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Tyto řádky asi donutí každého 
z nás k zamyšlení. Pán Bůh, který
dopouští i takovéto věci… Je tako-
výto náš Bůh? Ano, je. Sami přeci
o něm vyznáváme, že je to Bůh
všemohoucí. Tak když všemohou-
cí, tak přeci se vším všudy! S tím,
co se nám hodí a líbí… i s tím,
čemu nerozumíme, s tím co ne-
chceme nebo nemůžeme přijmout.

I s tím, co se nám nelíbí. Ano,
mohli bychom začít přemýšlet
nad textem tak, abychom si ho
přizpůsobili k našemu obrazu.
Tak, aby se nám text líbil a všemo-
houcí Pán Bůh do něj zapadal 
s tím kladným znaménkem: kdo je
poctivý a pracovitý křesťan, ten
třeba může díky své víře i zbohat-
nout. A kdo je dobrý a upřímný
křesťan, ten se umí stát i chudým
(Mk 10,21). Kdo je poctivý a pra-
covitý křesťan, ten to může dotáh-
nout hodně daleko, třeba být i
povýšen. A kdo je dobrý a upřím-
ný křesťan, ten raději v konkrétní
chvíli nezapře Pána Boha, je poní-
žen a skončí v kotelně, nebo jako
dělník u Pražských kanalizací. Ve
všem zkrátka můžeme hledat Boží
vedení a jeho všemohoucnost. 
Další kličkou, jak se naléhavosti
textu „vyhnout“, je otázka: koho
se to týká? Když se to týká nás, tak
se nad tím trochu kroutíme. Ale
když se to týká těch, kteří svým
bohatstvím a postavením dělají
tento svět nesnesitelným, to pak je
přeci jiná, že? 

A nezapomeňme na „ironii osu-
du“: často se nám zdá, že je nám
žehnáno, nebo že jsme ponižová-
ni… a po nějakém čase se mohou
věci zpětně začít jevit třeba i úplně
naopak...  
Tedy nechtěl bych v tom textu hle-
dat kličky ani způsoby výkladů,
když v něm být nutně nemusí. Ří-
káme, že Hospodin je všemohoucí
(ne „vše-musící“). Může vše, ale
také nemusí nic! Pocítili to mnozí
svědci v Bibli a uměli se s tím vypo-
řádat. 
Tak když my pocítíme, že nás Pán
Bůh ochuzuje či ponižuje, přestaň-
me se chytat nějakého pocitu naší
výjimečnosti a „Boží nespravedl-
nosti“. A učme se pokorně přijímat
chudobu i hojnost. Jak píše apoštol:
„Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hoj-
nost. Ve všem a do všeho jsem zasvě-
cen: být syt i hladov, mít nadbytek 
i nedostatek. Všecko mohu v Kristu,
který mi dává sílu“.

Jakub Hála, 
farář 

Českobratrská církev evangelická
Jilemnice 

Evangelický 
týdeník
KOSTNICKÉ JISKRY

23. října 2019 l ročník 104 l cena: 13 + 3 Kč

Příští číslo vyjde 
6. listopadu 2019

Z obsahu
* Svoboda - 

dar a odpovědnost
* Z kázání Martina

Luthera Kinga

29/2019

Poselství k 19. neděli po sv. trojici

„Obživí nás po dvou dnech, dne třetího
vzkřísí nás, a budeme živi před obličejem
jeho tak, abychom znajíce Hospodina,
více poznávati se snažovali; nebo jako
jitřní svítání je vycházení jeho, a přijde
nám jako déšť jarní a podzimní na
zemi.“ Oz 6,2-3

Člověk dítě brzy poznává, že svět je
více než co jej obklopuje, víc, než co
vidí, slyší a chápe. Mnohem víc je
kolem překvapení, víc a víc nepo-
znaného. Na mnohé otázky mu
dospělí zůstávají odpověď dlužni.
Všecko pluje v nesmírném nepozna-
telnu a já u toho můžu být. „Tako-
vých je království nebeské,“ říká Ježíš,
„království Boží“ (Mt 19,14; Mk 10,14;

L 18,16), silové pole Ducha, prostor
spíše lásky než intelektu.
Chceš vejít? Dítě je podobenstvím a
nebudete jako děti, nevejdete“ (Mt 18,3).
„Bůh Duch jest a přistoupit lze jen 
v duchu a pravdě“ (J 4,24).
Dávno jsi dospělý, poznáváš svět a
užíváš si život směrem ke skončení
všech věcí. Zastavilo tě svědectví o
vyšší duchovní možnosti? Její pod-
mínkou je oprášit dětství. Vrátit se
na rozcestí, kde jsi přešel tu úzkou
šťastnější možnost, a záhy vyhasl
údiv nad vržeností do života, údiv
nad tím, že jsi, nad událostí, která
dostala tvoje jméno, a začaly odtiká-
vat okamžiky tvé přítomnosti, tvého
odkud kam, na konci příčinných

souvislostí, které neznáš, a na začát-
ku čehosi v naději, že se ukáže, co 
s tím… Vracíš se.
Vracíš se k první nevyslovené otázce
po Bohu, po Duchu obklopujícího tě
nepoznatelna, po jeho paměti a vůli.
Vně svého obrazu světa myslíš Stvo-
řitele, skrytého v PŘÍTOMNOSTI ne-
vymezené prostorem ani časem.
Myslíš Tvůrce silového pole, kterým
se tě týká stejně jako všeho. „Jak Pán
dá,“ svěřuješ se mu, a myslíš událos-
ti, které tě potkávají, vystupovat 
z jeho skrytu do prchavé přítomnos-
ti tohoto světa i tvých záležitostí.
Odtud pak, zatlačovány událostmi
novými a novými, mizí dál a dál do

