
„SlávA TohoTo Nového doMu budE
věTší NEžli PrvNího, 

PrAví hoSPodiN záSTuPů. 
A NA ToMTo MíSTě budu udílET PokoJ,

JE výrok hoSPodiNA záSTuPů.“
AGEuS 2,9 (ČEP)

Jak rádi bychom takové proroctví
zaslechli nad Kristovým lidem v na-
ší zemi. Jenže stačí, když si na chvíli
promítneme své možnosti a nějak

nám dochází dech. To co mi v tako-
vých chvílích pomáhá je soustředit
se na konkrétní, třeba i velmi malý
úsek práce. Tak nějak ve smyslu
toho, co kdysi pověděl sv. František:
„Začněte tím, co je nezbytné. Pak
dělejte to, co je možné. A najednou
zjistíte, že děláte nemožné“. A to nás
vede k vděčnosti, k radosti z toho,
že Bůh se skrývá i v těch maličkos-
tech, v úsměvu dítěte, podané ruce,
povzbudivém slovu, anebo prvním
stavebním kamenu, či cihle nové
modlitebny, či kostela. Začněme od
základů, budujme na Kristu. Mám
za to, že v tom starém Ageově pro-
roctví se něco promítá i do novozá-
konní doby, do žhavé současnosti.
Přemýšlíme – li o obnově církve, ne-
stavme si virtuální chrámy, nelituj-
me se, když pročítáme staré kroniky
a zjišťujeme, jak nás ti naši otcové 
v mnohém předčili. Naučme se být
vděční za ten úsek služby, který
nám Bůh svěřil. Začněme tím co je
nezbytné. Možná to bude velmi
prozaické, třeba zapojit se do pravi-

delného úklidu v kostele. Pak zač-
něme tím, co je možné, co je v našich
silách, na co stačíme, třeba pomáhat
při dovážení a odvážení starších lidí
na bohoslužby, nebo si troufněme
připravit nějaký menší program,
podle míry svého obdarování. Za
čas začneme zjišťovat, že děláme
něco, co jsme možná i dlouho kriti-
zovali a mysleli si, že toho není náš
sbor schopen, děláme nemožné… 
A možná se nám hned všechno ne-
podaří tak, jak jsme si předsevzali,
potom mi dovolte ještě jednou
moudro sv. Františka na závěr:
„malá gesta mohou dostat veliké rozmě-
ry, jestliže je konáme z  lásky k  Bohu.
Bůh neodměňuje naše služby podle
toho, jak jsou vynikající, nýbrž podle
síly lásky, s  jakou je konáme.“ Potom
bude jistě sláva toho nového, co Bůh
učiní v našem životě větší, než 
v době minulé. Věřím, že to platí i o
církvi, že i tam začne Hospodin udí-
let pokoj. Buďme za to vděční.          

Radovan Rosický 
farář ČCE v Roudnici nad Labem

Evangelický 
týdeník
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Poselství k neděli díkůvzdání

Protestantství není přece buranství ani
náboženství v soukromém vlastnictví
Vždycky jsem cítil, že mám srdce
duchovně rozdělené napůl. Jedna
polovina tíhla ke katolictví a druhá
k evangelictví. Jsem po matce poto-
mek exulantů a po otci sudeťák.
Později jsem pak začal užívat vyjád-
ření evangelického faráře Alfréda
Kocába. Ten o sobě prohlašoval, že
má dvě srdce: katolické i evangelic-
ké. Byl vzácným člověkem a každý,
kdo se s ním setkal, byl osloven jeho
laskavostí, velkorysostí a přátel-
ským přístupem. Podobně se do mé
mysli a mého srdce vepsali evange-
lický farář Jan Jelínek a jeho man-
želka Anna. Jejich životní příklad
mi na rozcestí jedné životní etapy
otevřel oči a ukázal cestu kudy
mám jít dál v uskutečňování upřím-

ného křesťanského života a v napl-
ňování evangelní víry. 
Vždycky jsem si evangelíky před-
stavoval jako soudržné společenství
lidí stejné mysli, setkávající se ko-
lem stolu nad četbou Písma a rozjí-
mající o tom, jak přijaté dobré plody
Božího slova rozdávat dál dalším
lidem. Přesně tak jsem to viděl a
zakoušel ve společenství faráře Jana
Jelínka a jeho manželky Anny. 
Nicméně nyní po deseti letech ak-
tivní práce a služby v konkrétních
sborech naší církve musím, a to vel-
mi nerad, vyslovit určité zklamání.
Ptám se, kam se poděl živý zájem o
společné aktivity ve sboru a zájem
budovat sbor jako společenství a
jako rodinu, která je otevřená kaž-
dému? Každý, kdo přijde, je bez
předsudků přijímán, potom se rád

vrací a má se kam vracet. Církev –
ekklésia – v menším měřítku sbor,
je přece a má být tím místem a ča-
sem, v němž se realizuje dost zásad-
ní díl našeho křesťanského života.
Je místem, v němž se zvláštním způ-
sobem odráží víra formující naše
životy a naši práci. Má být setkáním
lidí, nikoliv jen schůzkou stejně
smýšlejících a jednajících, nýbrž
shromážděním lidí jedné víry v do-
mě, do něhož Bůh – Pán Ježíš je jimi
svobodně zván, aby jednal upro-
střed nich a v nich samých. 
K víře patří společenství. Tato sku-
tečnost je dodnes podstatným prv-
kem ekumenického pohledu církve
na církev a je zároveň úhelným ka-
menem ekleziologie jako takové.
Sbory – shromáždění, žijí a existují

k víře patří společenství

Dokončení na str. 2

Všimněte si, jak se někteří lidé touží ukazovat z hlediska své dobro-
ty a laskavosti. Je to jistě pochopitelné. Jakmile získá člověk určitý
společenský status, tak zpravidla chce být ostatními vnímán kladně.
A dnešní svět přímo kypí možnostmi sebeprezentace a to nejen díky
elektronickým médiím. Vždyť stačí mít ten správný názor, který je
zdánlivým důkazem vlastních morálních kvalit. Jinými slovy platí
ono trochu falešné: „Řekni mi, co si myslíš, a já ti povím, jaký jsi.“
A přitom Pán jasně říká, že ne podle slov, ale podle skutků budeme
souzeni. Není snad lepší ten, který nám nejprve vynadá, ale nakonec
pomůže, než ten, co nás s úsměvem na tváři odmítne? Někdo možná
stráví 3 hodiny denně u stále se opakujících televizních zpráv a ná-
sledně celým svým srdcem hoří pro záchranu oceánů, tučňáků či hla-
dových dětí v Somálsku. Ale když si nevšimne, že soused strádá a
potřebuje jeho konkrétní osobní pomoc, má to cenu?
Asi teď mnozí namítnou, že řešit takové malichernosti jako že Hon-
zík od naproti nemá pořádné tenisky nebo že stará paní od vedle už
si nedonese nákup je naprosto zbytečné, protože aktuální problémy
světa, jako je globální oteplování, migrace či války jsou daleko důle-
žitější. Za to je přece třeba bojovat!
Dříve jsem kroutil hlavou nad skutkařením skautů. Říkal jsem si,
proč jim tak záleží na tom, aby každý den udělali dobrý skutek, tím
si přece spasení nezaslouží. Až později mi došlo, že jde hlavně o
změnu myšlení. Bohu se sice zavděčit nelze, ale vykonat mnoho dob-
rého, to lze.
Osobně pomoc bližnímu nevyhledávám, i když znám takové lidi, kte-
ří se o to snaží. Mám takovou zkušenost, že příležitost pomáhat dru-
hým přijde sama. A když ne, snažím se alespoň chovat zodpovědně.
Například náš kluk prošoupe každou chvíli nějaké ty kalhoty. Je mi
jich líto vyhodit a tak je donesu švadleně spravit. Jsou pak správňác-
ky ozáplatované a přesto, že oprava stála zhruba půlku, co nové, mám
z toho velkou radost. Někdo místní měl práci a k tomu jsem ještě
ušetřil novým kalhotám dlouhou cestu z Číny, nějaký ten materiál 
i odpad. A přitom je to jen maličkost.
Nedávno jsem měl možnost zhlédnout výstavu o Olze Havlové. Zauja-
lo mne, že měla relativně těžký život. Prý byla skladnicí, prodavač-
kou. A když dostala od Boha příležitost, tak konala. Třeba její Výbor
dobré vůle věnoval nějakému ústavu koně. Není to moc, ale je to svým
způsobem úžasné.
Nakonec možná dojdeme k poznání jak moc důležité je naše každo-
denní přemýšlení i konání. Respektive jak důležité jsou naprosto oby-
čejné a zanedbatelné detaily. Nemusíme v životě toho vykonat moc, ale
právě ty naše drobnosti mohou pomáhat měnit svět k lepšímu.

