
„Plésej Bohu všecka země...!“ (kral)
- „Oslavuj Hospodina, celá země!“
(SNC) - „Hlahol Bohu celá země!“
(ČEP)  - „Nuž pojďte a Bohu plesej-
te, jméno jeho vyvyšujte...!“ (Evan-
gelický zpěvník) 

Tak začíná 66. žalm, vybraný pro
první ze tří nedělí, kterým se tra-
dičně říká „předpostní.“ V našem
liturgickém kalendáři se pak ustálil
zvyk nazývat je „sedmdesátý“, „še-
desátý“, „padesátý“- podle toho,
jak ubývá dní zbývajících ještě do
Velikonoc. Sedmdesátka – název té
dnešní neděle připomíná 70 let ba-
bylonského zajetí Izraele.
Již v 6. století se našli v církvi ti, jimž
nebylo vlastní, ani milé, ani příjem-
né to všelijak rozpustilé masopustní
veselí, původně pohanské, jež se i
mezi křesťany rozmohlo. A tak před
začátkem postní doby, kterou chá-
pali jako dobu příprav na centrální
událost křesťanské víry – setkání 
s Ukřižovaným a Vzkříšeným Pá-
nem – soustředili se raději než na to
všelijak rozverné, rozevláté, uvolně-
né užívání si nevázanosti – ještě než
se necháme omezit, svázat postem
(srov. tradiční „rozlučka“ před vstu-
pem do manželství) na „přípravu
na tuto přípravu“. 

Již sv. Augustin napomínal věřící
své doby: „Pohané dávají si v tyto
dny dárky milostné, vy pak máte dáva-
ti almužny v tyto dny zloby; onino
jásají prozpěvujíce písně veselé a hejři-
vé, vy se máte těšiti ze slova Božího; oni
běhají po divadlech, vy máte spěchati
do chrámů; oni se opíjejí, vy pak buďte
střídmi a postěte se!“ (sr. ap. Pavel
Efezským 5-6)
„Plésej, oslavuj, hlahol!“ – jak tohle
jde dohromady s postem? To už
spíš třeba se začátkem plesové se-
zóny... Možná to hlaholení a plésá-
ní může skutečně navenek připo-
mínat i to masopustní řádění. Ale
důvod je zcela opačný: Touha po
Božím požehnání (Ž 67). 
To, co pro to můžeme udělat, je: 
v úctě se ztišit před Boží velebnos-
tí a připomínat si jeho moc, skut-
ky vzbuzující bázeň, jeho milosr-
denství.

Jaromír Strádal, 
farář II. sboru ČCE 

Praha 3 -Žižkov

Evangelický 
týdeník
KOSTNICKÉ JISKRY

13. února 2019 l ročník 104 l cena: 13 + 3 Kč

Příští číslo vyjde 
20. února 2019

Z obsahu
* Vzdálenost a blízkost
* Schvaloval apoštol

Pavel otroctví?
5/2019

Poselství k neděli septuagesimae

Na začátku nového roku bychom si
měli uvědomit, že nejde jen o to, že
jsme zase o rok starší anebo že se
budeme těšit na zimní dovolenou na
horách anebo že jsme se více přiblí-
žili k jaru, ale i to, že náš duchovní
zápas pokračuje a že se i nadále
musíme jako věřící křesťané vyrov-
návat a čelit různým nástrahám a
překvapením, které nám chystá svět
kolem nás a lidé, se kterými sdílíme
naše životy. 
V prvním Janově listu je napsáno:
„Nemilujte svět ani to, co je ve světě.“
(1 J 2,15) A slova apoštola Pavla nás
zase vybízejí: „Nepřizpůsobujte se to-
muto věku, nýbrž proměňujte se obno-
vou své mysli.“ (Ř 12,2) Vést duchov-
ní zápas, abychom zcela nezesvětště-
li a nestali se sekularizovanými, 
v tom bychom jako věřící neměli
nikdy ustat. Ono úplně postačí, když
musíme dennodenně bojovat proti

vlastní porušené přirozenosti. Exis-
tuje mnoho pokušení a nebezpečí, 
s nimiž musí věřící zápasit. K tomu
Pavel říká: „Žijte z moci Božího Ducha,
a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne
vaše přirozenost.“ (Ga 5,16) Hodně
podstatný zápas, který bychom ne-
měli podceňovat je boj proti satan-
ským mocnostem. V listě Efezským
se hovoří o mocnostech, silách, nad-
zemských duchovních bytostech,
které ovládají tento věk tmy. Je jasné,
že nemáme prostorového úniku
před působením těchto skrytých
duchovních, Bohu nepřátelských
mocností. Děje se tak s Božím svole-
ním, děje se tak i když Kristus nad
těmito zlými mocnostmi zvítězil, ale
děje se tak, a proto bychom s tím mě-
li počítat. 
Poučení o tom najdeme již v Knize
Job. V Novém zákoně čteme o úto-
cích satana na Božího Syna, aby ho

odvrátil od mesiášské cesty. Najde-
me zde i radu, že věřící proti svo-
dům ďáblovým obstojí, jedině když
oblečou plnou Boží zbroj, všechny
její součásti. Berme tato biblická upo-
zornění vážně a nemysleme si, že jde
jen o nějaké pohádkové příběhy a že
nakonec stejně vyhraje dobro nad
zlem. Je to sice určitá a pozitivní vý-
pověď a to, co nám mají pohádky
sdělovat, ale my v pohádkách nežije-
me. Ďábel je jako šelma a používá
taktiku zastrašování, to je jedna 
z jeho hlavních metod a my jsme to
zažili a zažíváme, když kupříkladu
některé politické strany a samotný
prezident nahánějí lidem strach 
z migrační krize a z přílivu migran-
tů. Je možné i to, že kvůli zastrašo-
vání ze strany ďábla mnozí křesťané
o své víře nemluví a raději před ne-
věřícími mlčí. Těmto temným moc-