otec mt 11,25-30; J 12,44-50

Dokončení na str. 2

Zanedlouho si budeme připomínat dvě výročí - 101 let od vyhlášení
samostatné republiky a 30 let od tzv. sametové revoluce. Obě data
jsou prezentována jako dny, kdy jsme jako národ získali svobodu. V prv-
ním případě jsme se vymanili ze “žaláře národů” Rakouska-Uherska, 
v druhém případě jsme se zbavili nesvobody totalitního režimu. Mnoho
lidí se v obou případech těšilo, že pro ně nastává ráj na zemi. Bylo tomu
opravdu tak? Po počáteční euforii přišly všední dny a všední problémy
a velice rychle se ukázalo, že se vždycky našlo a najde dost lidí, kteří
začnou vzpomínat na “egyptské hrnce plné masa”. A společnost se zač-
ne rozdělovat, což se dost rychle projeví. 
V prvním případě měly noviny za to, že obě znepřátelené skupiny smí-
řil až pohřeb Tomáše Garrigua Masaryka, kterého přišlo uctít více než
půl milionu lidí. Bylo však tomu skutečně tak? Už za rok píše Karel
Čapek do Lidových novin modlitbu: “Bože, který jsi stvořil národy a
všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího: lži.
Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem.
Lži, která otravuje národy a vykopává mezi nimi propasti, jež snad ani
desítky let nevyrovnají. Bože, jak bude vypadat, jak se bude vyvíjet
Evropa oblouzená tolika nenávistnými lžemi! Jak bude možné soužití
mezi lidmi a národy, je-li mezi ně vrženo tolik urážek, tolik opovržení
a vzteků! Copak si snad někdo představuje, že tento stav ducha má a
může trvat bez konce? Copak si věčně má soused ošklivět souseda a
čekat jen na příležitost, aby mu zasadil mstivou a úkladnou ránu?...”
I současná situace se vyznačuje rozdělením společnosti na ty, kteří věří
v budoucnost a za minulostí se ohlížejí pouze pokud se chtějí vyvarovat
chyb, a na ty, kteří vzpomínají na “egyptské hrnce plné masa”. A stále
hledáme osobnosti, které by nás spojovaly. Události posledních dnů
však ukázaly, že to není ani “zlatý slavík” Karel Gott, ani statečná char-
tistka Vlasta Chramostová.
Jan Hus měl pro kostnický koncil připravený traktát o míru, kde rozli-
šuje mír člověka s bližním, mír člověka se sebou samým a mír člověka 
s Bohem. Obsahem míru člověka s druhými lidmi je Husovi bratrská
láska, ochota sloužit k prospěchu kohokoli, i když je vzdálený nebo
jiný. Problém je v tom, že to často ohrožuje naši potřebu “mít se dobře“.
Předpokladem míru mezi lidmi je podle mistra Jana mír se sebou sa-
mým. To je velmi moderní důraz. Kolik jen knih s tématem osobnost-
ního růstu a sebepřijetí vychází a všechny se tváří tak, že každého naučí,
jak být celistvým a harmonickým člověkem, který má srovnané životní
hodnoty! 
Věřící lidé doufají, že jim ty životní hodnoty pomůže srovnat nábožen-
ství, které má však v dnešní době minimální vliv. Kdo má tedy člověka
naučit dělit se s ostatními, nebrat si za vzor celebrity, nebát se vyjádřit
názor, naučit se odpouštět...? Jinak si svobodu nezasloužíme.

Helena Bastlová

zasloužíme si svobodu
bez smíru?

Slavnostní otevření památníku v Palachově rodném domě
proběhlo ve středu 9. října za účasti představitelů církví.
Objekt Národního muzea ve Všetatech odkazuje k životu a
tragickému činu studenta filosofie, který se 16. ledna 1969
upálil na protest proti okupační propagandě a proti narůsta-
jící všeobecné lhostejnosti a letargii tehdejšího Českosloven-
ska. Expozice otevírá témata vnitřního boje mladého studen-
ta a přináší autentické předměty z jeho života i konkrétní vě-
ci, které měl s sebou v den upálení na Václavském náměstí 
v Praze. Výjimečné architektonické ztvárnění prostoru auto-
rů Miroslava Cikána a Pavly Melkové celý dojem umocňuje.
Veřejného otevření se účastnili i četní ekumeničtí hosté. Mezi
jinými i kardinál Dominik Duka, patriarcha Církve českoslo-
venské husitské Tomáš Butta nebo představitelé Českobratrské církve evangelické. Váženým hostem byl farář Jakub S. Trojan,
který tehdy působil v nedalekém libišském sboru, s Janem Palachem i jeho rodinou se setkával a nakonec jej v Praze také pohřbí-
val. Památník Jana Palacha ve Všetatech je otevřen veřejnosti každý den kromě pondělí od 10  do 16 h a vstupné je zdarma. Od
poloviny listopadu bude zahájen zimní provoz památníku s upravenou otevírací dobou. 

(red)

AktuAlitA: NárodNí muzeum otevřelo PAmátNík JANA PAlAchA
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z církví doma i ve světě
hrAdecký krAJský soud rozhodl o číNských křesťANech
Krajský soud v Hradci Králové, který má pobočku v Pardubicích, dosud
rozhodl o 21 z 30 žalob čínských křesťanů na české ministerstvo vnitra.
Číňané, kteří se v Česku dožadují azylu, žalovali ministerstvo kvůli ne-
udělení mezinárodní právní ochrany. Pravomocná jsou zatím čtyři roz-
hodnutí, řekl ČTK mluvčí krajského soudu Jan Kulhánek, z toho třikrát
dostali čínští stěžovatelé za pravdu. "Pravomocné je jedno zamítavé roz-
hodnutí vydané v Pardubicích, jedno, kterým bylo vyhověno žalobě 
v Hradci Králové a dvě, kterým bylo po podání kasační stížnosti vyho-
věno Nejvyšším správním soudem. Tyto dvě žaloby pardubické praco-
viště krajského soudu původně zamítlo," řekl ČTK Kulhánek.
Ministerstvo upozornilo, že řízení o azylu jsou neveřejná, tudíž se k nim
nemůže vyjádřit. "K rozsudkům soudů lze však uvést, že obecně soudy
nemají pravomoc azyl udělit, vždy mohou pouze vrátit věc k novému
posouzení a rozhodnutí ministerstvu vnitra. Tedy i když soud někte-
rým žalobám vyhověl, neznamená to, že osoby získaly azyl," uvedla na
dotaz ČTK Malá. 
Krajský soud na hradeckém pracovišti vyhověl už 11 žalobám, ale vět-
šina rozhodnutí ještě není v právní moci. Ministerstvo buď podalo
kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu nebo ještě nevypršela
lhůta pro její podání.
První žaloby obdržel krajský soud loni 8. března. Na hradecké praco-
viště soudu přišlo 19 žalob, 11 z nich soud vyhověl. U pardubické po-
bočky bylo podáno 11 žalob, tamní soud jich devět zamítl, jedné pravo-
mocně vyhověl, poslední zbývá vyřídit.
Číňané chtějí získat v ČR azyl, tvrdí, že jsou ve své zemi pronásledová-
ni kvůli své křesťanské víře. Čínská křesťanka, která u pardubického
soudu jako jediná uspěla, je v rozsudku označovaná iniciálami Y. W.
Přicestovala do Česka na jaře 2016 přibližně s 80 příslušníky čínské pod-
zemní církve. V České republice uprchlíci požádali o azyl, ministerstvo
vnitra ho udělilo jen osmi z nich. Sedm desítek neúspěšných žadatelů
následně podalo na ministerstvo žalobu. 
Křesťané v Číně patří k pronásledovaným komunitám. Komunističtí
vládci sice uznávají katoliky i protestanty, na církve ale dohlíží tajná
policie. Další nelegální křesťanské církve čínský režim potírá.

