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Zemi napadli Ammónovci. Mocný
to soused. A gileádským předá-
kům pořádně teče do bot. V té chví-
li, jak už to tak s námi lidmi po sta-
letí bývá, si vzpomenou na Hospo-
dina. Později pak osloví Jiftácha,
muže udatného. Teď by jim byl
dobrý. On i jeho muži. Působí to na

mne tak, že cesta izrelského lidu,
jakoby vždy byla cesta z otroctví ke
svobodě. Ze tmy do světla. Z trápe-
ní a úzkosti do radosti a pokoje. 
Z bezvýchodnosti do naděje. Ze
smrti do života. Důležité však je, že
to byla i je od začátku až do konce
Boží cesta. Hospodin byl jejím ini-
ciátorem, tvůrcem a garantem. Po-
čátkem i cílem. Teprve Bůh vnesl
do jejich života světlo. Izraelci se té
naději a změně kolikrát bránili.
Sloužili jiným bohům či modlám. 
A přece to Hospodin nevzdal a dál
je vedl jako malé děti, ano kolikrát
je i sám přenesl přes všechny skály
a propasti, až je dovedl, kam slíbil.
Taková je Boží cesta i dnes. Je to
šance, o níž se nám nesnilo. Nabíd-
ka, o které jsme nevěděli. Dar, který
jsme si nezasloužili. Pomoc, která
od základu změní náš život. Bůh, o
kterém svědčí Bible, k nám přichá-
zí vždycky s něčím novým. Není to
tak, že si člověk zvolí nějaký cíl a
pak prosí Boha, aby mu k němu
pomohl. Tudy cesta křesťanské ví-

ry nevede. Cesta víry začíná, když
si uvědomíme, co jsme dosud nevi-
děli a nač jsme nemysleli. Když se
pokoříme, úpíme, voláme, vyzná-
váme svá pochybení. 
Bůh není síla, kterou člověk za-
přáhne do svých tužeb, aby získal,
po čem touží. Bůh je síla, která nám
sama udává směr a cíl a otevírá
nám nové možnosti. Člověk se pak
touto Boží cestou buď vydá nebo se
té příležitosti vzdá. Osvobození od
zla nebo strachu není jenom věcí
správného návodu nebo progra-
mu. To je záležitost mnohem hlub-
ší proměny. A tu nemáme ve svých
třesoucích se a vratkých rukou. Ví-
me jen o tom, kdo zlo, hřích, ne-
poslušnost, strach přemáhá. Ani 
v podstatě nevíme jak. Víme jen, že
v jeho blízkosti zlo mizí, že se v je-
ho blízkosti člověk mění, že se díky
němu stává svobodným. A může-
me jen žasnout, o téhle Boží lásce a
síle vyprávět a do její blízkosti zvát. 

Filip Jandovský, 
kazatel sboru ECM Litoměřice
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Poselství k 22. neděli po sv. trojici

1 P 1,3; 2,1-3 Ef 4,14-15
S radostí děkujme Bohu Otci, kterýž
hodné nás učinil účastnosti losu svatých
v světle, kterýž vytrhl nás z moci tem-
nosti, a přenesl do království milého Sy-
na svého, v němž máme vykoupení skr-
ze krev jeho, odpuštění hříchů, kterýž
jest obraz Boha neviditelného, prvoroze-
ný všeho stvoření. (Ko 1,12-15)

Věříme v Boha, v Otce Pána našeho,
Ježíše Krista. „Bůh Duch jest,“ pově-
děl Ježíš ženě u Jákobovy studny.
Bereme to vážně. Říkáme-li Otče
náš, myslíme na své narození z Du-
cha vždy přítomného ve svaté skry-
tosti. Za tím, co se nám jeví, za před-
měty naší pozornosti, věříme a
respektujeme pravou skutečnost du-
chovní, Boží PŘÍTOMNOST, nevy-

mezenou prostorem ani časem. Ví-
rou rozumíme… Jsi v nebesích, ří-
káme, a prosíme: posvěť se JMÉNO
tvé. V našem konkrétním životě, 
v našem světě se posvěť tvé JMÉNO,
které není pouhým slovem mezi
slovy, pojmem mezi pojmy, aby-
chom je mohli beze všeho uchopit,
mít, zavřít ve své slovní zásobě a
kdykoli říkat. Není označením ně-
které z jednotlivin tohoto světa. Ať je
svaté, prosíme, v našem myšlení i
konání, ať vnímáme to otevření ji-
nam a pozvání do ochrany a skrýše
před zlem, v nás i mimo nás (J 17,11-
12), pozvání do pravé svobody ve
JMÉNU tvém.
Uvěřili jsme ve zjevení dobrého
Boha, milujícího své stvoření. V Bo-
ha, jemuž se zželelo lidí, že navzdo-

ry Smlouvě svatosti a hlasům proro-
ků se pro převrácenost svých srdcí
bezvýchodně motají ve zkáze v sobě
i kolem sebe. Věříme v Boha, který v
plnosti času z LÁSKY odkládá své
Božství, jak píše Jan zkraje svého
evangelia: „SLOVO to tělo učiněno
jest… a viděli jsme jeho slávu, jakož-
to jednorozeného od Otce, SLOVO
plné milosti a pravdy“ (J 1,14).
Přichází, aby byl s námi a my s ním.
Všichni známe z Bible tu událost,
kdy Stvořitel vstoupil do časoprosto-
ru, který stvořil, jako služebník jeho
záchrany: Tehdy, nedaleko Jericha u
Jordánu, Zachariášův Jan kázal křest
pokání na odpuštění hříchů a mluvil
o soudu Boha, jehož království se
přiblížilo. 

Chrám nové spravedlnosti

Dokončení na str. 3

Rodinný klub Nuseláček, který se nachází v Husově sboru v Praze Nuslích se  věnu-
je  organizaci volnočasových zájmových aktivit pro rodinné skupiny v rámci projektu
„Tvořivě ve třech generacích, hlínou a kresbou“, zaměřených nejenom na rozvoj
jemné motoriky, představivosti a  zručnosti ve výtvarném projevu, ale na vzájemném
poznávání dětí s rodiči a prarodiči z jiného úhlu pohledu, což je pro všechny obohacu-
jící a inspirující. Vznikají nové citové vazby a asociace. Klub občasně organizuje i kul-
turní akce a workshopy.
Jedním z pilířů klubu Nuseláček jsou odpolední tvořivá setkávání s keramikou.
Vedoucí klubu je sestra Mgr. Dana Krausová, klub odborně vede výtvarnice MgA.
Elena Gergová. Ke 100. výročí vzniku Církve československé husitské vyrábějí v klubu
pamětní medaile. Sestra Gergová se zhostila tohoto úkolu vynikajícím způsobem,
navrhla několik variant nádherných ručně vyráběných keramických medailí, které
mohou být památkou na tuto událost a též mohou udělat věřícím radost.
Výroba medailí je nevýdělečná. Nutno podotknout, že ne každý kus se povede. Prodejní cena  zahrnuje především náklady na
materiál a výpaly. V Nuseláčku však mají radost nad každou objednávkou, protože cílem této aktivity není zisk, ale připomínka
významného výročí, na které se možná zapomíná. Aktérky z Nuseláčku se domnívají, že vznik Církve československé husitské
svojí podstatou navazuje na mistra Jana Husa a je významnou událostí, kterou je třeba důstojně připomenout.
Kdo by měl zájem, může se o klubu Nuseláček dozvědět více na webových stránkách:  http://nuselacek.hys.cz