Ivo Kraus

Jak myslíme?

Před 30 lety v době pádu totality se zdálo, že je národ jednotný. Dnes, o tři dekády později, o tom mnozí pochybují. Organizátoři
Modlitby za domov, tradiční akce pořádané Ekumenickou radou církví, proto za hlavní téma letošního ročníku zvolili heslo
„Patříme k sobě!“ Chtějí na základě společného duchovního dědictví připomenout, že je mnoho toho, co nás spojuje. Modlitba za
domov se tradičně koná na státní svátek vzniku první československé republiky 28. října. Obrací se nejen na věřící publikum, ale
na všechny, kterým jsou vlastní nějaké duchovní hodnoty. Církve Ekumenické rady církví každý rok spojují své síly k tomu, aby
důstojně a s vděčností připomněly vznik našeho prvního samostatného státu, jeho složitou historii a před třemi desetiletími znovu
nabytou svobodu. Společně se schází, aby se pomodlily za požehnání a ochranu pro naši zemi. Součástí akce je bohatý duchovní
a kulturní doprovodný program, vyvrcholením je přímý přenos České televize. Místem konání se letos stal evangelický a někdej-
ší utrakvistický kostel u Klimenta v Praze v Klimentské ulici. Hlavní program – sama Modlitba za domov v přímém přenosu
České televize – začíná v 15 hodin. Hlavními hudebními hosty letošního ročníku Modlitby za domov budou Eva Henychová,
Roman Dostál a Slávek Klecandr, kteří modlitbu doprovodí svými písněmi a večer vystoupí na samostatném koncertu. Mezi
odborné pozvané hosty patří Pavel Hošek, Jeroným Klimeš nebo Pavel Vimr. Na programu se bude podílet také umělecká skupi-
na Nocturno, která představí svou audiovizuální intervenci – modlitbu beze slov s prvky moderního tance i videomap-
pingu.Součástí modlitby za domov je také výtvarná soutěž pro děti a mládež. Prostřednictvím výtvarných prací a letos poprvé 
i prostřednictvím krátkého videa mohou účastníci soutěže po svém zpracovat heslo letošního ročníku: „Patříme k sobě!“ Bližší
informace o Modlitbě za domov naleznete na webových stránkách www.modlitbazadomov.cz.

Petr Jan Vinš, generální sekretář Ekumenické rady církví

AkTuAliTA: ModliTbA zA doMov 2019 u kliMENTA

Nepotřebujeme mravnosti a náboženství abstraktně, 
v soustavách a v knihách, ale v životě, v hospodaření a
v politice. Etika není pro psací stůl, náboženství není
pro kostel.

Tomáš Garrigue Masaryk
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z církví doma i ve světě
STAvbA rEPliky koSTElA v GuTEch SE kvůli hASiČůM odkládá
Moravskoslezští hasiči zamítli navrhované protipožární zabezpečení chys-
tané repliky kostela v Třinci-Gutech. Považují ho za nedostatečné. ČTK to
řekl jejich mluvčí Petr Kůdela. Zahájení stavby repliky dřevěného kostela,
který v srpnu 2017 zničil úmyslně založený požár, se tak odsouvá na neur-
čito. "Vydali jsme zamítavé stanovisko k požárně-bezpečnostnímu řešení.
Stavba by byla nedostatečně ochráněna," uvedl Kůdela. Hasiči třeba chtěli,
aby elektronická požární signalizace mířila přímo na stůl dispečerů integro-
vaného záchranného systému. Podle plánu má vést k soukromé firmě.
"Problémem by bylo prodlení, které by nastalo, než by se informace dostala
až k nám," řekl Kůdela s tím, že zdržení hasiči odhadují na desítky vteřin až
několik minut.
Projekt připravuje biskupství Ostravsko-opavské diecéze. Vedoucí staveb-
ního odboru diecéze Václav Kotásek informaci o zamítnutí projektu dostal
zatím jen ústně. "Ještě nemáme písemné stanovisko. Vím, že připomínek
bylo více. Nevím ale, o co přesně šlo. Až připomínky vyhodnotíme, vydá-
me stanovisko," řekl Kotásek ČTK.
Stavba měla začít loni na podzim. Příprava se ale zdržela. Třeba jednání 
s památkáři trvalo déle, než investor předpokládal. Bylo nutné najít kom-
promis mezi představami stran. Nový termín se odhadoval na letošní léto.
Zamítavým postojem hasičů se zahájení stavby odkládá.
Pro výstavbu je kromě projektu připraveno vše. Pokáceno bylo 450 metrů
krychlových kulatiny. Vybraná firma už dřevo na stavbu odkornila, upra-
vila na potřebné profily a uložila pro další použití. Dřevo bylo většinou ote-
sáno či jinak upraveno. Současně se těžilo smrkové dřevo pro výrobu šin-
delové krytiny. Na výrobu šindelů se spotřebuje na 150 metrů krychlových
dřeva. Kostel ze 16. století shořel v noci na 2. srpna 2017. Oheň způsobil
škodu kolem 20 milionů korun. Krajský soud Ostrava poslal za zapálení
vzácného kostela tři osmnáctileté mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka
do vězení na 3,5 roku, osm a devět let. Nejvyšší trest dostal hoch, který akci
vymyslel. Nejnižší trest dostal chlapec, který budovu zapálil. V době činu
ještě nebyl plnoletý. Osmiletý trest dostal odsouzený, který všechny na
místo přivezl.