chaos v srdci člověka zabíjí ef 6,10-18
Charakteristikou samostatného státu je třeba mj. i samostatná měna. 
V našem případě si mnoho lidí lámalo hlavu, jak nejsnadněji oddělit
finance od Rakouska, aby nevznikl chaos. Proto až 25. února 1919 před-
ložila vláda v Revolučním národním shromáždění dva zákony, které
znamenaly, že Československo téměř po čtyřech měsících od svého zro-
du vlastní měnu získalo. Oba zákony v odpoledních hodinách předsta-
vil poslanec a předseda finančního výboru prof. Cyril Horáček a po vý-
kladu ministra financí Aloise Rašína byly oba schváleny. Prvním z nich
(zákonem č. 84/1919 Sb. z. a n.), jímž se ministr financí zmocňuje, aby
provedl nařízením okolkování bankovek a soupis jmění za účelem ulo-
žení majetkové dávky, se Československo definitivně osamostatnilo od
dřívější rakousko-uherské koruny. Druhý zákon č. 88/1919 Sb. z. a n. o
státní půjčce ve zlatě, stříbře a cizích valutách sloužil k tomu, aby nově
deklarovaná československá měna, o jejímž názvu se mělo rozhodnout
později, byla od svého počátku stabilní a mohla se opírat o hodnotné
krytí.
Počáteční čtyři měsíce mladého Československa tedy patřily vymýšlení
kroků, jimiž se československá politická a ekonomická reprezentace
připravovala na hospodářské osamostatnění. Jistě to nebylo nic jedno-
duchého, jak dokládá řada dokumentů z Archivu České národní banky.
Ty vyprávějí příběh mimořádné a obtížné cesty, kterou bylo třeba vyko-
nat, než bylo možné předložit oba uvedené zákony ke schválení veřej-
nosti a tímto způsobem samostatnou československou měnu konstituo-
vat. A komu za naši měnu vděčíme? Vedle Aloise Rašína to byli zejmé-
na Vilém Pospíšil, Karel Engliš, Jaroslav Preiss, Augustin Novák, Karel
Kučera, Emil Roos a Karel Leopold, jejichž obezřetnost a erudice umož-
nily, že naše koruna byla od počátku pevnou, spolehlivou a respekto-
vanou měnou. Název měny koruna si jako jediná Československá re-
publika z Rakouska-Uherska ponechala, i když se uvažovalo např. o
názvech frank, hřivna nebo sokol. (Rakousko později (rok 1925) název
měny změnilo na šilink a Maďarsko od roku 1926 používalo měnu jmé-
nem pengö.) Fakt, že si naší měny vážíme, vyjadřuje i zlatá stomiliono-
vá koruna (vážící 130 kg), kterou navrhl akademický sochař Vladimír
Oppl. Na lícní straně je zdůrazněn zrod československé měny kolkem 
z roku 1919 a současnost je prezentována logem ČNB. Dominantou
rubové strany je český lev a motiv nejznámější československé mince 
z roku 1922. Stomilionovou korunu můžeme vidět až do 28. dubna na
výstavě, kterou Česká národní banka připravila pro veřejnost v prosto-
rách Císařské konírny Pražského hradu. Na výstavě si je možné pro-
hlédnout např. zlaté slitky, mince a medaile, originální návrhy českoslo-
venských bankovek od Alfonse Muchy, Maxe Švabinského, Karla Svo-
linského aj. nebo vzácné československé mince a papírové peníze.
Česká národní banka u příležitosti výročí zařadila pro numismatiky do
svého emisního plánu i několik oběžných a pamětních mincí, bankov-
ku s přítiskem a historicky první pamětní bankovku.

Helena Bastlová

100 let vlastní měny

Dokončení na str. 2

Ve Vevey a v Curychu se ve dnech 19. a 20. ledna konala
pietní setkání k uctění památky Jana Palacha, od jehož smrti
letos uplynulo 50 let. Na akcích vystoupili představitelé čes-
kých a slovenských krajanských spolků, kteří tato vzpomín-
ková setkání organizovali. Nechyběly ani proslovy Eliny
Leimgruber, starostky města Vevey, Pavla Pechance, králo-
véhradeckého biskupa Církve československé husitské, evan-
gelického faráře Jaromíra Duse, Antonína Špačka z České ka-
tolické misie v Curychu, zástupců české a slovenské ambasá-
dy v Bernu a dalších. Pietní akce, které navštívily desítky
českých a slovenských krajanů žijících ve Švýcarsku, uspořá-
daly Beseda Slovan, Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švý-
carsku, Beseda Svatopluk Čech a Husův sbor Čechů a Slo-
váků v Curychu.

(red)

AktuAlitA: Výročí oběti JAnA PAlAchA PřiPomněli i krAJAné Ve ŠVýcArsku

Dana a Miloš Šimkovi, žijí v Mohelně a jsou zapojeni do činnosti místní evan-
gelické stanice v Kralicích nad Oslavou. Jsou autory putovní výstavy karika-
tur, která hravou a interaktivní formou představuje účastníkům svět a příběhy
Bible. 
Pokud máte zájem se do projektu zapojit a využít ho v místním sboru, kulturním
středisku či pod., můžete manžele Šimkovy kontaktovat na vyaglow@seznam.cz
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Z církví doma i ve světě
kArdinál dukA: církeV Vyčká, JAk o finAnčních náhrAdách
roZhodne senát
Římskokatolická církev vyčká na rozhodnutí Senátu o novele o zdanění cír-
kevních restitucí, až pak podnikne další kroky. Postupovat chce společně 
s ostatními církvemi a Federací židovských obcí. Jednat chce s premiérem a
příslušnými ministry. Novinářům to 31. ledna po zasedání České biskupské
konference řekl kardinál Dominik Duka. Senát by měl o novele o majetko-
vém vyrovnání s církvemi hlasovat po 27. únoru. Ve Sněmovně zdanění
náhrad za škody za dobu komunistického režimu prosadili komunisté 
s pomocí SPD a vládních stran ANO a ČSSD.
"Chceme počkat na řešení Senátu... je potřeba říci, že musíme jednat společ-
ně (církve)," uvedl Duka. Řekl, že představitelé Římskokatolické církve se
už sešli s předsednictvem Ekumenické rady církví, která zastřešuje ostatní
křesťanské církve. Spolupracovat chtějí s Federací židovských obcí.
"Nemohu říct všechny detaily, musíme skutečně počkat na řešení (Senátu).
Nebudeme vstupovat do přípravy jídla," řekl Duka. "Naše kontakty s Fede-
rací židovských obcí jsou skutečně nadstandardní," dodal.
Termín schůzky s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministry
zatím nepadl. Situaci za církve řeší právníci a další odborníci.
Podle Duky představuje snaha o zdanění církevních restitucí "porušení
slušného chování, smlouvy, zákona, protože odškodnění se nedaní".
Kardinál uvedl, že novela dopadne hlavně na slabší. "Především se dotýká
židovské komunity, kterou připravil o majetek nacismus. Neproběhly
žádné náhrady v krátkém období třetí republiky. Přišel komunismus a při-
pravil je o další majetek. To jsou ti, kteří krokem budou postihnuti nejvíce,"
uvedl Duka. O novele mluvil s prezidentem Milošem Zemanem. Otázku
prý nedořešili. Podle kardinála je to záležitost Parlamentu a Ústavního
soudu. Řekl, že hlasování ve Sněmovně vypadalo jako "commedia nera
neboli černá komedie v režii komunistické strany" a představuje také
"citlivé věci, které se dotýkají české povahy".
Podle Duky sněmovní jednání ukázalo, že neplatí to, že by komunisté
vládu tolerovali. "Je to tichý společník, který má rozhodující hlas. Jako
benjamínek Konfederace politických vězňů říkám - Bože, čeho jsme se
to dočkali?" řekl jako bývalý politický vězeň kardinál. Podotkl, že círk-
ve za pronásledování komunistickým režimem pomstu nežádaly.

podle www.christnet.eu

chAritA české rePubliky ZVeřeJnilA PrVní konečné Výsledky
tříkráloVé sbírky 2019
Tříkrálová sbírka se konala v celostátním měřítku již podevatenácté. Její
výtěžek každoročně stoupá. V roce 2018 se do pokladniček vybralo cel-
kem 114 199 517 Kč, spolu s ostatními dary pomocí dárcovských SMS a
přímých darů na účet (2 105 885 Kč) sbírka vynesla celkem 116 305 402
Kč. Letos se podařilo vybrat do 23 908 pokladniček celkem 119 184 663
korun. Celkový výnos Tříkrálové sbírky 2019 bude znám v jarních měsí-
cích. Kromě peněz z pokladniček, kompletně sečtených 31. ledna, výsle-
dek zahrne také dárcovské SMS a přímé dary na sbírkový účet. 