podle ČTK

BiskuPství českoBuděJovické vstouPilo
do NeJvětší kAmPeličky
Římskokatolické Biskupství českobudějovické vstoupilo do největší
české záložny Artesa. Biskupství získalo ve spořitelním družstvu pro-
střednictvím majoritního akcionáře Artesa Capital podíl 9,5 procenta
akcií. Biskupství brzy požádá Českou národní banku o nabytí kvalifi-
kované účasti, aby mohlo dále navýšit svůj podíl a získat v záložně
majoritu. ČTK to v tiskové zprávě oznámila PR manažerka spořitelního
družstva Artesa Kateřina Petrášová. Mluvčí biskupství Miroslav Bína
ČTK řekl, že se generální vikář českobudějovické diecéze David Henzl
k věci vyjádří v příštích dnech. 
Biskupství chce nejenom navýšit kapitál a požádat o bankovní licenci,
ale hlavně rozšířit služby pro klienty. "Artesa zavede ještě v letošním
roce systém zvýhodněných půjček pro začínající podnikatele a rychlé
půjčky na nákup nemovitostí," uvedla PR manažerka Artesy. Ze zálož-
ny chce vybudovat silnou banku. Předsedou správní rady Artesa
Capital, a. s. se nově stal David Henzl.
Spořitelní družstvo Artesa je největší česká záložna. Má bilanční sumu
3,8 miliardy korun, kapitál 850 milionů Kč a 4100 klientů. "Kapitálovou
přiměřeností necelých 25 procent Artesa převyšuje většinu bank na čes-
kém trhu," uvedla Petrášová.
Biskupství českobudějovické spravuje vlastní aktiva v objemu téměř
šest miliard korun. Loni byl jeho hlavním zdrojem výnosů státní přís-
pěvek 66,2 milionu korun. Biskupství mělo v roce 2018 výnosy 86,4 milionu
a náklady 89,5 milionu, skončilo se ztrátou po zdanění tři miliony Kč. Loni
mělo téměř 180 zaměstnanců. Vyplývá to z výroční zprávy.
Českobudějovická diecéze zahrnuje území tří krajů. Celý Jihočeský, část
kraje Vysočina - bývalý okres Pelhřimov - a Nepomuk a okolí v Plzeň-
ském kraji. Na ploše 12 500 kilometrů čtverečních eviduje 285 594 kato-
líků a má 354 farností. Stará se o 522 kostelů a kaplí.
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minulosti, přístupné snad toliko je-
mu, Soudci živých i mrtvých, v jeho
všeobsáhlé PŘÍTOMNOSTI… Na
otázku odpověď. Odpovědnost?
Jako dítě se neobejde bez otce, Bůh
ví, že se neobejdeme bez Krista.
Poptávka po Bohu, žalmistovo:
„Žízní duše má Boha, Boha živého“
(Ž 42,3), je tím, co přivádí ke Kristu.
„Žádný nemůže přijít ke mně, jedině leč
Otec můj přitrhl by jej (říká Ježíš). A já
jej vzkřísím v nejposlednější den“
(J 6,44). Ve své mysli, ve své duši a
srdci děláš zas Bohu místo. Nejen
tak, že sáhneš po teologii. Boha ne-
nastuduješ. „Přistupující k Bohu musí
věřit. Dát na to, žít to, že jest Bůh a těm,
kteří ho hledají, že odplatu dává“
(Žd 11,6). Víra slyší, chápe a jedná.
Žije Duchem moudrosti a zjevení,
živí se Kristem. „Já jsem ten chléb živý,
který jsem z nebe sestoupil (Z oné svaté
skrytosti vždy přítomného Otce,
jsem sestoupil, abych vám jej přiblí-
žil a známa učinil.) Bude-li kdo jíst ten
chléb, neumře navěky. A chléb, který já
dám, tělo mé jest, které dám za život
světa“ (J 6,35).
„SLOVO – Bůh tělo učiněno jest“
(J 1,14) a přebýval mezi námi a roz-
dává se. Od početí v těle požehnané
matky, až po chvíli, kdy se před
smrtí těla modlí: „Otče, přišla hodina,
oslav Syna svého, aby i Syn tvůj oslavil
tebe; jako jsi dal jemu moc nad každým
člověkem, aby těm, které jsi dal jemu,
život věčný dal. Toto je pak věčný život,
aby poznali tebe, samého pravého Boha a
kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“ To je
chléb, kterým nás Syn duchovně ži-
ví: poznání Otce. „Já jsem tě oslavil na
zemi. Dílo jsem vykonal, které jsi mi dal,
abych činil… Oznámil jsem JMÉNO
tvé lidem, které jsi mi dal ze světa…
SLOVA, která jsi mi dal, dal jsem jim a
oni přijali a poznali právě, že jsem od
tebe vyšel, a uvěřili, že jsi ty mne poslal.
Já za ně prosím… Dal jsem jim tvé
SLOVO a svět je nenáviděl. Ze světa
nejsou. Otče svatý, chraň je ve svém
JMÉNU… Dokud jsem byl s nimi na
světě, já jsem je střežil ve JMÉNU
tvém…,“ chránil jsem je ve vědomí,
kdo JSI, v blízkosti silového pole tvé
moci a slávy…
Svoji modlitbu před smrtí pak Ježíš
podle Jana končí: „Známé jsem jim
učinil JMÉNO tvé, Otče, a známo uči-
ním, aby milování, kterým jsi mne milo-
val, bylo v nich a i já v nich“ (J 17,1-26).
Nelze si nevšimnout mimořádného
Ježíšova důrazu na známost Otce, a
všeobsáhlost JMÉNA, jímž se k Pá-
nu Bohu vztahujeme: Posvěť se
tento tvůj dar. Posvěť se vždy nový,
jedinečný střed naší pobožnosti, naší
existence tvé JMÉNO, Otče. Ježíš vy-

zdvihuje, čím Nová smlouva stojí a
padá: Poznání Otce a jeho SLOVA,
Poznání, jehož při vší zbožnosti lid
Staré smlouvy nedosáhl.
Odedávna měli Izraelci co činit s po-
kušením živému Bohu otců se zpro-
nevěřit s nějakou věcí, s nějakým
obrazem, falešnou bohoslužbou. 
K ničemu tak nakloněni nebyli, jako
vzývat Hospodina vlastních svých
představ. Přes prorocká varování se
stýkali se světem kolem, s pohan-
skými sousedy nejen obchodně.
Moudrý Šalomoun upevňuje pokoj
v zemi sňatky s jejich princeznami a
toleruje jejich modlářství. V údolí
Hinnom jihozápadně pod Jeruzalé-
mem se objevuje amonitské obětiště
modle Moloch. Za modlářských krá-
lů Achase a Manassesa tam budou
pálit své dcery a syny ohněm i
Izraelci (Jr 7,31). Než Assyřané 722
zničí Samaří a vyvrátí severní izrael-
ské království, vyslovuje prorok
Ozeáš nad ponurým stavem zbož-
nosti zpronevěřilého lidu: „Stane se v
ten den, dí Hospodin, že volati budeš:
Muži můj! A nebudeš mne volati více:
Báli můj!“ (Oz 2,16). Jeho judský sou-
časník Izaiáš vzdychá: „…smyšlenky
cizozemců si libují. Naplněna je země
modlami, klanějí se dílu rukou svých,
které učinili prstové jejich“ (Iz 2,8). Za
víc než sto let poté prorok Jeremiáš,
svědek zkázy Jeruzaléma a deporta-
ce lidu do Babylonu, mluví proti
prorokům a kazatelům: „Lstí srdce
svého obmýšlejí, jak z paměti lidu mému
vyrazit jméno mé sny svými…, stejně,
jako se zapomněli otcové jejich na jméno
mé příčinou Bále (kvůli Bálovi), praví
Hospodin“ (Jer 23,27). Vzývali ne-
uchopitelného Boha, Hospodina
zástupů, ale do mysli se jim vtírala
představa uchopitelné masivní
modly. Smyslového, ano smyslné-
ho zážitku.
Až v zajetí dali na proroka, který je
volával od věštců a hadačů „k Záko-
nu a svědectví“ (Iz 8,20). Stávají se
lidem knihy a slova. V těžkém čase
obnovy chrámu a města oslovuje
prorok generaci navrátilců jak dál:
„Ne silou ani mocí, ale Duchem mým,
praví Hospodin zástupů“ (Za 4,6). Poli-
tickou veličinou v krajích Levantu se
Židé už nestanou, ale učeností v Zá-
koně a prorocích svědčí přicházejí-
cím generacím i gójům o víře v živé-
ho Boha Hospodina. Duch kazisvět
a překážeč ovšem v pokušeních
neustává. Zákonické učenosti v pa-
tách kráčí sebevědomí moci soudní
a exekuční. Z pověření Zákonodárce
se vidí být vykonavateli silou a
mocí. Táhnou na plac ženu dopade-
nou při cizoložství: „Mojžíš přikázal
takové kamenovat. Co ty na to, Ježíši?