podle ČTK

rušTí kNěží boJuJí ProTi AlkoholiSMu
liTíM SvěcENé vody z lETAdlA
V boji proti alkoholismu sáhli ruští pravoslavní kněží po nezvyklé metodě.
U příležitosti takzvaného Dne střízlivosti vylili na město Tver z malého leta-
dla 70 litrů svěcené vody. S odvoláním na ruská média o tom informovala
agentura DPA. Tverský metropolita Savva spolu s otcem Alexandrem vylé-
vali vodu ze zlatého kalichu otevřeným otvorem v letounu, který kroužil
nad městem ve výšce 300 metrů. Obyvatelům Tveru má toto snažení pomo-
ci vystřízlivět a už nikdy nesáhnout po lahvi, sdělili novinářům po přistání.
Akci provádějí už od roku 2006 a doufají, že přinese úspěch.
Skeptiky se odradit nenechali. "Čemu se smějete? Tomu, že se snažíme po-
moci lidem zbavit se nemoci? Tomu, že hlásáme, aby lidé přestali konzu-
movat alkohol a drogy a neoddávali se smilstvu? To je směšné?" odpověděl
otec Alexandr přítomným, kteří dali najevo pochybnosti, zda má jejich úsilí
nějaký smysl. V mnoha ruských městech se každý rok 11. září slaví z popu-
du církve takzvaný Den střízlivosti, který má obyvatelstvo upozornit na
nebezpečí konzumace alkoholu. V Rusku umírají každoročně tisíce lidí 
v důsledku nadměrného pití alkoholu. Podle oficiálních statistik je alkoho-
lismus v Rusku čím dál častější příčinou úmrtí. Letos už zemřelo 4300 lidí,
což je o 17 procent více než v loňském roce.
Podle serveru Info24 nebyla akce v Tveru první, kdy se v Rusku lila ze
vzduchu svěcená voda. K neortodoxnímu postupu přistoupil v Altajském
kraji na Sibiři také kněz, který z vrtulníku kropil tamní tajgu ve snaze uchrá-
nit ji od hrozících požárů.

www.christnet.eu

Po JEhoviSTEch JSou NA řAdě EvANGElikálové? bAPTiSTůM
zAkázAli PoužívAT vlASTNí ProSTory
Několik církví v Rusku ztratilo některá svá místa k nedělnímu setkávání
kvůli „složité, někdy protichůdné a často nekonzistentně aplikované legis-
lativě,“ informovala zpravodajská služba Forum 18. Místní úřady dále ne-
povolují výstavbu nových sborů. Důvodem je změna plánovacích předpisů
nebo odebrání povolení ke stavbě. „Problémy mohou nastat v každé fázi, od
koupě pozemku přes zajištění územního povolení, až po získání dostateč-
ného množství peněz na dokončení stavby před vypršením platnosti povo-
lení,“ uvádí Forum 18. Podle Vladimíra Ozolina, právníka moskevského
slovanského střediska pro právo a spravedlnost, tím hlavním důvodem jsou
„předsudky úřadů vůči protestantům.“ „Protestanté často nemohou získat
povolení stavět kostely. Proto jsou věřící nuceni vykonávat bohoslužby 
v obytných budovách,“ dodal.
Náboženské skupiny nejsou právnickými osobami, takže nemohou kupo-
vat nebo pronajímat nemovitosti, ani je nechat legálně na sebe převést. Musí
se spoléhat na své členy, aby nabídli prostory pro bohoslužby. Až 90 % míst,
kde protestanté slaví bohoslužby, je oficiálně evidováno jako rezidenční
nemovitost.
Baptistický sbor na okraji Novorossijsku na jihu Ruska, byl nucen mít boho-
služby na dvoře a na ulici poté, co jim místní úřady zakázaly používat jejich
vlastní prostory.
Úředníci zapečetili dveře dne 7. července 2019. Zákaz je „zjevným poruše-
ním zákona o náboženství a ústavy […] žádný z místních úřadů se nás ani
nepokusil kontaktovat, abychom nějak tento problém prodiskutovali a našli
řešení“, řekl správce místního sboru Jevgenij Kokora.
Kokora také poznamenal, že úřady daly příkaz k demolici letničního sboru
a zakázaly používat tuto budovu ke shromažďování.

www.krestandnes.cz

tam, kde se zvěstuje evangelium.
Společenství žije skutečně tam, kde
se, řečeno s naším evangelickým
teologem J. B. Součkem, „živé slovo
Boží obrací k člověku, ke skutečnému
celému člověku a říká mu v moci a živé
autoritě vždycky určité věci“. 
Dnes jako by se znovu stávala vzác-
nými setkávání a sdílení ve víře ve
skupinkách, v úzkém, důvěrném 
a osobním společenství a zároveň 
v otevřeném společenství radosti a
účinné lásky vůči svému okolí.
Takové společné sborové platfor-
my, které sjednocují církve a komu-
nitu, zůstávají výchozím místem
sdílení se ve víře i oslavě Pána. 
Nejednou jsem se setkal s chápáním
této podoby společenství jako něče-
ho, co si nejraději nechceme nechat
někým nebo něčím narušovat, ve
smyslu, že jsou tu nějaké tradice,
nějaké zvyklosti nebo ten nám
dobře známý přístup, co by tomu
řekli lidi (z okolí, z jiného sboru, ze
sesterské církve). Naopak se tu ke
slovu hlásí poměrně agilně pochy-
bovačné postoje a černobílé pohle-
dy na svět a lidi. Svůj díl si tu sebe-
re také strach z neznámého a exi-
stenční obavy, hlavně finanční. 
Někdy bych to přirovnal téměř ke
pštrosí politice. Církev a stejně tak
každý konkrétní křesťanský sbor,
který je její nedílnou součástí, má
být ale shromážděním věřících lidí

– společenstvím milujících. Jistě je a
má být společenstvím lidí víry
smýšlejících a žijících podle biblic-
kých doporučení a pravd. V Bibli
najdeme několik obrazů, které ono
společenství lidí představují. Jsou
to například: Boží lid (1 K 6), Boží
chrám (1 K 3), Kristovo tělo (1 K
12), nevěsta Kristova (Zj 18), vinný
kmen a ratolesti (J 15), Boží rodina
a mnoho dalších. 
Každé společenství sboru by mělo
být společenstvím rodinným a spo-
lečenstvím znovuzrozených lidí.
Má jít o společenství Kristovo, spo-
lečenství žijící podle evangelia, spo-
lečenství uctívající Boha, společen-
ství zvěstující, společenství modlit-
by, společenství spasených lidí,
společenství živé víry a společen-
ství putující v čase. 
V tomto ohledu nemá církev sku-
tečných hranic, nepatří jen někomu
nebo jenom nám. Vždycky jsem si
byl vědom tvrdého údělu evangelí-
ků v dějinách, ale nikdy jsem si ne-
myslel, že by samotní evangelíci
byli tvrdí. Přesto jsem se setkal 
s jakousi tvrdostí, a to dokonce 
v podobě lidské obhroublosti a ně-
kdy až s buranstvím. Ve slovníku
synonym ke slovu tvrdý najdeme
tato „podobná“ slova: těžký, tupý,
silný, krutý, nepoddajný, přísný,
tuhý, nekompromisní, vážný, rigo-
rózní, odměřený a bezcitný. Když
jsem si to přečetl nebylo mi v kon-

textu toho, že evangelík je tvrdý,
tvrdý jako beran, moc do smíchu. 
Evangelík by měl být člověkem Pís-
ma, který je vírou v Krista silný a
pevný a který by měl být podle pří-
kladu Krista také něžný. Nad tvr-
dostí by měla stát něha! Pán přece
každého z nás miluje něžně. On
umí pohladit – v tom spočívá Boží
láskyplnost. Nemiluje nás slovy.
Přistupuje k nám a s něhou nám
dává svou lásku. V tom se mu má-
me podobat nejvíce. Plný lásky se 
k nám přibližuje a dává nám ji
všechnu i v těch nejmenších věcech.
V tom se ukazuje síla Boží lásky. To
je síla, kterou máme mít i my pro
sebe a pro druhé. 
Cítíme-li se silnými nebo tvrdými,
nikdy nezakusíme Pánovu něhu
ani Pánovo pohlazení. Když mluví
Ježíš sám o sobě, říká: „Jsem tichý a
pokorný srdcem.“ Také on, Boží Syn,
se snižuje, aby přijal Otcovu lásku.
Pokora a mírnost tvoří jakýsi rámec
křesťanského života. Křesťan si
vždycky počíná takto, tedy pokor-
ně a mírně, ne příkře a ne tvrdošíj-
ně. My můžeme chválit Boha, pro-
tože mne, hříšníka, spasil on. 
On nás vždycky očekává. Taková je
Pánova něha, pokora, mírnost a
taková by měla být i naše. J. A. Ko-
menský napsal: „Vše na tomto světě
se dá napravit jen jemným teplem
lásky, poněvadž jinak je to nemožno.“