(red)

PAPež frAntiŠek nAVŠtíVil sPoJené ArAbské emiráty
Papež František od 3. února na tři dny navštívil Spojené arabské emirá-
ty. Je to první případ, kdy hlava Římskokatolické církve stanula na
půdě Arabského poloostrova. František od svého nástupu do funkce
vyzývá k dialogu mezi islámem a křesťanstvím. Spojené arabské emirá-
ty jsou islámskou zemí, kterou však podle Vatikánu obývá také zhruba
900 000 katolíků. Na rozdíl od jiných států zde mohou křesťané svou
víru volně praktikovat, napsala agentura DPA.
Papeže přivítal korunní princ emirátu Abú Zabí šajch Muhammad bin
Zajd Nahaján. František navštívil Velkou mešitu v Abú Zabí a zúčastnil
se soukromé schůzky s muslimskou radou starších. Byl také na mezi-
církevním setkání v Abú Zabí, kde jednal se sunnitskými představiteli.
Ve Spojených arabských emirátech, tvořených sedmi emiráty, se nachá-
zí devět římskokatolických kostelů, další čtyři jsou v Ománu. 
Vyznavači křesťanství (hlavně Filipínci) začali přicházet ve velkém
počtu po objevení ropy, první římskokatolický kostel začal v Abú Zabí
fungovat v roce 1965. 

podle www.krestandnes.cz

nostem jde o chaos, aby jej vyvolá-
vali a aby se lidé v chaosu ztráceli a
nakonec chaosu zcela podlehli a tím
se ztratili Pánu Bohu z očí. Chaos 
v srdci člověka zabíjí. 
Už v ráji zasel tento ďábel sémě ne-
důvěry mezi člověka a Boha. Když
přestanete Boha poslouchat, dostane
se vám bohorovnosti, budete jako
bohové. Dodnes tento klam mnohé
lidi ovládá a odvrací je od života ve
víře a od Pána Boha. Jedna z velmi
účinných taktik satana je lákání, lest
a snaha stavět před oči člověku to, co
všechno získá, nebude-li sloužit Bo-
hu. Pro člověka je velmi lákavé zaří-
dit si život jak bude chtít, uskutečnit
všechny své ideály, být šťastný a ne-
být omezován. Je potřeba prokouk-
nout tuto taktiku a nenechat si zastí-
nit bohatství Boží milosti. Je tu však
ještě horší taktika, kterou zlé moc-
nosti používají. Apoštol Pavel o tom
mluví: „A není divu, vždyť sám satan
se převléká za anděla světla; není tedy
nic překvapujícího na tom, že se jeho slu-
žebníci převlékají za služebníky sprave-
dlnosti.“ (2 K 11,14-15n) Toto půso-
bení zlých mocností může mít i za-
maskovanou formu v podobě nábo-
ženského roucha. Až nyní jsem po-
chopil, proč můj duchovní otec

evangelický farář říkával, že talár je
zlo. Ďábel se docela dobře dokáže
skrývat za náboženské a duchovní
věci. Dosvědčuje to historie a dějiny,
kdy ve jménu duchovního zápasu,
docházelo k mnoha rozdělením
křesťanských církví. Šlo o vlastní záj-
my, sebeprosazení nebo vyniknutí
nad druhé. Zápas o duchovní hod-
noty a obrození církve totiž nelze
oddělit od bratrské lásky, snášenli-
vosti, ujímání se slabých a vzájem-
ného re-spektu vůči druhým. Jan se
ve své epištole vyjadřuje i k tomuto:
„… každý, kdo miluje, z Boha se narodil
a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal
Boha, protože Bůh je láska.“ (1 J 4,7-8)
Jde o to být na stráži i tam, kde se
vede zápas o duchovní obživení, o
prosazování pravd Božího slova.
Znamená to neztrácet ze zřetele
opravdovou lásku k Bohu i bratřím
a sestrám. Nestavět se příliš kriticky
k druhým, ale přijímat je takové, jací
jsou a hlavně neodsuzovat druhé.
Dalšími prostředky, skrze které sa-
tan útočí, mohou právě být neodpo-
vědný přístup k druhým, pomluvy,
které druhého znevažují, již zmíně-
ný svár a roztržky. Jak se ale proti
těmto útokům zlého bránit? V lid-
ských možnostech to není. Apoštol
Pavel to zdůraznil: není v lidských

silách postavit se na odpor proti mo-
ci temnosti. Byl by to předem pro-
hraný boj. Bojovat se zlem se dá jedi-
ně tak, že je třeba ve víře v moc Pána
Ježíše Kris-ta přijmout a uchopit
všechny možnosti, které nabízí Bůh.
Jedině v plné výzbroji Boží lze ob-
stát, lze se postavit zlému na odpor. 
V Pánu Ježíši Kristu máme tento ne-
vyčerpatelný zdroj síly. Těmi nástro-
ji proti zlu, které nám Ježíš dává
jsou: pravda, dar odpuštění a ospra-
vedlnění, misijní činnost pro něj,
víra, spása a Boží slovo. Na to se mů-
žeme spolehnout. Pokud bychom
spoléhali jenom na sebe a na své síly,
čeká nás jen prohra. Nemusíme spo-
léhat jen na vlastní síly, nýbrž může-
me a máme svoji vírou důvěřovat a
spoléhat se na všechna zaslíbení
Pána Ježíše. 
Povstaňme a svou sílu hledejme u
Pána, svou naději a jistotu víry ve
věrnosti Pánu Ježíši Kristu. Obleč-
me proto na začátku nového roku
opětovně plnou Boží zbroj v moci
Ducha svatého, lásku, pokoru a sná-
šení se navzájem. Jedině tak může
být a bude náš boj víry, duchovní boj
proti satanu, úspěšný a nakonec
vítězný. Amen.      

Dušan Ehmig, 
Dvakačovice

chaos v srdci člověka zabíjí ef 6,10-18
Dokončení ze str. 1

„Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si
věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh.“ 

Žd 13,4 
Ve své dlouholeté pastorační službě jsem zjistil, že
každé manželství prožívá tři krize, které jsou zcela ne-
zaviněné a jsou přirozeným důsledkem vzájemného
soužití manželů. Většina novomanželů vůbec netuší,
že je čekají krize, které ničím nezavinili. Rozhodli se
pro manželský život s ryzí upřímností, ve vzájemné
důvěře a s odhodláním jít spolu životem přes všechny
překážky. Veřejným slibem zpečetili své rozhodnutí.
Jsou přesvědčeni, že pěkný vzájemný vztah bude trvat
celý život. Když se pak začne společný život kompli-
kovat, manželé nechápou, co se vlastně s jejich vzta-
hem děje. Jelikož o nezaviněných krizích nevědí, jsou
příchodem těchto krizí velmi překvapeni a šokováni.
Uvádím několik vět z jednoho svědectví: „Žili jsme oby-
čejným konzumním životem. Postupně se z našeho vztahu
vytrácela láska. Nacházeli jsme na sobě chyby. Postupně to
přerostlo do úplného odcizení. Vzájemně jsme se uráželi a
podezřívali.“ V tomto svědectví můžeme vidět všechny
tři nezaviněné krize, které navazovaly postupně jedna
na druhou. 
První nezaviněná krize nastává, když pomine zami-
lovanost. Většina mladých lidí považuje zamilovanost
za lásku. Zamilovanost vzniká tím, že si člověk někoho
oblíbí, někdo se mu stane mimořádně sympatickým a
cítí k němu mimořádnou citovou náklonnost. Zamilo-
vanost je silné citové vzplanutí, které ovládne celou
bytost člověka, tedy city, myšlení i vůli. Někdy je zami-
lovanost tak silná, že zastíní zdravé logické myšlení a
ochromí i vůli člověka. Zamilovaní lidé si většinou
neuvědomují, že zamilovanost je krátkodobé citové
vzplanutí, které určitě pomine. Většina mladých lidí,
kteří se v době zamilovanosti rozhodují pro manžel-
ství, si myslí, že zamilovanost je láska a že tento stav
zamilovanosti bude trvat v manželství celý život. Když
pak zamilovanost po nějakém čase pomine, jsou nepří-
jemně překvapeni, zklamáni a prožívají krizi. Někteří
se pak domnívají, že pominula láska. Často slyšíme
slova: „Já už k němu nic necítím.  Když k němu nic necítím,
nemá smysl, abychom dále spolu žili.“ Tito mladí lidé si
neuvědomují, že zamilovanost není láska a že každá
zamilovanost určitě pomine. Láska je něco úplně jiného
než zamilovanost. Mezi zamilovaností a láskou je veli-
ký rozdíl. Zamilovanost je záležitost citů, kdežto láska
je záležitost vůle. Láska je rozhodnutí člověka, že bude
toho druhého zahrnovat vším dobrým ve svých myš-
lenkách, slovech i činech, nezávisle na tom, jaké budou
jeho pocity, nezávisle na tom, zda mu bude sympatic-
ký nebo nesympatický. Při přípravě do manželství
jsem se ptal snoubenců, zda je možné lásku přikázat.