Zákon je Zákon! Ukaž se, dobrodinče, se
svým milosrdenstvím!“ dotírají.
„Zákon ukazuje stav vaší duše. Je přede-
vším zrcadlem vaší vlastní hříšnosti,
pokrytci,“ slyší Mistra z Nazaretu 
(J 8,5-7). K exekuci nedojde, ale
vyhrotí se kompetenční spor tak, že
málem kamenují Ježíše. „Vím, že jste
símě Abrahamovo, ale …, že vám říkám
pravdu, kterou jsem slyšel od Boha, hle-
dáte mne zabít? To Abraham nečinil. Vy
činíte skutky otce svého.“
Řekli jemu: „My ze smilstva nejsme
zplozeni. Jednoho Otce máme, Boha,“
argumentují Zákonem a chrámem.
„Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste
mne, protože on mne poslal. Proč mé
mluvení nechápete? Protože nemůžete
slyšet, co říkám. Vy jste z otce ďábla a
žádosti svého otce chcete činit. On byl
vražedník od začátku a v pravdě ne-
stál…“ (J 8,37-44), říká Ježíš učitelům
a strážcům zbožnosti, farizeům. Jak
asi oni myslí toho, jejž vzývají a
krutě hájí? Učedníkům říká: „Přijde
čas, že kdo vás bude mordovat, bude si
myslet, že tím Bohu slouží. A to učiní
vám proto, že nepoznali Otce ani mne“
(J 16,2-3).
Jak mysleli a vzývali Boha inkviziční
soudci? Jak jej mysleli v Kostnici
paliči Mistra Jana? A vůbec, jak jej
kdy myslí křesťanští násilníci z té i
oné strany jeho církve? A jak jej mys-
líme my v naději místečka v jeho do-
mě mnoha příbytků? „Synáčkové,
vystříhejte se model,“ napomíná Jan
nás křesťany (1 J 5,21). Jak myslíme
Boha? Nemotá se do naší zbožnosti
naše ego? Nepravý bůh utvrzuje vě-
řícího v nepravosti.
Po poslední večeři s učedníky obrací
Ježíš snažně jejich pozornost k tomu,
jejž očima nevidí: „Žádný nepřichází k
Otci než skrze mne, Tomáši. Kdybyste
znali mne, znali byste i mého Otce, a už
teď jej znáte, a viděli jste ho…“ – „Pane,
ukaž nám Otce a stačí.“ – „Tak dlouhý
čas jsem s vámi a nepoznal jsi mne,
Filipe? Kdo vidí mne, vidí Otce. Že se
tak můžeš ptát? Nevěříš, že jsem v Otci
a Otec je ve mně?... Kdo by měl moje při-
kázání a hleděl si jich, ten mne miluje.
Bude milován od mého Otce. Milovat ho
budu i já a zjevím mu samého sebe.“…
To přece mluví o nás, věřících.
Jak to, že se dáš poznat nám a ne světu?“
zajímá se Juda. (Copak tě dávno
neznáme?)
„Pochop,“ Ježíš na to. „Kdo mne milu-
je, hledí si mého slova, a můj Otec ho
miluje. Přijdeme k němu a zařídíme se u
něho. Kdo mne nemiluje, nehledí si
mých slov, nehledí si SLOV toho, jenž
mne poslal,“ (J 14,21-24). Poznat mne
nemůže, je mimo. Amen.

Samuel Jan Hejzlar

otec mt 11,25-30; J 12,44-50
Dokončení ze str. 1

Začnu slovy J. A. Komenského: „Komukoli prospěti můžeš,
prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je
vlastnost povah vznešených“. Dovolím si i já přemýšlet o
milosrdnosti, shovívavosti a o svědčení před druhými na
základě učení Bratří a tím povzbudit sebe a mnohá křesťanská
společenství, jež se hlásí ke kořenům české i středoevropské
reformace a snad tím rovněž vyzdvihnout, na čem mi v hlou-
bi srdce i duše nesmírně záleží, i když jsem se v některých
zástupcích ochranovské Jednoty bratrské lidsky, ale i duchov-
ně zklamal. O milosrdném Bohu je řečeno, že je shovívavý,
doslova dlouhého rozsahu, tedy širokého rozsahu, co do vel-
kodušnosti a schopnosti strpení. Bůh dovede čekat, Jeho čas
není časem netrpělivých lidí, ustrašených a zakomplexova-
ných. Je jako moudrý rolník, který umí čekat a nechává dobré
setbě čas k růstu, navzdory koukolu (srov. Mt 13,24-30). Chtěl
bych stejným způsobem přemýšlet o obsahu a smyslu Zákona
lásky, za kterým se bohužel stále, někteří křesťané jenom
schovávají, obvykle lpějí na Zákonu, nebo na tom, co tomu

řeknou lidé. V takzvané velepísni na lásku napsané Pavlem
nacházíme některé charakteristiky opravdové lásky: „Láska je
shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevy-
chloubá,  nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na
sebe, nerozčiluje se,  zapomíná, když jí někdo ublíží, má zár-
mutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí
podle pravdy. Všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad
ničím nezoufá,  všecko vydrží“ (1 K 13,4-7). Zákon lásky, usta-
vený a zjevený v Kristu skrze Nové přikázání, tedy Nový
zákon, který je milostivý a stále dokonale spravedlivý, je
podle slov Petra Chelčického základem lidského života.
Pokud by všichni byli poslušní tohoto Kristova zákona lásky,
byli by lidé – církev a svět – jedno srdce a jedna duše, a tím
daleko od všeho, co vede ke zkáze, co vede k rozdělování.
Přitom křesťané byli a budou menšinou a i proto se jejich víry
a životů, bude vždycky dotýkat světská a tedy lidská moc. 
S tím křesťané samozřejmě musí počítat a zrale na tuto sku-
tečnost reagovat. V životě je proto třeba pěstovat a šířit evan-

gelní lásku, která umožňuje bojovat proti zlu, které nás rafi-
novaným způsobem neustále ohrožuje. Láska se nedá ovlád-
nout záští, pohrdáním lidmi, touhou ranit anebo oplatit. Křes-
ťanským ideálem je zejména láska všemu navzdory.
Pravidlem křesťanského života je služba, nikoli panování.
Jakákoli křesťanská mocenská struktura je proto nemyslitelná
a tedy neuskutečnitelná. Ne moc, ale obětavost a spontánnost
jsou principem, podle kterého se mohou utvářet křesťanské
vztahy. Lidské prostředky, zvláště jsou-li motivovány svět-
skou mocí, budou vždycky selhávat, budou zotročující.
Služba druhým má vycházet z dobrého srdce a dobré vůle,
tedy ze zákona lásky. Poslušnost zákonu Božímu, tedy záko-
nu Boží lásky, je základním požadavkem pro každého křesťa-
na bez výjimky. Boží lásku, jako obrácení křesťané, máme
následovat skrze Krista věrně a důsledně, se vší rozhodností.
To bylo a je zásadní a platí dodnes, jako tomu bylo v době
Chelčického. Křesťan se nenechává vést mocí neduchovní,

