
Prosba o návraT
hosPodinovej Priazne

ŽalM 85,8
Utrpenie a bolesť dneška sa lepšie
znáša pripomenutím Božej milosti-
vých skutkov v minulosti. Žalmista
sa preto vracia v dejinnom pohľade
k Hospodinovej láskavosti a odpu-

steniu. Prosba o návrat Hospodino-
vej priazne je túžbou po jej sprítom-
není a obnovení v jeho generácii. Je
dobré spomínať – viera je zrodená a
sýtená historickou skúsenosťou.
Niekedy však pri pohľade späť na-
miesto slov vďačnosti za Božie od-
pustenie a milosť nostalgicky spo-
míname na staré zlaté časy - keď boli
kostolné lavice plné, fungoval spe-
vokol, deti sedeli poslušne v lavici,
mládež nacvičovala besiedky a ka-
zateľ mal autoritu. Minulosť – nech
bola akokoľvek slávna - netvorí
zmysel našej existencie ani identity.
Je len mostom do budúcnosti, do
niečoho, čo príde, čo očakávame, čo
nevidíme, ale o čom s istotou vieme,
že bude väčšie, než naše najsmelšie
predstavy. Je dobré, keď si ako cir-
kev, ako zbory pripomíname niek-
toré z míľnikov histórie, ale viera
nás vždy vedie k prosbe o nesebec-
kú a zdieľanú aktualizáciu Božej
milosti a priazne. Ježiš nabádal uče-
níkov k tomu, aby si pamätali, čo
hovoril, čo učil, čo konal. No záro-

veň upriamoval ich pozornosť na to,
čo ich čaká, na ich úlohu a službu.
„Budete mi svedkami...“, „pracujte
na mojej vinici“..., „čiňte mi učeník-
mi všetky národy...“. Odovzdať no-
vej, súčasnej generácii skúsenosť
Hospodinovej priazne a milosti je to
najdôležitejšie poslanie. Máme zod-
povednosť za deti, za mladých ľudí
aj za strednú a staršiu generáciu.
Ako ich pripraviť na to, čomu čelia a
čo im pripravuje rýchlo sa meniaci
svet? Máme zodpovednosť aj voči
spoločnosti okolo nás – ako im pred-
staviť dobrú správu o záchrane 
v Kristovi tak, aby jej rozumeli? Ako
im byť príkladom Kristovej lásky?
To sú otázky, ktoré mi dnes nedajú
spať. Áno, pripomínajme si Božiu
vernosť a milosť, no zároveň prosme
o jej „návrat“, o jej sprítomnenie, o
zrod niečoho väčšieho a slávnejšie-
ho, čo si nenecháme len pre seba.
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Poselství k neděli judica

„Takto praví Hospodin: Nechlub se
moudrý v moudrosti své, ani se nechlub
silný v síle své, aniž se chlub bohatý 
v bohatství svém. Ale v tom nechť se
chlubí, kdo se chlubí, že rozumí a zná
mne, že já jsem Hospodin, kterýž činím
milosrdenství, soud i spravedlnost na
zemi, neboť v těch věcech líbost mám, dí
Hospodin.“ Jr 9,23-24
Koncem rozzářeného září léta Páně
sedmnáct tohoto nového milénia
pozvala mě vnučka ke svojí promo-
ci. Koráb staroslavného Karolina kři-
žoval časem tekuté modernity, čet-
ných mělčin a bahnisek postpravdy.
Dveřníci zavírají, s intrádou vstoupil
do shromáždění proděkan fakulty,
aby zleva přihlížel zasedání kolegia
v čele sálu. Historicky zdobně přio-

dění sluhové univerzity tradičně
vnášejí insignie a průvod uzavírá,
rudě kontrastní v havraní černi za-
sednuvšího sboru, jeho magnificen-
ce rektor.
Na vrcholu žezla v ruce pedelově se
zlatě leskne kříž, druhdy signum
toho, který „učiněn jest nám moud-
rost od Boha i spravedlnost i posvě-
cení i vykoupení,“ praví svatý Pavel
(1 K 1,30). A nastojte, dříve než se 
v příboji hudby dostalo na „zemi
českou, domov můj,“ zní pro uši 
k slyšení nápěv takto veřejně zřídka
slýchané písně, vlastně modlitby,
mistra Jana blahé paměti: „Jezu
Kriste, štědrý kněže, s Otcem, Du-
chem jeden Bože, štědrost tvá je naše
zboží z tvé milosti.

Ty jsi v světě bydlil s námi, tvé tělo
trpělo rány za nás, za hříšné křesťa-
ny, z tvé milosti…“
„Milost za milost,“ zašeptal bych
vnučce. „Milostí osvícenýma očima
mysli lze spatřit MILOST jeho, rozu-
mět a přijmout,“ ale byla v té chvíli
kdesi vepředu, aby se stiskem ruky
přijala hodnost a tubu s magister-
ským vysvědčením zasvěcenců do
politologie, v jejím případě do před-
stav bezpečnostních studií, jistě svr-
chovaně aktuálních v tak spolehlivě
podminovaném a k totální destrukci
pilně chystaném světě.
Po krátké zahajovací promluvě rek-
tora se naproti, na levém křídle, ují-
má slova proděkan. Zkusmo před-

o moudrosti 1 K 2,1-16 ; jk 1,1-8

Dokončení na str. 2

Ideály jsou buď podpořeny a naplňovány praxí, nebo ideály ztrácíme.
Nemůžeme žít bez ideálů, pak bychom jednoduše řečeno ztroskotali.
A to přece nechceme. Vždy mají být před námi cíle, za kterými jdeme,
které chceme dosáhnout. Pro církev je to Kristus, který nás předchází.
Jsou mladí lidé, kteří si z tzv. českobratrské idey dělají legraci. Úcty-
hodná česká protestantská tradice promítnutá v ČCE dostává pořádně
„na frak“. 
Dnes už vůbec nestačí, abychom ČCE, jejímiž jsme členy, definovali
historicky. Pokud se dnes někdo takto snaží, probouzí bolest starých
křivd způsobených na nekatolických křesťanech na našem území. A
staré bolesti bez odpuštění nikam nevedou. Prozrazují neodpuštění.
Neuzdravení. 
Prof. J. Štefan se na jedné pastorálce ve východomoravském seniorá-
tu ptal farářů: Jako evangelíci máme blíž ke katolíkům, nebo k bap-
tistům? Odpovědět si musíme každý sám, co je nám bližší. Pokud si
odpovíme, pak nijak neublížíme českobratrské ideji, která byla ve
vztahu k většímu celku, který sice opouštěla, ale „souvisela“. Pokud
nám chybí jisté vědomí sounáležitosti s celkem, pak asi zde vzniká
onen příznačný evangelický příklon k existencialismu, který ve mně
samotném vyvolá spíš pocit štvance, než pokoj zařazeného a přijaté-
ho člověka. 
Buďme si vědomi toho, že od začátku do konce jsou tyto úvahy vlast-
ně liché a právě ty nás odvádí od věci a prozrazují deficit evangelic-
kých společenství, na který upozorňují někteří katoličtí teologové. Že
nám evangelíkům něco chybí. Dá se tomu říci plnost. A souvisí s na-
dějí spasení a vzkříšení. Apoštolské vyznání shrnulo vše podstatné a
hovoří též o svatých obcování. Chodíme často okolo a k věci samotné
se nedostaneme. 
Nemusíme se stydět za naši víru, za city, které ve víře máme. Neodmí-
tejme symboly. Jinak budeme strozí a chladní. Protestantismus v ni-
čem katolictví nepřekonal, podobně křesťanství není překonáním
židovství. Ono římskokatolické aggiornamento je i naší evangelickou
věcí. Učinit věci víry přístupné současnému člověku. Ponechme už
konečně poznámky na okraj a věnujme se hlavnímu textu. Je to svě-
dectví o naději, kterou mohu mít.  