Dana Krausová

Kdysi, když nám nohy ještě lépe sloužily, jsme podnikli s dětmi výlet na
slavnou slovenskou horu Kriváň. Počasí přálo, ale asi v polovině stoupá-
ní nás zastřela mlha, spíš asi nízké mraky. Z mlhy se vynořila skupina
sestupujících lidí, Poláků, kteří na nás vzrušeně volali: „Šlak něběski,
šlak něběski!“ Něco hledali a nám došlo až po chvíli, že je to modrá turis-
tická značka. Ukázali jsme jim tu nejbližší, o které jsme věděli, a sami
jsme se vydali hledat tu výše položenou. Vida, řekli jsme si, staročeši také
„šlakovali“ (stopovali) zvěř a Poláci vidí v každé modři nebe. STOPA
VEDOUCÍ DO NEBE se nám od té doby připomene u leckteré modré
turistické značky.
Někdy je nesnadné najít turistické značení stezky, ale kdo vypátrá spo-
lehlivou cestu do nebe? Mnoho lidí už to vzdalo a raději si namlouvají, že
žádný věčný život neexistuje. Jen tu a tam někomu bleskne to, co Ham-
letovi: „Chci spát, chci spát a snít…ale o čem snít?“ Máme různé životní
cíle, někdy dílčí, třeba pro tento rok, ale jindy docela zásadní. Jaké bývá
zklamání, když se nepodaří takového ambiciózního cíle dosáhnout,
úspěšně dostudovat, získat dobrou, uznávanou práci, založit krásnou
rodinu, uchovat si zdraví a kondičku co nejdéle… A i když se to všecko
podaří, zůstává otázka: Kam to všecko směřuje?
Mnozí lidé si váží Ježíše. Neberou si ho do pusy v kletbách, nezesměšňují
ho. Vidí v něm velkého, čestného člověka, spoluzakladatele naší civiliza-
ce, jak to vyjádřil T. G. Masaryk: „Ježíš, ne Caesar, to je smysl našich dějin
a demokracie“. Ale tam jejich zájem o Ježíše končívá. Proč? Patrně si pře-
četli alespoň něco z Nového zákona a vědí, co by následovalo, kdyby chtě-
li poznat Ježíše blíže. Každý z vážných zájemců od něho nakonec slyšel:
„Pojď, následuj mne!“ Zdaleka ne všichni poslechli tenkrát, natož v naší
„vědecko-technické“ době. Napodobovat a obdivovat nějakého lidského
vůdce, po tom hodně lidí touží. Perou se, aby mohli podat ruku slavnému
zpěvákovi a ozdobí si byt jeho fotografiemi s vlastnoručním podpisem.
Přihlásí se do politického hnutí, fandí jeho vůdcům – a jak ubohé jsou ně-
kdy důsledky.
Ale poslechnout Ježíše, přijmout ho jako Pána života, následovat ho?
Vždyť ho nevidíme, vždyť jsem četl v jednom časopise, že jeho zmrt-
výchvstání byl podvod, vždyť bych se musel lecčeho vzdát, přestal bych
být svobodným pánem svého života! A podívejte se na všecko, co napá-
chaly křesťanské církve! Tak lidé raději následují jiné značky, tu hnědé,
tu černé, tu rudé, v nejlepším případě zelené – ale nejraději stříbrné a
zlaté. Modrá značka je opomíjena, někdo po ní i plivne nebo hodí kousek
bláta. A přesto je to SZLAK NIEBIESKI, ZNAČKA DO NEBE. Cíl převy-
šující všecky naše cíle. Není to návod, jak si nebe zasloužit. Je to ná-
vod, jak se dát vysvobozovat, vést a dovést. „To stojí za to mít Krista žití
Pánem…!

Pavel Javornický

szlak niebieski

AktuAlitA: klub Nuseláček slAví 100 let Církve českosloveNské husitské
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z církví doma i ve světě
50. stArokAtoliCký syNod zAsedAl v bystřiCi Pod hostýNem
Ve dnech 17.-19. října zasedal v bystřickém středisku "Sola gratia"
synod Starokatolické církve, jehož poslanci - duchovní a laici - zastupu-
jí farní a filiální obce. Projednávaly se změny církevní ústavy, vztahy 
k církvím římskokatolické a švédské luterské, otázky víry a financí a
byly zahájeny konzultace o homosexuálních párech. Od roku 2016 je
biskupem Pavel Benedikt Stránský. Ženy mohou být ordinovány jako
jáhenky, kněžský celibát je dobrovolný a večeře Páně se podává pod
obojí. Starokatolictví vzniklo po I. Vatikánském koncilu (1870) v opozi-
ci proti dogmatu o papežské neomylnosti.

Bohuslav Vik

římskokAtoliCká Církev loNi NA burze ProdělAlA desítky milioNů
Římskokatolická církev přišla loni na burzách o desítky milionů korun. Ze
zhruba miliardy korun investované na počátku loňského roku přišli kato-
líci přes dvojici burzovních investičních portfolií sdružených pod hlavič-
kou Katolického fondu o zhruba 70 milionů korun. Katolický fond spra-
vuje majetek České biskupské konference a všech osmi římskokatolických
diecézí v Česku. Jeho čtyři podfondy soustřeďují část církevních peněz zís-
kaných z restitucí. Píše to deník E15. "Rok končící osmičkou znamenal pro
globální akcie po několika úspěšných letech pád do červených čísel.
Zaznamenaly nejhorší výsledek od finanční krize, přičemž výrazněji se
nedařilo na rozvíjejících se trzích," cituje E15 výroční zprávu Fondu udrži-
telnosti Římskokatolické církve z konce října. Ceny světových akcií se loni
propadly o 11 procent, připomíná E15. Podle analytiků tak pouze šesti-
procentní propad katolického portfolia v hodnotě zhruba 750 milionů ko-
run zaměřeného hlavně na akcie tak vyznívá poměrně příznivě. Více než
pětiprocentní ztráta části Katolického fondu zaměřené na dluhopisy je
však horší než průměr trhu.

www.christnet.eu

bAPtisté čelí ProNásledováNí
ze strANy ProruskýCh sePArAtistů v luhANsku
Proruští povstalci obsadili části ukrajinského regionu v březnu 2014 a násle-
dující měsíc vyhlásili Luhanskou lidovou republiku. Mezinárodně neuzna-
ná republika zakázala bohoslužby ve všech protestantských sborech i 
v některých katolických chrámech. Soudy navíc trestají jednotlivce, kteří
vedou bohoslužby v rozporu s oficiálním zákazem. Podle tiskové agentury
Forum18 soudy pokutovaly v roce 2019 několik baptistických pastorů.
Luhanské úřady tvrdí, že náboženské společnosti, které nepodstoupily
místní registraci, jsou nezákonné, ale pastor Igor Bandura z Ukrajinské bap-
tistické unie řekl Foru18, že jejich sbory požádaly o registraci před termí-
nem, a všechny byly odmítnuty. Od března se „naše komunity nemohou
scházet při svých bohoslužbách. Jejich budovy sice nebyly zabaveny, ale
nemohou je používat,“ řekl Bandura pro Forum18. „Naše sbory zejí prázd-
notou. Členové církve se scházejí po domech, ale ne víc než čtyři lidi,“ do-
dal. „Naši pastoři hladoví po společenství. Cítí se velmi izolovaní,“ uvedl
protestant z Ukrajiny, který udržuje kontakty s místními lídry protestantů.

www.krestandnes.cz

švýCArský film zwiNgli- reformátor
Švýcarsko si letos připomíná curyšského reformátora Huldrycha Zwingliho
(1484-1531). Režisér Stefan Haupt podle scénáře Simone Schmidové natočil
film ZWINGLI- REFORMÁTOR. Hrdinu filmu hraje Max Schimonischek a
jeho manželku Annu Sarah Sophia Meyerová. (Už v roce 1984 byl natočen
film o Zwinglim pro švýcarskou televizi.) Film je nákladný (stál 6 milionů
franků) a těší se velké pozornosti návštěvníků.