Pokračování na str. 3

to jedno mějme stále na paměti 1. část
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Mladá švédská žena, studentka a
aktivistka Greta Thunberg (nar.
2003) vzbudila v českém občanském
prostoru nebývalý zájem o environ-
mentální témata a otázky klimatu i u
těch, kteří sousloví „životní prostře-
dí“ slyšeli poprvé včera odpoledne.
Energická, sympatická žena si vydo-
byla pozornost jak u řady státníků a
odborníků napříč světem, tak u těch,
kteří byli z ekologické politiky svých
zemí již unavení a skleslí. Její atrak-
tivní a otevřený styl komunikace,
který majoritní společnost – Bůh suď
proč – spojuje s různými, navzájem
se vylučujícími lékařskými diagnó-
zami, je v prostředí na sever od Alp,
v němž není zvykem projevovat city
a emoce tak jako u jiných národů,
přijímán s instinktivním odporem a
provázen otřesnou mírou sprostoty.
Výroky na adresu Grety Thunberg
hravě trumfnou nejspodnější šuplí-
ky argotu a mluvy, která bývá jazy-
kovědci s chvěním zaznamenávána
v hospodách krátce nad ránem. Buď
jak buď, označovat dotyčnou za
„blbé dítě“ a posílat ji do školy, na
hanbu nebo klečet na hrách ukazuje,
z jak hlubokého suterénu vystupují
traumata těch, pro které představuje
vhození skleněné lahve do tříděné-
ho odpadu ostudu, z níž se už nikdy
nevykoupí.

BlázNi Pro kristA
Člověk křesťanské orientace je však
na autentické a poněkud výstřední a
prorocké osobnosti zvyklý, není-liž
pravda? Podíváte-li se na profil sta-
rozákonních proroků i na styl,
jakým své evangelium lásky a poko-
je hlásal Ježíš, vidíte, že se ani v nej-
menším nepodobal monotónnímu
kázání, jež zapomenete ještě dřív,
než dozní. Být blázny pro Krista
(srov. 1 K 4,10) bylo lidem uvádějí-
cím jeho vykupitelský příběh do
života něčím samozřejmým. Vsadili
na tuto bláznivost, ztřeštěnost a
hloupost všecko a – zvítězili. Svatí a
světice Boží často připomínali juro-
divé – osoby, které tím, co říkaly a
dělaly, nemohly zapadnout do vět-
šinové společnosti. A za to, k čemu
byly vyvoleny, také velmi tvrdě za-
platily. Jejich jména připomínat ne-

třeba – nesete je ve svém křestním a
biřmovacím znamení. Kdyby k nám,
tehdy, v prvním století, stejně jako
dnes, mluvil Ježíš způsobem, jakým
k nám hovoří mnozí politici, dívali
bychom se na něj asi poněkud zkla-
maně. Tak zase další z mluvících
hlav? Ne, Ježíšovi emoce a cit ne-
chybí.
Je zvláštní, že dryáčnický styl chová-
ní u některých politiků s přístupem
k ekologii jako v čase po bolševické
revoluci nevadí, spíš naopak. Čím
větší ostudu dělají a čím jsou hrubší,
tím pro řadu jejich voličů lépe.
Giganti se přece nebudou zdržovat
krasomluvou, ohledy k přírodě a
pravidly českého pravopisu. Je
snadné být takhle stejný. Je těžké být
na vlastní odpovědnost a riziko –
jiný. Je málo pravděpodobné, že
kdyby Greta zazdívala večer co ve-
čer do piva vodku a do omdlení se
se svými spolustolovníky přela, kdo
přepere prase, měla by úspěch. A
neměla by ho u nás ani tehdy, kdyby
vystupovala ve školní uniformě,
způsobně dělala pukrle, odpovídala
„ano“ a „prosím“ a plnila rozkazy
svých rodičů, učitelů a vůbec dospě-
lých na první dobrou. Dětem a do-
spívajícím se u nás zkrátka nevěří a
to, co se v běžném diskurzu na Zá-
padě nazývá „Youth Theology“
(teologie pro mladé, teologie uvažo-
vaná mladými, teologie inspirovaná
a dělaná mládeží), přivodí devíti 
z deseti lidem škytavku. Moje křes-
ťanství, a doufám, že i vaše, je jiné –
přijímá děti jako děti Boží, ochraňu-
je život ve všech jeho podobách,
spravuje Zemi na své cestě k vykou-
pení, váží si žen, odlišností a charis-
mat, sází na budoucnost. Bez trochu
bláznivých lidí, těch na Západě i Vý-
chodě, bychom dodnes neměli ani
většinu velkých řeholních společen-
ství, kteří mají k zemi, již obývají,
příkladný vztah a respekt. Nebyla
by to škoda?

čím gretA dráždí?
Čím Greta vlastně dráždí? Svými
myšlenkami, které říká bez obalu a
vzletných slov? Svou základní sice,
ale přesto velmi dobrou orientací 
v otázkách životního prostředí a kli-

matu? Tím, že se občas ve svém
nutně zkratkovitém povídání sple-
te? Tím, že hovoří k dospělým a
mocným? Tím, že vstupuje do dialo-
gu s těmi, kteří se tématu věnují na
profesní úrovni desítky let, ale jen
málo z nich našlo odvahu vynést své
bádání z oblasti teorie do praxe a –
jednat? Tím, že je to žena, kterou
mnozí čeští Adónisové, ale i mnoho
dam, titulují v nejlepším případě
jako „ošklivé káčátko“? Tím, že
pluje do Spojených států na lodi,
místo aby se bez uhlíkové stopy tele-
portovala jedním z vynálezů, načrt-
nutým v jednom z tisíce restaurač-
ních zařízení na tácek od buřtů?
Tím, že se jedné z mnoha konferencí
neúčastní pomocí video-mostu?
Tím, že je Švédka, protože Skandi-
návcům se „přece nevěří“, „kradou
totiž děti“? Tím, že se nebojí projevit
své city a emoce, protože dospělí
přece nepláčou, a muži jen tehdy,
když se zdraží rezavá voda o deset
haléřů? Tím, jak obyčejně se obléká?
Tím, že mluví už nejen za sebe, ale
za bezpočet svých vrstevníků, a že si
v některých otázkách notuje se sou-
časným papežem Františkem, po
kterém „prý nezbude nic, protože to
po něm vezme někdo zase po na-
šem“? Tím, že je podle některých
„nemocná“, a nemocní přece nemají
dospělým mluvit do života? Tím, že
nám připomíná zkomírající ideu
péče o domov, a nám, křesťanům,
pak velkou tradici udržitelného roz-
voje a pastýřské péče o stvoření?
Tím, že je mladá a má život před
sebou? Tím, že do svých šestnácti let
dokázala něco, o čem se nám může
jen zdát? Tím, že vy třídíte odpad
pečlivě a jste ve svém okolí považo-
váni za vzor ekologičnosti, zatímco
Greta se občas dopustí prohřešků 
v ekologickém bontonu? Tím, že je
prostě jiná, a jiné my v České repub-
lice nechceme? 
Vedle odepření si toho, co zatěžuje
systém (a je to obdivuhodné), je
třeba také vložená energie a idea,
kterou půjdete za své hlásat do blíz-
kého okolí nebo celého světa. Vím,
že někoho bolí, jak moc se stará o
přírodu, a nikdo to neocení, ale Gre-
tu, které je teprve šestnáct, zná celá