Většina odpovídala, že v žádném případě lásku přiká-
zat nelze. Snoubenci jsou pak velmi překvapeni, když
si v Bibli přečtou, že Pán Bůh nám lásku přikazuje. Bůh
nám dal přikázání lásky, a lásku nám opravdu přika-
zuje a to i lásku v manželství. Kristus praví: „Nové při-
kázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Jako jsem já
miloval vás, i vy se milujte navzájem.“ (Jan 13,34) Boží při-
kázání není určeno našim citům, ale naší vůli. Člověk
se totiž může rozhodnout, že bude druhou osobu zahr-
novat vším dobrým ve svých myšlenkách, slovech i
činech, anebo bude druhou osobu nenávidět a přát jí
všechno zlé. Náš vnitřní postoj k druhému člověku je
zcela závislý na našem rozhodnutí. Kristus žádá, aby-
chom se rozhodli přát dobro každému člověku, ba
dokonce nám přikazuje i lásku k nepřátelům. „Milujte
své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte
těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližu-
jí.“ (L 6,27.28) To znamená, že i nepřítele máme za-
hrnout vším dobrým ve svém myšlení, slovech i či-
nech. To není jistě jednoduché, k tomu je třeba pevné
rozhodnutí vůle. Máme-li milovat dokonce i nepřítele,
pak je samozřejmé, že nám Bůh přikazuje milovat
svého manželského partnera.  Bůh nám nejen lásku při-
kazuje, on nám sděluje, že se lásce musíme učit a na-
učit. My totiž milovat neumíme. My umíme být sobeč-
tí, ale milovat své bližní se musíme naučit v Ježíšově
škole. Apoštol Pavel napsal: „Cílem našeho vyučování je
láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.“
(1 Tm 1,5) Milovat svého manželského partnera se člo-
věk naučí jen v Kristově škole, když je ochoten respek-
tovat Kristovu Boží autoritu. Rozdíl mezi zamilovanos-
tí a láskou je také ve vnitřním postoji k druhé bytosti.
Zamilovaný chce brát, chce objekt zamilovanosti ovlá-
dat, chce ho mít jen pro sebe. Zamilovanost je sobecká.
Člověk milující, mající opravdovou lásku, chce dávat,
chce druhého obšťastňovat, chce druhému sloužit, chce
být věrný. 
Takové lásce se lze naučit jen ve škole Ježíše Krista, a je
to nejdůležitější úkol každého křesťana. (Ef 5,25)
Druhou nezaviněnou krizi v manželství způsobuje
objevení negativních vlastností u manželského part-
nera. V době zamilovanosti vidí mladí lidé na druhém
především jeho klady. V manželství se jim otevírají oči
a oni začnou vidět i negativní vlastnosti. Jsou velmi
překvapeni, když zjistí, kolik negativních vlastností a
zvyků má jejich manželský partner. Pak jeden druhé-
mu říká: Ty jsi takový nebyl! Ty jsi taková nebyla! A ně-
kdy prohlašují: Jsem zklamán, jsem zklamána, s tako-
vým nedokonalým, zlým, člověkem se nedá žít!  Man-
želé prožívají pak nejen hluboké zklamání, ale i krizi,
ve které může narůstat i vzájemný odpor. Někdy si

nezaviněné krize v manželství

Dokončení na str. 3

Evropská Ekumenická charta 2001, německý Ekumenický církevní sjezd
2010 i reformační jubileum 2017 povzbudily evangelíky a katolíky v Ně-
mecku k hlubší spolupráci. J. Dittrich, D. Laser-Merkerová a B. Schmejová
se ve své publikaci z loňského roku (něm. „Knigge“) snaží přiblížit jednot-
livé křesťanské tradice a shrnout několik pravidel mezicírkevního soužití
a rozhovoru. Je totiž potřeba odstranit vzájemné dezinformace, přemáhat
pocit soběstačnosti a hledat cesty ke společnému svědectví o Kristu.
Těchto několik zásad si můžeme osvojit i my:
1. Hovořit a jednat na základě vzájemné informovanosti
2. Respektovat se a důvěřovat si navzájem
3 Mít zřetel na věc druhých a zasazovat se o ni
4. Prohlubovat a rozvíjet svou víru
5. Zastávat společné křesťanské přesvědčení v ekumenické šíři ve všed-
ním životě
6. Společně reagovat na společenské problémy, společně jednat
7. Mít vize, cvičit se v trpělivosti (dlouhý dech) a zároveň v netrpělivosti
(tedy dělat další kroky vpřed).

Bohuslav Vik

ekumenická etiketa 2018
Zásady ekumenického soužití
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Pokračování z minulého čísla

Došlo však zřejmě k jeho očištění –
rok a čtvrt poté obdržel českoslo-
venskou vojenskou medaili za zá-
sluhy 1. stupně. Z dopisu i z celko-
vého kontextu doby lze usuzovat,
že se mohlo jednat kromě těsně po-
válečných zmatků (věznění statisí-
ců vojenských zajatců, kolaborantů
s okupanty i prostých občanů ně-
mecké národnosti) také o ranou
snahu komunistů o likvidaci před-
stavitelů nekomunistického odboje,
která později výrazně narůstala, i o
napětí na hranicích zóny osvoboze-
né Američany a Sověty. 