Bohuslav Vik

Po Ježíšově ukřižování a nanebe-
vstoupení se mění nejen postavení
učedníků, nýbrž i moc, kterou jsou
vyzbrojeni. Stejný Duch, který dá-
val podobu Ježíšovu pozemskému
životu, nyní dává kristovskou po-
dobu církvi. Ona se mocí Ducha
stává prostřednicí Božího zjevení.
Naplňuje se tak zaslíbení o posled-
ním čase dané prorokům: "Vyleji
svého ducha na každé tělo. Vaši synové
i vaše dcery budou prorokovat, vaši
starci budou mít sny, vaši jinoši budou
mít prorocká vidění. Rovněž na otroky i
otrokyně vyleji v oněch dnech svého
ducha." (Joel 3,1-2) Letnice pak
představují dvě změny: učedníci
jsou naplněni Duchem – čímž se
mění jejich vnitřní svět. Duch je
uschopňuje ke svědectví - čímž se
mění jejich vnější svět:
Když nastal den letnic, byli všichni
shromážděni na jednom místě. Náhle se
strhl hukot z nebe, jako když se žene
prudký vítr a naplnil celý dům, kde
byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé
jazyky, rozdělily se a na každém z nich
spočinul jeden. Všichni byli naplněni
Duchem svatým a začali ve vytržení
mluvit jinými jazyky, jak jim Duch
dával promlouvat... tu vystoupil Petr
spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil
je (zbožné židy ze všech národů)...
Když to slyšeli, byli zasaženi v  srdci a
řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co
máme dělat, bratří?" Petr jim odpově-
děl: "Obraťte se, a každý z vás ať přijme
křest ve jménu Ježíše Krista na odpuš-
tění svých hříchů, a dostanete dar
Ducha svatého". ... Ti, kteří přijali jeho
slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim
toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale
poslouchali učení apoštolů, byli spolu,
lámali chléb a modlili se. Všech se
zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se
stalo mnoho zázraků a znamení.
Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a

měli všechno společné. Prodávali svůj
majetek a rozdělovali  všem podle toho,
jak kdo potřeboval. Každého dne pobý-
vali svorně v chrámu, po domech láma-
li chléb a dělili se o jídlo s radostí a s
upřímným srdcem. Chválili Boha a byli
všemu lidu milí.  A Pán denně přidával
k jejich společenství ty, které povolával
ke spáse. (Sk 2,1-4.14.37-38.41-47)
Z Kristových následovníků se stává
jeho lid, církev, jejíž poslání je širší
než ona sama. V západní teologii,
která v praxi byla mnohdy častěji
binitární než trinitární, panovalo
schéma, že Kristus, který je vrcho-
lem zjevení, ustanovil církev, aby
ona toto zjevení dál prostředkovala.
Ať byl důraz na církev jako spole-
čenství "nového Izraele" nebo na její
hierarchii, kdy obojí odvozovalo
svou posloupnost od vyvolení dva-
nácti, toto schema podceňovalo
úlohu Ducha. Když budeme pozor-
ně číst Nový zákon, najdeme tam
odkazy k tomu, že Ježíš ustanovil
církev, aby ona dál jednala v ději-
nách, ale tato ustanovení je naplně-
na teprve tehdy, když je seslán
Duch svatý, jenž mluvil skrze Moj-
žíše a proroky, ... jenž zastínil Pan-
nu Marii milostí, ... jenž sestoupil 
na Ježíše u Jordánu a na apoštoly 
v den letnic, jak připomíná epikléze
Limské liturgie, jímž jsme pokřtěni,
na sebe po Ježíšově nanebevstoupe-
ní bere roli prostředníka, který zje-
vuje význam Ježíšových slov a činů
a uvádí do veškeré pravdy. Tento pro-
ces je ale otevřený - jak v tom smys-
lu, že nemá konec, tak v tom smyslu,
že se neodehrává jen v církvi.
Novozákonní texty týkající se pro-
střednické role církve vzhledem ke
zjevení bývají čteny s různým před-
porozuměním. Duch, který dává
porozumět zkušenosti s Bohem, je
také Duch, který je přítomen v tra-

dici, v církvi, ale i ve společnosti a 
v celku stvoření. Mocí Ducha ži-
jeme, rozumíme, měníme se. My
jsme v jeho moci – ale do jaké míry
je Duch také v "naší moci" - závislý
na našem prostředkování? Tato
otázka patří mezi hlavní kontro-
verzní témata. Spolu s ní pak, zda je
kristovská podoba církve garanto-
vaná - či zda ji církev za jistých
okolností může ztratit? Protestant-
ské čtení zdůrazňuje dynamiku
svobodného vztahu. Církev nemá 
v sobě "božské naprogramování",
ale je otevřena přijetí vedení Ducha.
Římskokatolické čtení tuto svobo-
du neškrtá, ale dává ji do souvislos-
ti s tím, že přítomnost Boží lásky
pro nás je v Kristu trvalá a nezávis-
lá na naší dispozici ji přijmout.
Interpretuje Cyrila Alexandrijské-
ho: "Milostí se stáváme tím, čím je
svou podstatou Bůh" tak, že více
než protestanské čtení zdůrazňuje
zakotvení svobody umožněné Du-
chem v naší "osobovosti", tedy v tom,
že se máme stát tím, "čím Boží
osobní skutečnost už je: bezmez-
ným sebedarováním, láskou vyli-
tou kvůli životu a tím, co tvoří zahr-
nující společenství mezi osobami".
Tímto "stáváním se", které je záro-
veň svobodné a zároveň darované,
které zde již je, ale zároveň je dosud
také přebíjeno opačnými silami, je
pak prostředkováno zjevení toho,
jaký je Bůh. V pravoslavném pojetí
je skutečnost a trvalost Božího daru
snad ještě více zdůrazněna a zakot-
vena v Boží ekonomii spásy. Do té-
to ekonomie vstupuje také církev a
v moci Ducha svatého ji prostřed-
kuje a vždy bude prostředkovat. 

Ivana Noble
(přednáší teologii na Evangelické 

teologické fakultě UK v Praze) 
Z knihy Po Božích stopách

duch jako dárce 
a církev jako prostřednice

kArel šimr: trojí diAkoNie

Kniha vychází z doktorské práce, obhájené letos na teo-
logické fakultě Jihočeské univerzity. Autor  působí jako
odborný asistent na katedře etiky, psychologie a sociální
práce Jihočeské univerzity, je ale současně aktivním fará-
řem ČCE a má osobní zkušenosti se sociální prací v ČCE,
m.j. jako předseda odboru křesťanské služby západočes-
kého seniorátu a jako předseda dozorčí rady Diakonie
Západ. To všechno, stejně jako hluboký osobní duchov-
ní život (pisatel článku jej zažil jako mediátora duchov-
ních cvičení) znamená, že kniha, ač je proložena rozsáh-
lými citacemi z oboru teologie i sociologie, odráží hlu-
boký zájem o věc. 
V úvodu čteme: „Kniha vychází přesně třicet let od ob-
novení organizované diakonické práce v ČCE a je poku-
sem o systematické pojednání o křesťanském pomáhají-
cím jednání v moderní době. Chceme tak začít splácet
dluh…V evangelickém prostředí se diakonickému jed-
nání dosud nedostává teologické pozornosti, jakou by si
zasloužilo.“ Autor k tomu podotýká, že je to způsobeno
také tím, že diakonie, jako křesťansky motivované
pomáhající jednání, je jednak součástí církevní struktu-
ry, ale i struktury sociální práce a že tento ´interdiscipli-
nární´ charakter není možné uchopit pouze z hlediska
akademické teologie. Proto autor, dříve než probírá
formy diakonie v ČCE (křesťanskou službu, Diakonii
ČCE a diakonát) přibližuje diakonii církve obecně z hle-
diska teologie a sociologie s využitím teorie sociálních
systémů, jak se rozvíjí u německých sociologů nábožen-
ství. Tato část tvoří důkladný teoretický podklad pro
další, spíše prakticky zaměřené části knihy.
Křesťanskou službu v ČCE, jako ´vzájemnou pomoc´,
sleduje autor v jejím historickém vývoji i v současné
podobě na základě církevních dokumentů i osobních
svědectví. Křesťanská služba ve sborech, jako bytostný
projev křesťanské víry neztrácí na významu, i když 
v současné době nemá svůj celocírkevní odbor, což