Dušan Ehmig

k víře patří společenství
Dokončení ze str. 1

Urozený a bohatý kníže, kterému patřila i nádherná
vinice, přijal do služby vinaře Josefa. Hned na počát-
ku mu řekl:
„Josefe, máš ta nejlepší doporučení, jaká může mladý
člověk tvé profese získat. Nemívám ve zvyku spolé-
hat se na příliš mladé služebníky, ale v tvém případě
chci udělat výjimku. Starej se o mou vzácnou vinici a
já se dobře postarám o tebe i o tvou rodinu.“
Práce šla Josefovi dobře od ruky, měl i skvělý tým
dělníků, které mohl na vinici zaměstnávat. Na pod-
zim sklidili veliké množství hroznů, z nichž měl
kníže velký užitek. Josef dostal přidáno a dělníky
také překvapila nečekaně velká odměna.
Byl podzim vinice se připravovala k odpočinku.
Kníže přišel na návštěvu k Josefovi, jednak se s ním
rád vídal a jednak věděl, že tak dobré víno, jaké letos
uzrálo, určitě přijde k chuti.
Když si řádně po chlapsku popovídali a osvěžili se
znamenitou svačinou a mladým Martinským vínem,
dostal kníže nápad:
„Pojď, Josefe, na vinici, od léta jsem ji neviděl. Rád
bych se podíval i na ten fíkovník, který mi jde tak tro-
chu na nervy, protože nerodí. Jsi vinař a víš, že na
vinici tenhle strom nemá co dělat. A vůbec, rád se vi-
nicí procházím, tak pojďme!“
Oba muži prošli vinici křížem krážem, tam i zpátky.
Kníže byl spokojen, ovšem až na ten fíkovník. Vyčetl
Josefovi, že ho tam stále nechává, ačkoliv ani letos,
stejně jako už po několik let, neurodil ani jeden fík.
„Víš, pane,“ osmělil se Josef,“ mně je toho stromu tak
nějak líto. Podívej se na něj – už je podzim, ale on
pořád vypadá, že se mu nechce umřít. Je pěkně urost-
lý, má bohatou korunu. Dejme mu ještě šanci. Já ho
pěkně okopal, prohnojil jsem mu půdu a pořádně
jsem ho na zimu prolil vodou, aby měl do jara záso-
bu vláhy. Dal jsem si s ním dost práce, stejně jako 
s vinnými keříky.“

Pán se trochu naježil: „Josefe, myslíš si, jak jsi chytrý,
ale to, co jsi pro fíkovník udělal, dělal již ten sadař
před tebou každý podzim. A fíkovník jako by si z nás
dělal legraci. Jen tady překáží a štve mě.“
„Pane, buď trpělivý. Někomu prostě trvá dlouho, než
se ti naučí sloužit, protože není tak rychlý jako někdo
druhý. Se stromy je to podobné, některým trvá déle
než jsou schopné rodit ovoce a být ti k užitku. Dej mu
ještě aspoň rok.“
„Dobrá tedy, když se tak přimlouváš. Snad víš, co
děláš. Nemůžeme si dovolit mít v našem hospodář-
ství nějaké plané stromy nebo neužitečný plevel.
Kam by pak takové hospodaření vedlo?“
Příští rok byl velmi nepříznivý. Na jaře málo pršelo a
v létě panovala nebývalá vedra. K tomu ještě přilétli
špačci a než se kdo nadál, zničili celou úrodu třešní a
také spořádali většinu mladých hroznů. Než lidé roz-
prostřeli ochranné sítě a stanovili hlídky na vinicích,
bylo už na záchranu pozdě.
Josef a jeho pán  obhlíželi na sklonku léta, co na vini-
ci zbylo. Pán věděl, že Josefovi nelze nic vyčíst, ale 
i tak měl moc špatnou náladu. A ke všemu – všiml si
náhle fíkovníku, který natřásal své velké listí takřka
uprostřed vinice. Tenhle pohled knížeti dodal. Vzte-
ky zrudl ve tváři, celý se zpotil a třásl vzteky, až se
Josef lekl, že jeho pán omdlí. Co mu síly stačily pod-
píral knížete a takřka ho dovlekl pod fíkovník na
novou pohodlnou lavičku. Tam svého pána položil,
omyl mu obličej vodou a za chvíli už zase bylo dobře.
Kníže se posadil a pohlédl skrz listí na nebe. Mezi
listy se leskly nádherné fíky slibující lahodné občer-
stvení. Kníže cosi zašeptal směrem k obloze a pak se
podíval na Josefa.
„Ano, také se tu často modlívám,“ řekl Josef a oba se
na sebe usmáli. Oba totiž mnohé pochopili.

Delicie Nerková

Pohádka o trpělivém vinaři

Svoboda slova je pěkná věc; míň pěkné je, že přitom je - mimochodem ovšem - také
svoboda žvanění a drzostí.

* * *
Nemůže se o nás sice říkat, že náruživě uctíváme stát; ale přesto jsme fanatičtí eta-
tisti; všechno čekáme jen od státu, všechno mu ukládáme a div se nedomáháme toho,
aby nás přišel podrbat soudní sluha, kousne-li nás blecha. Jeden z našich národních
rysů je silná nechuť k úřadům, ale stejně výrazným rysem naší národní povahy je
mystická důvěra, že úřady se mají o všechno postarat a mají k tomu plno prostředků. 

