
HospodiNovA řEč s člověkEm
Hospodin mluvil s Mojžíšem, tváří 

v tvář, jako když někdo hovoří 
se svým přítelem.

Ex 33,11
Bible hovoří o tom, že Bůh pro-
mlouvá k člověku. Pro řadu lidí 
v dnešním světě, ale i v církvi je to
možná něco, co si nechceme moc
připouštět. Vždyť věřit v Boha, kte-
rý je vzdálený, který je tajemný, ne-
přístupný, je snadnější než v Boha,
který by nám měl mluvit do života.
Bůh který promlouvá je ten, který
má nějaké požadavky, který není

lhostejný vůči našemu myšlení,
mluvení i jednání. A nechat si ně-
kým (Hospodina nevyjímaje) mlu-
vit do života? Vždyť my jako lidé si
tak rádi žijeme své životy sami –
podle svého. Přesto, a nebo právě
proto je dobře, že biblické poselství
zaznívá i v dnešní době – Hospodin
hovoří k člověku. 
Možná i proto je dnešním lidem
vzdálená představa Hospodina,
který by s nimi hovořil tváří v tvář
jako k Mojžíšovi, protože neví, z ja-
ké pozice jeho slovo zaznívá. Z pozi-
ce nebeského policisty, který je při-
praven trestat? Nebeského učitele,
který všechno ví nejlépe a lidi by jen
poučoval? Nebeského velitele, kde
je člověk jen jakýmsi pěšákem ve
velitelových plánech? K Mojžíšovi
Hospodin však takto nepromlouval.
Hospodin hovořil s Mojžíšem, jako
když někdo hovoří se svým příte-
lem. Pro lidi dnešní doby je to snad
až nepředstavitelné, že by Hospo-
din hovořil s člověkem z pozice ne-
beského přítele. Přítel je někdo,
komu na nás záleží. Jeho slova ne-
jsou mazáním medu kolem úst, ale
jsou pravdivá, protože jen taková
opravdu mohou potěšit, pomoci,
ukázat směr. Bible představuje Hos-
podina, právě takto. Jako toho, ko-

mu jde o člověka. Proto byl poslán i
na náš svět Pán Ježíš, který sám
svým učedníkům řekl, že je nazývá
přáteli. A svou lásku k nim i k nám
prokázal tím, že položil svůj život
(Jan 15,13-15). 
Izraelcům v Mojžíšově době se na-
venek nemuselo zdát, že Hospodin
s Mojžíšem hovoří jako se svým pří-
telem. Vždyť znamení oblakového
sloupu jako Hospodinovy přítom-
nosti mohlo působit velmi tajemně
až hrůzostrašně. Mojžíš však jasně 
z rozhovorů s Hospodinem věděl,
že jemu jde o Izrael. On jej znal nejen
zpovzdálí, ale tváří v tvář. Proto
mohl být prostředníkem mezi Hos-
podinem a jeho lidem. 
Dnes už není zapotřebí takový pro-
středník. Vždyť Ježíš Kristus otevřel
přístup k Hospodinu pro všechny
lidi. Každý může sám poznat, že
Hospodin není nepřítelem lidí, ale
právě naopak. Ti, kteří toto již po-
znali, mají k tomuto poznání zvát
lidi, kteří i dnes, podobně jako tehdy
Izraelci, stojí opodál. Kéž by lidé i od
nás mohli toto poznat, že Bůh stojí
na straně člověka, a právě proto
chce mluvit i do našich životů. 
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kazatel Církve bratrské 

Benátky nad Jizerou

Evangelický 
týdeník
KOSTNICKÉ JISKRY

1. května 2019 l ročník 104 l cena: 13 + 3 Kč

Příští číslo vyjde 
15. května 2019

Z obsahu
* Hledím na nebeské

ptactvo
* Místa po Kristově 

pravici a levici
14/2019

poselství k neděli misericordias domini 

Křesťanská víra dělá bezesporu
určité zkušenosti. Ty se ovšem sot-
va dají někomu přímo a bezpro-
středně přiblížit a prostředkovat.
Vždycky je v nich totiž něco velice
osobního a jedinečného. Pravá, ryzí
a biblicky ukotvená víra nemusí
vyvolávat a probouzet vždy stejné
zkušenosti. Kdosi moudrý pověděl:
Zkušenosti nemají zvěstný charak-
ter.
U proroka Izajáše najdeme v kapi-
tolách 40-55 roztroušeny písně o

vyvoleném služebníku Hospodi-
nově. Jeho zkušenosti si činí nárok,
že právě prostředkují pravdu, která
má nadčasovou platnost. A to pro
všechny věřící.
„Zde je můj služebník, jehož pode-
pírám, můj vyvolený, v němž jsem
našel zalíbení“ (Iz 42,1). Kdo je
vyvolen, je oddělen z nějakého vět-
šího kruhu, a je vyznamenán zvlášt-
ním postavením a pověřením. Své-
ho služebníka představuje sám
Hospodin. Říká: Je třeba ho brát

vážně. Držím a podpírám ho. Dá-
vám mu svého Ducha. Tím ho
uschopňuji k vykonání nelehkého
úkolu a poslání.
Jisté je zřejmě jedno: Život každého
jedince překračuje úzké osobní pro-
žitky a zkušenosti. Část mého, část
našeho „já“ zůstává prostě stále
skryta. Vymyká se přímému, bez-
prostřednímu poznání a uchope-
ní. Kdo jsem, jakou hraji roli? To
opravdu nemohu říci sám. To musí

svědectví tichosti umění žasnout
učit se umění žasnout

Na chvíli chmury zhasnout
A přehlédnout podivný verš

prostě běž
A dívej se
poslouchej
přemýšlej
kochej se

Žasni

Nad tím cos živ ještě

Neviděl
Nebo ses nedíval?

Neslyšel
Nebo jsi neposlouchal?

či slyšet nechtěl?
Nebo tě nenapadlo, že i tohle může být hudba?

Nepřemýšlel
Nebo sis myslel, že není o čem?

Nekochal se
protože se zdálo, že není čemu?

umění žasnout
Je umění nechat se dojmout

A přijmout ten odlesk dokonalé krásy

vždyť to nejkrásnější
Je po kouskách

schováno už tady

NoEmi sAvková

Dokončení na str. 2

Na ono referendum nelze zapomenout. Byl jsem tehdy v lázních v Luhačovicích
a zařídil jsem si možnost tamtéž hlasovat. Rozhodování našich občanů před-
cházela mediální kampaň, celkem jednoznačně příznivá. Jen jsem choval nedů-
věru k častému tvrzení, že se nemusíme zříkat ničeho z naší suverenity.
Ovšemže je tomu logicky jinak. Přístup do EU pak podepsali v Aténách prezi-
dent Václav Klaus a ministerský předseda Vladimír Špidla. Co tomuto aktu
předcházelo?
Po převratu zprvu bylo nejdůležitější, aby naše země vstoupila do NATO, aby-
chom měli podstatně lepší bezpečnostní deštník, než před Mnichovem. Pre-
zident Václav Havel zprvu uvažoval o novém evropském bezpečnostním systé-
mu, ve kterém se Varšavská smlouva i NATO přežijí. Posléze však vstup do
NATO jednoznačně začal prosazovat a pod jeho předsednictvím se 1. 7. 1991
v Praze Varšavská smlouva definitivně rozpustila. V září 1998 v rozhlasovém
rozhovoru s Václavem Bělohradským se Havel zmínil o své staré představě roz-
pouštění NATO a potvrdil, že jako prezident pochopil, že to nejde. Stal se ve věci důležitým aktérem na domácí půdě i 
v USA. 12. března 1999 předali ministři zahraničí Česka, Maďarska a Polska své americké kolegyni Madeleine Albrigh-
tové příslušné ratifikační listiny, a jejich země se tak také staly členy NATO. Pět let poté se dovršila naše cesta do
Evropské unie.