planeta. Ano, je to tak. Každé dobré
jednání pro druhého a přírodu má
cenu a je mravně velké. Jsou ale lidé,
kteří to umí ještě líp než ty, já, my.
Někomu je dáno víc a víc se od něj
očekává. Smiřme se s tím.

kAtArze, NeBo sPíš „mAke kotle
NA mAzut greAt AgAiN“?
Tak jako v postojích nemalé části
obyvatel zemí za bývalou železnou
oponou k tzv. uprchlické krizi, 
k exulantům vůbec, k lidem jiných
náboženství (islámu zvláště), jiné
sexuální orientaci, jiného – ne příliš
normativně sešněrovaného životní-
ho stylu, i ve vyjádření ke švédské
studentce je patrná duchovní krize
spočívající v jediném – sázíme na
minulost, místo abychom jako křes-
ťané sázeli výhradně a jen na bu-
doucnost. Vysvědčení, které část
obyvatelstva svými názory vystavi-
la, je strašné. Mezi samými pětkami
se tu a tam objevuje čtyřka daná 
z milosti. Bojím se, aby občan-věčný
student „vysoké školy života“ na-
dobro nezahořkl a nezačal napříště 
v kamnech spalovat doslova vše, co
hoří. Edukační linie papežských
encyklik, exhortací a proslovů je ne-
popiratelná. Jejich sdělení není složi-
té: I když nemůžete osobně ovlivnit
globální destrukci životního pro-
středí a tempo globálních změn tak,
jak byste si představovali, nikdy
nerezignujte na každodenní péči o
stvoření, která začíná ve vašem bytě, 
v tom, co kupujete, spotřebováváte,
jak se staráte o místo před domem.
Projíždíte-li Českou republikou, vi-
díte, že i v roce 2019 tu jsou oblasti,
města a vsi, kde to vypadá jako po
válce nebo po odchodu sovětských
vojsk. Ve zneužité, polámané, do
grotesknosti proměněné krajině
nelze žít život, který by inspiroval
ke konání velkých věcí. Spotřeba
energie na holé přežití okolního
hnusu je tak veliká, že se člověk
nakonec dobrovolně zavře doma a
raději nevychází. 
Říkám si, když se naopak dostanu
do městeček a vesnic, které vypada-
jí jako z kalendáře: „Kdo v nich asi
žije? Je mezi lidmi, kterým jde o to,
aby žili v čistém, klidném, ekologic-

ky vyrovnaném prostředí, nějaká
Greta Thunberg – bez ohledu na věk
a pohlaví?“ Nejde přece o to, se
trumfovat, že jste i ve Švýcarsku vi-
děli černou skládku a v Rusku ves-
nici jako z románu. Jde o formativní
rozhodnutí, o obrácení, o vaše „ano,
věřím“, kterým se v Kristově vyku-
pitelském příběhu přihlásíte k osob-
ní odpovědnosti za životní prostře-
dí. Jestli budete před domem sbírat
odpadky nebo čistit automobilové
skvrny od oleje v tahitské košili, ob-
leku nebo jen tak, halabala, na tom
nesejde. Nemusíte „makat“ a zaklí-
nat se tím, že „bude líp“. Hesla jsou
k ničemu.. Bouchněte večer v hospo-
dě před chlapama do stolu a řekně-
te: „Hergot, chlapi, musíme pro tu
naši vesnici něco udělat, když už to
dělají i borci z Dolní Lhoty!“ Nebojte
se to říct emotivně jako Greta Thun-
berg. Umíte-li se do krve hádat o to,
kdo má letos lepší zelí, rajčata a vy-
tuněné auto, víte dobře, jak zapůso-
bit na druhé. Neděláte to jenom pro
sebe. Vaše dcera a syn vám ještě
dnes večer položí řadu složitých,
vážných otázek. Karel Čapek, jak
víte, věřil celý svůj život v obyčejné-
ho člověka. Vyhřezlé běsy roku 1938
mu tuto víru vzaly. Ani já nevěřím 
v obyčejného člověka s takzvaným
zdravým selským rozumem, který
ví víc než lidé poučení, dnes a denně
hledající pravdu a nové způsoby, ne
důvody proto, proč věci nejdou.
Přesto věřím ve vzmáhající se sta-
vovskou čest, která lidem nedovolí
nechat ležet krásu ladem a chovat se
k přírodě jako – k cizincovi. 

Zdeněk A. Eminger
z www.christnet.eu (zkráceno)

měl by zápasit prostředky víry – prostředky evangelia.
Lidskou mocí se nic nezmůže, ledaže se mnoho zkazí. Ten
zákon lásky, a také pravdy, nám ve svém Synu a skrze své
Slovo, zjevuje Bůh. To sám Bůh, který je láska, nás stvořil pro
lásku, abychom mohli mít rádi druhé a být takto spojeni i s
Ním. Bylo by iluzorní chtít milovat bližního a nechtít milovat
Boha. Stejně tak by bylo iluzorní chtít milovat Boha a nechtít
milovat bližního. My jsme pohotoví kamenovat a soudit,
anebo umíme pěkně strčit hlavu do písku, jde-li o to být milo-
srdnými, anebo obětovat něco ze svého pro druhého.
Láska vskutku nejsou prázdná slova, kterých někdy můžeme
mít plnou pusu, a nejčastěji, když chceme druhé zmanipulo-
vat. Opravdová láska jsou přece konkrétní skutky, služba,
pomoc a k tomu jistě neoddělitelně patří snaha být milosrdní,
jako je Bůh Otec. Obětovat se pro záchranu druhého, za cenu
ztráty nedotčené pověsti nebo světské slávy. Poslušnost záko-
nu lásky znamená následovat Ježíše cestou konkrétní služby –
konkrétního činu. Milovat Boha znamená žít z něho a pro
něho, kvůli tomu, že je, a kvůli tomu, co koná. Náš Bůh se bez-
výhradně dává, obětuje se, je bezmezným odpuštěním, je
vztahem, který je oporou a dává růst. V tom se mu máme po-
dobat, v tom máme být Jeho obrazem. Milovat Boha zname-
ná denně investovat svoji energii a svůj čas, abychom byli jeho
spolupracovníky v bezvýhradné službě svému bližnímu, opo-
rou druhým, oporou kazatelům, oporou etnickým i sexuál-
ním menšinám. Zákon lásky se také projevuje bezmeznou
snahou odpustit a aplikuje se pěstováním vztahů společenství
a bratrství ve sboru tak, aby církev byla přitažlivým místem