odpovídá tomu, že z hlediska sociologie nejde o organi-
zaci, spíše je přiměřené vnímat ji jako síť. Tato činnost
může být ve sborech různě strukturovaná, zejména pro-
střednictvím sborových sester nebo pastoračních pra-
covnic. Ale také nemusí, a autor uvádí jeden příklad
kolegy faráře: „Spontánní rozhovor před kostelem, 
v němž si účastníci bohoslužeb vyměnili informace o
situaci nepřítomných členů, např. nemocných a starých,
a dohodli se, co je potřeba pro ně udělat.“ 
Rozsáhlý oddíl se věnuje Diakonii ČCE, vzniklé a prud-
ce se rozvíjející po roce 1989. Nedlouhá historie je popsá-
na na základě církevních dokumentů i rozhovorů 
s dnešními i dřívějšími předními pracovníky Diakonie.
Detailně jsou např. rozebrána dvě vyjádření, která měl 
v listopadu 1989 k dispozici synod ČCE při konečném
rozhodování o schválení Diakonie: Spíše negativní sta-
novisko manželů Smolíkových a spíše pozitivní prof.
Filipiho. Autor připomíná určité, občas se projevující
napětí mezi církví a Diakonií, dané i tím, že Diakonie
překračuje církevní strukturu, zatímco církev je více uza-
vřená. Avšak, konstatuje autor, právě v evangelické teo-
logii můžeme najít zdroje pro pozitivní ocenění ´svět-
skosti´ křesťanství. - Jako důležité vidí autor sepětí jed-
notlivých středisek Diakonie ČCE s místními sbory, jak
je zakotvené v Řádu diakonické práce, neboť to je při-
měřené pro ČCE, jako církev spíše kongregační, oproti
občasným snahám o centralizaci řízení celé Diakonie. -
Pro budoucnost Diakonie ČCE je důležité budování kul-
tury organizace, tedy pravidel a hodnot, které jsou 
v dané organizaci typické a jedinečné a na kterou má
zásadní vliv management, zejména vedoucí středisek.
Ve střediscích Diakonie je totiž jen malé procento členů
ČCE či vůbec věřících křesťanů a křesťanský ráz jim
dává (nebo nedává) právě duch organizace, který vědo-
mě i nevědomě vytváří vedoucí. Klíčové není, jaké
duchovní aktivity ve středisku probíhají (bohoslužby
jsou dnes běžné i v necírkevních sociálních zařízeních),

knižní novinka
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lípa Naděje v dvakačovicích
V Dvakačovicích vysadili u evangelického kostela k 30. výročí sametové revo-
luce lípu Naděje. Při bohoslužbách, které tomu předcházely zazněla slova:
“křesťanská naděje je jako kotva hozená k břehu; naděje je pokorná, je ctností,
kterou je denně třeba začínat den; naděje je neviditelná, působí zdola, abychom
šli a viděli; naděje by měla být vzduchem, který křesťan dýchá; naděje dává bez-
pečí; naděje nikdy neklame”. 
Lípa byla zasazena jako symbol národa, jako symbol vděčnosti a děkování za
svobodu a demokracii. A jako symbol naděje do budoucnosti.   

Dušan Ehmig
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„Přichází…“ spatřil zaprášeného
poutníka, údajně třicetiletého tesař-
ského tovaryše z galilejského hnízda
nevalné pověsti, žádat o křestní stvr-
zení radikální změny svého života
(metanoia). Vidí spíše trpitele než
vladaře, a tak volá: „Beránek… Berá-
nek Boží, který si poradí s hříchem
světa!“ Někteří zaslechli echo toho
zvolání, ozvěnu ze svaté Boží skry-
tosti; že ten chlapík je Bohu velmi
milý Syn a člověk mimořádného
Otcova zalíbení. Slávu té chvíle pro
své PR (public relation) ten muž
nevyužil. Odešel do pouště, k sou-
středěnému bytí s Otcem a k první-
mu střetu s pokušitelem… 
Tak se ujal člověk Ježíš záchranné
akce Ducha Stvořitele a Jan dosvěd-
čil: „Je větší než já. Křtí Duchem sva-
tým a ohněm.“
Snad tři roky se bude rozdávat k ob-
živě mnohých. „Vím, že přikázání
Otce je život věčný,“ zaznamenal Jan
jeho poslední veřejné prohlášení. „A
protož co já mluvím, jak mi pověděl
Otec, tak mluvím“ (J 12,50). Pak ještě
dlouho rozmlouval s nejbližšími než
se s nimi vydal nocí přes potok do
zahrady na Hoře oliv. Ještě se modlí.
Ještě s nimi vzývá své Božství, je-
muž říká Otče (J 17, 4nn): 
„...Já jsem tě oslavil na zemi: dílo jsem
vykonal, které jsi mi dal, abych činil…“
Jaké že dílo? Jaké zadání Otce, přáte-
lé? „Oznámil jsem tvé JMÉNO lidem,
které jsi mi dal ze světa (Zjevil Boha,
jak ho neznali.). Tvoji byli a mně jsi je
dal, a řeč tvou zachovali. Nyní poznali,
že všecky věci, které jsi mi dal, od tebe
jsou. Neboť 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. Ne za svět pro-
sím, ale za ty, které jsi mi dal, nebo tvoji
jsou… Otče, chraň je ve svém JMÉNU,
které jsi mi dal, aby byli jedno jako my“
(v.11). Dej jim znát PRAVDU, která
vysvobozuje.“
Dosáhl toho, proč přišel. Zjevil nám
JMÉNO Boží a dal nám jeho SLO-
VO, aby nás vykrmil k věčnému ži-
votu. Za to zemřel? Bože proč? Proč
jsme tě utýrali k smrti? Za to, žes
vydal pokrytcům svědectví pravdě
(J 18,37)? 
Znalec spravedlnosti Zákona, Pavel,
chápe utrpení Syna jako Otcem
žádanou daň spravedlnosti za hří-
chy světa (Ř 8,32).
Sám Ježíš vidí zavržený úhelný ká-
men chrámu nové spravedlnosti,

která nevězní, ale osvobozuje 
k PRAVDĚ (L 20,17; Mt 21,42). O své
duši (o práci své duše – Iz 53,11) pak
mluví jako o mzdě na vykoupení za
mnohé (Mk 10,45). „Kdo činí hřích,
otrokem je hříchu (J 8,34), říká. Žalář-
níky i vězni jsme sami sobě. Syn 
v jednotě s Otcem svědčí PRAVDĚ
té hrůzy v nás obětí slitování: Slituj
se nad sebou, člověče! LÁSKA se
obětuje nám, naší svobodě. Umírá
za hříchy v nás, aby se nestaly.
Když nad Ježíšem ohrnovali nos, že
se stýká se spodinou, s profláknutý-
mi existencemi, o nichž zbožní sou-
dí, že s nimi nemůže být Bůh spoko-
jen, pověděl o ztracené ovci a ztrace-
ném penízi. „Hledám,“ říká. Hle-
dám ztracené. Proti tomu přece ne-
může nikdo nic mít. Přesto autority
dělají dusno: Přijímá odepsané, jako
by to jeho: „Čiňte pokání a věřte, že
Král je blízko“, bylo nadějí i pro pobu-
dy, pro póvl. Neslýchané!
A tak jim Mistr přidává nám všem
známý modelový příběh dvou bratří
a otce (L 15,11n). Když slyšel Izrae-
lita v podobenství „otec“, nemohlo
se mu nevybavit: „Ty jsi, Hospodine,
Otec náš, Vykupitel náš, to je od věčnos-
ti jméno tvé“ (Iz 63,16). Od dětství to
znají. A rodinou? Rodinou Boží v té
souvislosti byl a je Izrael. Rodina je
uzel vztahů, a ztráta člověka v rodi-
ně  je bolestivější než čehokoli v hos-
podářství nebo domácnosti. To jim
teď ten Nazaretský vykládá. (Dobře
vědí, co jim tím říká.)
Mladší syn si osobitě řekne o to, co
myslí, že mu patří a vypadne z do-
mu. Kupuje si štěstí, až se octne na
dně. V těžké depresi a nostalgii mu
přijde na mysl: Co takhle, se vrátit?
„Půjdu..., půjdu k otci a přiznám, jak to
se mnou vypadá, řeknu mu: Otče, zhře-
šil jsem proti nebi a před tebou...“
A opět, abychom zaslechli, co slyší
Ježíšovi posluchači, pomysleme,
jaké že statky rozděluje Bůh Otec
synům Izraele a co trestuhodně
zmarnil syn ztracený třeba právě ně-
kde tam mezi publikány a hříšníky,
kde ho Ježíš - Bůh v Kristu - hledá.
Pavel vypočítává (Ř 9,4.5.): už samo
synovství, dar Smlouvy a Zákona,
bohoslužbu a mesiášská zaslíbení.
Utrácet duchovní dědictví, měnit je
za náhradní štěstíčka, bylo modlář-
stvím, kde nicota a marnost vytěs-
ňuje věčnou hodnotu. Nevěrou se
vztah rozpadá. Duchovně na holič-
kách, na mizině bývá marnotratné
dítě Boží, Izraelita, zpronevěřilý