AktuAlitA: k výročí vstupu do NAto A do Evropské uNiE

Dokončení na str. 2
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z církví doma i ve světě
HusovA cEstA z prAHy do kostNicE oŽiví odkAz JANA HusA
Nová turistická poutní stezka s názvem Husova cesta se otevřela turistům 
v Tachově. Odkazuje na poslední pouť Jana Husa z Čech do německé
Kostnice, kde byl v roce 1415 upálen. 
Jejím smyslem je podnítit větší zájem o naši historii, ale má také připome-
nout význam úcty, víry, odvahy a pokory v uspěchaném moderním světě a
nabídnout lidem příležitost na chvíli tak trochu zpomalit. ČTK to řekla Len-
ka Křížková z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, která koor-
dinuje partnerství Husovy cesty.
Cesta vede z Prahy na hrad Krakovec na Rakovnicku, kde Hus pravděpo-
dobně strávil poslední dny v Čechách. "Odtud, stejně jako Husova družina,
prochází stezka venkovskou krajinou severního Plzeňska a Tachovska až 
k česko-německým hranicím," uvedla Křížková. Z prvního německého
města Bärnau pokračuje přes Norimberk a Ulm až do Kostnice u Bodam-
ského jezera na pomezí Německa a Švýcarska.
Popis jednotlivých etap stezky v Čechách je na www.husovacesta.cz. 
"V terénu je možné držet se především klasického turistického značení,
ale moc doufáme, že se nám v nejbližších letech podaří vyznačit celou
českou část jednotným logem a vybavit poutníky pasem pro sběr turis-
tických razítek," řekla Křížková. 
Další krokem bude spolupráce s německými subjekty spravujícími trasy
za českými hranicemi a propojení všech částí v marketingově jednotnou
poutní stezku.

podle ČTK

církEv pláNuJE vystAvět přEd NotrE-dAmE
"dočAsNý" cHrám zE dřEvA
Římskokatolická církev plánuje před požárem poškozenou pařížskou
katedrálou Notre-Dame vystavět "dočasný chrám" ze dřeva, kam by se
mohli věřící uchýlit v době rekonstrukce svatostánku. Francouzské tele-
vizní stanici CNews to řekl správce katedrály, biskup Patrick Chauvet.
Jak dlouho budou opravy katedrály trvat, zatím není jasné. Ty nejopti-
mističtější odhady hovoří o tom, že by se chrám mohl otevřít veřejnosti
před letními olympijskými hrami v Paříži v roce 2024.
"Nemůžeme přece říci, katedrála teď bude pět let zavřená a hotovo,"
řekl Chauvet. Podle něj myšlenku na vznik jakési náhradní katedrály
podpořila i pařížská starostka Anne Hidalgová, která předběžně sou-
hlasila, že město církev nechá na prostranství před chrámem takovou
stavbu postavit. Jak by stavba náhradního svatostánku měla vypadat,
zatím není jasné. Podle Chauveta by ale mohla vzniknout velmi rychle,
jakmile se prostory kolem katedrály otevřou. Měla by poskytnout záze-
mí pro kněze, kteří budou lidem nabízet duchovní služby.
Při požáru kompletně shořela střecha Notre-Dame a nic nezůstalo ani 
z věže nad křížením centrální a příčné lodě. 

podle ČTK

ArcHEologové obJEvili pEčEť sE JméNEm
komoříHo biblickéHo králE JóšiJášE
V jeruzalémském Davidově městě byla nalezena drobná hliněná pečeť 
z 8. století před naším letopočtem. Bula nese jméno komořího a člena
soudu biblického krále Jóšijáše.
Netan-melek je ve Starém zákoně zmiňován ve 2. Královské 23,11:
„Odstranil koně, které judští králové darovali k poctě slunce, od vcho-
du do Hospodinova domu až po síň kleštěnce Netan-meleka, která byla
ve sloupořadí; sluneční vozy spálil ohněm.“
Doktorka Anat Mendel-Geberovich z Hebrejské univerzity pro Jerusa-
lem Post uvedla, že pečeť s velkou pravděpodobností odkazuje právě 
k této biblické osobnosti. „I když není možné s naprostou jistotou určit,
zda byl Natan-melek zmiňovaný v Bibli opravdu majitelem tohoto
razítka, je nemožné zavírat oči před některými detaily, které je spojují,“
podotkla. Nález je prvním archeologickým důkazem pro existenci
Natana-meleka.
Archeolog Yiftah Shalev vysvětlil, že nápisy na bule vykreslují zajímavý
obraz o dobovém Jeruzalému. „Není důležité jen to, že byly nalezeny v Je-
ruzalémě, ale i to, že jsme je objevili uvnitř jejich pravého archeologického
kontextu,“ uvedl Shalev. „Není náhodou že byly nalezeny právě zde,“
dodal.

www.krestandnes.cz

vyslovit až někdo jiný. Někdo
„třetí“.
Písně o trpícím služebníku Hospo-
dinově u proroka Izajáše jsou psány
ve třetí osobě. To jistě není vůbec
žádná náhoda.
Ježíš nenapsal žádný životopis,
nezanechal vůbec žádné pojednání
o sobě. Dozvídáme se o něm od
jiných. A ti svědčí o tom, co pro ně
a pro jejich život znamenal. V evan-
geliích najdeme jenom velmi málo
Ježíšových slov a výroků, které
nám dávají blíže nahlédnout, co si
myslel sám o sobě, jak zjistíme, že
se ani Ježíšovi nevyhýbaly různé
pochybnosti, nic všeobecně lidské-
ho. A nadto mnoho otázek nezod-
povíme vůbec. Zajímají nás, ale Pís-
mo na ně nepřináší odpověď. Jak
skromné a zlomkovité jsou třeba
naše znalosti o Ježíšově životě...
Služebník Hospodinův je blíže
označen, charakterizován jako “vy-
volený“. To znamená: je pověřen 
k provedení určitého úkolu a zámě-
ru, a zároveň je i zmocněn k jeho
vykonání. Hospodin sám z něho
dělá to, čím je a má být.
Vyvolený Hospodinův podle pro-
roka Izajáše však nevzbuzuje a
nevyvolává žádnou mimořádnou