Farní úřad
Českobratrského evangelického
sboru v Rokycanech
Dne 24. 7. 1945
Č.j. 167
Věc: Vyšetřování far. Klimeckého
Synodní radě 
Českobratrské církve evangelické 
v Praze
„Oznamuji syn. radě, že jsem byl
dne 13. VII. t. r. vzat do vyšetřovací
vazby tajnou policií v Plzni na pří-
kaz sepsaný sekretariátem komu-
nistické strany v Rokycanech. Dne
24. VII. jsem byl po intervenci před-
sedy kom. strany v Rokycanech p.
Tyrpekla propuštěn. 
Jak jsem byl informován, byla sy-
nodní rada o mém případu podrob-
ně informována b. Dr. J. Huňáč-
kem, který se za mne velmi statečně
postavil.
Zatčení ve mně zanechalo hluboký
otřes. Budu se snažiti v souvislé
práci nyní na dovolené zachytiti
všecky své vzpomínky na revoluční
činnost, kterou jsem konal vážně a
zodpovědně po celou dobu války.
Nečekal jsem žádnou odměnu za
svou práci a smál jsem se každému,
kdo horlivě vyplňoval dotazníky 
a připravoval si prsa pro řády. Je
pravda, je revoluce a není možno
každý počin vážiti na lékárnických
vážkách, avšak tento surový útok
jsem přece jen neočekával a dovedu
si jej vysvětlit jen nervovou pře-
drážděností v této době přerodu.
Mohl jsem se bohužel přesvědčiti,
že těch revolučních přehmatů jsou
jen v Plzni sta. Zatímco jsem byl za-
tčen, byl uštván nesvědomitými
lidmi hodný bratr našeho sboru
Řanda, že skočil pod vlak. 
Situace na americkém okupačním

pásmu nabývá v posledních 14
dnech neobyčejně na podrážděnos-
ti. Je to ku podivu, protože u nás byl
naopak velký klid. 
V neděli 29. 7. budu kázati v Ro-
kycanech a pak odjedu na měsíc na
dovolenou do Bělého u Police nad
Metují. Svůj odjezd oznámím rov-
něž br. sen. Otterovi. 
Těší mne, s jakou vroucností ke
mně lne můj sbor, jemuž chci zůsta-
ti, dá-li to Pán Bůh, obezřetným
správcem. V těch pohnutých dnech
mého osobního pokoření promluvil
ke mně Pán Bůh, že pro mne není
místo ve světské slávě.
S bratrským pozdravem

Klimecký.
P.S.: Prosím, abyste laskavě taktně
upozornili br. far. Machotku, že
jeho politické názory jsou velmi po-
zorovány. Prosím, abyste mne při
tom nejmenovali, protože nemám
věc zveřejňovati.“

MOJE ČINNOST V DOMáCíM ODBOJI
zA VáLKy 1939 – 1945
„Hned v prvních měsících t. zv. Dru-
hé čs. republiky jsem vešel ve styk 
s drem Jaroslavem Valentou, tajem-
níkem YMCY v Praze, a jejím re-
daktorem Jaroslavem Šimsou. Ten
ke mně zajížděl do Berouna, kde
jsem působil jako evangelický farář,
a zapojil mě do připravované pod-
zemní organizace, která byla poz-
ději nazvána "ÚVOD" (zkr. Ústřed-
ní vedení odboje domácího – pozn.
M. V.). V Berouně jsem potom pra-
coval v podzemním hnutí "Obrana
národa" pod vedením generála
Kraváka a spolupracoval zvláště 
s plukovníkem Maxou a podplu-
kovníkem Bašem, kteří byli oba po-
praveni, a já jsem se tím dostal do
čela skupiny. Dále jsem pracoval 
s drem Vichtou, Karlem Šeflem, Ed-
vardem Wagnerem, Janem Horá-
kem, J. Dvořákem a dalšími. Naším
úkolem bylo zabrániti politickému
rozkladu v Čechách, organizovati
vojenskou složku a opatřovati zbra-
ně, vysílati za hranice dobrovolníky
a opatřovati pro ně doklady a valu-
ty, usnadňovati přechod dobrovol-
níků na Slovensko a navázati styky
s francouzským konzulátem v Bu-
dapešti a konečně zříditi vysílačku
a opatřovati pro ni zprávy. Byl jsem
pověřen prováděním špionáže 
v Králodvorských cementárnách a
železárnách a získané zprávy byly

pak za pomoci dílovedoucího Lan-
dy a velkodrogisty Jana Horáka 
z Prahy vysílány do ciziny. Vysí-
lačka byla v provozu nějaký čas 
v katastru obce Svaté, a jejím zříze-
ním byl pověřen štábní kapitán
Macháček. V té době jsem podnikl
mnoho cest do okolí Berouna, do
Křivoklátu, Hořovic, Příbrami, Ro-
kycan a Plzně a přivážel důležité
zprávy a ilegální tiskoviny. Protože
mnoho odbojářů bylo zatčeno, věz-
něno, popraveno anebo uprchli do
ciziny (např. Karel Štefl a Ed. Wag-
ner) navázal jsem spolupráci hlav-
ně s Bedřichem Lionem z Chodou-
ně a s generálem Homolou, který
vojensky zorganizoval západní Če-
chy. Byl pak zatčen a umučen, B.
Lion pak byl jako Žid po zatčení
odvezen do Terezína. Proto jsem se
zapojil do práce s J. Dvořákem, ře-
ditelem mlýna v Berouně, a s in-
spektorem drah Pelcem, ale i ti byli
po zatčení v koncentračních tábo-
rech, dožili se však míru. 
Sám jsem byl mnohokrát vyslýchán
a na gestapu ztýrán a protože mi
stále hrozilo zatčení, přestěhoval
jsem se v listopadu r. 1940 jako
evangelický farář na sbor v Roky-
canech. Tam jsem pokračoval v pod-
zemním hnutí, zvláště udržoval
styky se zatčenými, vězněnými i je-
jich rodinami, vyměňoval a doručo-
val jejich dopisy a podporoval je
různým způsobem. I když jsem vě-
děl, že gestapo sleduje mou práci i 
v Rokycanech, nedal jsem se zastra-
šit ani jako kazatel při bohosluž-
bách v Kralovicích, Přešticích, Mer-
klíně, Hostopicích, v Příbrami i 
v Plzni, kde moje kázání s pohnu-
tím vyslechly stovky lidí, které jsem
chtěl povzbudit v jejich skleslosti a
zoufalství. Zvláště veliká účast byla
při vzpomínkových projevech na
české místní vlastence, umučené 
v koncentračních táborech. Zato
jsem musel podstoupit další výsle-
chy a týrání na gestapu v Plzni. Od
jara 1943 jsem se začal stýkat s mi-
nistrem drem Kamilem Kroftou a 
s parašutisty. Hlavně akce poručíka
Soboty, který vystupoval pod jmé-
nem Karel Habr, nabyla velkého
rozsahu nejen na Rokycansku, ale i
na Zbirožsku a Plzeňsku. Vojenský
výcvik byl maskován jako hasičská
cvičení. Vycházel i časopis „V boj“ 
s řadou letáků, vše bylo uschováno
v mém bytě na rokycanské faře. 