Otto Miklík

idea „českobratrství“

Ekumenická rada církví se znepokojením přijala informaci, že Posla-
necká sněmovna Parlamentu ČR podpořila v prvním čtení návrh
KSČM na zdanění církevních náhrad. Upozorňuje přitom na své vyjá-
dření, které přijalo Valné shromáždění ERC již 21. listopadu 2017:
„Valné shromáždění ERC konstatuje, že přijetím zákona č. 428/2012
Sb. a následným uzavřením příslušných smluv je z pohledu Ekume-
nické rady církví otázka majetkového vyrovnání s církvemi vyřešena.
Tento dosažený stav byl výsledkem kompromisu všech zúčastněných
stran a umožnil obnovení majetkové základny a nezávislého postave-
ní církví, jejichž existence a působení je nezbytným prvkem demokra-
tické společnosti.“ 
Na tomto vyjádření Ekumenická rada církví trvá a za smutnou ironii
považuje skutečnost, že se tento návrh projednává právě nyní, kdy si
připomínáme výročí komunistického převratu v roce 1948 a oběti tota-
litního režimu, který následoval. Proti snahám o legitimizaci a relati-
vizaci komunistického bezpráví je Ekumenická rada církví připravena
jednat všemi dostupnými demokratickými prostředky.

ThDr. Petr Jan Vinš
generální sekretář ERC

aKTualiTa: eKuMenicKá rada círKví odMíTá zdanění círKevních náhrad

Kalich se na průčelí Týnského chrámu zase vrátil
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vádí, jak i dnes se časy mění a my on
line s nimi. Ano, všecko teče, panta
rhei (Herakleitos). Nuže, s nabytou
akademickou hodností, s magister-
ským pověřením, se vám otvírají
nové možnosti, čas svůj i této obce
změnit k lepšímu… atd.
Mluvčí čerstvě graduovaných pak 
s potěšením shledává, že čas bez-
počtu kafí a jiných životabudičů
končí a k očekávanému projevu
vděčnosti vůči těm, kteří nás podr-
želi a s námi to vydrželi, připojuje
uznání všem nám (praví), kteří jsme
to ke kýženému cíli dotáhli…
Hudba mysl pozvedá, v rozlehlé
aule alma mater, matka živitelka vší
učenosti, dnes opět odstavila, a slav-
nostně si živůtek zapíná… Univer-
zální všeobsáhlá, všestranná, vše-
oborová. Bývaly doby, kdy pozor-
nost veškerenstva obracela k jedno-
mu, s respektem k jeho nároku na
vše, co existuje. K hybateli univerza,
který JEST, zatímco my se zdáme a
stáváme. Člověk míval ponětí, jak
ON, jeho UNUM NECESSARIUM, 
jeho jedno potřebné, tohle naše hřiš-
tě nevýslovně přesahuje. Dnes jsme
na své „bytí“ v něm zapomněli. Má-
me univědmu obracející se ke vše-
mu v prostoru a čase, pěstitelku
všeho vědění o jsoucnech živých i
neživých, o předmětu člověk, a
skrýváme rozpaky nad jeho nepřed-
měty: Je či není vědomí viny, když
na to přijde? Je či není odpuštění ne-
bo modlitba, naděje, svoboda a
smysl kdesi za neodbytným „proč?“
Prostě, je či není Boží investice v nás,
jak řečeno, jejíž stopa se tu leskne
nesrozumitelným symbolem a zaří-
kává starobylou písní? Aktivita a
přebývání lidské duše, mimo dů-
mysl a vědu, v čemsi podstatnějším
a jiném?
Chci ti, Danielo,… (to jméno máš po
babičce. Vymyslel je David pro syna
z Abigail Karmelské, aby vyznal a
nezapomněl: „Můj soudce je Bůh“.
Potomci zajatců to pak přáli hrdino-
vi svých vyprávění i sobě, protože
toto „daniel“ je tajenkou hrdinství.
Přál to i pradědeček tvojí babičce.)
…chci ti v tento tvůj vítězný den, 
v radostné etapě tvého dalšího ži-
votního zápolení, položit na srdce
univerzální tajemství tvého jména.
Tajemství, které postaru a od věků
spočívá v obrácení všeho k JEDNO-
MU Tvůrci a Soudci.
Soudcem běžně rozumíme přísného

kritika své minulosti. Avšak soudci
v Izraeli byli především rádci, tedy
pomocníky budoucnosti. Jsi dneš-
ním dnem magistrou, což znamená
správkyní (paní) svěřeného vědění.
Na paměť a na vědomí se tu opět
slavnostně dává, že „v práci a vědě-
ní je naše spasení“, a vědění řídící
čin, že je tou spasitelnou moudrostí,
přední ze známých čtyř Platono-
vých ctností. (V patách pak má od-
vahu, střídmost a spravedlnost.)
Jeho žáku Aristotelovi je moudrostí
vědět a konat dobro, tedy ve smyslu
onoho sloganu spásy, prací i vědě-
ním trvat v dobrém. Široký pojem,
pro leckoho relativní, přiblížil Jan
Patočka (snad v knize „Aristoteles,
jeho předchůdci a dědicové“). Dob-
ro, jako „sebe neznalou a sebe zapo-
mínající přízeň a milost“. Řekl bych,
jako hlubokou empatii. Myslím, že
současný filosof tu dědí spíše po
Kristu, poslu Božího dobra. Po Synu
člověka, v němž se nám přiblížil
ON sám.
Leskne se tu jeho kříž, ale od té kři-
žovatky si dnes připadáme daleko.
Zkusme tou pákou na chvíli vrátit
osvícenskou výhybku, a v čase deo-
dorantů a kosmetikou zjemnělé
pleti si blíže všimněme toho krvavé-
ho věšáku na trestance, kam jsme
pověsili a obecně dnes jako tenkrát
věšíme vrcholný vklad jeho dobra a
LÁSKY. Přízně a milosti trvající na-
vzdory našemu odcizení a nebez-
pečné svévoli... Není divu, že mo-
derně sebevědomí jdeme od toho
stejně jako kdysi, nad mrtvolou si
aspoň zlatíme jeho kříž: Bůh je
mrtev, tak jsme to rozjeli... inu až na
konečnou. Každý expres ji má... Tak
jedem!
Zmiňuju to, protože tvým tématem,
Danielo, jsou bezpečnostní studie…
Jeho taky. Nechce, abychom tam,
kam ten vlak dál už nejede, do toho
vlítli plnou parou. Ví naše dobro.
Ztělesnil SLOVO a dává se nám.
Pusťme ho k tomu včas! 
Ovšem k čemu je červená, když jí
strojvůdce nevěří, že? Jen tak po
dřevě stéká… Tohle STŮJ! Tahle
červená Velkého pátku. Ta ovšem
už není pouhou metaforou. To vy-
krvácel člověk Ježíš za to, že chtěl a
chce nás, člověka řítícího se po slepé
koleji, zastavit… Jak?
Troufali si k němu odepsaní hříšní-
ci. Přijímal nehodné, riskantně sle-
voval. Dokonce říkal: „Odpouštějí
se tobě hříchové tvoji,“ jako Bůh,