pozornost, ani nápadnou senzaci
na veřejnosti. Nepřichází za halas-
ného křiku a jásotu davu. Své dílo
koná i dokoná zcela bez halasu, bez
nároku na uznání. Nadto působí i
nepoznán. Jedná pokorně a tiše,
nenápadně. Nedere se nikam na
výsluní.
Biblický text nás zřejmě učí porozu-
mět Ježíšovu poslání ve světě. V Je-
žíšovi vidíme uskutečnění, realizaci
starozákonního textu. Služebník
Hospodinův je Boží koncept, který
se plně a beze zbytku naplnil v díle
Ježíšově.
Mnoho nadějného se pokazí tím, že
se dostane až příliš na světlo. Po-
kušitel chce vždy probouzet roz-
ruch a budit senzace. Chce upoutat
pozornost na sebe. Vyvolený slu-
žebník Hospodinův působí naproti
tomu naprosto klidně, tiše a pokor-
ně. Není tato cesta ukazatelem i pro
církev, pro věrohodnost jejího svě-
dectví v rozbouřeném a nepokoji
zmítaném světě? Nejednou vyslo-
vená tužba po zviditelnění církve je
sice velice lákavá, ale také i značně
problematická. Církev má prokva-
šovat společnost zevnitř. Nevidi-
telně, avšak právě proto nepostra-
datelně a účinně.
Leckde chce církev působit i vnějš-

ně přitažlivě a efektně. A tu je třeba
říci jasně: Zbožnými atrakcemi člo-
věka pro Boha zpět nezískáme. Jimi
lze tak akorát přitáhnout davy. To
ano. Nicméně, tímto přístupem cír-
kev od svého Pána postupně odpa-
dá. Ježíš kráčí světem – ale tiše.
U proroka Izajáše čteme: „Zde je
můj vyvolený, v němž jsem našel
zalíbení. Nekřičí a hlas nepozvedá.
Nedává se slyšet na ulicích“. Ježíš
chce vstupovat tiše, nenápadně, do
lidských srdcí. Touží člověka pro-
měňovat zevnitř. Chce získat naši
důvěru, která ovšem nepramení ze
zázraků. Jsou mu cizí značně ná-
kladné a efektní církevní podniky 
a akce. Jakékoliv násilí, i psycholo-
gicky mistrně zvládnuté, povede
posléze nejspíše k zatvrzení vůči
Bohu.
Ježíš se nijak nevtírá. Není dotěrný.
Ježíšovi jde o člověkovo svobodné
rozhodnutí. Ano, pohybuje se na
linii starozákonního služebníka
Hospodinova. Přiznává se k němu.
Je jeho naplněním. Boží vláda se
prosazuje tam, kde se člověk oteví-
rá působení Ježíšovy lásky, hlasu
tichému a jemnému. Hlasu laskavé-
ho pozvání.

Jaroslav Nečas

svědectví tichosti
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Vzpomenete si ještě, jaké to bylo
poprvé? Ptáte se – co? Všechno, co
má v životě nějaký smysl, co člově-
ka hněte, utváří, dává mu růst.
Vzpomínáte? Nezvladatelná, ne-
ukojitelná energie nadšení. Nakro-
čení k velkým činům. Vůně, které
se zapisují hluboko do mozku.
Barvy, které vidíte po letech i ve
snu. Tvary, kterých byste se chtěli
dotknout. Ptáte se – co? Také všech-
no to, co zabolelo, že jste si mysleli,
že to nepřežijete, ale po letech lep-
kavé šedé beznaděje jste vyšli z ta-
kového martyria proměnění, silněj-
ší, jiní. Vzpomenete si ještě, jaké to
bylo poprvé?
Uvědomění víry, radost nad pocho-
pením toho, co jste ještě včera od-
mítali. Bolest, že nemůžete být to-
mu Tajemství blíž. Setkání s živým
Bohem v jeho Slovu, svátostech,
milosti. Ještě jste byli neošoupaní
zkušeností, že si člověk sedící vedle
vás v kostelní lavici udělal ze své
víry kanón, kterým – jak se mu to
právě hodí – střílí po druhých. Ještě
jste cítili, že všechno je tak, jak má
být. Nic neschází. Nic nepřebývá.
Mnoho lidí kolem vás vám nerozu-

mí. K čemu víra? K čemu církev?
Na co Bůh? Ještě jste byli silní.
Snesli jste posmívání, urážky, lho-
stejnost. Mučednictví pro víru pro
vás nebyla možnost, ale nabídka, že
právě vaše oběť se Bohu zalíbí – a
On promění svět. Ještě jste stáli na
správné straně. Bylo vám dobře.
Věřili jste. Věřili jste si.
Přišly roky, kdy se síla adventního
dynamismu vytratila. Nepřestali
jste věřit. Nepřestali jste doufat,
nezačali jste být o nic horší, ani lep-
ší. Něco se změnilo. Ukázala se vám
poušť. Dlouho jste se bránili přiznat
si, že tu poušť musíte přejít. Sami.
Na vlastní pěst. Jednou. Jenže
právě v tomto váhání jste zaslechli
Boží volání – pojď. Vyjdi na cestu,
kterou jsem ti kdysi připravil. Já
nejsem Bůh, kterého by ses musel
bát. Nemám v sobě nic z mužské
válečnické krutosti. Nemusíš se
povyšovat nad druhé, aby sis při-
padal jako jeden z mých. S odznaky
své moci poušť nepřejdeš. Musíš jít,
jako tehdy poprvé, nahý. Vodou,
která tě napojí, abys neumřel, jsem
já – laskavý, vděčný a mírný Bůh.
Čekám na tebe na okraji oáz. Ta
oáza je síní tvého srdce.
Vyšel jsi. Umíral jsi. Byl jsi pološíle-
ný hrůzou z toho, kam ses odhodlal
jít. Všichni tě zrazovali, ti nejzbož-
nější paradoxně ze všech nejvíc.
Bránil ses. Před nimi, před sebou,
abys vytrval. Tisíckrát ses vrátil, ti-
síckrát ses vydal na cestu. Mnoho-
krát jsi umřel, ztratil všechno, na
čem sis zakládal, ale nakonec jsi se

mnou, s laskavým, vděčným a mír-
ným Bohem, vyhrál. Kdybys nepři-
šel, možná bych se rozplynul a
moje Slovo by samo chodilo ulice-
mi, protože na pouštích je málo lidí.
Poznal jsi, co je to síla velikonoční-
ho dynamismu. Uvědomil sis, že
tvoje křesťanství je univerzálně sdíl-
né, katolické z hloubi toho, kdo jej
povolal k bytí. Jestli ti zase Veli-
konoce protečou mezi prsty, kdoví,
možná budou tvoje poslední. Je na
tobě, na tobě, na tobě, abys na sobě,
na sobě, na sobě ukázal, co je to
energie víry v mého vzkříšeného
Syna, který se nezajímá o to, jak si
říkáš, ale jaký jsi a jak miluješ.
Mohu vstoupit jen do srdcí, která
jsou. Mohu vstoupit do krajiny, kte-
rá je. Mohu proměnit jen ty, kteří
projdou pouští. Nedopusť, aby se
ze dnů, které přijdou, stala oslava
mrtvých, smutné divadlo nad obřa-
dy a rituály. Já jsem, který jsem.
Bůh laskavý, vděčný a mírný. Jsem
láska. Per se za mě. Zápas o mne.
Ukaž, že jsem tvůj. Já, Otec a Syn a
Duch, potřebuji srdce, která ve mne
ještě divoce věří. Nesdílej jenom
myšlenky druhých, necituj moudra
dávnověku, nevez se na vlně fran-
tiškovské módy. Žij, jednej, přijď.
Amen.

