a který
nám otvírá cestu z povrchu na hlu-
binu. Je třeba, abychom obnovili
víru. To není jen to misionářské pře-
svědčování lidí, aby chodili více do
kostela. I některé lidi, kteří chodí do
kostela, je potřeba přesvědčovat, co
je to víra. Víra je něco daleko hlubší-
ho. A to-hle, myslím, bude úkol pro
mne i pro vás. Budeme o tom nadá-
le přemýšlet a sdílet to, co se nám 
v tom ohledu podaří. 
Prosím, mějme víru a nemějme
strach. Lidé, kteří šíří strach a těží ze
strachu, to nejsou dobří lidé. Není to
zápas jen politický, je to zápas mo-
rální a duchovní a v něm nikdo
nemůže být neutrální. Apoštol Pavel
říkal, my nebojujeme proti těm li-
dem, ale proti těm duchům v povět-
ří, proti té mentalitě, proti náladám,
které někdy dovedou lidi posed-
nout, jako je posedl ten strach. Je to
zápas proti duchům v povětří, ne
proti lidem, proti politikovi. Je to boj
proti náladám, proti posedlostem,
proti špatným sklonům. Toto je
třeba odhalovat a léčit, s trpělivos-
tí, láskou, vírou a statečností. Kéž
nám dá Pán k tomu hojnost svého
Ducha. 

Kázání prof. Tomáše Halíka
pro ET upravil 
Dušan Ehmig

Před časem jsem viděl v televizi film o jihlavské
zoo. Byla to taková pohodlná a hodně intenzívní
návštěva zoologické zahrady; na rozdíl od reál-
ných návštěv byla na obrazovce všechna zvířata
v akci, a nejen v klecích a výbězích, ale např. i 
v pracovně paní ředitelky. Při sledování jsem se
nesnažil jednotlivé exempláře vnímat jako
zástupce příslušných kmenů, tříd, řádů, rodů či
druhů, nýbrž sledoval jsem jejich chování a při
tom jsem si uvědomoval, že sleduji projevy
zázraku života. 
Z fyziky známý druhý termodynamický zákon
říká, že příroda (svět, vesmír) směřuje ke stavu
stále větší neuspořádanosti, k vyrovnávání tep-
lot, v jakémsi dalekém horizontu pak k tepelné
smrti. Předpokládá se, že tento zákon platí obec-
ně, a skutečnost, že s životem souvisí růst uspo-
řádanosti (a s tím i schopnosti vnímat, učit se,
vytvářet vztahy, mít rád… ), se vysvětluje tím, že
živé systémy jsou otevřené, že přijímají z vnějšku
energii. Fenomén života tak nemusí fyzikům
dělat starosti, že by jeden z jejich nejpozoruhod-
nějších zákonů neplatil, nicméně k vysvětlení
existence života to nestačí. 
Nejde jen o život jednotlivců, ale o celý tak
nesmírně komplexní a nejrozmanitějšími vazba-

mi propojený celek, jímž je život jako takový.
Pod vlivem karteziánského myšlení jsme si zvy-
kli vnímat jednotlivé živé tvory, především lidi
či domácí zvířata, především "mazlíčky", koně a
případně i nějakou tu kravičku, prasátko nebo
slepičku. Že součástí zemského života jsou třeba
i nejbizarnější mořští živočichové, nesmírně uži-
tečné žížaly, a také všechny rostliny, to si často
neuvědomujeme. 
Z medicíny a psychologie víme, jak moc toho o
lidském životě nevíme. U dalších živočichů
máme ještě větší mezery, zvláště pokud jde o
jejich citový život, a o citovém životě rostlin neví-
me téměř nic, i když některé výzkumy už nazna-
čují, že stromy určitý citový život mají. 
Život je zázrak. Neodporuje fyzikálním záko-
nům. Zázraky nejsou porušením přírodních
zákonů, které jsou součástí Bohem stvořeného
světa. Zázraky znamenají, že nastává něco z hle-
diska těchto zákonů sice možného, avšak velice
nepravděpodobného. A tím život je, život jedin-
ců, a především život jako takový, život jako glo-
bální skutečnost.  Víme, že jednotliví živí tvoro-
vé se navzájem z nejrůznějších důvodů potřebu-
jí, a mezi tyto důvody patří i potravní řetězce.
Každá potrava znamená obětovat nějaký ži-