Pokračování příště

Památce statečných duchovních
JAromírA klimeckého A lAdislAVA krále Tohle slovo mi kdysi zamotalo hlavu, uslyšel jsem je poprvé v ho-

dině náboženství v souvislosti s dalším podivným slovem v biblic-
kém příběhu o první ženě, která podlehla svodům vychytralého
hada a pojedla ze zapovězeného stromu, Eva nabídla zakázané ovo-
ce i Adamovi, a tak zajistila lidskému pokolení úděl vyhnanců.
Osudné přestoupení zákona v rajské zahradě se nevymstilo jen
viníkům, ale i dětem a vnukům a celému lidstvu, protože dědičný
hřích byl na světě, všichni jsme ten pokažený svět zdědili, a tady
moje dětská dušička se smyslem pro spravedlnost zaprotestovala,
věděl jsem, že když provedu něco zakázaného, bude následovat
trest, ale PROČ mám trpět za chyby druhých? A nejen já, ale milio-
ny dalších lidí? Léta jsem si lámal hlavu, co mi příběh o pádu lid-
stva chce vlastně říct a mám porozumění pro podobné otázky, které
mi děti kladou na biblických hodinách.
Přiznám se, že jsem jim toho zatím moc nevysvětlil a spíš jen tuším,
že pojem dědičný hřích nevyjadřuje jasně, oč tu jde, rodíme se do
světa poznamenaného hříchem, ale hřích nedědíme, není to doži-
votní trest, ale důsledek nevratné chyby, stav ohrožené země po ka-
tastrofě, kdy první lidé přes varování okusili ze stromu poznání
dobrého a zlého, zvolili nové možnosti podle svého rozumu – a za-
styděli se. 
Podivné. Například moje trpasličí jezevčice se nikdy nestydí. Je
pravda, že ani nemyslí jako já, že nedělí svět na dobré a na zlé, že
nestaví mezi sebe a svět zeď rozumu ani oltář pověr a mýtů. Jednat
tak složitým způsobem začal teprve člověk, který ztratil kontakt 
s Tvůrcem, vzápětí život v ráji a nesmrtelnost, aby už ve svých dě-
tech poznal, co je to bratrovražda, marná snaha vystavět věž do
nebe, přežít zkázonosnou potopu a vykoupit si podřezáváním bera-
nů vlastní budoucnost, aby teď, na prahu 21. století hleděl s rozpa-
ky na výsledek vlády rozumu, na zdevastovanou přírodu, na vy-
pálené amazonské pralesy, aby v tom nejlepším případě litoval
nesmyslných obětí lidských životů, utracených ve válkách a šíle-
ném vraždění národů a etnických skupin, aby se pokoušel na po-
slední chvíli upravit genetickou informaci nemocných dětí, působit
na totalitní režimy, zásobovat potravinami hladovějící kontinenty a
likvidovat lavinu odpadků, hrozících zavalit svět dřív než se najde
řešení. 
Dědičný hřích mi připomněl pohled postižených dětí, žijících ve
stínu továrních komínů, ve smogu, v krajině sycené jedy a zavlažo-
vané kontaminovanou vodou, v zemi, která umírala a nikdo netušil,
že nelze žít beztrestně na mrtvé půdě; daň za znečištěné prostředí
je krutá – přivádí na svět děti bez prstů, bez rukou, s rozštěpem
patra a rtů, s nemocnými orgány, děti, hledící tázavě do světa rodi-
čů. Neznám odpověď na jejich otázku, jen tuším, že ten záludný
černý pasažér na lodičce lidské civilizace občas zvedne hlavu od
vesel, aby upozornil na velkorysou možnost zničit loď, moře i člo-
věka, že naše pyšné rozhodování mezi dobrem a zlem je jako břit-
va v ruce dítěte, dokud se nerozhodneme navždy jen pro to dobré,
přátelé přístavu dobré naděje. 

Jan Schwarz
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vyčítají své negativní vlastnosti, anebo se i urážejí. Je nějaké východisko z této krize? ANO je!
Takovým manželům Pán Ježíš připomíná: „Jak to, že vidíš třísku v oku svého manžela - své man-
želky, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ?  Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak
teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka tvého manžela - manželky.“( Mt 7,3-5) Základní
problém je v tom, že každý se dívá na negativní vlastnosti svého partnera, ale vlastní přehlíží
jako nepodstatné. Uvědomění si, že jsem stejně nedokonalý(á) a chybující jako moje manželka
nebo můj manžel, je velmi důležité. Vede to člověka k pokoře a podřízení se Boží autoritě.
Když manželé poslechnou Krista a podívají se důkladně každý sám na sebe ve světle Božího
slova a uvidí své vlastní chyby, nedokonalosti, pády a hříchy, a pokoří se před Bohem, pak
najdou cestu z krize. Tou cestou je prosba o odpuštění a vzájemné upřímné odpuštění. Oba
mají na této krizi stejný podíl, protože oba jsou nedokonalí; a proto je potřebné, ba nutné, aby
oba prosili jeden druhého o odpuštění. Úplné vzájemné odpuštění je východiskem z krize.
Když každý z nich udělá opravdové pokání ze svého sobectví a pýchy, když se upřímně poko-
ří před Kristem, vyzná mu své viny a pády, pak prožijí očištění a napravení svého vztahu. Bez
upřímného sebepokoření to však není možné. Pokořit své vlastní srdce je i v manželství to nej-
těžší. Je to však jediná dobrá cesta z krize k obnovení vzájemné úcty a důvěry.
Třetí krize nastává zevšedněním. Na počátku manželství je všechno velmi vzácné, nové a zají-
mavé. Postupem doby však všechno v manželství zevšední, zešedne. Stane se zcela normál-
ním, obyčejným, skoro nezajímavým, neatraktivním, nepřitažlivým. Manželé se začnou při
sobě i nudit. V době nudy začnou odcházet za svými koníčky a začnou se jeden druhému odci-

zovat. Zevšednění a nuda mohou způsobit hlubokou krizi. Lze překonat krizi zevšednění?
Ano, ale jen v Boží škole! Pán Ježíš má geniální řešení: Stanovte si společný cíl života! „Hledejte
především Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno!” (Mt 6,33) Je-li společným cílem
obou manželů plnit vůli Krále králů – Krista a žít stále v jeho království, pak je to ten nejskvě-
lejší cíl, který mohou mít ve svém životě. Někdy mohou pomáhat i dílčí cíle, o jejichž dosaže-
ní manželé společně usilují. K překonání zevšednění je také velmi potřebný silný společný
zdroj nové inspirace. Je vyzkoušeno a ověřeno nekonečným množstvím manželských párů, že
nejlepším a nevyčerpatelným zdrojem nové inspirace a duchovní svěžesti je společné čtení
Božího slova a společné modlitby obou manželů. Pokud mají děti, pak i s dětmi. Proto chci co
nejvřeleji doporučit všem manželům: Žijte každý den Božím slovem, najděte si každý den
aspoň 10 - 15 minut ke společnému přečtení krátkého úseku z Bible, k přečtení nějakého výkla-
du z knížky „Na každý den“ a společně se pomodlete každý svými slovy. Nejlépe je modlit se
spolu na kolenou. Každodenní chvíle v naslouchání biblické zvěsti je tak silným společným
zdrojem inspirace, že vám určitě pomůže překonat každé zevšednění i každou krizi. Manželé,
kteří si čtou každý den spolu Boží slovo a spolu se modlí, dostávají novou sílu, nový program,
nové nadšení pro společný život. Dostanou chuť spolu realizovat Boží plán a nikdy se nebu-
dou nudit. Všichni křesťanští manželé, kteří prožívali krizi zevšednění a odcizení, vyznávají,
že manželství se jim začalo kazit tehdy, když přestali spolu číst Boží slovo a přestali se spolu
modlit. Proto: Čtěte si spolu Bibli! Modlete se spolu! Pamatujte, že každodenní naslouchání
biblické zvěsti učiní vaše manželství stále svěžím, zajímavým a stále krásnějším. 