Zdeněk A. Eminger
www.christnet.eu

Autor je křesťanský teolog, vycházející
z katolicky orientovaného prostředí, in-
spirovaný českým evangelickým poro-
zuměním a světem umění.

dynamika velikonočního katolicismu

Předeslat je ovšem třeba, že EU vzešla z Evropského hospodářského společenství (1958-1993). Trochu s nadsázkou se
říká, že vzniklo z potřeby regulovaného trhu uhlí a železa jako společenství uhlí a oceli mezi Německem, Francií, Belgií,
Itálií, Lucemburskem a Nizozemskem. Především však z nutnosti vyhnout se pnutí, jež po první světové válce vedlo 
k rozvratu versailleského uspořádání Evropy. Především šlo zprvu o vstřícnost Francie a Německa. I po vzniku EHS pak
prezident Charles de Gaulle podvakrát zabránil vstupu Velké Británie do EHS a jeho úsilím Francie vystoupila z NATO.
Nyní je členy EU 28 zemí, přístupu Norska zabránilo podvakrát norské referendum.
Ponechme stranou, nakolik dnes EU směřuje k vytvoření společného státu, byť proces integrace tímto směrem již zapo-
čal. Deklaruje se mj., že Unie přispívá k zachování a rozvíjení společných hodnot při současném respektování rozmani-
tosti kultur a tradic národů Evropy, podporuje harmonický rozvoj hospodářských činností ve společenství, hospodářskou
výkonnost, vysokou úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, zvyšování životní úrovně a kvality života. Dokumenty,
týkající se vývoje EU jsou nadmíru obsáhlé a všechny je číst je dosti trudno. 
Zbývá snad jen zmínit, že se nikde nedočteme nic o základech Evropy kotvících na řecko-římských základech, židovství a
křesťanství. Jako perličku snad lze jen uvést počet hvězd na Evropské vlajce. Přístupem dalšího státu se nemění, nýbrž
jich zůstává 12. Hvězdy mají symbolizovat ideály jednoty, solidarity a souladu mezi evropskými národy. Občas se obje-
ví názor, že souvisí s dvanácti hvězdami dle Zjevení Janova 12,1 „A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná slun-
cem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.“ Ovšem až dlouho poté, co původně EHS vlajku
přijalo, si měl její autor Arsene Heitz vzpomenout, že se inspiroval modrou mariánskou barvou a jejím počtem hvězd…

Jan Kašper

Dokončení ze str. 1
AktuAlitA: k výročí vstupu do NAto A do Evropské uNiE

místNí sdruŽENí kostNické JEdNoty v kolíNě
srdEčNě zvE NA

oratorium "mistr Jan Hus" 
richarda pachmana (komorní verze) 

v sobotu 11. 5. 2019 v 15 h
ve sboru církve bratrské, královská cesta 226
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„Jak dlouho již volám o pomoc,
Hospodine, a ty neslyšíš.“

(1,2a))
Vyčítavý je Abakukův výkřik z hlu-
bin modlitebního volání! Stojí před
Bohem v prachu bídy, zná svou lid-
skou situaci, ví i o situaci Božího
lidu, která není zrovna v Hospo-
dinových očích nejlepší, ale sám je
na dně, odkud může k Bohu jen
volat a prosit. V těchto hlubokos-
tech zápasu víry odkrývá svou si-
tuaci a začíná rozumět i všemu, co
se děje kolem. Abakuk podivuhod-
ně málo hovoří o politických pomě-
rech, ve kterých žije. O to více vidí
duchovní stav a morální bídu
Božího lidu. Proto naléhavě volá 
k Hospodinu, a jeho volání otvírá
celé jeho poselství, z kterého vyro-
zumíváme, že se setkal s Bohem, a
tak se stal prorokem. Obdržel po-
selství, které byl povinen nést.
Jenže tváří v tvář Bohu také poznal,
kde stojí, a jak to s ním doopravdy
vypadá. Nahlédl do zrcadla, ve kte-
rém spatřil svou nahotu, bídu a
hřích. Vždycky tomu je tak, že tváří
v tvář Bohu se nám hroutí všechny
výšiny našeho lidství, a my začíná-
me vidět svou bídu a člověčinu.
Takovou zkušenost učinil každý,
kdo se setkal s Bohem. Tváří v tvář
Hospodinu spatřujeme svou bídu a
cítíme ji jako nesnesitelnou. Stejně
to prožívá i Abakuk. Už delší čas
křičí a volá, jenže má s Bohem trá-
pení! Ztišen před jeho tváří se
modlí, ale po určité době má pocit,
že Bohu přestává rozumět. Jako by
se mu Boží panování začalo stávat

zlehka nezřetelným. V určitých
chvílích duchovního zápasu zná
nouzi o Boha a nezastírá ji. Víra
může někdy upadat do pochybnos-
tí. I Abakukova víra zná otázky lid-
ské bídy, která volá: Kde jsi Bože?
Cožpak mě neslyšíš? Já k tobě
volám pro násilí, které se děje
kolem, ale ty neslyšíš, nezachraňu-
ješ!? Proč dopouštíš, abych hleděl
na všechny ty nepravosti? Tak se
projevuje víra v pochybnostech.
Jenže na pozadí Abakukova zápasu
se můžeme ptát, jestli vůbec existu-
je víra bez pochybností? Nebo ještě
jinak, zda existuje víra bez potřeby
potěšení? Přes občasné pochybnos-
ti, které Abakuk prožívá, však ví, že
je to Hospodin, Bůh svatý a svrcho-
vaný, Bůh plný milosrdenství, kte-
rý se sklání a sestupuje do hlubin
lidského zápasu a trápení. A ze své
vlastní duchovní zkušenosti také ví,
že se Bůh nikdy neodvrací od toho,
kdo před ním vylévá z hlubin svoje
srdce. Bůh vždycky v lásce zasahu-
je! A Aba-kuk to chce dosvědčit i
všem lidem kolem. Hospodin stojí
vedle jeho zápasu jako stráž Boží
spravedlnosti a práva, protože je
Bohem blízkým všem, kteří se ho
bojí. Ví, že Bůh vším proniká, otev-
řel i jeho ústa, aby nazývala právo
právem a bezpráví bezprávím.
Zmocnil ho k volání, aby jeho ústa
naříkala nad zlem a mnohými špat-
nostmi, které se dějí uprostřed
Božího lidu. A ze zkušenosti víry
ví, že Hospodin není jen divákem
uprostřed světa, ale že chce být při
všem a ve všem, co se v něm děje.