pro hledající a nové lidi. Poslušnost evangelia – zákona lásky
je spjata s dobrými skutky. Dobré skutky podle první bratrské
generace jsou dokonce nepostradatelným znakem pravého
křesťanství. Podstatnými věcmi pro spasení jsou bratřím od
počátku víra, láska a naděje. Dobré skutky jsou důkazem, že
člověk z této víry, lásky a naděje žije. Není překvapující, že
dobrými skutky se též prokazuje způsobilost ke kněžství.
Kněží mají žít v pravdě křesťanského života. Mají být ctnost-
ní, ponížení, pokorní ve svých skutcích. Jejich počínání má se
dít v pokorném duchu a smírným způsobem. Bůh ale vybízí
úplně každého jít za hranice sama sebe a jít sloužit. Naše živo-
ty mají smysl pouze ve službě lásky Bohu a lidem kolem nás
i mimo církev. Neznamená to říkat: Mám tě rád, tolik tě mám
rád, a potom jít a svým jazykem a pomluvami tě zničit, otočit
se zády, zříkat se tě. Boží přikázání tu jsou jasná a konkrétní a
kritériem křesťanství je konkrétnost, nikoli ideje a hezká slova,
či setrvávání v nostalgii zašlých časů. Nemělo by nám být cizí
ani slovo jednota. Aby se mohla lehce uskutečňovat láska,
zákon lásky, je k tomu zapotřebí jednota. To si přeje Kristus a
je bolestivé, když jednota jeho učedníků se dodnes stále úplně
nenaplnila, jak kdysi psal i J. A. Komenský. On promlouval
prorockým hlasem, natolik pro něj byla jednota církve zásad-
ní. Přestože žil v době rozdělení církve, pevně věřil ve sjedno-
cení křesťanů. Vesloval odhodlaně proti proudu. Tato naděje
čiší z mnoha jeho knih. Jedné dal název „Křesťanství smiřitel-
né smiřovatelem Kristem.“ Komenský věděl, že spojení je
možné jedině skrze Smiřitele Krista. V něm je možné smíření
mezi těmi, kdo si nerozumí a hádají se. To je základní před-
poklad Komenského představy sjednocení a jednoty křesťan-

stva. Pokud křesťané odloží věci nepodstatné až zbytečné a
chopí se Ježíše, porozumí tomu jedinému nezbytnému, jak
dosáhnout jednoty víry a vlastně jednoty Ducha. Vychází to-
tiž ze staré zásady Jednoty bratrské, která říká: „V podstat-
ných věcech má být jednota, v nepodstatných či případných
svoboda a ve všem láska.“ Království Boží tu je pro všechny,
i pro gaye i lesby, pro Romy a uprchlíky, proto nemůžeme po-
míjet Boží náruč, do které jednou každý cele vstoupíme. Bůh,
který miluje všechny stejně, od nás žádá nejen jednotu, ale
něhu i spravedlnost pro všechny. Naše společná cesta k jed-
notě a oslava Boha je svátkem zahrnujícím všechen lid, svát-
kem, v němž nemá být nikdo přehlížen, natož jakkoliv vylu-
čován. Učení bratrské zaujímalo většinou kritické postoje vůči
převládajícím způsobům života společnosti a zachovávalo si
opatrný odstup, ale zároveň připouštělo, že přísné dodržování,
někdy až příliš tvrdých, moralistických pravidel života, naru-
šuje dobré vztahy s okolím. Proto se Jednota, už za bratra
Lukáše, snažila najít způsoby, jak správně rozlišovat ve vývoji
společnosti, kriticky k nim přistupovat, avšak křesťansky je
ovlivňovat. Tradice strohého oddělování křesťanského života
od světské společnosti dodnes zůstává velkou zkouškou. 
Jednota také prokázala velkou a dosavad nedoceněnou služ-
bu církvi Boží a společnosti také tím, že vydala Kralickou
bibli. T. G. Masaryk jako pravidelný čtenář této Bible řekl:
„Kdo by neznal obsahu křesťanství, byl by vlastně cizincem
na naší kulturní půdě.“ Masaryk chodil pravidelně na boho-
služby v klobouckém evangelickém sboru, též ve Vídni se
účastnil na bohoslužbách. 

Dušan Ehmig (dokončení příště)

to jedno mějme stále na paměti 1. část
Pokračování ze str. 2

Nepleť se mezi velký, holka, nebo uvidíš!



Na nedávno založené univerzitě ve
Wittenbergu působil od roku 1505
jako profesor teologie Andreas
Bodenstein (1486 - 1541), který při-
jal jméno svého rodiště, Karlstadt.
Filosoficky zastával realismus. Byl
uznávaný vykladač Tomáše Aquin-
ského a jiných středověkých filoso-
fů a teologů. Roku 1512 byl promo-
ván Lutherem na doktora teologie.
Roku 1516 získal ještě v Sieně dok-
torát práv. Byl uznávaným učen-
cem v celé střední Evropě. Naučil se
hebrejsky, čímž byl výjimkou mezi
teology. Byl i skvělým diskutérem a
propagátorem. Univerzita, ač ne-
dávno založená, měla nejvíce stu-
dentů v celé Evropě.
Spřátelil se s Lutherem a pod jeho
vlivem přešel od Aristotela k Augu-
stinovi. Byl uchvácen jeho  učením
o milosti. Zdůrazňoval autoritu Pís-
ma svatého, které je nadřazeno cír-
kevním otcům a celé církvi i s pape-
žem. K psanému Písmu musí při-
stoupit Kristův duch. Přiznal se tím
k interpretaci Augustina Lutherem.
Výsledek studia formuloval Karl-
stadt do 151 tezí, s nimiž vystoupil
veřejně už 26. dubna 1517. K Luthe-
rovým tezím z konce října téhož
roku se přihlásil nadšeně. Byl ve
Wittenbergu v počátcích reformač-
ního hnutí druhým mužem, v době
pobytu Luthera na Wartburgu prv-
ním. Právě tehdy došlo ve městě 
k zmatkům a bouřím. Kurfiřt saský,
Bedřich Moudrý, který ze zmatků
vinil Karlstadta, mu zakázal na uni-
verzitě učit a kázat. Univerzita se
vyprazdňovala. Karlstadt nevystu-
poval však proti obrazoborcům na-
opak souhlasil s nimi. Byl první,
když porušil celibát a oženil se, prv-