přestože Zákon přikazuje a zavazuje
obec, takové trestat, kamenovat.
Vidíte? Svádí lidi, kazí mravy, tou
svojí PRAVDOU a LÁSKOU se rou-
há! Je načase ho zabít, exemplárně
popravit!... Tak trpí nevinný za hří-
chy těch, kterým odpouští. Trpí ru-
kou těch, kteří jim odpustit nedoká-
ží. Ti ho křižují. Odpouští nehod-
ným, které oni odsuzují. Jeho katy
jsou svým viníkům neodpouštějící
spravedlivci, lidé bez budoucnosti
(Mt 6,15).
Mnozí věrohodní svědkové té doby
potvrdili, že vstal z mrtvých. Přední
z nich, zprvu zákoník, pak jeho vy-
znavač Pavel, vypovídá, že Bůh byl
v Kristu, aby v nás přirozenost šelem
změnil v empatii, přízeň a milost, a
svět aby smířil se sebou, s Bohem,
jaký vpravdě je, s Bohem nepočítají-
cím světu jeho hříchy. Odpouští vi-
níkům, ale trpí jejich neodpouště-
ním. Na jeho odpuštění jsme odká-
záni všichni. Svou bolestí nás poko-
řuje a učí abychom nezahynuli, ale
měli hojnější život, život s ním.
Odpusťme. Přijímá nás s naší minu-
lostí do své PŘÍTOMNOSTI. Neod-
pustit znamená zůstat vně a mimo.
Neodpouštět znamená se míjet se
svým bytostným určením. „Blaho-
slavení, kteří pokoj působí, neboť
oni synové Boží slouti budou.“ 
(Mt 5,9).
To je moudrost od Boha i spravedl-
nost i posvěcení i vykoupení…
Věděním té moudrosti je víra jako
podstata nadějných věcí (základ
naděje viníků i obviňujících, víra
jednoho o druhém). Víra jako dů-
vod toho, co momentálně vidět
není, zato má v patách dobré svě-
dectví (Žd 11). Prohlédá a zmocňuje
ke šťastným rozhodnutím.
Soudím, že odpouštění patří k bez-
pečnosti, Danielo. Je nesamozřejmé
jako vzkříšení… Je v pozadí kom-
promisů a pozitivní diplomacie.
Neústupnost spravedlivců, zaťatost
sudičů a majitelů pravdy zvyšuje ri-
ziko, že tahle modrá planeta vy-
buchne a zmizí v kosmickém ztrace-
nu, na čemž se pilně a žel, děsivě
reálně pracuje.
Čtenář lidských duší a znalec toho,
co je v člověku, dávno pověděl:
„Nebe a země pominou, ale slova
má nepominou.“ Prorocky hledí
pod povrch, ale osměluje k doufání
a pokoji. Přemáhá ponurou realitu
soužení (J 16, 33). Amen.

Samuel Jan Hejzlar

2 KJ-ET

z církví doma i ve světě
jsou lidsKá Práva saMozřejMosTí? 
v cenTru Prahy se usKuTeČní den Pro Kubu
Co jsou lidská práva? Bereme je jako samozřejmost? Do jaké míry fun-
guje na Kubě přímá podpora nezávislé občanské společnosti, která se
snaží poukázat na nedostatky dlouhotrvajícího autoritářského režimu a
zároveň lokálně přispět k rozvoji demokratických hodnot? Modlitbou,
průvodem a diskusním panelem vzpomenou v úterý 20. března lidé 
v Praze na lidi na Kubě i v jiných zemích, v nichž dochází k omezování
základních svobod. Českobratrská církev evangelická pořádá ve spolu-
práci s Člověkem v tísni už po sedmé Den pro Kubu. Letos s tématem
„Hájíme (si) lidská práva“, které nabízí důležitý geografický přesah.
Akci zahájí v 17 h ekumenické bohoslužby v kostele u Martina ve zdi
(Martinská 8, Praha 1). Následovat bude od 18 h průvod centrem Prahy
s bílými deštníky na podporu (nejen) kubánských obhájců lidských
práv a aktivní občanské společnosti. 
Od 19 h se uskuteční diskusní panel v Knihovně Václava Havla (Ostrov-
ní 13, Praha 1). Účastníky budou Lucia Argüellová (Člověk v tísni), Táňa
Fischerová (Helsinský výbor), Marek Hilšer (prezidentský kandidát a
občanský aktivista), Peter Morée (Českobratrská církev evangelická),
Martin Balcar (Amnesty International). Diskusi bude moderovat Jiří
Schneider – ředitel Aspen Institute Central Europe a laický člen synod-
ní rady Českobratrské církve evangelické. 
Diskutující se budou věnovat solidaritě se společnostmi, v nichž jsou
lidská práva porušována. „Věnovat se budeme například tomu, proč
má smysl vybrat si určitou zemi, jako např. Kubu, když vidíme případy
daleko rozsáhlejšího porušování lidských práv v oblastech válečných
konfliktů, jako jsou Sýrie nebo Ukrajina. Nebo tomu, jakou roli má v
obhajobě lidských práv občanská společnost jako oficiální politika de-
mokratického státu, tedy i ČR,“ přibližuje předsedkyně komise pro lid-
ská práva Českobratrské církve evangelické Jitka Klubalová. 
„Lepší přístup k internetu nebo cestování Kubánců do zahraničí nesta-
čily k tomu, aby lidé na Kubě žili svobodněji a beze strachu z represí ze
strany státu,“ říká Lucia Argüellová z Člověka v tísni. „Obhájci lidských
práv a jejich rodiny dnes čelí velmi silnému psychologickému nátlaku.
Řadě disidentů nebývá poslední dobou umožněno cestovat mezi pro-
vinciemi, natož do zahraničí. A obyčejní lidé se čím dál častěji střetáva-
jí s policejní brutalitou či falešnými obviněními. I proto je dnes potřeba
mluvit o Kubě a vyjádřit solidaritu s těmi Kubánci, jejichž práva jsou
pošlapávána.“
Akci pořádá Českobratrská církev evangelická ve spolupráci s Člově-
kem v tísni jako připomínku na březen 2003, kdy na Kubě bylo zatče-
ných 75 předních disidentů, kteří byli následně odsouzeni k mnohale-
tým trestům odnětí svobody. Na svobodu se předčasně dostali až v roce
2010 a většina z nich odešla pod nátlakem vlády do exilu.  
Kontakt:

Jana Vondrová 
(Českobratrská církev evangelická): 734 170 486, vondrova@e-cirkev.cz

Zuzana Gruberová
(Člověk v tísni): 770 101 144, zuzana.gruberova@clovekvtisni.cz

PaPeŽ navšTíví svěTovou radu círKví
Kancléř Federální rady oznámil, že se připravuje návštěva papeže Fran-
tiška v Ženevě. Hlava Římskokatolické církve pozvání přijala a do Švý-
carska by se měla odebrat 21. června tohoto roku. Setká se s preziden-
tem Švýcarské konfederace Alainem Bresetem a navštíví Světovou radu
církví, která si letos připomíná sedmdesáté výročí svého vzniku. Je zde
zastoupeno 348 protestantských a pravoslavných církví ze 110 zemí.
Římskokatolická církev zde má statut pozorovatele. Zprávu o chystané pa-
pežově návštěvě přinesla švýcarská agentura ATS a potvrdil ji vatikánský
tiskový mluvčí Greg Burke. Švýcarsko naposledy navštívil papež v roce
2004. Jan Pavel II. tehdy sloužil mši svatou v Bernu u příležitosti národního
setkání mladých katolíků. Papež František by tak byl třetím papežem, který
navštívil tuto zemi. Pavel VI. byl v Ženevě roku 1969.
Generální sekretář Světové rady církví, norský luteránský pastor Olav
Fytske Tveit, Vatikánskému rozhlasu řekl, že papež František navštíví
sídlo této organizace u příležitosti zasedání ústředního výboru této
rady, který se schází každé dva roky. „Osloví ústřední výbor. Společně se
pomodlíme a shromáždíme se v ekumenickém centru. Budeme také hledat
způsob, jak to všechno přiblížit různými způsoby sdělovacími prostředky,
aby se této události mohli účastnit nejen ti, kdo budou přítomni fyzicky, ale
i ostatní, a mohli tak vidět a slyšet, co tato návštěva bude znamenat pro eku-
menickou radu církví a celé ekumenické hnutí,“ uvedl Olav Fykse Tveit.