Bůh byl, je a bude vždycky při díle.
Abakuk je přesvědčen o tom, že Bůh
stojí vedle něho, že je i v jeho zápase,
a že je mu stále nablízku, že se sklá-
ní ke každému, kdo v pokání před
ním kleká a vyznává svou slabost.
Bůh sestupuje do hlubin lidských
zápasů, ztotožňuje se s bolestí, těž-
kostí i trampotou života, a dává sílu
k vítězství.
Abakuk je mužem víry. Je věrný
Hospodinu, a zná i Boží věrnost.
Když k němu volá, nezapomíná na
svoje soukmenovce, kteří jsou spo-
lu s ním ve stejném duchovním zá-
pase. Vidí mnohou nespravedlnost,
přetvářku a povrchnost, která se
děje uprostřed Božího lidu. Jenže
mnohým se zdá, že je všechno v po-
řádku. Abakuk prohlédá k bídě.
Nemluví o převrácenosti světa, ale
o převrácenosti, která se děje upro-
střed Božího vyvoleného národa!
Mluví do svých řad. Vidí, v jaké
duchovní bídě se ocitl jeho lid, a je
mu z toho smutno. Bůh tomuto lidu
v jeho dějinách tolik ze své lásky
daroval, a zaslíbil mu i mnohá bo-
hatství. Vyvedl ho z Egypta a po
staletí ho vysvobozoval z mnohých
těžkostí, do kterých se dostával
svou vlastní neposlušností a nevěr-
ností vůči Hospodinu. A přesto
Hospodin stál věrně při svém lidu,
s kterým učinil smlouvu. Jenže teď
si zase jde svou cestou zahleděný
do každodenních zápasů, angažuje
se všude a ve všem, ale zapomíná
na Hospodina. 

Pavel Rybín
Pokračování příště
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Nikdy by mne nenapadlo, že kulturní boj liberální levice se bude týkat
také tak nevinné oblasti jako jsou pohádky. Na konzervativních novi-
nách jsem si přečetl, že „Od Austrálie přes Evropu po Ameriku se řeší,
zda pohádky neutvrzují v dětech genderové stereotypy a že se přepisují
pohádky“. Zřejmě jde o snahu pokrokářů změnit zase něco, co tu už
máme tisíce let, protože čím víc se toho předělá, tím dříve podle některých
neomarxistů nastane ten nový světový řád.
Jistě, možná mě teď nařknete z dezinformací, že zatím žádná pohádka
typu „Jak krásného prince zachránila udatná princezna“ neexistuje a kdo
chce, ten ji číst nemusí, tak jaké pak copak. A i kdyby. Proč by to tak
nemohlo být? Žena a muž jsou si přece rovni bez ohledu na to v jakém
pořadí je Bůh stvořil. Aneb je vlastně chyba, že pohádky si cení na dívce
krásy a na mládenci síly, což je třeba napravit.
A vskutku. Životy dětí jsou neuvěřitelně různorodé, někdy kompliko-
vané a není vyloučeno, že nějaký zženštilý chlapec či zmužilá holka
uvítá možnost přečíst si pohádku, ve které se najde. Proč ne. Ale jakmi-
le se jejich četba stane ve škole povinnou, tak už to není úplně jedno.
Najednou mohou být děti dezorientované. Ovšem i toto by se dalo snést
za předpokladu, že si děti přečtou třeba o popelce a následně o popelá-
kovi. Když se ovšem někdy v budoucnu původní verze pohádky zaká-
že a povolí se jen ta ideologicky správná, tak většinu rodičů možná brzy
přejde smích.
Trend oprav pohádek, které možná nejen mění úlohy pohlaví, ale
také vynechávají strašidelné či jinak děti traumatizující části a kdo ví
co ještě, mi připomíná snahy o revize Bible, které se naštěstí v Če-
chách moc neprosadily. Princip je shodný. Něco se nám nelíbí a tak to
přepíšeme.
Abych jen nemaloval čerta na zeď. Nedávno jsem narazil na dílko autora
Jamesa Olivera Curwoda „Medvědi“, které jsem četl synovi před spaním
a ten knihu doslova hltal. A přitom šlo pouze o barvitě líčený příběh divo-
kého zvířete a lovce. Bylo v ní dobrodružství, napětí, vše co si jen malý
kluk může přát. Jak vidno, děti nějak přirozeně touží po určitých druzích
příběhů a myslím, že žádná ideologie je jen tak nepředělá. Kluci se asi v
pohádkách budou ztotožňovat s hrdiny a holky s princeznami. Tak tomu
bylo za našich otců od počátku světa.
Samozřejmě, výjimky potvrzují pravidlo. Například Pipi dlouhá pun-
čocha či Heidi děvčátko z hor rozhodně nejsou žádné obyčejné holči-
čárny nýbrž literatura, která baví všechny děti bez rozdílu pohlaví. Můj
názor je takový, že pokud chce někdo měnit pohádky za rasově, gende-
rově či jinak správnější, ať napíše nové a to tak dobře, že to děti budou
rády číst. Ne povinně, ale o své vůli. Mně zatím postačí pohádky klasic-
ké, které mám rád, protože mi je četla moje máma nebo babička a tak
bych je rád předal zase svým dětem a vnoučatům.