Stanislav Kaczmarczyk

nezaviněné krize v manželství
Dokončení ze str. 1

dědičný

„Šetrnost je jedna část dobré politiky. Účelnost je část
druhá.“

* * *
„kde se jedná o osudu národa, tam se neskáče do tmy.“

* * *
„ono je to těžké. kde hrozí bída, tam hrozí socialismus.
A kde hrozí socialismus, tam hrozí bída.“

* * *
„Za službu vlasti se neplatí!“

Alois rašín 
(18. října 1867 - 18. února 1923)



„To je zvěstování to, které jsme slýchali
od něho, a zvěstujeme vám; že Bůh je
světlo, a tmy v něm nižádné není. Díme-
li, že s ním obecenství máme a ve tmě
chodíme, lžeme, a nečiníme pravdu. Pak-
li chodíme v světle, jako on je v světle,
obecenství máme vespolek, a krev Krista
Ježíše Syna jeho očišťuje nás od všelikého
hříchu.“
„Hledám... hledám jako člověk postráda-
jící ovci nebo peníz. Mezi ztracenými,
mezi odsouzenými veřejným míněním a
vyloučenými hledám, kdo by se chopil
odvolací instance: Čas se naplnil, Boží
království je blízko, sem se obraťte s tím,
co na vás žalují, čiňte pokání a věřte.
Věřte možnosti Boží, věřte evangeliu.“
Nic není přirozenějšího než že člo-
věk hledá, co ztratil. I Bůh tak činí.
Přesto jeho opravné opatření pobu-
řuje: Odepsané lůzry jen tak vracet?
Dívají se zákoníci po sobě. Jen tak
otvírat dveře žaláře a rizikové brát
zpět mezi nás?!
Ježíš jejich remcání reflektuje a zvidi-
telňuje řečí o marnotratných a ne-
marnotratných v rodině Boží. Všich-
ni známe ten prostý příběh otce a
dvou synů ve venkovské patriar-
chální domácnosti. Zůstává nedopo-
vězený, abychom v něm hledali a
našli víc než jen mravoličné napo-
menutí. Neláska, řevnivost a sobec-
tví mezi sourozenci hrozí. Do dveří
staršího ulehá hřích nenávisti, sotva-
že mu čeledín řekne o radosti, s níž
otec vítá zpět prostopášného bratra.
Z lidských předpokladů klasická
scéna první bratrovraždy na poli;
avšak otec se staví mezi ně. Jak je to
dál? Mlčí Ježíš o tragedii, k níž se
schyluje? Jen zázrakem může mít
příběh dobré řešení, a on se stane:
Zázrak stvořitelské LÁSKY, skrze
níž je všecko, se stává událostí lid-
skou. Naplnil se čas lidí ve svaté
PŘÍTOMNOSTI Boží. Čiňte pokání
a věřte, milostí osvíceni ke spasitelné
PRAVDĚ se veselte nevypověditel-
nou radostí. Otec, Pán statků Izraele,
o něž teď mezi bratry, resp. mezi
zákoníky a hříšníky běží, koná ten
div skrze sebe samého k úžasu ne-
bes (1 P 1,12). Sám obraz Boha nevi-
ditelného (Ko 1,15) se střetá s obra-
zem Nejvyššího, jak si jej tvoří člo-
věk. Proti zbožné člověčině, jíž se
lidé klaní, děje se skrze Syna člověka
MILOST a PRAVDA, osvícení a spá-
sa (J 1,17). Radujte se!
Zákoník a farizeus se neraduje. Přís-
nému a nekompromisně svatému
svému Bohu vedle řádu a kázně dlu-
ží i bdělost a ostražitost, obzvláště
přichází-li tuhle z Nazaretu prorok,
pravda, mocného slova i skutku, ale
učí nám prosťáčky, lidi země ošidné-
mu smíření s Bohem dobrácké tváře,
a ti mimoni na to houfně slyší. Kdo
se prý dá na pokání a uvěří v něj, je
za vodou, bude spasen. Slyšíte? Co
je moc, to je moc, no uznejte. Co
třeba hříchy, že? Slevuje jim už tím,
že se s nimi baví, jako by neviděl, co
jsou zač a co si zaslouží. Máme-li
zůstat věrni Hospodinu, koukejme
se ho zbavit. Že by se ausgerechnet
teď a sem blížilo Boží kralování?
Kde to vzal? Od jurodivého u Jor-
dánu, co tak neslavně skončil? Už to
varuje. My nic hlášenýho nemáme.
Z Boha bysme čekali jinačí formát, a
taky trochu toho uznání, že?
A tak si nevšimnou, jak z Boží svaté
PŘÍTOMNOSTI zraje čas. Nezpo-
zorní pro Boha tak zblízka. Mají
snad činit pokání ze své zbožnosti?
Dělat něco se svým myšlením? Věří
Mojžíšovi, patriarchům a prorokům
po svém. Čekají Mesiáše, syna Davi-

dova, Krále z rodu králů, a on z čis-
tajasna tesařský tovaryš z Nazaretu,
jehož otce i matku známe. Říká si
Syn člověka a dělá z nás hlupáky:
„Dřív nežli Abraham byl, já JSEM“ (Dt
18,18; J 6,14). Jako by byl s Bohem
jedna ruka: „Dovolíte? Hospodin,
Svatý Izraelský, Otec. Seznamte se,“
dovoluje si k nám, kteří známe Bibli
zpaměti. „Bůh Duch jest a žádný jej
nikdy neviděl, ale podívejte se na
mě. Kdo vidí mne, vidí Otce. Jsme
jedno a mám pro vás jeho Slovo.
Jeho kralování je nad pomyšlení, ale
ukážu vám, čemu se podobá. Ani
jeho JMÉNO není jedním z vašich
slov. Není jednotlivinou mezi jsouc-
ny, která stvořil. Činím je známým
láskou, s níž vstupuji do vírou otev-
řeného srdce, a to poznání se stává
zadáním nového hojnějšího života,
života věčného. To poznání je tím
životem. (J 17,3). Duch Páně nade
mnou, protože mne posvětil olejem
a poslal, jak napověděli proroci 
(Iz 61,1). JSEM tu s evangeliem chu-
dým. Otvírám dveře žalářů, ano,
rozvazuju spoutané. Syn člověka má
moc na zemi odpouštět hříchy 
(Mt 9,6; Mk 2,10; L 5,24).“ Tady
ovšem končí legrace. Sahá po výsa-
dě Boží!
Zacpávají si uši nebo se rovnou chá-
pou kamení (J 8,59; 10,31). Nábo-
ženské autority prostě věří v obraz
Boha, jak jej myslí, v obraz autority a
moci jak ji znají. Nazaretský chariz-
matik a lékař posedlých, sám nejspíš
posedlý (J 7,20; 8,48; 10,20) kde co
rozkymácel a v tom průvanu si oso-
buje výsostnou kompetenci Boží.
Rouhá se, hoden je smrti.
V podobenství se o tom mlčí. Pro
radost, že hynoucí mladší syn ožil,
že odcizený našel cestu domů, jde
otec rodiny do rizika, jímž je
samospravedlivý starší. Oba je
hledá jeho LÁSKA. Pro odcizení
jednoho přichází o život nenávistí
druhého... To si ti dva neodpustí.
Mělo to smysl? Má to naději? Jak
se známe, jen učiněným zázrakem.
A zázrakem se ukáže být otec toho
podobenství.
Z LÁSKY k člověku své Božství
opustil, omezil se v těle Syna člo-
věka, aby se s lidmi setkal v po-
znání JMÉNA a SLOVA. Jako k Otci
se vztahuje ke svému Božství (Syn
v Otci a Otec v Synu), a jako člo-
věk Nové Smlouvy pro JMÉNO i
SLOVO Otce trpí. Zmučeným tě-
lem, křížem, hrobem činí srozumi-
telným odvěké trápení Ducha Bo-
žího s námi. Vzkříšením pak svěd-
čí, že i ze zločinu je k Bohu cesta.
Obživen mocí Ducha věčného 
(1 P 3,18), pro naději obou svých
dětí z mrtvých vstává. Pro naději
prozření i milovaného staršího,
resp. svých soudců a katů...
Ještě je ale příběh otevřený, ještě
doznívá hubování v Zákoně kova-
ných. Nic z toho, co se stane, se ještě
nestalo. Jen s reptáním se zákoníci
možná trochu stáhli kvůli lidem,
jimž Galilejský zas nasadil brouka
do hlavy. Ovšem že Hospodin je
shovívavý a milostivá je tvář Boží,
ale kdo je člověk, aby o své újmě sle-
voval z jeho Zákona a ustanovení, a
hříchy odpouštěl? A tak Ježíš bere ty
své stranou:
„Bohatý člověk má šafáře, který čelí
žalobě, že ve svěřeném statku pánův
zájem poškozuje. Co to slyším o to-
bě? Připrav předání, končíš.“ De-
fraudant? Podvodník? Možná, že
vyletí pro mizernou personální
práci.