křesťan. (Copak to neznáte? Říká
Ježíš mezi řádky.) Avšak povědomí
toho, co ztratil, zůstává. Tušení, že
milující Otec syna neoželí. 
Nepřestává ztraceného vyhlížet a 
z jeho návratu se raduje. Jak to, že
nekárá, netrestá? Inu ví, co to pro
kluka znamená, takhle se odhodlat.
Hnut milosrdenstvím obnovuje ho 
v synovských právech (Ga 4,4-6).
Není slepý ke skutečnosti, nedělá si
iluze, ale má o dítěti dobrou naději.
Starší, ten spořádanější, ví, co je brá-
cha zač, a jeho obrácení nevěří.
Oslavnou trachtaci vnímá na svůj
úkor. Hájí přece dědičné hodnoty,
rodinné stříbro a statky před han-
bou a škodou. „Chce to spravedl-
nost. Do kázně, na hanbu! Každé-
mu, co si zaslouží...“. „Tvůj bratr
umřel (slyší otce) a zase ožil. Zahy-
nul, a je nalezen.“„No a co?“ myslí
si. „Na to, aby pásl vepře, byl živej
dost.“„Nad nadějí změny tvého bra-
tra se sluší zaplesat...“
Bratr nejen že neplesá. Je proň ne-
myslitelné, aby se u stolu setkali,
rozlomili chleba, podali si kalich a
dál pokračovali spolu.
Jak to v rodině dopadne? Co myslí-
te? Snese mladší bráchovu nevoli a
zůstane? Dá si starší říct? A co když
ne?... „Tak si vyberte,“ odpovídá
Ježíš nedopovězeným příběhem na
námitku, že přijímá hříšníky a jí 
s nimi. „Mezi vámi to zůstává otev-
řené, ale v domácnosti Boží nad kaž-
dým hříšníkem činícím pokání trvá
radost.“ Nebesa jdou do toho rizika.
Skrytý člověk srdce se mění... 
Může se, přátelé, změnit i zaťatost
srdce zasloužilejšího, který by s bě-
žencem nejradši vyběhl? Ve své od-
cizenosti otci je na tom momentálně
hůř. Příliš spravedlivý na to, aby při-
šel sám k sobě. Má i on naději?
Nezdá se. Nemožně, nehorázně mu
starej podivín překáží. Co s ním?  
A tak lepší z Izraele, brzy odsoudí
Syna člověka i s tím jeho Otcem, a
těžce zhřeší. Zavinili to vlastně mar-
notratní. Hříšníci, jichž si všímá,
jimž nehorázně na místě Božím od-
pouští. „Člověk jsa, dělá se Bohem!
Prý Mesiáš, Syn toho Požehnané-
ho!“ Rozhořčený Velekněz  roztrhu-
je roucho: „Co se vám zdá?“ 
„Spravedlnost Hospodina našeho
Boha být musí, tak toho všeználka 
z Nazaretu ukřižuj!“ křičí na Piláta.
„Nehodným odpouští, jak k tomu
přijdou hodní, že! Na kříž s ním!“ 
O jeho smrt se přičiňují oba. Marno-
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ale jaká je středisková kultura, jaký je ve středisku duch.
Uvádí některé příklady toho, co kulturu organizace
utváří. - Oddíl o Diakonii ČCE pak autor uzavírá slovy:
„V oblasti personálu patří ke klíčovým otázkám dostup-
nost přiměřeného vzdělání – jak předchozího, tak celo-
životního. Je totiž zřejmé, že požadavek schopnosti pro-
pojovat křesťanství se sociální prací a jejím řízením klade
vysoké nároky na kvalifikaci řadových a zejména
vedoucích pracovníků.“
Důkladně se potom autor věnuje také diakonátu, tedy
službě diakonů. Popisuje vznik diakonátu v ČCE v r.
1998 v souvislosti s kontakty do zahraničních diakonic-
kých zařízení a poznáním, jakou péči tam věnují přípra-
vě vedoucích. Sleduje dále, jak se diakonátem zabývaly
synody ČCE a s jakými rozpaky je v církvi a v Diakonii
ČCE přijímán. Autor se věnuje také diakonátu v historii,
od prvotní církve, až po obnovu sociálního diakonátu 
v evangelických církvích v polovině devatenáctého sto-
letí a diskusi o jeho místu v církvi v současnosti a v mění-
cím se světě.  Věnuje se potom dvěma základním pro-
blémům: otázce příslušnosti diakonátu k církevnímu
úřadu a funkci diakonátu. K tomu cituje řadu doku-

mentů, které k těmto otázkám zaznívají ve světě.
Konstatuje, že „sílící hlasy po zdůraznění významu dia-
konátu v církvi odpovídají dnešní situaci značné dife-
rence mezi církví a společností i mezi církví a rozmani-
tými podobami její charitativní práce.“ Od pojetí diako-
nů jako ́ sebeobětujících se sociálních pracovníků´ se dia-
konát chápe spíše jako služba budování mostů mezi
církví a společností v různých oblastech. Autor pak for-
muluje několik bodů k diskusi o diakonátu v ČCE a uza-
vírá tím, že jako klíčové místo diakonů při naplňování
diakonického charakteru církve se jeví úkol pečovat 
z titulu svého začlenění do struktury církve (ministeries,
úřadu) o rozhraní mezi církví a společností. Zde je mož-
né myslet na pracovní místa v zařízeních církve, ale i
´světských´ zařízeních a profesích, zejména tam, kde jde
o lidskou nouzi v nejrůznější podobě.
Autor doufá, že kniha přispěje v protestantském pro-
středí a zejména v ČCE k diskusi o diakonickém poslání
církve jak na rovině teologické, tak při aplikaci do živo-
ta sborů a Diakonie. 
Knihu vydalo Centrum pro studium demokracie a kul-
tury v edici Moderní česká teologie v r. 2019.