Ivo Kraus

Nedávno jsme se s přáteli dotkli otázky, zda se Ježíš smál.
Z Písma známe momenty, kdy se zarmoutil, zaplakal, rozhněval se, byl
unaven, zlačněl, někoho mu přišlo líto. Nebyl lhostejný, stoický, nebyl
bez emocí. Jak tedy projevoval radost, není snad rouháním představovat
si jej smějícího se? Vytanula nám na mysli svatba v Káni. Na svatbách
panuje bujné veselí, hosté se baví, zpívá se a tančí. Měl být Ježíš na svat-
bě, kam byl pozván, vážný, smutný? Když proměnil vodu ve víno, aby
zase bylo veselo?
A jeho setkávání s hříšníky... s komisním policajtem by si nesedli ke stolu
zloději a zbojníci, celník vyděrač by nelezl na strom v nepřekonatelné
touze ho alespoň zahlédnout. Kvůli zachmuřenému kazateli by stěží kdo
vyměnil své jisté zaměstnání za nejistou budoucnost následování, za
nevrlým karatelem by se netáhly zástupy a nenechaly by se od něj chovat
děti. Na nohy zamračeného moralisty by lehká žena nelila nejdražší
masti. Od mrzouta bychom nečekali pozvání k odpočinku pro přepraco-
vané a zlomeně, jako výsměch by vyzněla nabídka „plné radosti“. Ježíš
byl zván do domů, vyhledáván a milován. Milujeme a vyhledáváme ty,
kdo nás neděsí, ale rozdávají radost a naději, takže v jejich přítomnosti
náš smutek mizí.
Ježíš z Nazareta byl člověk, ve všem nám podobný. Boží Syn, ve všem
nám podobný, ovšem kromě hříchu. V tom spočívá ona radikální jinakost
Syna člověka, Syna Božího, který se nikdy od Boha, svého Otce, neod-
vracel, ale vždy věci Otce hledal. Ne v bujarém veselí, v odmítnutí Boha
je podstata hříchu, a jakkoli si říkáme křesťané, naše porušené lidství nás
od Boha odvádí, odvrací.
Jan Křtitel o Ježíši z Nazareta prohlašuje: Aj, Beránek Boží, který snímá
hřích světa. Ježíš Kristus svou bezhříšností, do krajnosti dovedenou po-
slušností Otci, snímá z člověka jeho nevěru a odcizení Bohu. Zprostřed-
kovává mu již navždy možnost plného návratu navzdory slabostem,
pádům a pochybnostem.
Smích a veselost jsou kořením života, patří k základním kamenům
našeho lidství, jsou velikým Božím darem. Radost a veselí naděje se
nám hříšným dává právě skrze Toho, který nám byl ve všem podobný
kromě hříchu. Pojďme tuto naději plně a vděčně prožít,  a vzdejme chvá-
lu Tomu, který z nás svou obětí náš hřích snímá, bere na sebe chmury
minulosti a ve vzkříšení přináší veselí budoucnosti. Ježíš Kristus se 
s námi setkává a vede nás od prvního zázraku v Káni k zázraku koneč-
nému a největšímu – vodu pozemského života proměňuje ve víno věč-
nosti. Pojďme rozjasnit svou tvář a nechat do světa zaznít jásot nad pří-
tomností Vzkříšeného. 

(mk)

Rozespale, dosud ještě oteklými tykadly zatápal v nejasném
prostoru. Oči se pomalu učily vidět, ale bylo ještě záhy, aby
vědomí stihlo přijmout těch několik světelných skvrn, v
nichž mu bude souzeno žít.
Cítil se úplně vyčerpaný úsilím vyprostit hlavu z prasklé,
ale přeci  jen stále nepoddajné kukly. Věděl však, že ho
žádná námaha nezastaví, že snad jedině smrt je výjimkou,
kdy lze neuposlechnout Příkaz. Pomáhala mu i burcující
touha, kterou prožíval každou buňkou svého těla. Jeho
budoucí určení se mělo uskutečnit především ve svobod-
ném létání. Létat neomezen vlastní vahou, milovat srdcem,
myslí i silou a také navštěvovat ty zvláštní bytosti, kterým
se říká květiny. Nechat se od nich hostit, odpočívat na
jejich květech a sdílet s nimi rozkoš z čerstvého vánku a
slunečního tepla.
Tyto myšlenky – nebo spíš kýmsi zanechané paměťové
stopy – ho spolu s Příkazem vzpružily natolik, že se koneč-
ně zbavil své slupky, která byla najednou tak maličká a
chatrná ve srovnání s jeho velkým pružným tělem a skvost-
nými křídly.
Cítil, jak mu do nich postupně vtéká krev, jak se napínají,
přestávají se chvět, jak jsou najednou pevná a dokonalá.
Připomínal v tu chvíli loď se vzedmutými plachtami, která
je připravena vyplout.
Nedovedl určit, jak dlouho už vnímá chaos tam dole. Slyšel
monotónní chroupání a praskot. Tyto zvuky pocházely od
náruživě krmících se housenek a od pukajících kukel, z kte-
rých se co chvíli líhli stejně krásní motýli, jako byl on sám.
V šerém přítmí však jejich krásu spíše uhadoval, než aby jí
byl váben  a přitahován. Stejně jako on, když se zotavili 
z náročného přerodu z housenky v dospělého motýla, chví-
li bezcílně poletovali a nakonec usedli na ten podivný zá-
voj, který vymezoval, odkud a kam povede dráha jejich letu.
Tím závojem byl jejich svět obklopen. Závoj byl bezpečný,
nepronikl skrze něj žádný ohrožující tvor ani nepříznivé
počasí. Poskytl i místo k odpočinku, stejně jako k páření.
Ano, pouze k páření, nikoliv k milování, neboť hlavním
posláním motýlů zde je naklást co nejvíce vajíček, z nichž
by vyrostli kvalitní jedinci. Někteří z nich se mohou stát
žádaným zbožím, jiní poslouží vědeckým účelům nebo jako
potrava jiným tvorům. Nejkrásnější z nich bývají pone-
cháni pro zachování rodu.
Je tohle už smrt? Nebo je to peklo? 
To byly otázky, které se objevovaly v Motýlově srdci.

Zároveň si uvědomoval, že Peklo přeci nebylo určeno žád-
nému živočichu, tím méně motýlům.
Chtěl milovat, létat a povídat si s květinami, jak dlouho
ještě bude čekat, až za ním přijde jeho Milovaná, kdy sem
už konečně přiběhnou květiny, aby mu posloužily přívěti-
vým přátelstvím? Tolik se těšil... Marně je vyhlížel skrz
mlžnou tkaninu, na které se přichytil.
Čekání v tom dusném a šerém světě už bylo nesnesitelné.
Vzpomněl si na Stvořitele a rozhodl se, že ho osloví. Měl
přeci dovoleno, jako každý živý tvor, rozmlouvat s tím, kdo
mu dal život.
„Prosím tě, můj Pane, změň můj osud. Těšil jsem se na

lásku, slunce, květiny a létání ve svěžím vánku. Myslím, že
tohle, co žiju, není to, co jsi mi určil. Nevím, jaký Příkaz
mám plnit. Nemůžeš přeci stát o moje potomstvo, které je
předem určeno k ponižujícímu zániku. Jestli pro mne
nemáš nic lepšího, ukonči, prosím, můj zmrzačený život.“
Za několik okamžiků – nebo let – závan vzduchu, pohnul

závoji a přímo před Motýlem se otevřela štěrbina, která
odhalila cosi ostře zeleného, co se pohybovalo sem a tam.
Asi nějaká louka nebo snad živá bytost, blesklo mu hlavou,
ale neváhal už ani okamžik. Zamával křídly, aby co nejdří-
ve dostihl svůj cíl. Přichytil se zeleného neurčita. Sotva
popadal dech a srdce mu prudce bušilo z nezvyklého pohy-
bu volným prostorem. Cítil, že ho to velké zeleno někam
unáší, ale bylo mu celkem lhostejné, co bude dál. Všechno
na světě je lepší než živoření Tam...
Pojednou zesílil proud vzduchu a světla. Uvědomil si, že
to, k čemu se blíží, je sluneční zář. Tělem mu projelo
radostné vzrušení, které mu dodalo naději i sílu, aby znovu
mávl křídly a opustil zelenou plochu.
Celé jeho nitro volalo, křičelo dík za svobodu, na kterou tak
dlouho čekal. Oslepen sluneční září vzlétl, aniž zkoumal
kam. Náhle ho silný poryv větru uchopil a prudce jím mrš-
til na kamennou zeď. Poslední, co ještě mohl vidět, byly
modré květiny, které u zídky kvetly. Vypadaly jako velmi
zvláštní kopretiny.
Motýlovo mrtvé tělo se zvolna sneslo na květ jedné z nich.
Zdálo se, že si ty modré kopretiny něco konejšivého šepta-
ly nebo snad potichu zpívaly...
Vítr tu píseň zaslechl. Byla o lásce, svobodě, loučení a o
nových setkáních.