www.krestandnes.cz

v něMecKu bylo loni zaznaMenáno
TéMěř Tisíc úToKů na MusliMy
Německé úřady zaznamenaly v loňském roce nejméně 950 útoků na
muslimy a muslimská zařízení, jako mešity. Uvádí to v dnešním vydá-
ní list Neue Osnabrückner Zeitung s odvoláním na údaje poskytnuté
zákonodárcům ministerstvem vnitra. Srovnatelné údaje z předchozích
let nejsou k dispozici, protože ministerstvo začalo shromažďovat oddě-
lené údaje o protimuslimských útocích teprve loni. Při útocích bylo zra-
něno 33 osob. Z celkového počtu útoků jich bylo 60 namířeno přímo
proti mešitám, u některých byla použita prasečí krev, dodal list. Za
téměř všechny útoky byli zodpovědní pravicoví extrémisté. Předseda
Ústřední rady muslimů v Německu Aiman Mazyek řekl novinám, že
počet útoků na muslimy a muslimská zařízení byl pravděpodobně
mnohem vyšší. Mnohé úřady zatím podle něj tyto incidenty přesně
nesledují a oběti často nekontaktují policii, napsala agentura Reuters.

podle ČTK

o moudrosti 1 K 2,1-16 ; jk 1,1-8
Dokončení ze str. 1

Několikrát jsem v poslední době četl
nebo slyšel od různých autorů, že „kla-
sická“ či „tradiční“ rodina už vlastně
neexistuje. A vskutku: Tzv. intaktních
rodin, tj. rodin, které nezakusily rozvod
a kde vyrůstají děti s oběma rodiči až do
dospělosti, je skutečně výrazná menši-
na, pouhý zlomek. Co mne poněkud
zneklidňuje, je, že lidé, kteří konstato-
vali, že klasické rodině již téměř odzvo-
nilo, tak mnohdy činili tónem, že vlast-
ně není čeho litovat, že se s touto sku-
tečností musíme smířit a přestat tyto
rodiny jakkoli zvýhodňovat. Mluví o
tom, jako by šlo o nějaký nevyhnutelný
vývoj, nebo jako kdyby to bylo něco, co
se prostě tak nějak přihodilo.
Jsem přesvědčen, že nešlo a nejde o
nějaký nevyhnutelný vývoj. Byly zde
určité ideologické tlaky, které tomuto
vývoji napomáhaly, pokud ho přímo
nenavozovaly. Jsem rovněž přesvěd-

čen, že tento vývoj není osudový a
nevratný. Uvědomuji si ovšem, že
zvrátit tento stav bude velice, velice
těžké. Nicméně je to žádoucí. Děti
vyrůstající v intaktních rodinách vy-
kazují lepší prospěch, méně duševních
poruch, větší pravděpodobnost, že se 
v dospělosti vyhnou trestné činnosti,
větší šanci, že nezačnou už v dětství
kouřit nebo brát drogy. Jsem přesvěd-
čen, že pro stát by bylo z dlouhodobé-
ho hlediska finančně nesrovnatelně
výhodnější, kdyby děti vyrůstaly v in-
taktních rodinách.
Chtěl bych rovněž upozornit na sku-
tečnost, že pokud se něco nedaří, ne-
znamená to, že to není správné. Je-li
klasická rodina ideálem, není důvodu
tento ideál opouštět jen proto, že je
málo těch, kdo ho dosáhnou.
Když se podíváme do programů poli-
tických stran, zjistíme, že snad všech-

ny, tedy i ty, které se považují za kon-
zervativní, vycházejí z premisy, že je
třeba „sladit“ kariéru matek s výcho-
vou dětí. Odtud pak pochází tlak na
dostatek míst v předškolních zaříze-
ních, a někdy (poněkud nevraživé) kon-
statování, že máme nejdelší placenou
mateřskou dovolenou na světě a příliš
málo žen, které se vracejí do „pracov-
ního procesu“. „Sladění“ zaměstnání
žen s výchovou dětí je údajný ideál,
nezpochybnitelný axiom. Za hrdinku
tohoto ideálu byla v minulých dnech
prohlášena novozélandská premiérka,
která zůstala premiérkou i poté, co po-
rodila dítě, a o žádnou mateřskou do-
volenou nestojí. Zkrátka to všechno
stačí.
Uznávám, že některé ženy jsou velmi
výkonné. A uznávám, že být doma 
s malými dětmi je velice náročné. Jsou
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Písma Starého i Nového Zákona se
nespokojují jen s jakýmsi světlem.
Písmo ví, že lidský duch, duše i
srdce člověka je lampou velmi slo-
žitou. My v moderní době to také
dobře víme. Psychologové říkají, že
v naší duši je sídlo citu, rozumu a
vůle. Ale to je jen nepatrné poodha-
lení našeho vnitřního života. Sami
dobře víme, jak veliké bohatství
mocí, hnutí a schopností nosíme 
v nejhlubších záhybech svého nitra.
Víme, že sami sebe dost dobře ne-
známe, a ani si často dost nerozu-
míme. A stránky Písma nás volají,
aby celé naše nitro bylo otevřeno
pro Boží ztvárňování. 
Nejde tedy jen o to, aby svítila urči-
tá malá část lidského nitra, někdy a
někde. Jde o to, aby trvale svítila
celá naše bytost uprostřed životní-
ho zápasu paprsky Boží lásky! Pán
Bůh si žádá, aby zářil nejen jeden
smysl, nebo jen jeden dar, ale celý
člověk, celá jeho existence! Protože
naše bytost není rozsvícena, pokud
z ní svítí jen určité části. 
Mám někdy pocit, že v našich srd-
cích svítíme jen obrazně řečeno, 
v předsíni nebo na chodbě. Jenže
Písmo nás vybízí k tomu, aby se 
v našich životech probudil život 
z evangelia, život žitý vpravdě 
z Boha a v Bohu. Hlavní lampa naší
bytosti je potemnělá, neúčinná,
dokud v našich srdcích, myslích a
životech nehoří sám Pán Ježíš
Kristus. Pokud se cele nerozhoří
naše láska k němu, pokud nebude-
me opětovat tu jeho lásku a touhu
po nás, po jeho ustavičném přebý-
vání v nás, pak nebudeme plnit
svůj úkol na této zemi! Nejde jen o
slova, kterých je kolem nás nespo-
čet, a která přikrývají skutečnost
našeho nitra. 
Až budeme schopni oddanost ke
svému Pánu prožívat ve vší hloub-
ce, na každou hodinu našeho živo-
ta, a budeme ho vtahovat do každé
události a zápasu svého života, pak
budeme s žalmistou volat: „Hospo-
din je světlo mé“ (Žalm 27,1) a záro-