Jan David

Chrám nové spravedlnosti 1 P 1,3; 2,1-3 ef 4,14-15
tratným hříšníkem to začíná, nemar-
notratným spravedlivcem končí.
Umírá, protože se slitoval nad mlad-
ším, ale trpí, aby i starší snad na-
hlédl tvrdost svého srdce. Nesmíře-
ni stojí teď oba proti sobě. Je ráno a
oba světí sobotu, zatímco za jejich
zády tento nepravostí marnotrat-
ných ztrápený, a převráceností sa-
mospravedlivých křižovaný dobro-
dinec Boží, ze smrti vstává. Nad
prahem časnosti se zvedají vrata
věčná a nikdo o tom neví. Kdo ho
potká, vlastním očím nevěří a ke
skutečnosti Boží netrefí, ačkoli směr
je od začátku dán: Naplnil se čas,
blízko je Boží kralování, věř. Změň
lítostí své myšlení a vidění světa.
Chop se evangelia jeho milosrden-
ství a vírou prohlédneš ke Kristu,
který z mrtvých vstává. Odvěkým
protivníkům, Kainovi a Abelovi, se
nabízí setkání s mocí, která není z
tohoto světa, s mocí kající se bezmo-
ci. Bláznové kázání, které však na
tomto světě z nadpozemské Lásky
rozhojňuje život proti hynutí a smrti
(J 17,3). „Zalíbilo se Bohu skrze blázno-
vé kázání spasiti věřící“ (1 K 1,21n).
Věřit se tomu nechce. Dělat si pro-
blémy ze svého zapomenutí Boha?
Nechat se vtáhnout do události Ježí-
še Krista? K živému případu Ukři-
žovaného? Googlovat v duši, čím že
jsem přidal k Boží bolesti? Ne. Pro
většinu bláhovost nebo zlej sen. Ale
někomu to nedá, někoho si to najde.
„Otec ho přitrhne k Synu.“ (J 6,44)
Ještě lze uvěřit. Ještě lze procitnout 
k pravdě a osmělit se ke šťastnější-
mu životnímu stylu v Nové Boží
Smlouvě a naději.
Víra pokořuje, ale dává dohlédnout
k prázdnému hrobu, k naději i pro
mne v předivné moci vzkříšení, 
k jistotě odpuštění a k naději radi-
kální změny. Krev Boží bolesti se ví-
rou – zázrakem stává krví toho na-
rození. Krví, která rozbuší srdce a
rozdýchá k novému, hojnějšímu ži-
votu. Tady dostává smysl: „ Odpusť
nám naše viny, Otče“ odpusť mi svá
zarmoucení, svoji bolest, jako mne
zmocňuješ potlačit, co mě na tom
žere, a že brácha má nějaký ten
vroubek u mne. 
Dnes jako tenkrát je zvěstování ukři-
žovaného Krista aktuálním svědec-
tvím všem nám. Transparentem
jdoucím dějinami, zrcadlem nasta-
veným především církvi, kde Bůh
rozdílí duchovní statky, a která má
své spravedlivce i marnotratné. A

na svědomí křížů bezpočet. Avšak
ukřižovaný Dobrodinec Boží je
zrcadlem nastaveným také tomuto
světu. Lidem, kteří se ke Kristu ob-
racejí zády a svoji potenciální bruta-
litu, démona v sobě, neřeší. Všimni
si, člověče, čeho jsi schopen třeba
vůči zbědovaným běžencům i vůči
tomu, kdo se jich odváží zastat a
pustí je dál. Podívej se, do čeho tě
žene tvá pravda a spravedlnost,
tvoje: „Každému, co mu patří“, tvé
sobectví, tvé zlo. Chop se východis-
ka. Otcovsky ti je nabízí tvůj Stvo-
řitel. Jeho vůle je změna; změna
mysli a srdce, jeho přikázání je život.
Život věčný (J 12,50). Jakkoli můžeš,
přesto nemusíš zahynout. 
Nechápán jde Bůh v Kristu naší čas-
ností. Zázrakem nepravděpodobné-
ho života proti pravděpodobné
smrti zpochybňuje mstivou, hrozící
a trestající spravedlnost tohoto světa
i zákonictví naší někdy zmýlené
zbožnosti. 
Dospělému světu tekuté modernity
přijde bláhově Ježíšovo i Petrovo:
„Když to Boží nepřijmete jako děti,
nevejdete,“ a tak nevchází. Bohu od-
cizený člověk nevnímá silové pole
jeho kralování, v němž se dějí věci.
Teprve pokoře svítá. Pokora pro-
bouzí touhu. Dychtivost jako právě
narozeného (1 P 2,2). Odstřižením
svévole dychtí po stravě, která je
Duch a život (J 6,63). Dychtící přená-
ší Otec do nových souřadnic života,
do království milého svého Syna
(Ko 1,13), svobodné v radostné na-
ději o každém, kdo se vrací. V nadě-
ji, která nezplaní a nezahanbuje,
živena láskou v srdci skrze Ducha,
který je nám dán (Ř 5,5).
Jako děti jsme vešli, abychom
duchovně dospěli. Chopme se toho.
V silovém poli Ducha si užívejme
své křesťanství, přátelé.  Vychutná-
vejme si klíčení zrna Slova Božího 
v probuzené mysli a životě. Na-
plněni radostí jděme hlouběji za
novými překvapeními pokladu
skrytého v tom poli. (Pochop, že
všecko do života nenacpeš, tak si
vyber.) Uvažme, co z dobrého s
radostí pustit, čeho se zříci, aby-
chom dosáhli na lepší a získali perlu
nejvzácnější. Tak Bůh kraluje v nás a
mezi námi. Zkypřeme těsto svého
společenství tím kvasem (Mt 13,33),
ať jsme stravitelnější pro hostinu
jeho království, a věrohodnější na-
bídkou tomuto světu. Amen.

Samuel Jan Hejzlar

knižní novinka
Dokončení ze  str. 3

2 Kr 20,19
Smrtelně nemocný král Chizkijáš měl tu čest dozvědět se od proroka, co jeho králov-
ství čeká až umře. Nebylo to nic lichotivého. Snad i sám tušil, že moc Babylóna jed-
nou udeří i na něho. Možná si nebyl jist ani tím, že jeho lid je věrný Hospodinu. To
mohou být důvody jeho panovnického klidu.  Když se dozvěděl, že jeho synové budou
zajati a vykleštěni, tak neplakal. Nerozčiloval se ani nad tím, že z toho, co budoval
on i jeho předci nezůstane nic, vůbec nic. Troufám si tvrdit, že si přál, aby ho Bůh
nechal v klidu umřít. A tento klid mu byl dopřán, protože to byl jistě dobrý král.
Přiznejme si, co může být ještě horšího, než se v hodinách posledních dozvědět něco
tak pesimistického. Chizkijáš asi ztratil veškerou naději a už s tím nemohl nic dělat.
Byl to konec. A to se před Bohem snažil. Zničil návrší, kde byli uctíváni pohanští
bůžci, porazil posvátný kůl špatného krále Achaba a uskutečnil náboženskou refor-
mu. Nebylo to však nic platné.
Možná si někdo vzpomene na lidové rčení: „Po nás potopa.“ Jde o konání, kdy lidé
něco činí s vědomím, že to tak nepůjde do nekonečna a že jednou to celé skončí.
Takové situace můžeme vycítit i dnes. A chyba nemusí být nutně na naší straně.
Prostě to tak je a občas se s tím ani nedá nic dělat.
Znám jednu sestru kurátorku, která je velice obětavá, dohlíží na účetnictví, je
pokladníkem, hlídá sbírky, oznamuje narozeniny členů sboru a je-li třeba, vykoná
čtené bohoslužby. Přiznám se však, že mám trošku obavu, kdo to za ni jednou pře-
vezme, neboť je již pokročilého věku. Ale to už není naše starost, co bude. Věříme, že
Bůh se postará. Proti biblickému králi máme výhodu v tom, že máme slib, který nám
dal Pán. Ten nás nikdy neopustí.