Delicie Nerková
z knížky „Darmojedi”

motýl

pohádky obráceně

veselý bez hříchu



„Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh
bude na věky skála mého srdce a můj
podíl. Mně v Boží blízkosti je dobře, 
v Panovníku Hospodinu mám své
útočiště.“

(Žalm 73,26+28)
1. Pán Bůh mě miluje! Ujišťuje mě o
tom v Písmu svatém, kde je napsá-
no: „Milováním věčným miluji tě,
pročež ustavičně činím tobě milosr-
denství.“ (Jr 31,3) „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 hří-
chy.“ (1 J 4,10)
Děkuji ti, Otče nebeský, že mne mi-
luješ, že jsi mi dal život a připravuješ
i pro mne místo v nebeském do-
mově. 
2. Mé tělo i mé srdce chřadne!
Uvědomuji si, že i mé tělo postupně
slábne a podléhá různým nemocem.
Je to pro mne signál, že má duše toto
tělo jednou opustí. Smrt těla je důsle-
dek hříchu našich prarodičů. I já jed-
noho dne opustím tuto zemi a půjdu
před svého Stvořitele, který bude
hodnotit můj život.
Drahý nebeský Otče, vím, že se blíží
den, kdy mě zavoláš k sobě. Chci se
na toto setkání připravit. Buď mi
milostiv.
3. Pán Ježíš Kristus zemřel i za
moje hříchy! On vzal dobrovolně
všechny mé hříchy na sebe. Vzal na
sebe také trest za tyto hříchy a ze-
mřel místo mě na golgotském kříži.
Mohu tedy vyznávat s prorokem
Izajášem: „On byl proklán pro moji
nevěrnost, zmučen pro moji nepra-
vost. Trestání snášel pro můj po-
koj, jeho jizvami jsem uzdraven(a).“ 
(Iz 53) Věřím, že oběť Pána Ježíše na
kříži osvobozuje i mě od všech mých
hříchů. 
Pane Ježíši, děkuji ti celým srdcem,
že jsi i za mé hříchy umíral. Věřím,
že tvá krev, Pane Ježíši, i mně očišťu-
je od každého hříchu. (1 J 1,7)
4. Pán Ježíš vstal z mrtvých, smrt je
poražena! Už se smrti nebojím. Vě-
řím slovům Pána Ježíše: „Já jsem
vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i

kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo
žije a věří ve mne, neumře navěky.“
(J 11,25.26) „Neboj se! Já jsem první 
i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a
hle živ jsem na věky věků. Mám
klíče od smrti i hrobu.“ (Zj 1,17-18):
„Moje ovce slyší můj hlas, já je znám,
jdou za mnou a já jim dávám věčný
život: nezahynou na věky a nikdo je
z mé ruky nevyrve.“ (J 10,27.28)
Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi porazil
smrt a dáváš všem, kdo v tebe věří,
věčný život ve tvém království. Vře-
le děkuji.
5. Pán Ježíš připravil i pro mne
nové tělo! Pán Ježíš vstal z mrtvých
v novém těle, v těle duchovním, kte-
ré už nebude stárnout a je na věky
dokonalé. Při vzkříšení budou tako-
vá i naše těla. Do takového těla oble-
če i naše duše až přijde pro svoji cír-
kev. „On promění tělo naší poní-
ženosti v podobu těla své slávy.“ 
(Fp 3,21) „Víme však, až se zjeví, že
mu budeme podobni.“ (1 J 3,2)
Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi dokona-
lým Zachráncem – Spasitelem, že
připravuješ novou – věčnou bu-
doucnost pro každého, kdo tobě
důvěřuje a věří tvým zaslíbením.
Posiluj i moji víru. Chci tě milovat a
věřit tvým zaslíbením. 
6. Pán Ježíš i pro mne připravil
věčný život! V Písmu svatém mne
ujišťuje, že „věčný život“ připra-
vil pro každého člověka „jako dar“.
Věčný život budeme prožívat 
v nebeském domově. (J 14,1-6) Je to
projev jeho veliké milosti a lásky.
Apoštol Pavel to napsal i pro mne:
„Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
Spasení není z vás, je to Boží dar.
Není z vašich skutků, takže se nikdo
nemůže chlubit.“ (Ef 2,8)
Pane Ježíši, za ten vzácný dar spase-
ní, tobě z celého srdce děkuji. Ve-
lebím tě za tvoji lásku a velikou dob-
rotu. Chci oslavovat tvé svaté jméno.
7. Pán Ježíš je mým Přítelem a
Průvodcem. On rozumí mým sla-
bostem, mým nemocem a bolestem i
mé únavě. Je stále se mnou, i když
ho nevidím. On mne ujišťuje: „Ni-

kdy tě neopustím a nikdy se tě
nezřeknu.“ Proto smím říkat s důvě-
rou: „Pán při mně stojí, nebudu se
bát.“ (Žd 13,5-6).
Proto se modlím:  Pane Ježíši, děkuji
ti, že mě miluješ, že jsi za všechny
mé hříchy zemřel a svou krví mne
očistil. I já tě miluji a celým srdcem
na tebe spoléhám. Důvěřuji tvým
slibům a vím, že jsi stále při mně. Dej
mi do srdce tvůj pokoj, radost a jis-
totu, že už brzy uvidím tvou tvář a
budu s tebou ve tvé slávě. Děkuji ti a
velebím tvé jméno, drahý Pane
Ježíši. Amen.

Stanislav Kaczmarczyk

Jistoty ve stáří
Spory v nizozemské reformované (státní) církvi měly i politický dosah,
proto svolaly v roce 1618 tamní generální stavy synodu do Dordrechtu.
Přijeli také zástupci téměř všech evropských reformovaných církví. Strany
ortodoxní (gomaristé) a liberální (arminiáni-remonstranti) se přely o názor
na Boží předurčení (“predestinaci“) a míru lidské svobody. Po dlouhých
jednáních zvítězilo stanovisko ortodoxní, kdežto arminiáni – zastánci svo-
bodného rozhodování - byli odmítnuti a později dokonce suspendováni a
exkomunikováni. Neprosadila se však ani nauka, která by jako předurčený
zahrnovala už hříšný pád člověka (“supralapsarismus“).   
Kánony této synody formovaly kalvinismus na dlouhý čas. Byl uznán Hei-
delberský katechismus, Francouzské vyznání a Nizozemské.
(Na rozdíl od církví luterských se tedy všichni kalvinisté nedrží jediného
vyznání - například II. Helvetského.)
Zdálo by se, že období konfesionalismu je už za námi, ale některé církve se
na Dordrechtskou synodu odvolávají dosud. Jiným je ovšem bližší armi-
nianismus. Vztah mezi Boží svrchovaností a lidskou svobodou (a zodpo-
vědností) nelze ovšem jednoduše definovat; musíme ostatně přiznat, že
všecka teologická stanoviska jsou jen nedokonalý pokus, jak vyjádřit sku-
tečnost, která našimi kategoriemi není dobře postižitelná.