vot, když ne živočišný, tak aspoň rostlinný 
(Gn 1,29; 9,3). Taková oběť je nutná, a jde o to,
aby nebyla zbytečná. Lidský život je dnes v naší
civilizaci vysoce ceněn. Pro záchranu života jed-
notlivce se vyvíjí velké úsilí. Nicméně neměli
bychom zapomínat, že zázrak života se projevu-
je i v případě zvířat a rostlin. I živočišný a rost-
linný život zasluhuje pozornost a obdiv. A život
jako provázaný celek se může dobře rozvíjet jen
na zdravé, nekontaminované planetě Zemi 
s funkčními regulačními mechanismy, s vhod-
ným složením atmosféry, čistou vodou, zdravou
půdou a zdravými lesy. 
Pán Ježíš před svým nanebevstoupením dal
svým učedníkům poslání (Mt 28,18-20): "Je mi
dána veškerá moc na nebi i na zemi.  Jděte ke
všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte
ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je,
aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal."
Země s úžasným zázrakem života potřebuje
svědky Kristovy, kteří milujíce Boha celými
svými osobnostmi do svého svědectví vloží i
potřebu citlivosti a úcty k Božímu stvořitelské-
mu dílu, k zázraku života.

Jiří Nečas

Zázrak života

nad Biblí
PoZoruhodné hAPAxlegoMenon

v Závěru Judovy ePištoly

Náš kmenový autor ThDr. Jiří Otter se narodil v roce 1919 v Plzni. Působil 
v Bohuslavicích nad Metují, Stříteži nad Bečvou a v Mariánských Lázních, byl
seniorem Západočeského seniorátu. Třicet let působil v kanceláři synodní rady,
většinu tohoto času jako její tajemník. Na tehdejší Komenského teologické fakultě
také externě vyučoval angličtinu a němčinu. Zemřel 2. února 2018 ve věku 98 let.



Jako každým rokem ve svůj čas
představil se veřejnosti i v průběhu
listopadu minulého roku Evan-
gelický kalendář 2018, tentokrát o
dobrých padesát stran objemnější,
neboť měl před sebou náročný úkol:
svými příspěvky připomenout a
osvětlit sto let trvání Českobratrské
církve evangelické, což v přesné
dataci znamená, že si na vlastní jubi-
lování ještě počkáme do prosinco-
vých dnů. Pražský synod, svolaný
na 18. 12. 1918, se usnesl na spojení
luterské a kalvínské větve českých
evangelíků; obojí měli už za sebou
téměř 140 souběžných let od vydání
tolerančního patentu 1781. Tehdy cí-
sařským dekretem Josefa II. povole-
no přihlásit se k luterské nebo kal-
vínské konfesi. (Čeští Bratří u vídeň-
ského dvora považováni za sektu!).
Pro do té doby podzemní církev bez
kazatelů i theologů vyvstalo těžké
rozhodování: kterému vyznání dát
přednost, když ta dvě povolená –
švýcarské i německé – jsou vlastně
cizí? - Brzy po vydání ( vrchnostmi
velmi váhavě oznamovaného) záko-
na se ohlásily dva zdroje pomoci: ze
Slovenska (přesněji Horních Uher) 
z luterské církve a z Maďarska z kal-
vínské. Tušil někdo z těch nesmírně
obětavých, češtinu pracně se učících
Maďarů i ochotných Slováků - obojí
šli do chudého českého a moravské-
ho venkova bez záruky, že smluvní
podmínky jejich služby budou do-
drženy - že se tu zakládá na tvrdý a
nelítostný konfesionalismus? Že na
několika místech budou proti sobě
stát dva kostely: v jednom se bude
kázat, že ti naproti překroutili Kris-
tovu milost, ve druhém, že tamti ne-
vědí, co je závazek víry a křesťanská
kázeň?! - V českých hlavách se už
během první světové války rodila
myšlenka: Proč se vlastně nevrátit 
k ryze domácím reformním prame-
nům a neskončit soupeření, které
muselo být myslícím lidem k smí-
chu? Stalo se: 
Zástupci luterského i kalvínského
proudu se dohodli na přijetí čtyř
vyznání (Augustana, Helvetica prior,
Bratrské vyznání, české vyznání) a
reprezentujícím názvu Českobratr-
ská církev evangelická (ČCE). - Byla
to zrada či znevěrnění? - Byl to
návrat k otcům, k vlastní minulosti!
Ať nám to nemají za zlé ani luterští
ani kalvínští bratři. A považte! Od té
doby už uplynulo sto let! 
Ale zpět k té letošní ročence. Velká
výhoda, že jejího moderátorství se
ujal na bohoslovecké fakultě působí-
cí Holanďan Peter Morée s potřeb-
ným vztahem i nadhledem, z jehož
pera pochází předmluva, jeden dů-
ležitý příspěvek a úvody k jednotli-
vým tématům. - Podstatnou část pu-
blikace pak tvoří výběr z kalendářů
toho uplynulého století. Faráře
Stanislava Čapka Českobratrské
hnutí obrodné. 
Následuje rozvitá zpráva o budová-
ní ústředí – Husova domu v Jung-
mannově ulici a úvaha historika
Ferdinanda Hrejsy Českosloven-
ské a českobratrské osvobození a
šifrou „K.Č.“ podepsaná stať Evan-
gelíci v legiích.
Úlitba válečným časům se skrývá 
v titulu Kronika válečných událostí
v roce 1940 a 1941. - Nad poválečnou
dobou se v článku „Co teď?“ zamýš-
lí Otakar Odložilík, s doporučením
nevzdávat se Husovy žízně po prav-
dě, Komenského touhy po obecném