karel Čapek (1925)
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Čeština ve slovech Ovoce Ducha ne-
rozlišuje, zda se jedná o „ovoc“ nebo
ovoce. Prostě se jedná o všechno, o
celek. Hruška je ovoce, ať se jedná o
jednu nebo deset. Konkrétně řečeno,
nelze říci, že jsem následovník Kris-
ta, ukazuje se u mě sebeovládání,
tichost, ale nenávidím svého bližní-
ho. Mám hrušky a jablko, ale nikoli
švestku. Zde od nás Pán Bůh skrze
svoje slovo očekává, že budeme mít
všechny uvedené plody, které, jak
bylo řečeno, se netýkají dovedností,
ale toho, kdo jsme, tedy charakteru.
Oněch devět vlastností postihuje
celý charakter a ten buď máme nebo
nemáme.
Když se podíváme na výčet ovoce
Ducha, pak se to ještě lépe vyjímá na
pozadí, že se jedná o protiklad toho,
co je přirozené. Je zde výčet hříchů,
které se dají shrnout do kategorií se-
xuální hříchy, okultismus, jiná nábo-
ženství, hříchy jazyka, nejednota -
hříchy ve společenství a nesebeovlá-
dání se. Tyto oblasti jdou jakoby sa-
my, protože taková je naše přiroze-
nost. Nikdo mě neučil pomlouvat,
přejídat se, hledat oporu jinde, než u
Pána Boha, to jde samo – u každého
se jedná o něco jiného, ale přirozené
sklony k hříchu zde prostě jsou a my
se je nemusíme učit. Navíc je psáno,
že přirozené sklony směřují proti
Duchu svatému. Tedy existuje zde
určitý boj. Jenže Boží slovo píše o
opaku – ovoci Ducha. Nyní nás asi
nepadne, že pokud se to první učit
nemusíme, pak to druhé se učit mu-
síme. Problém je v tom, že ovoce ne-
vyrobíme. Lásku, pokoj, radost si
nenaordinujeme. Můžeme si říci, že
od zítra budu mít pokoj, budu se na
svět dívat pozitivně, ale toto moc
nefunguje. Jak jinak ale způsobit,
aby se u mne projevovalo ovoce
Ducha? Je zde podobný princip,
jako u ovoce – tedy nevyrobíme ho,
ale pokud mu připravíme dobré pod-
mínky, poroste a projeví se v plné
kráse. Otázka je, co je ono pomyslné
hnojivo, půda, v které lze pěstovat
ovoce Ducha?
Vlastnosti, které jsou zde popsány,
jsou vlastně vedlejším produktem.
Čeho? Posvěceného života, života v
Boží blízkosti. Navíc jsou to produk-
ty Ducha svatého, nikoli křesťana.
Zde nevymyslíme nic nového, ovoce
se při nás projeví v prostředí modlit-
by, společenství, svědectví, následo-
vání Krista – toto vše umožňuje
Duch svatý, aby v nás působil a pra-
coval. To je onou půdou, která dá
ovoci vzrůst a která dodává živiny.
Pokud nejsme zakořeněni do této
půdy, nakonec vždy sklouzneme 
k tomu, co je nám přirozené a třeba
budeme prožívat cosi jako pokoj, ale
nebude to pokoj Boží. Anebo jej pro-
žívat budeme, ale jen tehdy, když se
nám bude dařit, jenže v tom není nic
specifického, mimořádného.
Ovoce dorůstá nejen ve specifických
podmínkách, ale i pomalu. Nikdo
neviděl růst jablko, ale vidíme, jak se
zvětšuje. Ale nikoli před očima. 
I v duchovním životě neexistují
zkratky. Prostě to nefunguje tak, že
se změníme po jedné konferenci, po
dlouhém půstu, po jednom kázání,
mocné chvále atd. Nedávno jsem

vezl jednoho člověka na detox do
Bohnic. Doktor ho nevzal. Proč?
Protože se podíval do papírů a řekl,
že už zde byl a podepsal reverz.
Okomentoval to takto. Lidé sem při-
jdou, chtějí pomoc a my jim v první
fázi pomůžeme. Předpokládám, že
skrze jakési léky. Jenže když se jim
uleví, odejdou. Chtějí rychlou zkrat-
ku, rychlé řešení a to nejde. Jistě,
věci, jak půst, modlitby, chvály a
mnohé další jsou pro křesťanský ži-
vot důležité, patří k němu, přináší
požehnání, ale jedná se jen o postup-
né kroky. Potřebujeme žít s Božím
slovem, ve společenství, sloužit atd.
Někdy slyším prosbu o nějakou
rychlou radu, o nějakou duchovní
pilulku, o nějaké anestetikum, bru-
fen. Jenže v duchovním životě toto
nefunguje. Růst a proměna charak-
teru je proces, na kterém je třeba do-
držovat jisté zákonitosti. Abych se
změnil, musím z myšlenek udělat či-
ny, z činů udělat zvyk a až zvyk má
vliv na to, jaký mám charakter.
Ovoce je často pod listím a je třeba je
rozhrnout a ovoce trochu hledat,
není hned vidět. Ovoce Ducha, tedy
to, kdo jsme, se často pozná až 
v určitých specifických situacích, kte-
ré jsou nesnadné, často je to upro-
střed utrpení. Neobdivujeme něko-
ho, kdo miluje nebo má rád někoho,
kdo je mu příjemný. Nadpřirozené
je, když milujeme i své nepřátele.
Prožívat pokoj, když jsem zdravý 
a mám práci je normální. Jenže když
o zdraví přicházím, když se mi ne-
daří… Sebeovládat se ohledně ciga-
ret není nic mimořádného pro neku-
řáka, ale pro kuřáka to může být
něco nadpřirozeného a toto platí i o
jiných závislostech. Jde o to, že až
když nás život zmáčkne, ukazuje se,
kdo jsme a co v nás působí Bůh,
skrze svého Ducha.
1. Když nebeský duši mou proniká mír,
ať hrozí mi svět ze všech stran, mé srdce
už nestrhne bouřlivý vír, bezpečnou kot-
vou mou můj je Pán. Šťasten jsem 
v Bohu svém, šťasten jsem, šťasten jsem
v Bohu svém.
2. Teď, duše má, prozpěvuj na jeho čest,
buď celý můj život mu dán! Vždyť nej-
vyšší vděčnosti on hoden jest: předobrý
přítel můj, Kristus Pán! Šťasten jsem 
v Bohu svém, šťasten jsem, šťasten jsem
v Bohu svém.
Pokoj: Tato píseň (v originále It Is
Well With My Soul,)  jejíž slova slo-
žil Horatio G. Spafford, je stará přes
140 let, přesto pro svou nesmírnou
hloubku nikdy nezestárne. Váže se 
k ní pozoruhodná historie. Horatio
G. Spafford vedl úspěšný a naplně-
ný život. Měl dobře zavedenou ad-
vokátní praxi, rodinu se čtyřmi dce-
rami, byl zároveň aktivní ve své
církvi. V roce 1871 však v Chicagu
vypukl obrovský požár a Spaffor-
dovi, kteří investovali většinu peněz
do nemovitostí, mávnutím proutku
o všechno přišli.
Aby se jako rodina ze ztráty majetku
rychleji vzpamatovali, poslal pan
Spafford manželku a děti lodí do
Anglie. Sám musel ještě něco v Chi-
cagu zařídit. Manželka a 4 dcery
měly svou přítomností podpořit mi-
sijní práci rodinného přítele známé-
ho evangelisty D. L. Moodyho. Jejich