Mistr nepochybně mluví k věci. Jeho
téma je Boží kralování a žalovaný
šafář nebo šafáři? Neslýchají občas
Ježíšovo: „Běda vám, zákoníci a farize-
ové, pokrytci!“? Nic se neutají a na
PRAVDĚ Boží s tím už nic nenadě-
láte. Tomuhle v podobenství to tedy
ještě snad dochází včas.
„Co učiním?“ Doufal v definitivu a
nic jiného neumí, ale ještě má v ruce
pánovo účetnictví, ještě je ve funkci.
Ví o dlužnících, kteří se v tom pláca-
jí, kterým to přerůstá přes hlavu. Sto
korců pšenice? Kór v novozákonní
době podle Flavia měl 525 litrů,
takže bratru přes padesát tun obilí.
A sto tun oleje? Je-li míněna dutá
míra batos, tak ta má kolem 40 litrů.
Krát sto nejspíš nejedna sklizeň oli-
vového háje. Oba se zdají v platební
neschopnosti a dluh narůstá. Oba
jsou v koncích.
Šafář se na poslední chvíli odhodlá 
k dobrodiní. Nám přijde nefér roz-
dávat z cizího, nehledě k nekalosti
pohnutek toho dobráka, s nimiž se
Ježíš netají... Jde však o ekonomiku
království Božího a jeho spravedl-
nost (Mt 6,33; 20,4.7). Šafář matně
vzpomíná, jestli Pán ve své dobrotě
se náhodou nezmínil, že s tou bídou
něco udělá. Jasně, že oddlužit je mů-
že jen ON (Mt 18,27), ale co kdyby si
dobrou vůlí přihřál vlastní polívčič-
ku. Sleví jim aspoň něco. Pán mu
hlavu netrhne a třeba si oni pomyslí,
že mám padáka kvůli nim a nezapo-
menou.
Pán vypočítavce prokoukl, ale pře-
sto chválí. „Čiňte sobě přátele z ma-
monu nepravosti (z toho, na co tento
svět spoléhá, co zde drží člověk proti
člověku).“ Dobro a milosrdenství si
za vámi do oněch věčných stanů na-
jde cestu. Všimněme si, že se tam
dostali omilostnění dlužníci. Doufej-
me, že k sobě vezmou i nepravé
šafáře, pokud našli empatii a  židli u
Pánova stolu i pro publikány a hříš-
níky. Amen.

Samuel Jan Hejzlar

na Pravdě J 8,31-36; l 16,1-9

Kresby Ivana Steigera doprovázely vybrané úryvky z knih Starého a
Nového zákona v letech 1962-1989. V českém vydání vyšly souhrnně pod
titulem “Ivan Steiger v kresbách” v Biblické společnosti a v Kalichu v roce
1990. Autor dlouhodobě komentoval svými kresbami dění ve společnosti,
ve světě mj. ve Frankfurter allgemeine Zeitung. 
Přinášíme jeho „komentář“ k listu apoštola Pavla 1 Korintským 1,10-13:
„Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svor-
ni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i pře-
svědčení. Dověděl jsem se totiž o vás, že jsou mezi vámi spory. Myslím tím to, že
se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke
Kristu. Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli
pokřtěni ve jméno Pavlovo?“ Autorovi k osmdesátinám blahopřejeme!

(kar)

Mikuláš studoval v Praze a r. 1409 se stal bakalářem svobodných umění.
Byl silně ovlivněn Janem Němcem ze Žatce a přiklonil se k radikálnímu
táborství. Už r. 1399 přijal nižší svěcení a v r. 1415 kněžské, pak působil jako
farář v Kondraci a později v Táboře, kde byl r. 1420 zvolen seniorem. Se Žiž-
kou vystoupil proti chiliastům, ale nesouhlasil se zbytečným násilím a roze-
šel se i s táborskými hejtmany. Účastnil se bohosloveckých disputací a vytr-
vale zastával táborské učení. Setkal se i s Petrem Chelčickým. V r. 1432 byl
v Chebu, kde se hovořilo o přípravě na Basilejský koncil, na kterém r. 1433
hájil pražský artikul o trestání smrtelných hříchů. V r. 1435 byl na sněmu 
v Brně a v r. 1436 se přičinil o smír táboritů se Zikmundem.V letech 1443 -
1449 působil jako farář v Písku, ale pak odešel na Tábor. Kněžský sněm 
v Kutné Hoře a zemský sněm v Praze odmítly r. 1444 táborské učení, ale on
se nepodvolil. Když Jiří z Poděbrad dobyl r. 1452 Tábor, Mikuláše uvěznil
nejdříve v Praze a potom v Poděbradech, odkud se neúspěšně pokusil o
útěk, což zhoršilo jeho zdravotní stav, takže r. 1459 zemřel. Odmítal učení o
přepodstatňování při večeři Páně, o očistci, modlitby za mrtvé, svátky,
poutě, ornáty a trest smrti. Polemizoval s Kánišem, Húskou, Chelčickým i 
s Rokycanou. Bible je mu jedinou směrodatnou autoritou, církevní otcové
jen ve shodě s Písmem svatým.
z jeho spisů jmenujme: Vyznání a obrana táborů 1431, Postila 1435, O velebe-
ní svátosti těla a krve Páně 1423, Výklad čtyř evangelií, Táborská kronika 1441-
1444, Řeč na Basilejském koncilu a Výklad Zjevení Janova 1425.
Já sám bych se neodvážil  bez zjevení a příkazu  vztáhnout ruku k usmrcení kohoko-
li, ale raději bych poníženě  prosil Boha, aby ráčil, bloudí-li někdo,  přivést ho na cestu
spásy. (1433)

Bohuslav Vik

ivan steiger jubilantem 

táborský teolog a senior 
mikuláš z Pelhřimova - „biskupec“

(Asi 1385 PelhřimoV - 13. 2. 1459 PoděbrAdy)
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"MUCHOMůRKA" - REKREAČNí UBy-
TOVáNí pro skupiny mládeže u
Janských Lázní - celoročně. 
Informace u S. Hejzlara: 
tel.: 603 578 108; e-mail:
sammyhej@gmail.com.
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