vzdělání, Dobrovského vědecké kri-
tičnosti a poctivosti, Palackého sna-
hy po světovosti a lidskosti, Havlíč-
kova spoléhání na zdravý rozum,
Masarykova úsilí po pravdivosti,
počestnosti a nebojácnosti. 
Příběh emigrantů ze slezského Bed-
řichova Hradce se může jevit jako
nesourodý, nicméně do širšího nara-
tivu ČCE patří. 
A už je tady poznámka ke třicetiletí
ČCE z pera synodního kurátora
Antonína Boháče „Dám jim srdce
jedno a cestu jednu“ (parafráze 
Jer 32,39). 
Kalendáře z komunistického období
neměly možnost vyjadřovat opozič-
ní postoje; převažují náměty z dávné
historie a předkládají se argumenty,
jimiž komunistický režim přesvěd-
čoval veřejnost o výhodnosti nové-
ho uspořádání vztahu k církvím.
Kdo o tom nic nevíš, přečti si článek
Františka Bednáře „Zákon o hospo-
dářském zabezpečení církví“ z roku
1951. Kolektivizace v zemědělství
přijímána s tichým vzdorem, ale na-
šli se lidé, kteří se pokoušeli o pozi-
tivní přístup (viz příspěvek A. Mi-
koláška „U předsedy JZD“). 
Obsáhlá studie Zdeňka Medka (au-
tora knihy o tolerančním patentu
„Na slunce a do mrazu“) „Jaký je
ráz naší církve“ v příspěvku z EK
1952 pojedná hodně podrobně o eta-
pách vzniku současné ČCE (to pře-
souvání z venkova do měst), ale
komentátor mu vytkne, že se nijak
nedotkl návazností na německou
evangelickou církev a. v. a h. v. a při-
spěl k tomu, že německy mluvící
evangelíci se z obecné české paměti
vytratili. Jakoby uzavírající slovo 
v tom smyslu měl odsun německé-
ho obyvatelstva po druhé světové
válce. 
Stať J. L. Hromádky z EK 1958 „Čty-
řicet let“znovu prozrazuje autorovo
oslnění bolševickou říjnovou revolu-
cí, jež jakoby dávalo za pravdu kato-
lickým kritikům, kteří v našem pro-
fesoru dogmatiky viděli „evangelic-
kého Josefa Plojhara“. Škoda, že tito
hodnotitelé většinou nic nevědí o
tom, že JLH od začátku své profesu-
ry svým studentům předkládal po-
zitivní pohled na katolictví a jeho
dějinné vlny a postavy. Avšak už
jsou tady články Hromádkových
žáků Jana Čapka „Odpovědnost
vede k angažovanosti“, a „Speci-
fika našeho zvěstování“ a Jakuba
Trojana „Sekularizace. Ano? Ne?“ –
těch signatářů Charty 77 - ovšemže 
z EK 2000. 
Na řadu přichází příspěvek z přitu-
hování atmosféry po vstupu vojsk.
EK 2018 dal prostor také bohoslovci
nejmladší generace Michaelu Pfan-
novi, který vedl rozhovor s farářem
Ctiradem Novákem, přistiženým 
v roce 1968 se závadnými tiskovina-
mi, s Janem Kellerem o evangelic-
kých brigádách mládeže, kde si cír-
kev uprostřed totality vytvořila do-
statek prostoru k promýšlení závaž-
ných biblických a společenských
témat a nejednoho mladého člověka
nasměrovala rovnou na bohoslovec-
kou fakultu. 
Zdeněk Soušek dost podrobně pore-
feroval o tom, jak probíhala práce na
překladu Písma. O dějinný pohled
na ČCE se pokusí mladá generace:
Ester Pučálková a opět Michael
Pfann. Laskavého ale výstižného
souhrnu se v závěru ujme opět Ho-
lanďan Peter Morée. Užitečně naruší