Ivo Kraus

jak dlouho ještě



V našem týdeníku jsme již dříve
upozornili na faráře Jana Jelínka
(1912-2009), jenž se narodil v evan-
gelické rodině pobělohorských exu-
lantů v polském Zelově. V letech
1937-1944 byl kazatelem českého,
reformovaného sboru na Volyni 
v obci Kupičov, tehdy na polském
území. Zažil zde hrůzy spojené 
s okupací sovětskou (1939), poté ně-
meckou (1941) i cílené vyvražďování
polského obyvatelstva Ukrajinskou
povstaleckou armádou (1943). Ve
válečných letech, uprostřed konflik-
tů, posunech hranic, front a ne-
změrného násilí, zachránil Jan 
Jelínek spolu se svou manželkou
Annou život několika desítkám lidí,
často stojících ve válečné vřavě proti
sobě. Šlo o Ukrajince, Benderovce,
Rusy, Poláky, židovské uprchlíky.
Nejednou jim poskytli i ošetření. Na
faře nárazově našlo azyl tolik lidí, že
se tam nemohli vejít a tak pomáha-
ly i další české rodiny. Židovským
obyvatelům kovelského ghetta,
ohrožen na životě, vozil farář potra-
viny, nikdy nebyl zajat. Zastřelení
hrozilo jemu i jeho manželce, když
na faře našli azyl lidé, různorodí,
kteří se jinak nenáviděli i mezi sebou
a jinde by sáhli druhým na život.
Jelínkova manželka Anna, která
uměla výborně německy, přesvěd-
čila Němce, aby kontrolovali jen
větší města a kupičovským poskyt-

li zbraně na obranu před banderov-
ci. Ti se skutečně museli bránit
několika nájezdům. Farářovy pří-
mluvy zachránily život např. ně-
meckým zajatcům i ukrajinské dvo-
jici, kteří se vydávali za Čechy.
Manželé Jelínkovi posléze vstoupili
do československé armády, kde
sloužili jako zdravotníci. S armá-
dou postupovali na východní fron-
tě. V osvobozené vlasti Jan Jelínek
pracoval ve vojenské zahraniční
službě. Pomáhal přesídlovat zelov-
ské reemigranty a volyňské Čechy.
Přispíval ve složité situaci také dří-
vějším občanům Sovětského svazu,
kterým hrozilo věznění v gulagu.
Vystavoval jim antidatované křest-
ní listy s razítkem své dřívější kupi-
čovské farnosti.
Ve vlasti Jelínek vstoupil opět do
farářské služby v Kralovicích a
Podbořanech (1952-1958). Koncem
padesátých let mu věnovala zvýše-
nou pozornost StB, když odmítal
své farníky agitovat pro vstup do
JZD. Nakonec byl odsouzen na dva
roky pro pobuřování (1958-1960!).
Poté pracoval deset let jako dělník.
Po převratu mohl konečně svobod-
ně působit kazatelsky ve své církvi.
Farář Jelínek již v minulosti vojen-
ská ocenění obdržel, také český
válečný kříž. V roce 2007 mu bylo 
v jeho 95 letech uděleno vysoké
státní, polské vyznamenání. Naše

česká prezidentská kancelář však
tehdy návrh na Jelínkovo vyzname-
nání odmítla. Avšak náčelník gene-
rálního štábu armády České repub-
liky udělil 22. 7. 2008 evangelické-
mu faráři Janu Jelínkovi, pplk.v.v.
pamětní plaketu - Laudi Memora-
bilis - za neokázalé a nezištné
hrdinství a skutky, jimiž zachránil
desítky lidských životů nejen v osu-
dových chvílích druhé světové
války, ale i v pohnutém pováleč-
ném období. 
Pozoruhodné je farářovo vyjádření:
"Pro mne je Bůh všecko, moje vlast a
čest. Já se můžu před Pánem Bohem
postavit, že jsem od žádného nic nechtěl
a kde jsem mohl pomoci, pomohl. A do-
vedl jsem si získat i nepřátele; někteří 
z nich, když přišli ke mně, odcházeli už
jako přátelé." Zajímavá je také jeho
odpověď na otázku, kdy se nejvíc
bál. Řekl, že nejvíc se bál, aby ne-
musel zemřít v bolševickém vězení.
Jan Jelínek je autorem knihy vzpo-
mínek a zamyšlení, která se jmenu-
je Pouštěj chléb svůj po vodě; podle
citátu z biblické knihy Kazatel:
"Pouštěj chléb svůj po vodě, nebo po
mnohých dnech najdeš jej." Ne nadar-
mo jsou farář Jan Jelínek spolu se
svou manželkou Annou přirovná-
váni k pověstnému Oscaru Schind-
lerovi a jeho manželce Emilii. Rok
před Jelínkovou smrtí natočila
Česká televize zdařilý dokument 
s  rozhovorem s ním i jeho manžel-
kou. Bylo by šťastnou volbou,
kdyby jej Česká televize znovu
uvedla.
Před dvěma lety bylo Jelínkovo
jméno začleněno na pamětních ka-
menech v „Zahradě spravedlivých“
ve varšavské čtvrti Muranow. A
nyní Řádem Tomáše Garrigua Ma-
saryka prezident ocenil in memo-
riam podplukovníka Jana Jelínka,
faráře Českobratrské církve evan-
gelické.