ní, který bez ornátu vysluhoval
večeři Páně pod obojí způsobou a
to v přítomnosti všech wittenber-
kých autorit. Zdůrazňoval, že ti, kte-
ří takto přijímají, se nestanou Čechy
ani kacíři, ale evangelickými křesťa-
ny. První sestavil reformační cír-
kevní řád. Jako první popíral Kris-
tovu tělesnou přítomnost v živlech
večeře Páně. Univerzitní disputace
nahradil rozhovory nad Biblí. 
Profesor teologie na ingolstadské
univerzitě Johann Eck vyzval Luthe-
ra k veřejné disputaci o jeho učení.
Pro disputaci vybral Lipsko, známé
svým protičeským smýšlením.
Tamní univerzita vznikla 1409 po
vydání dekretu Kutnohorského,
jako vzdoruniverzita pražské Karlo-
vy univerzity. Luther souhlasil.
Letos je pětisté jubileum těchto roz-
hovorů. V přípravných tezích k roz-
hovorům pojmenoval Eck Luthera
českým kacířem. Při diskusích se
střídali Luther s Karlstadtem. Na
disputaci jako pozorovatelé byli

přítomni četní intelektuálové z celé
Evropy, mezi nimi v hojném počtu
i Češi. Disputace pomohla  k šíření
reformačních myšlenek.
Brzy po návratu Luthera došlo me-
zi oběma reformátory k hluboké
roztržce. Luther vinil Karlstadta, že
nedokázal zabránit bouřím, které
ohrožovaly pořádek, zvláště mu
vyčítal názory na obrazoborectví.
Nadále platil pro Luthera jako
Schwaermer, blouznivec, odpadlík.
Neprávem. Lutherovo vítězství
nad někdejším nejvěrnějším spolu-
bojovníkem bylo dokonalé. Nega-
tivní obraz Karlstadta přetrvával 
v protestantismu pět set let.
Karlstadt se uchýlil do Orlamuen-
de, kde organizoval sborový život
na principu obecného kněžství
všech křesťanů. Zřekl se akademic-
kých titulů, hodností, zrušil ušní
zpověď, zavedl společnou podpůr-
nou pokladnu. Učením o večeři
Páně se blížil stále víc k Zwinglimu.
Ten ho také na krátko přijal k sobě
do Curychu. Roku 1534 přešel do
Basileje, kde působil jako profesor
na univerzitě a jako kazatel. Přátelil
se s tamními humanisty, Erasmem
Rotterdamským, Reuchlinem, Ulri-
chem von Huttenem, Oecolampa-
dem. 
Zemřel v Basileji za morové epide-
mie roku 1541.

Z časopisu Zeitzeichen č. 8/19
vybral a upravil 

Josef Valenta

Jan Toul byl synem rolníka a laického pra-
covníka a po teologickém studiu ve Vídni,
Basileji a Halle n. S. se stal v r. 1907 výpo-
mocným kazatelem ve Velké Lhotě u Dačic 
a v Čáslavi, v letech 1908-1923 farářem 
v Krouně, administrátorem v Rané, Krucem-
burku, Svratouchu a Proseči, v letech 1923-45
farářem v Českých Budějovicích. (Sbor se
osamostatnil 1922 a s rozsáhlou diasporou
představoval obtížné působiště.) V letech
1922-1923 byl seniorem Poličského a v letech
1929-1941 Táborského seniorátu, od roku
1945 ve výslužbě. V r. 1910 se oženil s Marií

roz. Vyskočilovou. Za jeho působení se uskutečnila v r. 1915 Husova slav-
nost, v r. 1920 sjezd mládeže v Krouně a konaly se bohoslužby na náměs-
tí ve Skutči, v Hlinsku, v Chotěboři a ve Svratce. Pracoval tedy v přestu-
povém hnutí po roce 1918.
Z jeho literární činnosti: Zpěvníček, Kristus a papež, Českobratrské evange-
lické noviny, Jubilejní kniha českobratrské evangelické rodiny 1931 (což bylo
namáhavé a úctyhodné badatelské dílo) s úvodními předmluvami Šťastná
rodina a Českobratrská církev evangelická.

Nevymlouvej se nikdy, že nemáš času modliti se. Času by bylo dosti, jen
kdyby zde byla chuť k tomu věnovati čas těm věcem nejdůležitějším.

(Jubilejní kniha 1931)
Bohuslav Vik

nejstarší generace vzpomíná, jak za II. republiky a začátkem protektorá-
tu dychtivě čekala na každé nové číslo skautského časopisu Mladý hlasa-
tel a v něm hlavně na komiks Rychlé šípy. Takový komiks k propagaci
reformačních myšlenek, ve spolupráci s Lukasem Cranachem, grafikem a
tiskařem, vytvořil i Karlstadt. Byl to jednostránkový leták, dřevorytina,
rozměru 30x40cm s 53 obrázky, s popisem. Ve dvou rovinách jedou dva
kočáry v opačném směru. V horní rovině jedoucí kočár, tažený osmispře-
žením, směřuje ke spáse, která je symbolizovaná za křížem stojícím Kris-
tem. Zde jde o hlavní záměr letáku: Opravdové pokání a ospravedlnění
hříšníka. V kočáře sedí Pavel a Augustin. V spodní rovině je kočár, 
v němž sedí tlustý mnich, propagující svobodnou vůli a dobré skutky.
Ten se řítí do pekelné propasti. Výtisky tohoto prvního reformačního
letáku poslal Karlstadt k rozmnožení do různých německých měst, a také
Albrechtu Dürerovi, nejznámějšímu německému umělci té doby. Původ-
ní verze byla latinská, brzy však byl leták přeložen do němčiny. německý
text ve třech exemplářích je znám už asi sto let. Latinský text byl znám do
nedávna jen v několika fragmentech. To se změnilo před několika lety
nálezem kompletního znění v latině. 
Rozdíl mezi oběma reformátory byl v tom, že Karlstadtova teologie se
více orientovala na sborový život. nyní, na konci konstantinovské epo-
chy, připomenout si tohoto reformátora, je věc nejen historické poctivos-
ti, ale i teologické odpovědnosti.

Josef Valenta
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Pozvánky

Nemůže být pravda, že obrázky jsou učebnicemi laiků,
protože se od nich nemohou nic dozvědět o své spáse...
Jak můžete zachránit laické osoby, když připisujete ob-
razům sílu, kterou Bůh dal jen jeho samotnému slovu?

ANdreAs BodeNsteiN - kArlstAdt

evangelický senior 
JAN toul

(*10. 6. 1882 horNí smržov u vANovic - + 29. 10 .1959 mysliBořice)

zapuzený reformátor

InfORMACE O ZIMBABwE, ZEMI PRO-
GRAMU SVěTOVéHO DnE MODLITEB
pro rok 2020 podá zasvěcená osob-
nost, bývalá velvyslankyně v Zim-
babwe, paní PhDr. Marie Imbrová,
která má stále živé kontakty s tou-
to zemí. 
Beseda se bude konat v pátek 8. lis-
topadu od 10 h v kostele sv. Václa-
va na Zderaze, Resslova 6, Praha 2.

(an)
* * *

EKOLOGICKá SEKCE ČESKé KřESťAn-
SKé AKADEMIE zve na besedu se
Zdeňkem Drmlou o péči o porosty
v pražských chráněných územích 
a sadech. 
Beseda se bude konat v úterý 12. lis-
topadu 2019 od 17.30 (cca do 19 h) 
v přízemí pražského kláštera Emau-
zy, Praha 2, Vyšehradská 49.

(Jne)

vůz