veň budeme s apoštolem Pavlem
radostně vyznávat: „Nežiji už já, ale
žije ve mně Kristus. A život, který
zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Bo-
žího, který si mne zamiloval a
vydal sebe samého za mne!“ (List
apoštola Pavla Galatským 2,20).
Pak to nebudou jen slova, ale půjde
vpravdě o vyznavačský způsob
života, kdy budeme dokazovat
svým příkladným způsobem živo-
ta, že tu opravdu jsme na svědectví
svému Bohu, Pánu a Králi našich
životů! Budeme uprostřed nenávis-
ti a zloby tu stát na svědectví Boží
lásce se snahou o maximální poro-
zumění všem trampotám života,
které nejen na nás, ale i na všechny
lidi kolem nás doléhají. A pak bu-
deme jasně hořící svící Hospodino-
vou. Pokud se otevře naše srdce
Pánu, pak se rozsvítí naše bytost,
celý náš život, ze kterého bude do
okolí vyzařovat Boží láska, která se
projeví tichou, pokornou a upřím-
nou službou ve jménu našeho
Spasitele vůči všem, se kterými se
budeme potkávat. 
Na našich tvářích bude radost a po-
koj, protože z nich bude zářit sám
Boží Syn! Teprve potom bude naše
svíce svítit do okolí, a náš život
bude mít hluboký smysl. Bude
vidět nejhlubší potřeby druhých.
Rozhýbou se ruce i nohy k radostné
službě druhým. Jen přitom dejme
pozor na lidskou pýchu, která se
často nepozorovaně vkrádá do
našich srdcí. 
Nikdy nejsme my tím sluncem, ko-
lem kterého se všechno otáčí! Jsme
svící v rukou Hospodinových, pro-
tože on nás drží, on nás sílí, on nás
ve všem provází svou láskou a
svým milosrdenstvím. To on stojí
při nás se svou péčí, pomocí i ochra-
nou. 
Kolik bídy a neštěstí, pláče i bolesti
zakouší tento svět jen proto, že my
na tuto základní skutečnost zapo-
mínáme. My lidé, my křesťané ne-
jsme středem tohoto světa! Na nás
mnoho nezáleží. Co bychom byli

bez Boží lásky a bez Boží milosti?
My nejsme středem všech věcí. 
Písmo volá k pokoře! Varuje před
lidským sebevědomím a lidskou
pýchou. Desítky příběhů z dějin
církve to dokumentují. Člověk mů-
že být vpravdě s hlubokým význa-
mem svící Hospodinovou pouze a
jen tehdy, pokud bude zakotven 
v Bohu, cele v jeho rukou, cele na
Pánu Bohu závislý. Byli jsme stvo-
řeni k tomu, abychom byli svící
Hospodinovou, abychom dobře
spravovali zemi, kterou nám Bůh
dal, ale také abychom při tom všem
Bohu sloužili a plnili svoje poslání 
v tomto světě. 
Máme stát v Božím plánu a v pra-
vém slova smyslu být lidmi, kteří
milují Boha i své bližní! 
Vnucuje se otázka: Jsme my křesťa-
né opravdu syny a dcerami světla,
kteří jsou vždycky připraveni 
k plnění Boží vůle a Božích úkolů?
Všechny ty tápající, bezradné, plačí-
cí a nešťastné oči kolem nás na nás
ukazují a znovu nás obviňují. Žalu-
jí na nás a připomínají nám, jak
jsme zase neobstáli. 
A jsou to stále stejné věci, čím pro-
hráváme! Je to naše častá neláska,
pýcha lidská i duchovní, sobectví,
neposlušnost vůči Bohu. Naše pro-
hry mnohé odrazují. 
A při tom je tolik nerozsvícených i
hasnoucích svící. Hasnou žalem, ne-
vědomostí, nedostatkem naší du-
chovní péče. Hasnou v důsledku
naší nevšímavosti, malé ochoty ke
službě a lásce, v důsledku časté naší
neupřímnosti a vypočítavosti. 
Záleží na každém z nás! Ježíš říká,
že důležitým v Božím království
bývají ti nejmenší. Má na mysli
tiché, pokorné nositele evangelia,
kteří vědí o své bídě a nedokonalos-
ti, pokorně ji před Bohem vyznáva-
jí, ale přesto všechno předkládají
svému Pánu, a pokoušejí se žít jako
jeho svědkové.

(dokončení příště)

Pavel Rybín

ženy, které dokáží jakž takž „sladit“
kariéru s výchovou dětí, ale jsou i ta-
kové, kterým to dělá potíže. Pokud
ovšem do práce nenastoupí, jsou stig-
matizovány jako zpátečnické nebo
neschopné. Není to nikde výslovně
řečeno, ale společnost jako by předpo-
kládala, že žena se musí vrátit do prá-
ce (rozuměj: co nejdříve).
Nějak mlčky se předpokládá, že výcho-
va dětí je samozřejmost, kterou je tře-
ba stihnout i při zaměstnání. A z jed-
noho platu rodina skutečně těžko vy-
jde. Proto se rodí málo dětí, proto
máme nedostatek pracovních sil, proto
řešíme otázku migrace, byť s typickou
českou zdlouhavostí (Ukrajinci, kteří
by sem rádi šli pracovat, a šéfové čes-
kých firem, které by je velice rády za-
městnaly, by mohli vyprávět.)
Dovoluji si pár disentujících pozná-
mek:
Výchovu dětí bychom neměli nahlížet
jako něco, co ženy zdržuje od „návra-
tu do pracovního procesu“. Výchova
dětí by měla být nadřazena kariéře, ne
naopak. Pokud rodina vychová zdra-
vé, ukázněné a činorodé děti, je to na-
prosto skvělý výkon, který by rozhod-
ně neměl být brán jako samozřejmost,
ale měl by být náležitě společensky

oceněn. A měl by být oceněn i finanč-
ně. Novozélandská premiérka by měla
být vnímána jako odstrašující případ,
nikoli jako příklad hodný následo-
vání.
Slyším námitku – ostatně slyšel jsem
ji už mnohokrát – že chci, aby ženy
byly „uvázané u plotny“. Ne, o tom
nemluvím. Pokud někdo bere výchovu
dětí jako „uvázanost u plotny“, je mi
ho líto. Patrně nemá velkou představi-
vost. Ano, děti jednou vyrostou a vy-
letí z hnízda. Jelikož průměrný věk
dožití se neustále zvyšuje, bude mít
žena před sebou ještě desítky let aktiv-
ního života. Ano, i během mateřské
dovolené by měla mít podmínky pro
to, aby jí v oboru, který vystudovala,
„neujel vlak“. Jde ale o optiku, jakou
věci nahlížíme. Jde o to, zda má vý-
chova děti prioritu v našem myšlení a
našem hodnotovém žebříčku.
Hodně se mluví o podílu otce na vý-
chově. Od nového roku mohou otcové
čerpat rodičovskou dovolenou. Je to
pěkné, neuškodí to. Pokud bychom ale
respektovali dynamiku rodiny a ne-
snažili se ji změnit nebo potlačit, viděl
bych raději nějakou „otcovskou dovo-
lenou“ (třeba týden dva navíc) v době,
kdy jde syn či dcera do puberty. Otec
v útlém dětství nikdy matku plnohod-

notně nenahradí. Za to v pubertě mat-
ka při sebelepší snaze nemůže nahra-
dit otce. Musí to být otec, kdo dospí-
vajícímu synovi řekne „Jseš chlap, a
jsem na tebe hrdý“, a kdo řekne dceři
„Vždy jsi byla a vždy budeš moje mi-
lovaná princezna.“
Žiji v oblasti, kde je i v této době eko-
nomické prosperity velký strach o
práci a kde jsou velmi nízké platy.
Kraj se postupně vylidňuje. Ale je zde
i ostrůvek pozitivní deviace. Křesťané
– ať už katolíci nebo evangelikálové –
mají početné rodiny. Počet dětí vysoko
převyšuje celostátní průměr. A v těch-
to rodinách vyrůstají zdravé děti.
Sleduji tento vývoj již několik deseti-
letí. Chce to od rodičů značnou vyna-
lézavost, chtějí-li zajistit dětem zdra-
vý vývoj i při omezených financích.
Hodně tu znamená vzájemná pomoc,
např. „koloběh dětského ošacení v pří-
rodě“. Pro mainstreamovou ideologii
je to bizár. Pro mě důkaz, že „klasická
tradiční rodina“ je něco skvělého (i
když ne snadného). Vyrůstají zde zdra-
vé děti navzdory genderové ideologii,
která přivádí tento národ k vymírání.
Kterým směrem půjdeme dále? Záleží
na našem rozhodnutí a odhodlání. 