loď Ville du Havre však nedaleko
britských břehů ztroskotala a jako
jedna z mála se jako zázrakem
zachránila jen paní Spaffordová.
Všechny dcery, z nichž nejstarší by-
lo 11 let, utonuly. Pan Spafford se
ihned nalodil na další loď, aby přijel
za truchlící manželkou. Když se blí-
žil k místu ztroskotání, Pán Bůh jej
hluboce oslovil a naplnil zvláštním
pokojem. Když pak za svými drahý-
mi přáteli přijel sám evangelista
Moody, nalezl je sice v slzách, ale 
v hluboké pevné víře schopné vy-
znat: „Mé duši je dobře“ (It Is Well
With My Soul). Tato známá píseň
vznikla jako odpověď na tragické
události, když člověk přes všechny
osobní bolesti nepřestane Pánu
Bohu důvěřovat. Horatio Spafford
podobně jako biblický Job dokázal
ve své písni vyznat: „Hospodin dal,
Hospodin vzal. Buď požehnáno jméno
Hospodinovo!“ (Jb 1,21)
Kdyby tuto píseň složil někdo poté,
co se vrací z hezké dovolené, pak
bychom to celkem pochopili, bylo
by to přirozené. Za těchto okolností
ale vidíme, že se jedná o cosi nadpři-
rozeného, o pokoj, který je jedním 
z ovoce Ducha. Nemusí se ale jednat
vždy o takto vyhrocené a nároč-
né situace. Mnohem častěji jsme
konfrontováni se zcela běžnými
kompromisy, situacemi, kde je složi-
té obstát.
Text pokračuje: Ti, kteří náležejí Kris-
tu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými
vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím
Duchem, dejme se Duchem také řídit.
Zde jsou dva pokyny. První je ukři-
žovat, tedy něco zastavit, umrtvit,
znemožnit, druhý je oživit, nechat se
řídit. Jde o to, že naše přirozenost
směřující proti působení Ducha je
někdy silná.
Jeden člověk pil. Sotva v neděli vyšel
z kostela, už ho nohy táhly do ved-
lejší hospody. Zpovědník mu pora-
dil: "Příští neděli se před hospodou
zastavíte, zamyslíte se a řeknete si:
Jsem svobodný člověk, mohl bych jít
na pivo, anebo nemusím. Otočím se
a půjdu svou cestou." Příští neděli to
dotyčný zkusil. Před hospodou se
zastavil a řekl si: "Jsem svobodný
člověk." Obrátil se a udělal první
krok, druhý, třetí krok směrem od
hospody. Pak se zastavil, setřel si pot
z čela a řekl si: "To je mé první vítěz-
ství v životě, to se musí oslavit…"
Tento vtip ukazuje na to, když se
umrtvování nedaří. Ukazuje na to,
co je napsáno v textu, že děláme vě-
ci, které neprosto nechceme. Které se
nám nelíbí, ale stejně do nich padá-
me. Ukřižovat svoje vášně a sklony
znamená být na sebe i ošklivý.
Nepovolit klíčícím touhám, vyhýbat
se věcem, o kterých vím, že jsou pro
můj život nedobré. A – jsem alkoho-
lik – i když ale už 10 let nepiji, stejně
jsem alkoholik. I když teď momen-
tálně nemám problém. Možná jste
pornoholik – i když teď nemáte pro-
blém. Možná jídlo-holik, facebook-
holik, nevím co. Jenže cílem tohoto
vyznání není jen to, že jsem „holik“,
tedy závislý, ale, a to především, že
svůj hřích nenávidím, nesnáším, že
se s ním chci rozejít, že si jsem vě-
dom jeho nebezpečí a že chci dát

ovoce ducha
Docela chápu toho komunistu, který podle Ivo Krause (ET-KJ 25/2019) „v
rozčílení z poškození sochy sovětského maršála na internetu požadoval
odstranění všech křížků, protože ve jménu Krista bylo spácháno mnoho
zla“. Logičtěji by sice znělo, kdyby tento požadavek vznesl až potom, co
starosta Prahy 6 začal usilovat o odstranění Koněvovy sochy ze stávající-
ho veřejného prostoru, ale třeba tu bratr Kraus udělal nějakou zpravodaj-
skou zkratku. Taková reciprocita má nepochybně logiku. Všechny krucifi-
xy, boží muka a podobné křesťanské symboly neodkazují pouze ke kon-
krétním historickým dějům, ale jsou rovněž výrazem určité ideologie.
Sochy mistra Jana Husa neodkazují jen k jeho osobnímu zápasu, ale
naznačují i rámcový způsob nazírání na české dějiny. A abychom byli eku-
menicky vyvážení, tak totéž co o Husovi platí i o nespočtu zpodobnění
postavy Jana Nepomuckého.
Socha maršála Koněva má v sobě také tyto dva rozměry. Tento vojevůdce
zosobňuje boj proti německému, ale potažmo vlastně jakémukoli nacismu.
Tak jako za Žižkovou sochou na Vítkově vidím všechny dávné Boží bojov-
níky, za Koněvovou vidím ty, kteří na svém tažení od Stalingradu přes
Berlín až do Prahy, osvobozovali Evropu. A přitom umírali. Bez milionů
padlých sovětských vojáků by se Druhá světová válka vyvíjela docela
jinak. A třeba by i skončila někde úplně jinde. Koněvova osoba samozřej-
mě nemohla uniknout propagandistickému využití. Každá společnost, ať
stát nebo církev, poukazuje na své výjimečné jedince a snaží se jejich auto-
ritou „posvětit“ své zájmy a své směřování. Konkurence se pak snaží tyto
postavy problematizovat. V naší zemi, kde před třiceti lety jednu ideologii
vystřídala jiná, je tento konkurenční boj nepřehlédnutelný.
Jako evangelík mám obrazoborecké sklony. Domnívám se však, že klíčem
pro to, co zbořit a co nechat, by měl být poměr dobrého a špatného, které
je s danou osobou či symbolem spojeno. V životě maršála Koněva to dobré
jednoznačně převažuje. Určitě nebyl dokonalý. Ale o kom z lidí to lze říci?
Ať si jeho socha na Náměstí interbrigády stojí v klidu dál. Narozdíl od vše-
lijakých křesťanských sošek ji tam nikdo nebude uctívat ani se jí klanět.
Náckové ji nejspíš nepřestanou polévat barvou a náprava způsobených
škod se bude muset hradit z veřejných prostředků. Tato vydání však musí
kulturní stát unést. Kam bychom se dostali, kdybychom takovým tlakům
ustupovali. To bychom tu brzy měli opět hnědo. Mne ta záříjová pomní-
ková kauza přiměla k tomu, že jsem se rozjel do Prahy a před zakrytým
Koněvovým pomníkem vzpomněl na ty, díky jejichž oběti žiji.

Emanuel Vejnar
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prostor, aby ve mně pracoval Duch
svatý, aby se u mne projevilo jeho
ovoce.
Jenže je zde i opak – nejen že máme
svoje sklony ukřižovat, ale i se ne-
chat řídit. Doslova přeloženo to zna-
mená, buďte v lajně, v řadě, přene-
seně v harmonii. Pokusím se to vy-
světlit na příkladu. Jeden můj přítel
se mě ptal, zda byl dobře označený
pražský maraton. Když jsem se ptal,
proč se ptá, pak mi odpověděl,
abych věděl, kudy mám běžet. Kdy-
bych nedoběhl na x tisícátém místě,
ale první, jistě by tato otázka dávala
smysl. Takto mi vlastně ani nevadi-
lo, jak moc byl maraton značený,
protože jsem se řídil těmi přede
mnou a těch bylo skutečně hodně. Ti
mě vedli, jenže neběželi za mě. Jen
udávali směr. Duch svatý dává
směr, vede, jenže se na jeho vedení
musíme nastavit. A to se děje skrze
křižování starého člověka, ale i skrze
žitý vztah s Bohem, skrze službu,
modlitbu atd. Toto ve mně najed-
nou způsobí ovoce, to že moje osob-
nost a charakter se začíná měnit. Že
méně myslím na sebe a více na to,
jak se to, co dělám, líbí Pánu Bohu.
Četl jsem, že vinná réva začne rodit

první hrozny, je třeba, aby ratolesti
sílily a nevysilovaly se dalšími pla-
nými výhony. Proto je třeba proře-
závat. Někdy máme strašně moc
snů a nápadů, co všechno chceme
dělat, stihnout, čeho dosáhnout.
Jenže někdy je Boží škola taková, že
je třeba, aby nás Pán Bůh prořezal.
Ví, že se jeho ratolest nesmí zbyteč-
ně vysilovat. Někdy proto říká na-
šim aktivitám ne. Někdy pocítíme,
že Pánovo „zůstávej ve mně" není
vůbec snadné.
Přestože vinná réva má velmi slabé
ratolesti a nízký kmen, její kořeny
dosahují až do dvaceti metrů pod
zem. Někdy nám Pán brání v našem
růstu „nahoru", ale nikdy nám ne-
bude bránit v našem růstu „dolů".
Proto máme naponut síly k Božímu
Slovu, k modlitbě a zapouštět koře-
ny ještě hlouběji.
„Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přija-
li jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na
něm postavte základy, pevně se držte
víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a
znovu vzdávejte díky." (Ko 2,6-7)
Nebo slovy dnešního kázání –
nesme ovoce Ducha. Čím hlubší bu-
dou kořeny, tím bude ovoce lepší.