Bohuslav Vik
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pozvánky

dordrechtská synoda
(13. 11. 1618 - 9. 5. 1619)

Zveme vás na PODZIMNí POByT PRO
SENIORy V EVANgELICKéM STřEDIS-
Ku v Chotěboři, který pořádá Chru-
dimský seniorát. 
Termín: od 31. 8. do 7. 9. 2019
Cena pobytu: 3000 Kč
Uzávěrka přihlášek: 15. 7. 2019
Přihlášky přijímá a informace
předá: 
Hana Capoušková, 
hana.cap@seznam.cz, 
tel.: 777 877 080, 602 468 436
Neváhejte se přihlásit a přijeďte
strávit týden k obohacení duše i
těla.   

* * *
EKOLOgICKá SEKCE ČESKé KřESťAN-
SKé AKADEMIE ve spolupráci s ob-
čanskými sdruženími a s městskou
částí Praha-Suchdol zvou na již
dvanáctou EKUMENICKOU BO-
HOSLUŽBU ZA KRAJINU v sobo-
tu 18. května 2019 v 17 h na levém
břehu Vltavy, na zahradě nad Sed-
leckými skalami. Bohoslužbě před-
chází pouť od kostela Stětí sv. Jana
Křtitele v Dolních Chabrech v 13 h,
dále pěšky krajinou se zastávkami.
Kostel bude otevřen již od 12 h.
Kázáním poslouží Martin Gruber,
jáhen Církve československé husit-
ské v Jindřichově Hradci a oblát
anglikánského benediktinského
kláštera Holy Cross ve Švýcarsku.
Účast přislíbili duchovní z dalších
církví. 
Bohoslužba se koná jako obvykle na
zahradě na Sedleckých skalách
(GPS 50°08'22.1"N 14°23'32.4"E)
nedaleko žlutě značené cesty ze
Suchdola do Roztok. Pohodlně po
rovině (cca 15-20 min. chůze) je
místo dosažitelné ze zastávek MHD
v Praze-Suchdole (147 Budovec, 107
a 147 Kamýcká). Je možné také str-
mě vystoupat od železniční zastáv-
ky Praha-Sedlec nebo od přívozu 
v Praze-Sedlci.
Více na www.drahan.chabry.cz

Stanislava Veselková

MAJÍ VŠE, CO SE DÁ KOUPIT –
NEMAJÍ LÁSKU, VZORY, HODNOTY.

Pomozme mladým lidem nacházet pravé hodnoty pro svůj život.
Staňte se součástí práce křesťanských lektorů na českých školách. 

Ze zprávy lektora: 
„Besedu na téma Světová náboženství a sekty
jsem přednášel ve třídě mého syna. Odpoledne po
škole mi říkal, že jeden spolužák chtěl experimen-
tovat s vyvoláváním duchů. Po besedě ale úplně
změnil názor a říkal, že to nikdy v životě nebude
dělat. Kéž si Bůh použije tyto besedy, aby se děti
nezapletly do věcí, ze kterých nebudou vědět, jak
ven.“

Investujte do naší mladé generace!
* Darovaných 500 Kč stačí 

na jednu besedu pro třídu.
* Podporujeme 21 křesťanských lektorů 

z řady církví.
* Lektoři jsou studentům živým svědectvím toho, o čem mluví. 

NADACE MEZINáRODNí POTřEBy
e-mail: nadace@mezinarodni-potreby.cz

www.zdrava-mladez.cz

Dobrý den,
jako dlouholetý odběratel a čtenář KJ jsem opět se zájmem přečetl celý týde-
ník a chci poslat pár poznámek k článku DANíME, NEDANíME - IVO KRAuS.
Autora znám jen z příspěvků v KJ a konstatuji, že s ním vesměs souhlasím,
přestože reakce na jeho články bývá různá. 
S výše uvedeným článkem až tak nesouhlasím, ne že bych chtěl autora kri-
tizovat a "bít", ale pokud možno polemizovat. Vycházím z údajů uvedených
v článku. Zaměstnanec, truhlář ze zbytků v truhlárně vyrobil a levně prodal... Být
majitelem truhlárny, takového zaměstnance ihned povýším (třeba mistr,
technolog) a patřičně mu zvednu plat. Vysvětlím proč. Najít truhláře, který
rozumí své práci a spolehlivě pracuje není jednoduché. V každé truhlárně se
vyskytuje odpad. Uvedený zaměstnanec nejenže poctivě vykonává svěřené
úkoly, ale navíc při práci přemýšlí, co s jinak nepoužitelným odpadem.
Majitel truhlárny musí materiál nakoupit - s patřičným daňovým zatížením.
Tady "císař" nebyl ochuzen. Při práci vzniklý odpad je buď obyčejný, ten
se dá zužitkovat tak, že se třeba použije k vytápění truhlárny, k ohřevu
vody. Další odpad je nebezpečný, ten majitel musí pracně a za úplatu
odborně likvidovat.
Pokud se najde zaměstnanec schopný a ochotný něco z toho využít... Je
otázkou, jak to, co z nepoužitelných zbytků ve svém volném čase vyrobí (jiní
zaměstnanci v této době jdou na pivo), potom levně prodá, zdanit. Přizná-
vám se, že nevím. Ani nevím, které ustanovení z bohaté sbírky zákonů po-
rušil, ani nevím, jakým způsobem by měl stvořit "papír". Měl bych však
obavu hrát si na soudce tím, že bych měl jasno v tom, že to není požehnané. 
Podobných případů je v běžném životě spousta. Třeba uklízečka v bufetu
posbírá drobty a nevyhodí je, ale vezme domů a dá slepicím. Také to nebu-
de požehnané, když drobty nebyly její, neodvedla daně, slovy socialistické-
ho zákonodárství se bezdůvodně obohatila? Také zde "Bůh přece nemůže
hojně duchovně obdarovat toho, kdo je vědomě nepoctivý a krácením daní
okrádá své bližní."? Nebo raději, kde jsem to jen četl, příkaz posbírat zbytky,
aby nic nepřišlo nazmar?
Děkuji, pokud jste v redakci, popř. autor měli trpělivost a dočetli můj e-mail
do konce.

Váš čtenář
Jan Kantor

k diskusi