Dan Drápal
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svíce hospodinova 2. část
záKladní výzva lisTu ŽidůM v novéM záKoně

(Biblická studie na Žd 2,1)
Novozákonní spis uváděný v českých biblích pod nadpisem „List (či
epištola s.Pavla) Židům“ má v původním řeckém textu prostý název:
Hebreům. To bylo prastaré označení lidu starého Izraele již od samého
Abrahama (Gn 14,13). Bylo též použito v knize Exodus (3,18 5,3 7,16
9,1.13 10,3) a posléze až u proroka Jonáše (Jo 1,9). Tento novozákonní
spis měl sloužit křesťanům židovského původu jako soubor argumentů
o jedinečnosti Pána Ježíše Krista, který svrchovaně dovršil cestu Božího
zjevení započatou ve svědectví Starého zákona. To připomínají již
úvodní slova, že „Bůh mluvíval mnohokrát a mnohými způsoby k našim
otcům (t. Hebreům – j. „starému Izraeli“) ústy proroků,…až v tomto čase 
k nám promluvil ve svém Synu.“ A ten, „jako odlesk Boží slávy a výraz Boží
podstaty nese všecko svým mocným slovem.“
I když nám, dnešním křesťanům, může už být v tomto spise vzdáleno
různé porovnávání  s ději a bohoslužbou ve Starém zákoně, přece tu
nacházíme řadu podnětných míst, která nás soustřeďují na Pána Ježíše
a jeho Slovo, jako na základ pro jeho církev „Nového Izraele“. Této ori-
entaci udává směr základní výzva na začátku 2. kapitoly: „Proto se tím
více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem .“
(Žd 2,1) Toto znění v ČEP se ovšem zcela liší od znění v Kralické bibli:
„Protož musíme tím snažněji šetřiti toho, což jsme slýchali, aby nám to nevy-
mizelo.“ Zatímco kralické znění se zdá být dobře srozumitelné, zůstává
nad ekumenickým překladem otazník, proč překladatelé použili právě
onen zvláštní příměr „stržení proudem“ – patrně vodním, který asociu-
je těžké, až katastrofické následky. 
A právě zde nám bližší studium původního řeckého textu otvírá zají-
mavý vhled do bohatého metaforického slovníku autora tohoto spisu,
který je velmi odlišný od slovníku apoštola Pavla, (což bylo jedním 
z důvodů pro pochybování o Pavlovu přímém autorství). V původním
textu je sloveso (PARARREIN), a to jako „hapaxlegomenon“, tj. že se
vyskytuje v celém Novém zákoně pouze zde a nikde jinde. Proto mělo
ve své době mnohanásobný význam, zvláště při pasivním použití.
Překladatelé našeho ČEP se patrně snažili přiblížit čtenářům jednu z je-
ho obsahových variant, a to ve spojení s vodním živlem: „téci, či plout
někam mimo“; v pasivním smyslu: „být odplaven“. (Odtud i ČEP: „být str-
ženi proudem“ – prof. F. Žilka: „odneseni proudem“). Ale pak se můžeme
ptát dál: jakým asi proudem strženi a kam být odneseni ? 
I v tomto případě, jako při výkladu mnohých jiných hapaxlegomen 
v Novém zákoně, nám pomáhají k porozumění literární doklady o ně-
kdejším používání dotyčného slovesa ve vůkolním helenistickém pro-
středí. A tu zjišťujeme, že jeho původního významu „uklouznutí či uši-
nutí“ bylo běžně používáno i v prostředí plavců: když třeba z nedbalosti
dopustili, aby loď byla zahnána větrem či proudem mimo přístavní
molo, anebo naopak byla stržena z přístavního zálivu někam jinam, kde
hrozilo ztroskotání. Náš ČEP tedy navázal docela případně na metafo-
rický námět odpoutané lodi stržené pro nedbalost proudem někam do
nebezpečného ohrožení. Ono nebezpečí máme hned vyznačeno v ná-
sledných verších: „pohrdnout tak slavným spasením“, kdy „každá neposluš-
nost má dojít spravedlivé odplaty.“ (2,2-3). Překlad ČEP je tedy třeba
domýšlet v tomto smyslu: „abychom nebyli strženi proudem do nebezpečné-
ho ohrožení.“
Obdobné varování před lehkovážným ušinutím a odpadnutím nachází-
me ve 2. listu apoštola Petra: „Ale vy, milovaní, protože to víte předem (t. o ča-
su ke spáse, který poskytuje Pán), střezte se, abyste nebyli oklamáni svodem
neodpovědných lidí, a neodpadli od vlastního pevného  základu.“ (2Pt 3,17). 

Jiří Otter
Dokončení ze str. 2

nad biblí

A když šli, stalo se, že vešel do jedné vesnice a jistá žena jménem Marta ho při-
jala do svého domu. Ta měla sestru jménem Marie, která si sedla u Ježíšových
nohou a poslouchala jeho slova. Ale Marta byla zaneprázdněna množstvím
služby. Ta přistoupila a řekla: "Pane, tebe nezajímá, že mě má sestra nechala
sloužit samotnou? Proto jí řekni, ať mi pomůže." Ježíš jí tedy odpověděl:
"Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. 
A Marie si vybrala dobrou část, která jí nebude odňata." L 10,38-42
Na první vypadá, že aktivní Marta dělala něco špatně, zatímco pasivní
Marie se chovala správně. A jak by ne? Vždyť Marii chválí sám Mistr.
Zkusme se však na tuto biblickou pasáž podívat i z jiného úhlu po-
hledu.
Kdo pozval Ježíše do svého domu? Kdo měl zásluhu na tom, že se
Marie vůbec s Ježíšem setkala? Uvědomme si, že Marie jednala podle
tehdejšího židovského zvyku, pohostit hosta byla její svatá povinnost.
Samozřejmě, Martě bychom mohli vytknout, že v jejích očích byl Pán
ten, kdo je potřebný, což ve skutečnosti bylo obráceně. Jakmile promlu-
ví, tak se stává z hosta hostitelem. To on štědře rozdává ze svého Slova.
Přesto všechno z kontextu Nového Zákona plyne, že služba lidem je i
službou Bohu. To je nepochybné. Tak proč ta výtka? Zdá se, že Ježíš
tímto příběhem v podstatě říká to nejdůležitější. Služba bez naslouchá-
ní Bohu totiž ztrácí smysl!
V současnosti je takovým trendem propagovat misii beze slov, evange-
lizaci bez evangelia, službu lásky bez Krista. V této souvislosti si nelze
nevšimnout změny některých křesťanských služeb budovaných s misij-
ními záměry na sociální instituce, jejichž hlavním cílem je pomáhat
lidem z nepříznivé situace. Ptám se: „Není to trochu málo?“
Právě evangelizační neefektivnost diakonické služby bývá často příči-

Dokončení na str. 4

Marta nebo Marie?