David Novák

chci říci: žijte z moci božího ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské při-
rozenosti směřují proti duchu božímu, a boží duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co
dělat nechcete. dáte-li se však vést božím duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské svévole jsou zřejmé:
necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory,
rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci
dělají, nebudou mít podíl na království božím. ovoce božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, las-
kavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí kristu Ježíši,
ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi božím duchem, dejme se duchem také řídit.
Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému.

Galatským 5,16-26

Po troch desaťročiach už vieme, že demokraciu nestačí iba
mať. Potrebuje nás, náš záujem. bez neviditeľnej každo-
dennej ochrany našich hodnôt z nej nič nezostane. Ne-
môžeme dovoliť, aby nám ju znova zobrali. Práve preto, že
si ešte veľmi dobre pamätáme, aké to je, keď o demokra-
ciu prídeme.
Ľudia dnes majú pocit, že politici a demokracia pre nich
zlyhali a ich hlas ostáva nevypočutý. Práva menšín sú vní-
mané ako ohrozenie našich kľúčových hodnôt, slušnosť sa
považuje za slabosť. Národná hrdosť a patriotizmus sa bu-
dujú na nenávisti, izolácii a homofóbii. Populizmus sa pre-
zentuje ako spôsob, ako vyhovieť želaniu občanov.
Potrebujeme zodpovedné vlády so silnou legitimitou, za-
loženou na dôvere občanov, a politických vodcov, ktorí sa
zrieknu populizmu a udržia svoje egá pod kontrolou.

zuzana Čaputová, 22. září 2019 New york



Před třinácti lety mi předal štafe-
tu kurátorské služby v našem
sboru, kterou konal třicet let,
vzácný a obětavý bratr; stopy
jeho působení zůstávají zachová-
ny v hmatatelné podobě i ve
vzpomínkách mnohých, kdo se s
ním setkali. Na sklonku léta,krát-
ce po svých de-vadesátých dru-
hých narozeninách, 30. srpna
2019, bratr Miroslav Makovička
vydechl naposled. 
Při rozloučení s ním zazněla i
slova sestry emeritní farářky Dr.
Evy Melmukové, která ve zkratce,
ale výstižně připomínají jeho pů-
sobení mezi námi:
"Vážení pozůstalí a přátelé, bratři
a sestry, před čtyřmi lety jsem stá-
la na tomto místě u rakve mého
manžela Jiřího Melmuka, faráře
telčského sboru ČCE. Dnes stojím
na stejném místě u rakve jeho blíz-
kého dlouholetého spolupracovní-
ka, emeritního kurátora tohoto
sboru Miroslava Makovičky. Kaza-
tel a kurátor jsou v naší církvi zá-

kladní dvojicí, která pečuje o sbo-
rový život. 
Bratr Makovička sloužil sboru
obětavě a věrně i se svou manžel-
kou Boženou třicet let a i po ofici-
álním skončení této služby zůstá-
val se sborem spojen aktivní účas-
tí až do konce letošního jara. Ne-
chybí na žádné fotografii konfir-
mandů až do počátku tohoto sto-
letí, sbor zastupoval při mnoha
příležitostech.
Zvláštní pole působnosti znamena-
la ovšem práce ve Slavonicích, 
v našem sborovém domě, který spo-
lu s mým manželem a s mnoha dal-
šími bratřími a sestrami připravo-
val jako místo setkávání i nabrání
nových sil. O toto místo a jeho ná-
plň spolu se svou manželkou
nezištně, svědomitě a s láskou pe-
čoval. Při veškeré své službě vždyc-
ky dobře věděl o síle Božího zmoc-
nění, které člověku dává schopnost
překonávat různé zkoušky.
Tuto skutečnost mi připomíná
právě na tomto místě obraz, který

ve vzpomínce živě vidím před
očima. V r. 2001 se konala Konfe-
rence evropských protestantských
muzeí v oblasti našeho sboru a
celé velké mezinárodní společen-
ství bylo shromážděno k večeři
Páně. Bratr Makovička se měl
účastnit vysluhování, těsně před-
tím však utrpěl vážný úraz ruky.
Obavy těch, kteří o této situaci vě-
děli, se rozptýlily a změnily ve
vděčný úžas, když bratr kurátor
důstojně jednou zdravou neobvá-
zanou rukou konal svoji službu.
Byla to stejná síla, která ho prová-
zela, když jsme naposled seděli 
v polovině srpna - bratr Makovič-
ka s manželkou a já se synem, sou-
časným farářem telčského sboru -
v kuchyni jeho domova ve Slavo-
nicích a zpívali společně píseň: V
tvé síle Pane Bože můj všem bouřím
vzdoruji a mořem času v přístav tvůj
bezpečně dopluji. Do tohoto přísta-
vu provází našeho milého spolu-
bratra vděčná vzpomínka pamět-
níků z jeho telčského sboru."

Dana Kameníková

Dne 1. října 1949 vyhlásil tehdejší předseda Komunistické strany Číny
Mao Ce-tung v Pekingu Čínskou lidovou republiku. Této události před-
cházela několik desetiletí trvající občanská válka mezi více nacionalis-
tickým hnutím Kuomingtan a více levicovým komunistickým hnutím.
Po přerušení této války společným odbojem proti japonské agresi násle-
dovala porážka a zhroucení režimu Kuomingtanu v letech 1946 až 1949,
přičemž zbytky tohoto hnutí našly až dodnes útočiště na ostrově
Tchajwan.
Nebudu rekapitulovat sedmdesátiletou historii komunistické Číny, nej-
prve proto, že se v zákrutech čínské historie nevyznám a potom i proto,
že se o aktuální přístup k Číně vedou diskuse a střetávají protichůdné
přístupy. Pouze jsem přesvědčen o tom, že všechno, co se týká Číny je
nesmírně důležité proto, že se jedná o nejlidnatější zemi světa, která
udává přes 1,4 miliardy obyvatel (pro srovnání Indie 1,3 miliardy,
Evropa souhrnně 742 miliony obyvatel, USA 327 milionu obyvatel), že
Čína prodělává již několik desetiletí výrazný ekonomický růst a čínský
trh spotřebního zboží – od dámských vložek po vysoce rozvinutou elek-
troniku - se rychle stává největším trhem na světě.
Přístupy k Číně zmíním dva hlavní: ztělesněním prvního je obhajoba
lidských práv a zdůrazňování témat, která působí na čínskou reprezen-
taci jako červený hadr na býka. Takový byl přístup první generace po
naší sametové revoluci, kdy pravidelným hostem pana prezidenta
Václava Havla býval tibetský dalajláma, na Pražský hrad jezdil bohužel
již dnes nežijící čínský disident Harry Wu a z oken kanceláří poslanců
parlamentu vlály často vlajky nezáviského Tibetu. První generace čes-
kých porevolučních sinologů zdůrazňuje protiklady čínského utvrzení
režimu a evropského rozpadu vyjádřené sloganem: naši soudruzi jed-
nali, čínští stříleli.
Druhý přístup odstartoval v roce 2005 Jiří Paroubek, jehož vláda oživi-
la vztahy s komunistickou Čínou, a mohutného povzbuzení se těmto
vztahům dostalo pod záštitou dnešního pana prezidenta od roku 2014,
kdy skončila pravicová vláda Petra Nečase. Je pravda, že dnes mnozí
vyjadřují zklamání nad tím, že výše čínských investic nedosahuje
původních očekávání, ale to souvisí spíše s celkovou čínskou strategií,
v níž hrajeme okrajovou roli, než s nějakou zásadní krizí čínského reži-
mu.
Lidnatost a obrovité rozměry Číny znamenají rovněž to, že každá men-
šina, byť se v celku čínské společnosti zdá být okrajová, zahrnuje desít-
ky a možná nějakou tu stovku milionů lidí. To se týká existence čínské-
ho křesťanství, které zahrnuje menšinu křesťanů žijící ve státem uzna-
ných a kontrolovaných církvích, a většinu žijící v nelegálních společen-
stvích spíše domácího typu, o nichž toho víme daleko méně, ale ze stříp-
ků zpráv se zdá, že jejich počet přes úsilí úřadů vzrůstá.
Můj názor je, že bychom neměli opouštět ani obhajobu věcí principiál-
ních ani přístup na čínský trh, pokud je obojí možné, ale neměli bychom
si plést oprávněnou kritiku se zesměšňováním čínských představitelů a
kulturní neznalostí. Kdo považuje poměry v komunistické Číně za
směšné panoptikum, měl by od ní dát ruce co nejdále, protože i součas-
né americké trápení s Čínou, která se nezdá být snadným soupeřem,
svědčí o tom, že Čína patří již dnes mezi dvě, možná vedle států
Evropské unie mezi tři mocenská centra světa a v budoucnosti musíme
být připraveni na drsné a napínavé soupeření.