Jan Kašper, christnet.eu

Známý současný spisovatel Robert Fulghum ve své knize drobných příbě-
hů, úvah a zamyšlení Možná ano, možná ne, píše:
Jednou jsem sehrál přátelské intelektuální utkání s rabínem. Snažili jsme se najít
jediné slovo, které by shrnovalo lidskou moudrost. Rabín se vytasil s hebrejským slo-
vem, v překladu "můžeš". Toto slovo je z nejstarších příběhů společné četby nás
všech – z Genesis, knihy počátku. Po vyhnání z rajské zahrady měli Adam a Eva dva
syny. Starší se jmenoval Kain. Kain vyrostl, obdělával půdu a své první plody chtěl
obětovat Bohu. Hospodin oběť nepřijal a vysvětlil Kainovi, že se zaplétá se zlem –
číhalo za dveřmi. Jenže, pokračoval Hospodin, ty nad zlem můžeš zvítězit a žít
plným životem.
To je stěžejní věta. Můžeš nad zlem zvítězit a budeš žít plným životem.
Klíčové slovo je hned to první, sloveso Můžeš. Můj přítel rabín se domnívá,
že praktické poselství té pasáže v Písmu se týká životaschopnosti – sděluje
nám to  " nebuď mrtvý" nebo  "nebuď jen trpnou obětí – žij – buď aktivní".
Rabín to chápe jako upřímnou radu – se zlem to není jednoduché – oprav-
du bys s tím měl něco udělat. "Můžeš" znamená použít slovo z něhož vyplý-
vá možnost volby.
Uvedený text Gn 4,1-8 je jeden z velmi významných textů. Často jsem pře-
mýšlel   proč oběť Ábela Hospodin přijal a Kainovu nepřijal. Až po přečtení
uvedeného "utkání" jsem si uvědomil, že důvodem nepřijetí bylo Kainovo
zapletení se zlem, že se dopustil něčeho špatného, něčeho zlého, biblický
text to blíže nevysvětluje, a to nebylo možno smazat obětním darem z jeho
úrody. Z celého dalšího pokračování je zřejmé, že Kain si toto své selhání
neuvědomoval, spíše nechtěl si přiznat své pochybení, neboť vzplanul vel-
kým hněvem a to jak proti Hospodinu tak proti svému bratru Ábelovi. A
nyní přichází nádherná vysvětlujíci řeč ke Kainovi s předpokladem vzájem-
ného rozhovoru. Cítíme touhu Hospodina Kainovi pomoci. Obdivujeme
respekt Hospodina ke Kainovi jako člověku svobodnému, který je zodpo-
vědný za svůj život. Vysvětluje proč a pronáší ono klíčové slovo "můžeš".
Přeneseně jako řeč milujícího otce k synovi. Můžeš nad zlem zvítězit a tím
prožívat plný život. Slovo můžeš se překládá i jako musíš či máš nebo i jiný-
mi odstíny. Jak už je řečeno rabínem, slovo můžeš  znamená možnost volby.
Již na začátku Bible je zcela jasně demonstrován vztah Boha k nám jako k
suverénní svobodné bytosti, ať jde o dobro či zlo. Proto může být svoboda
tak těžká. Kain tuto svobodu nezvládl, nenavázal s Hospodinem rozhovor,
nepřijal nabízenou ruku a potvrdil svoji zapletenost se zlem bratrovraždou
a jeho život byl smutným příběhem.
Tento prastarý příběh zápasu se zlem nepatří jen minulosti, bude živý co
lidstvo bude zde na zemi. Je živý i pro nás, pro naši dobu, pro jakéhokoli člo-
věka. Odstíny zla nemusí být tak jasné, mohou být i zdánlivě nevinné či
jinak zakryté, tím je to složitější.
Téměř dvě mladé generace již žijí u nás ve svobodné a demokratické zemi.
Využívají mnohé možnosti, která tato svoboda přinesla a asi je už pokláda-
jí za samozřemost a mám radost, že většina mladé generace si toho váží. Četl
jsem rozhovor s vysokoškolsky vzdělaným třicátníkem, který říká: "V době
před rokem 89 já i moje generace vnímá asi nejsilněji nemožnost říkat svo-
bodně, co si myslím, nemožnost cestovat, to je naprosto nepředstavitelné.
Představa, že bych nemohl nahlas vyslovit nesouhlas s tím co říkají někteří
politici, to mi připadá naprosto absurdní a dnešní generace může svobodně
studovat co chtějí, svobodně si vybrat povolání, zem kde chtějí žít... Dnes je
však větší zodpovědnost za svůj vlastní život, nikdo mi neříká co mám
dělat. Většinou slýchávám, že dnes jsou lidé nesrovnatelně spokojenější.
Současnost je mnohem pestřejší. Já mám jednu babičku,  která byla učitel-
kou a protože s tehdejším režimem  příliš nesouhlasila, měla velké problé-
my. Mám ale druhou babičku, která dodnes volí komunistickou stranu.
Proto někdy míváme zajímavé debaty".
My starší máme srovnání a většinou si uvědomujeme jaký zázrak se stal 
v roce 1989. Starý režim padl v celé východní Evropě. Téměř nikdo nepřed-
pokládal, že tento komunistický režim padne bez násilného vnějšího zása-
hu a bez krveprolití. Přestože tehdejší propaganda vštěpovala lidem, že to
bude na věčné časy,  trvalo to ale jen několik desítek let. Paradoxně i tehdy
byl na prezidentské vlajce nápis "Pravda vítězí" a skutečně se tak stalo.
Svoboda však uvolnila i větší možnosti pro mnoho odstínů zla. Moderní
komunikační prostředky na nás chrlí mnoho zpráv a informací a mnohé 
z nich jsou falešné, nepravdivé, polopravdivé nebo přímo lživé, ale jsou
umně podávány jako pravdivé. V politické sféře jsou i lidé, kteří touží po
moci, propagují různé nesprávné, škodlivé a matoucí postoje. A nejde jim o
službu spoluobčanům. Svoboda je náročná, protože se musíme sami rozho-
dovat. Věta – můžeš nad zlem zvítězit vyžaduje nejprve rozpoznání zla a to
v mnoha různých odstínech a může přicházet i v "beránčím rouchu". Máme
být proto na pozoru. Pán Ježíš ve své modlitbě za učedníky (Jan 17,15)...
neprosím, abys je vzal ze světa, ale, abys je zachoval od zlého... Máme tedy
žít naplno v naší krásné vlasti a přijímat svoji odpovědnost, využívat naše
demokratická práva, nenechat za sebe rozhodovat jiné, pokud to můžeme
ovlivnit a být při tom obezřetní, bdělí a použít k tomu soud rozumu, vnitř-
ní pokoj a svědomí. Známe i biblické kriterium - po ovoci je poznáte.
Žít plným životem znamená také mít naději. Křesťané jsou lidé naděje a, jak
jsem již uvedl, je mnoho lidí citlivých, ušlechtilých, moudrých, kteří si cení
svobody a dívají se směle kupředu.
Radujme se z toho velkého daru svobody. Udržet svobodu a demokracii dá
fušku, jak říkával náš první prezident TGM. Víme, že Pravda vítězí, z křes-
ťanského pohledu Pravda Boží vítězí a má velkou nepřemožitelnou sílu.

Jan Trnka

JE VáM 65+ A HráLI JSTE NěKDy NA
HUDEBNÍ NáSTrOJ? Na klavír nebo
varhany - a třeba jen pro sebe, pro
radost? Můžete to  zkusit znovu a
procvičíte si svoje prsty, mysl, ale
i nohy. Od září 2019 otevírám 
v Praze na Vinohradech výuku
hry na varhany - jak pro začáteč-
níky, tak i pro pokročilejší. 
Zájemci kontaktujte mě: 
Mgr. Václav Peter, 
mobil: 606 859 222, 
e-mail:org-peter@volny.cz, 
www.vaclavpeter.cz
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inzerce

český schindler obdržel řád tgm

I tímto způsobem je možno nahlížet naši situaci. Co se stalo, děje a nastane. Tak
Dan Drápal zcela zásadně, již před časem vyjádřil („Církevní restituce jako zrcad-
lo“), že „Ač nerad, musím zopakovat, že jsem už počátkem devadesátých let vyzý-
val všechny církve, aby o restituce neusilovaly, a že Církev Křesťanská společen-
ství, jejímž jsem členem a v jistém smyslu slova zakladatelem, nikdy o finanční
podporu od státu neusilovala, a to z principu.“ Je třeba jen dodat, že v  době, kdy
stát destruoval církve, jejich struktury, majetek i osoby, ještě jím zmíněná církev
neexistovala. A nejednalo se o náhrady, nýbrž jen o zmírnění škod, jež napáchala
komunistická diktatura.
Nicméně i ostatní církve budou během několika desetiletí řešit nastalou situaci, jen
s odkladem. Předkládat prorocké vize je dnes ošidné, podobně jako před lety odhad
dopadu fenoménu Y2K z přelomu tisíciletí. Církve se snaží chovat pragmaticky,
ovšem futurologické náčrty se nejspíše berou s rezervou. Pokud se některá církev
výjimečně zmíněného příspěvku odřekla a je přitom nesena mimořádnou oběta-
vostí, lze to ocenit, zřejmě i jako dobrý základ pro budoucnost.
Autor článku se vyslovil ještě k dvěma věcem. Jednak vyzýval ke vstřícnosti k čín-
ským žadatelům o azyl v naší zemi, což zůstává živým úkolem podnes. A dále
odsoudil snahu o zdanění restitucí pro zneužití proticírkevních nálad a nebezpečí
„flagrantního porušení“ již uzavřených smluv - i  pokus o demontáž právního
státu. Očekává, že Ústavní soud tento krok nejspíše odmítne (což se již i naplni-
lo). Odpovědnost pak nesou dle něj ANO, SPD, velká část ČSSD i prezident
Miloš Zeman. A do řad církví soudí, že „ti křesťané, kteří volili SPD, ANO nebo
Miloše Zemana, by se měli probudit“. Vyslovuje to celkem mírně.  Ovšem stojíme
zde před problémem. Ve všech církvích se najdou křesťané, kteří volili některou ze
zmíněných stran. I kdyby někdo KSČM, nebudeme ani jeho exkomunikovat.
Nejvážnější je to u voličů ANO. Řada křesťanů se v ní i aktivně angažuje; mnozí
zde vstoupili do aktivní politiky. A pana prezidenta podporuje i jeden z význam-
ných představitelů většinové církve, volili jej i mnozí členové církví. Nebylo by
dobře vytvářet totální animozitu, jež by mohla naše společenství poškodit, nebo
zahnat některé, kteří k němu patří, do kouta. V této záležitosti se však Dan Drápal
vyslovil poměrně uměřeně. Vždyť církev je střechou pro všechny…

Jan Kašper

Církev 
včera, dnes a zítra

můžeš

„Naše největší síla leží mezi podnětem a reakcí a říká se
jí - svoboda volby.“

stePheN Covey
americký pedagog (1932 - 2012)