Už se mi po nich stýská. Naděje, že
je uslyším, nebo pocítím jejich
něžné šimrání, je uprostřed zimy 
v nedohlednu.
Mám je moc ráda. Tedy – mám je
ráda, pokud mezi námi nedojde ke
konfliktu. Ony tvrdí, že konflikty
nevyhledávají, ale znáte to. Škaredě
se podíváte, nebo nevyhovíte jejich
rozmarům a je zle. Hned si vás
podají a vy se jen divíte, co jste zase
udělali špatně.
Nejdřív jsem je ráda neměla. Jed-
nou na jaře se prostě rozhodly, že 
s námi budou bydlet. Zařídily to
tak šikovně, že jsme dlouho nedo-
kázali najít místo jejich, zřejmě
trvalého, podnájmu na našem
území.
Za hezkého počasí jsme byli zvyklí
obědvat na verandě. Z čista jasna se
tu objevili i naší noví nepozvaní
hosté, bezohledně ujídali z našich
talířů a dotčeně se bránili nebo i vy-
hrožovali, když jsme je odháněli.
Nemohli jsme si dost dobře dovolit
něčím je plácnout nebo jinak popu-
dit. Měli jsme malé děti a báli jsme
se, že nám je ze msty zlikvidují. Můj
bezradný manžel se při obědě často
rozháněl velkým servírovacím no-
žem a přesekával je v půli. Nebylo
to moc efektivní, stále jich hodně
zůstávalo a obtěžovalo. Navíc mi
vadilo, když nám jejich rozpůlené
mrtvoly padaly na stůl. Manžel má-
chající nožem byl také nebezpečný.
Děti se ho bály víc než těch pruho-
vanců, takže rodinné obědy se od-
bývaly ve stresu a řevu.
Nakonec jsme se s jídlem, zvláště
bylo-li masité nebo sladké, zavírali
tajně v kuchyni. Stáhli jsme žalu-
zie, chovali se co nejnenápadněji a
mohli jsme se tak v rychlosti a rela-
tivním klidu naobědvat.
Náhodou jsme objevili, že bivakují
v kůlně. Protože je můj muž nezvlá-
dl fyzicky, vyhlásil jim chemickou
válku. Večer, když jsem uslyšela
bušení na traverzu jako znamení
konce poplachu, vrátila jsem se i 
s dětmi na chalupu. Manžel se na
dvoře zrovna chystal polít jejich
obydlí benzinem. Byl sice trochu
opuchlý od ran, které mu uštědřily,
ale zvítězil.
„Mají dost, svině,“ pravil s temným
uspokojením ten jindy kultivovaný
člověk a chtěl ty ubohé trosky pod-
pálit.
„Počkej,“ zadržela jsem ho, pokle-
kajíc na zem k rozvalinám obrov-
ského vosího hnízda, “nikdy jsem
nic takového neviděla life.“
Protože skoro nevidím, vzala jsem
si na ten průzkum své palcové brý-
le a ještě lupu. Bylo to úchvatné.
Nemohla jsem se nabažit, jak chytře
měly vše vymyšleno a kolik úsilí
musely vynaložit. I stavební materi-
ál mi připadal skvostný. Okamžitě
jsem uvažovala, jak by bylo možné
jej artefakticky využít.
„Dávej bacha,“ poradil mi můj hrdi-
na. „Myslím, že je tam life královna
nebo ještě někdo další.“ Neposlou-
chala jsem ho. Obdivovala jsem

vosí umění, duši jsem měla plnou
upřímného zájmu i soucitu.
„To ale asi Pán Bůh nechce, aby-
chom je takhle zničili,“ pravila jsem
vyčítavě manželovi, který je ateista     
„Pán Bůh, nePán Bůh, já tady s tou
havětí žít nebudu. A jestli ti ušlo, že
máme kluka alergika, tak ti to tímto
připomínám. 
Nekompromisně polil vosí hnízdo
zbytkem benzinu a následně do něj
hodil kousek hořícího dřeva. Bylo
po nich. 
Nebylo to naposled, co si nás vy-
braly za hostitele. Musela jsem si
vyřešit svůj vztah k nim. Jelikož ne-
jsem schopna je zaznamenat vizuál-
ně, mohla by se pro mne okolnost,
že mi sedí na řízku nebo na nose,
stát fatální. Rozhodla jsem se, že
budu tichá a mírná. V nejexponova-
nějším ročním období budu jíst
svou potravu buď v noci anebo za-
vřená ve sklepě. Je zajímavé, že jak-
mile se začne šeřit, jsou pryč. Mám-
li v poledne velký hlad, zabalím si
tajně svačinu a odejdu si ji sníst co
nejdál  od domu. Hlavní jídlo si pak
dám až po setmění.
Před několika roky jsem začala jez-
dit na letní pobyty s křesťany. Mají
vyhlédnuté moc hezké místo upro-
střed lesů. Je tam kaple a chatičko-
vý kemp. Široko daleko vosu ne-
vidět. Nejsou v lese, nejsou v kapli,
nejsou v chatičkách. Jsou pouze
před kaplí. Proč?
Před kaplí je totiž prostranství, kde
se stoluje. Stoly jsou vedle sebe a
jejich půdorys tvoří písmeno U.
Tam, kde stoly už nejsou, je pult na
rozdávání jídel.
Křesťanstvo je zvyklé poděkovat
před jídlem Pánu Bohu, že je nene-
chává hladem Ještě v tuto chvíli
jsou vosy hodné, vůbec o nich neví-
me. V momentě, kdy po společném
AMEN vypochoduje Boží lid k pul-
tu, přilétají vosí formace a už zase-
dají na stolech. Nastává všeobecná
panika, matky křičí, otcové se rozči-
lují a máchají noži, děti brečí a ostat-
ní lidé se ohánějí nebo utíkají s talí-
ři do ústraní. Vosy pohotově za
nimi, ale ne všechny. Většina jich
spořádaně konzumuje jídlo s námi
u stolů. Po obědě zmizí. Pár se jich
objeví kolem odpolední svačiny, ale
večer není vidět ani sosák. 
Svěřila jsem mým spolustolov-
níkům své bohaté zkušenosti s vo-
sami.
„Neštvěte je,“ radila jsem. „Nebou-
chejte do nich, nemají to rády. Ony
si vás jen očichají, a když je nebude-
te mlátit, neublíží vám. Nemusíte
také sníst všechno tak rychle. Ani to
není zdravé. Můžete chviličku po-
čkat, než to ta vosa ochutná. Vždyť
vám na lžíci usedne maximálně
jedna za minutu a zas brzy odletí.
Mezitím můžete v klidu jíst.“
Podařilo se mi své soukmenovce
přesvědčit. Sami uznali, že panická
sebeobrana nepřináší mír. Někteří
jdou ve své empatii tak daleko, že
mi popisují výraz tváře té které
vosy, když zrovna sedí na rohlíku 