Miloš Hübner EKOLOgICKá SEKCE ČESKé KŘES-
ťANSKé AKADEMIE zve k účasti na
ekumenické bohoslužbě vděčnosti
za stvoření, která bude v úterý 
8. října 2019 od 18 hodin v kostele
evangelického sboru u Klimenta 
v Praze 1 - Novém Městě (Kliment-
ská ul., MHD 6, 8, 15, 26, 207 Dlou-
há tř.). Kázáním poslouží Milan
Horák z Obce křesťanů. 
Po bohoslužbě (cca od 19 h) bude
následovat beseda s Jakubem Kaš-
parem, náměstkem ředitele Krko-
nošského národního parku, na
téma "Klima se mění. A co my 
s tím?"
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Pozvánka

Na okraj jednoho výročí Emeritní kurátor telčského sboru ČcE
Miroslav Makovička odešel z našeho středu

Hodiny pomalu ukrajují koláč bezesné noci na nemocničním lůžku. Po nároč-
né operaci tomu ostatně ani jinak nemůže být. Pacient je doslova obetkán růz-
nými hadičkami. Podobá se středověkému vězni. Nemůže se pohnout, ani
pozvednout ruku. To by totiž přestala kapat infuse a „uvěznění“ by se pro-
dloužilo. Co v takových nocích dělat? Snad jedině myšlenkově utíkat do světa
dávno zašlých událostí. Některé se kupodivu vynořují až nebývale zřetelně. I ty
prožité na církevním poli. Jistě, nejen ty kladné, ale i znepokojivé. Oslovil jsem
opravdu někoho hlouběji svými stovkami, ba tisíci kázáními, přednáškami,
články v novinách – u nás i v cizině? Ta musí arciť posoudit druzí, a ne já sám.
Také vlastně nevím, podle čeho se měří „úspěšnost“. A přece se aspoň jedním,
pro mne největším životním „úspěchem“ zde chci pochlubit. Vystoupil přede
mnou na povrch ve zmiňovaných nocích, v obklopení stresem a bolestí.
V šedesátých letech minulého století jsem pracoval jako přidavač u zedníků na
Hradě v Praze. K mým milým povinnostem patřilo i nakupování svačin. Při
těchto „profesních“ pochůzkách jsem se potkával s „kolegou“ asi o padesát let
starším. Bavili jsme se obvykle o tom, kde mají v obchodě dobré rohlíky, salám,
minerálku. Při jedné takovéto „odborné“ diskusi náhle stařík přerušil hovor,
podíval se mi do očí a řekl: „Jaroušku, z tvého chování a jednání poznávám, že
jsi křesťan“. Přisvědčil jsem. „Kolega“ projevil nevídanou radost, objímal mne
se slovy: „Já to věděl!“ Od té doby jsme se už nikdy neviděli. Náhoda? Tento
okamžik mi nicméně utkvěl hluboko v paměti. Vynořil se teď v krizové situaci
v nemocnici. A to právě jako ten největší životní úspěch a další povzbuzení do
života.

Jaroslav Nečas

bENNy hiNN PřEkvAPil kriTickou rEflExí
Svého kAzATElSkého PůSobENí
Internetové zpravodajství „Religion News Service“ shrnulo minulý týden
zprávy z různých zdrojů, které se týkají posledních vyjádření neocharisma-
tického kazatele Bennyho Hinna. Nejvíce pozornosti vzbudilo jeho kázání 
2. září, v němž kromě jiného vystoupil i proti tomu, aby požehnání a zázra-
ky, které kazatelé prosperity prostředkují svým stoupencům, byly spojová-
ny s finančními dary požehnaných posluchačů. „Myslím, že to uráží Pána,“
řekl. „Je urážkou říct: ’Daruj tisíc dolarů.‘“
Benny (Benedictus) Hinn (*1952) pochází z Izraele a byl vychován jako pra-
voslavný křesťan. Jeho rodina přesídlila do Kanady a tam Hinn konvertoval
k pentekostalismu. V 80. letech se v rámci pentekostalismu posunul k tehdy
vznikajícímu neocharismatickému Hnutí Víry a začal hlásat tzv. teologii
prosperity, tedy přesvědčení, že Bůh chce každému požehnat zdravím, bo-
hatstvím a všestrannou prosperitou. Stal se jedním z nejúspěšnějších ame-
rických teleevangelistů a kazatelů této zvěsti s mezinárodní působností. 
Z mnoha knih je znám i u nás; jeho poslední plánované vystoupení 
v Praze roku 2015 se ale kvůli jeho nemoci neuskutečnilo.
Ne všichni ovšem Hinnovi jeho kritickou reflexi věří a poukazují na to, že
jen tři týdny před zmíněným kázáním žádal na videu, aby mu diváci (tou-
žící po požehnání a prosperitě) posílali peníze, a prohlašoval, že „finanční
zázrak vyžaduje finanční čin“. 
Článek v „Religion News Service“ také cituje americkou teoložku Debru 
J. Mumfordovou: „Mám otázku na Bennyho Hinna: Měl jste z toho pro-
spěch 40 let. V čem bude spočívat vaše pokání? Jsou to jen slova? Je to jen
symbolické? Anebo nějakým způsobem splatíte něco z těch peněz, které jste
získal od lidí, kteří uvěřili vašemu poselství?“
Pokud by se Benny Hinn dále vzdaloval svému evangeliu prosperity,
nebyl by první na této cestě. Švédský kazatel Hnutí Víry Ulf Ekman
(*1950), neméně věhlasný a neméně úspěšný hlasatel prosperity, roku
2014 nečekaně vystoupil z „vlaku“, který ve Švédsku a mnoha dalších
zemích „rozjel“, a oznámil svou konverzi k římskému katolictví.

podle infodingir

Úzdravná vzpomínka