leccos, co jsme si mysleli sami o
sobě, ale je i uznalý a vnímavý. 
Ale EK 2018 ještě nekončí. Deset
pozdravů ze sesterských křesťan-
ských církví potěší, vždyť za nimi je
řada vzájemných pravidelných kon-
taktů. Ty dva katolické, arcibiskupa
Dominika Duky a faráře Václava
Vacka jsou příjemným zavanutím 
z největšího náboženského tábora.
Že obsáhle pozdravují švýcarští a
němečtí přátelé, to je jen utvrzením
stávajících dobrých vztahů. 
Pozdravy ze Slovenska a Slezska
(a.v. a h.v.) jistě ještě přijdou. 
EK 2018 je tradičně uveden kalendá-
riem a uzavřen schematismem ČCE
se vším příslušenstvím. 

KALEB
Evangelický kalendář si můžete
koupit např. v Kalichu za 111 Kč.

ocenění křesťAnského teologA
Paderbornský katolický teolog Klaus von
Stosch byl vyznamenán nejvyšší knižní
cenou Íránské republiky. Německý pro-
fesor získal ocenění, dotované deseti tisí-
ci dolary, v kategorii islámských studií
za svou esej nazvanou “Islám jako vý-
zva. Křesťanská sbližování” (Heraus-
forderung Islam. Christliche Annähe-
rungen; Ferdinand Schöningh Verlag,
Paderborn 2016). Zprávu 15. února zve-
řejnila fakulta kulturologie paderbornské
univerzity s poukazem na to, že se jedná
o první ocenění křesťanského teologa za
knihu o islámu.