s džemem, nebo se mi prochází ve
vlasech, což ovšem nemám moc
ráda. Podle popisu vím, že se někte-
ré tváří žoviálně, jiné škodolibě
nebo radostně. Hodně záleží na
tom, co se podává k jídlu. Vyloženě
nepřátelské obličeje prý mezi nimi
nejsou.
Mnohé dostaly jména. Byl tu Ště-
pán, Barča, Milostník, Růženka, Ba-
jaja, Trubadůr, Eduard a Sluníč-
kovej král. Na svých elegantních
žlutočerně pruhovaných oblečcích
údajně mají různé detaily a zajíma-
vé módní doplňky. To já ale posou-
dit nemohu
Během společné cesty vlakem do-
mů vyndal jeden z mých bratří 
v Kristu na pultík v kupé sklenici 
s víčkem. Byly v ní tři vosy. Tuhý-
nek, Zorka a Máša.
„Nemohu bez nich žít,“ přiznal 
s dojetím jejich věznitel. „Musel
jsem si je vzít domů. Snad se jim u
nás bude líbit,“ zadoufal.
Koncem léta jsem se svou kamarád-
kou seděla v pražské cukrárně. Po-
chutnávaly jsme si venku pod slu-
nečníky na zmrzlinových pohárech.
Najednou přestala jíst a tiše řekla:
„Dávej pozor, ať nepozřeš Emku.“
„Cože?“ vyjekla jsem údivem.
„Chceš říct, že je TADY Emka?“
„Jsem si tím skoro jistá,“ řekla má
společnice, která ve vose lezoucí po
čokoládové zmrzlině poznala naši
známou z dovolené.
„Je tady s námi. Asi jí bylo smutno
a tak si nás našla,“ pravila kámoš-
ka, otírajíc si vlhké oči kapesníč-
kem. Přestaly jsme jíst a zírajíce do
rozteklé zmrzliny doufaly jsme, že
ještě někdo přiletí. Třeba Tomeš ne-
bo Líba. Ti byli vždycky na sladké... 

Delicie Nerková
z knížky „Darmojedi“

Pruhovaní přátelé

K LETOŠNíMU STéMU VýROČí VZNIKU
ČESKOSLOVENSKA se vztahuje téma
jarního semináře historické společ-
nosti VERITAS, jež zní: „Ivan Dérer
– právník, politik a publicista“.
Tento muž byl jedním z autorů a
signatářů Martinské deklarace, byl
stoupencem TGM a zastáncem ide-
je čechoslovakismu. Přednášku si
připravil historik a archivář Mgr.
Martin Fajmon. 
Seminář se jako obvykle bude konat
v Pardubicích v sálku na faře ČCE 
v ulici Sladkovského č. 638, a to 
v sobotu 24. března 2018 od 10 h. 
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
(Fara je šestý dům za evang. koste-
lem směrem od centra.)

Pozvánka
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“Dnes chvalte Pána” je název na-
hrávky Komorního sboru Husova
sboru Církve československé husit-
ské ve Slezské Ostravě, která mapu-
je památky české duchovní hudby.
Obsahuje 30 písní období předhu-
sitského, husitského i zpěvy z tra-
dice bratrské a v závěru přináší i
netradiční úpravy z pera českých
skladatelů - Otmara Máchy (1922 -
2006) a Petra Ebena (1929 - 2007). 
1. vydání z r. 1997 bylo rozebráno,
a proto Ústřední rada Církve čes-
koslovenské husitské podpořila reedici 2. vydání na sklonku loňského
roku. Nahrávka vznikala za pohnutých povodňových dnů v červenci
1997 a byla realizována v dokonale akustickém prostředí slezskoostrav-
ského Husova sboru za řízení Zdeňka Kovalčíka s technickou podporou
hudebního vydavatelství STYLTON z Ostravy. 
Přílohou CD je booklet, který přináší texty všech nahraných písní včet-
ně hymnologických údajů. Projekt “Dnes chvalte Pána” tehdy přijala
velmi příznivě i odborná veřejnost, která ocenila kultivovanost a into-
nační čistotu interpretace. 
CD si můžete zakoupit nebo objednat v prodejně Blahoslav - Wuchter-
lova 5, 160 00 Praha 6 - Dejvice za cenu 100,- Kč. Poslech nahrávky jistě
potěší všechny milovníky a znalce duchovní písně a může být i dobrým
dárkem pro přátele i naše hosty z ciziny.    

(Z. K.

Titul Spravedlivý mezi národy za záchranu Židů v době holokaustu
dostal in memoriam československý baptistický kazatel Václav Čer-
mák. Na Novoměstské radnici v Praze 27. února medaili s nápisem
"Kdo zachrání jeden život, jako by zachránil celý vesmír" převzala od
izraelského velvyslance Daniela Merona dcera Václava Čermáka Ma-
rie. Její otec pomohl bez ohledu na riziko pro sebe a svou rodinu 
v době Slovenského národního povstání dvěma židovským rodinám.
"Já si to vůbec nezasloužím, protože jsem se vůbec nepřičinila o nic 
z toho, co dělal můj otec," řekla dojatá dcera statečného muže, která
dnes žije v Praze 2. "Vím jen, že můj otec byl pokrokový člověk, velký
vlastenec, člen odboje, že pomáhal všem trpícím, ať už politicky nebo
rasově pronásledovaným, že to dělal z lásky a ze své křesťanské po-
vinnosti," uvedla. "Nedělal to kvůli nějaké odměně, ani nevím, jestli
by byl vůbec rád, že je oceněn. Dělal to právě proto, že je to to nej-
lepší, co může udělat," řekla. Dodala, že je hrdá na své rodiče.
Václav Čermák se stal 117. Čechem či Čechoslovákem, kterému titul
udělil Stát Izrael. Na celém světě je takto oceněných hrdinů ke 27 tisí-
cům. Izraelský velvyslanec uvedl, že podobné příběhy dokládají, že
vždycky i v těžkých chvílích existuje jiskřička naděje. Václav Čermák
se mohl rozhodnout jinak, ale on se rozhodl pomoci dvěma rodinám,
jeho osobní volba je příkladem.

(red)

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

MísTní sdruŽení KosTnicKé jednoTy v Kolíně
zve na promítání filmu "Poslední útěk (Jeronýma Pražského)"

* v pátek 23. března 2018 od 19.30 h v Kolínském kině 99. 
První mimořádná premiéra celovečerního filmu v naší republice s našimi
předními herci (Ondřej Vetchý, Jitka Čvančarová, Vladimír Javorský, Petr
Kostka, Pavel Rímský, Vladislav Beneš, Alois Švehlík, Václav Vydra a dal-
ší). Podpora a záštita města Kolín - místostarosta města.
* neděle 25. března 2018 od 15.00 h ve sborovém domě CB Kolín
společně se zpíváním a připomínkou "Květné neděle" bude promítání filmu
"Poslední útěk (Jeronýma Pražského)".

nabídka duchovní hudby

nou toho, že sbor ztratí o tuto bohulibou činnost zájem. Ale mohla by
uslyšet Marie bez Marty? Může růst církev, která nekypí touhou a
nadšením sloužit bližnímu svému?
Troufám si říci, že v každém z nás je trocha Marty i Marie. Slyšením
Božího slova získáváme stejně jako Marie víru, tedy úděl, který nám
nebude odňat. Na druhou stranu nás zdravá víra nezbavuje povinnosti
nebýt slepými a hluchými vůči potřebám druhých. Jde však o to, aby
obě tyto složky byly přinejmenším vyvážené.
Kristus však chválí Marii ještě za jednu věc. Tím, že poslouchá jeho Slovo,
tak se stává učedníkem. Učí se jej zachovávat a žít. Jen sloužit Bohu nesta-
čí. Věřící by neměl umět jen dávat, měl by být schopen i přijímat.
Největší pomocí je dovést člověka k víře v Krista. To je nepochybné. A
víra přichází ze slyšení díky hlásání evangelia. Na druhou stranu však
dobré skutky pomáhají připravit živnou půdu tak, aby semínka Dobré
zvěsti mohla zapustit kořeny i tam, kde přirozeně nejsou pole úrodná.
Když Ježíš chodil po světě, tak zastával roli doktora, učitele i sluhy.
Samé pomáhající profese.

Ivo Kraus

Marta nebo Marie?
Dokončení ze str. 3

vyznamenání baptistického
kazatele