podle RaVat

naše recenze

KOSTNICKá JEDNOTA V KOLíNě srdeč-
ně zve na vzpomínkové setkání 
u příležitosti 200. výročí založení
Národního muzea s některým je-
ho pracovníkem. Setkání proběhne
v modlitebně CB Kolín, Královská
cesta v neděli 4. 3. 2018 v 15 h. 
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V březnu si mnozí "starší dorostenci"
připomenou, že je tomu už půl stole-
tí, co náhle odešel oblíbený strašnic-
ký farář. Po dvouletém vikářování 
v Praze u Klimenta nastoupil roku
1939 jako první farář do Prahy -
Strašnic. Zde působil až do své před-
časné smrti takřka třicet let.
Patřím mezi ty, které křtil i konfir-
moval. Naše rodina udržovala s Bal-
carovými dlouhodobě přátelské
vztahy. Na kultivované návštěvy far-
ního bytu v Kralické 4 si vzpomínám
i více než po šedesáti letech. Lubomír
Balcar se znal důvěrně s mým otcem
už od studentských gymnasijních let v Brně. Spojovalo je nejen evangelic-
tví, ale i časná literární a básnická tvorba, která našla svou konkretizaci 
v časopisu "Úsměv", vydávaný v třicátých letech v Brně .
Farář Balcar měl velmi přejný, nehraný vztah k lidem. Jeho zájem překra-
čoval  i úzké sborové hranice. Mým rodičům, které oddával ve strašnické
modlitebně roku 1942, dokázal obstarat i byt v domě, který byl tehdy obý-
ván převážně evangelíky. Zde jsem posléze prožil přes čtvrtstoletí svého
mládí. Na co vzpomenout  i po mnoha desetiletích ze života strašnického
sboru? Od útlého dětství jsem navštěvoval Nedělní školu. Ta se konala 
v neděli v modlitebně po bohoslužbách od 10.30 hodin. Měla totiž také
formu bohoslužeb. To mělo svůj dobrý pedagogický význam. Chodívala
nás zhruba stovka dětí. Místo "normálního" kázání jsme byli rozděleni do
několika věkových skupin.. Učili nás schopní, nejednou i vysokoškolsky
vzdělaní učitelé, mezi nimi i někteří teologové (R. Schiller, B. Hradečná,
Z. Škrabal). Kde se dalo - v modlitebně, na kruchtě, v presbyterně či ve
sborových kancelářích. Shrnutí toho, co jsme se naučili, bylo opět společ-
né a vrcholilo zkoušením tzv. "zlatého textu". 
Nedělní škola byla užitečnou přípravou na účast při klasických nedělních
bohoslužbách. Na ně jsme leckdo chodili už dávno před konfirmací. Byli
jsme schopni, aspoň tak věřím, se zájmem poslouchat srozumitelná Bal-
carova kázání. Vynikala nejen literární úrovní, ale i citací případných
básní či výroků významných osobností. Byla podávána i skvěle rétorsky.
Nezapřela se při nich velká šíře kazatelova rozhledu, který jasně překra-
čoval i vymezené teologické hranice.
Farář Balcar se vždy hlásil ke svému vzoru a učiteli profesoru F. Žilkovi,
zastánci tzv. "liberální teologie". Tento směr však byl - zejména v letech
šedesátých - vytlačován teologií barthiánskou. Balcar dokázal jít vědomě
proti převažujícímu současnému trendu. Modlitebna bývala nicméně do-
slova přeplněná. Na Silvestra - to byla opravdová slavnost - jsem např.
chodil se svým bratrem aspoň o deset minut před začátkem bohoslužeb,
abychom si zajistili místo k stání kdesi v rohu a mohli se opřít. 
Zdravě liberální pojetí kazatele se projevovalo i v náplni konfirmačního
cvičení. Neučili jsme se vůbec žádný katechismus, ale dostávali jsme sro-
zumitelné aktuální otázky i odpovědi, překračující úzce biblický rámec.
Konfirmace byla opravdu důstojná slavnost. Tomu odpovídal ostatně i
počet konfirmandů a zcela zaplněná modlitebna. Kromě vlastních odpo-
vědí jsme arciť někteří dostali k naučení i delší biblické oddíly. Já jsem
dostal k memorování Ježíšova blahoslavenství.
Schůzky mládeže i biblické hodiny měly vždy dvě části: biblickou a nábo-
žensky - vzdělavatelnou. Toto pojetí jsem ostatně přejal a po celou dlou-
hou farářskou službu i praktikoval. V tom jsem žákem svého faráře, byť
jsem posléze teologicky vděčně přijímal hlavní bohosloveckou linii Karla
Bartha a jeho žáků. Ostatně - v době mých studií byla v tomto směru ná-
zorová shoda takřka v celém učitelském sboru. 
V neděli odpoledne chodíval farář Balcar se svou chotí na procházky.
Nejednou zamířil i na tenisové dvorce, kde jsem tehdy hájil barvy
Spartaku Stalingrad. I tento zájem byl potěšením, povzbuzením i upevně-
ním našeho vztahu. Patrně mne bratr farář dobře prokoukl. Věděl, že hol-
duji sportu, zejména tenisu a fotbalu. Když jsem mu oznámil, že od něho
potřebuji doporučení ke studiu teologie, nijak nejásal, nepoklepával mne
na rameno s tím, že posílím už tak dost početné řady teologů, vzešlých
právě ze strašnického sboru. Jistě - byl moudrý i praktický, ale přece jsem
se nedal odradit. Zvláště, když "služební pohovor" u pražského seniora
PhDr. B. Hrejsy a úřadujícího náměstka synodního seniora ThDr. V. Čap-
ka vyzněly jasně v "můj" prospěch.
Lubomír Balcar zemřel v Olomouci při cestě na svatební shromáždění
svého konfirmanda a sdružence. Když jsme se v Praze zprávu dozvěděli,
doslova jsme oněměli. Jiný výraz nelze použít. Při prvním sdružení po
jeho úmrtí jsme seděli mlčky a se slzami v očích okolo stolu na kruchtě. Na
něm bylo parte. Nic víc. Ticho posléze přerušil a na svého faráře vděčně
vzpomněl a výkladem případného biblického oddílu nás aspoň trochu
potěšil vikář J. Voříšek, soused Balcarových.
Budiž ještě připomenuto, že v současném evangelickém zpěvníku máme
od Lubomíra Balcara deset písní. Mnohé z nich jsme znali už z "Nedělky".
V přeplněné obřadní síni strašnického krematoria se přišla rozloučit s fará-
řem, ale i s redaktorem, básníkem a literátem široká veřejnost. Smuteční
kázání proslovil jistě jeden z nejpovolanějších farářů a nejbližších přátel
zesnulého, smíchovský farář B. Betka. Navždy mi utkvělo v mysli, že jsme
zpívali na závěr obřadu píseň "V tvé síle, Pane Bože můj". Když jsem ji
dával po letech mnohokrát zpívat při smutečních shromážděních, hlavně
v Pardubicích a v České Třebové, vždy se mi vybavila laskavá, přívětivá
tvář faráře, od jehož skonu uplynulo už půl století. Samému Bohu buď
vzdána čest a chvála za jeho obsažné i širokosrdcaté životní dílo.

Jaroslav Nečas (foto: Návštěva Lubomíra Balcara u TGM)

neutříděné vzpomínky na faráře
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