
Bůh oDhAluJe hluBiny
A Skryté věCi
DAniel 2,22

Obraz hlubiny, ať již země nebo
moře, vystihuje zřetelně to, co je pro
nás nedostupné. „Výšiny nebes,
hlubiny země a srdce králů nelze
prozkoumat“ (Př 25,3). I když ve
svém poznání pronikáme stále
hlouběji do vesmíru, hmoty i lidské-
ho nitra, přesto poslední hloubku,
„hlubinu všech hlubin“, nelze po-
stihnout. „Skryté věci“ jsou ty, které
si Bůh vyhradil pro sebe. Takovými

„skrytými věcmi“ je i budoucnost.
Výpověď o tom, že jedině Bůh sám
odhaluje hlubiny a skryté věci, byla
vyřčena v modlitbě Danielem v Ba-
bylónském zajetí. Král Nebúkadne-
sar, zosobňující moc a vládu světa,
požadoval výklad snu, který ho
zděsil. Nikdo jej však nedokázal
vyložit. Všichni jeho učenci selhali.
Daniel se ve chvíli nouze, tísně a
ohrožení modlil k Bohu. A Bůh
modlícímu se Danielovi dává na-
hlédnout do jinak nepřístupné hlu-
biny a odkrývá mu to, co bylo pro
ostatní skryté. Daniel tak může na-
hlédnout do přítomných i budou-
cích dějů světa. Rozpoznává je nejen
jako proměny vlád a říší, ale může je
rozpoznávat především jako dějiny
spásy, které se dovršují příchodem
Ježíše Krista a jeho královstvím. 
Modlitba je nepostradatelná, když
přistupujeme ke čtení a naslouchání
svědectví Bible. Modlitba je nena-
hraditelná, když chceme více po-
chopit události, které prožíváme.
Modlitba je důležitá, abychom moh-
li své životní příběhy nahlížet v Bo-
žím světle. 
Není smyslem proniknout do kaž-
dého tajemství a obsáhnout každé
poznání (1 K 13,2). Je totiž potřebné,

abychom dokázali žít s tajemstvím,
přesněji řečeno s respektem a poko-
rou před Božím tajemstvím. Máme
si být vědomi toho, že nemůžeme
do všeho nahlédnout, všechno po-
znat a všemu porozumět. Ale právě
toto vědomí je velmi osvobozující. 
I když jako křesťané máme mít
hlubší vhled do skutečností kolem
nás, umět meditovat, rozjímat, pře-
mýšlet a ponořit se do duchovní
hloubky, je na druhé straně v Bibli
řečeno, že „mnohé hloubání unaví
tělo“ (Kaz 12,12), a navíc to může
být i neužitečné či „jalové hloubání“
(1 Tm 1,4).
Právě víra nás osvobozuje od tako-
vé neudržitelné touhy proniknout
do všeho zahaleného a neznámého
za každou cenu. I kdyby nám Bůh
nedával nahlédnout do mnohých
tajemství, jako to umožnil Danielo-
vi, tak je důležitá především důvě-
ra v Boha. Můžeme spolehnout na
něho, neboť i ve spleti nepochopitel-
ných událostí a různých nesrozumi-
telných a zahalených skutečností
našeho světa mu přesto můžeme
cele důvěřovat.

Tomáš Butta
patriarcha 

Církve československé husitské

Evangelický 
týdeník
KOSTNICKÉ JISKRY

8. ledna 2020 l ročník 105 l cena: 13 + 3 Kč

Příští číslo vyjde 
15. ledna 2020

Z obsahu
* Matematika

a pohled na svět
* Ztělesnění víry

1/2020

Poselství k 1. neděli po zjevení Páně

Věřím, pomoz mé nedověře
Mk 9,24b

Jako bychom tak volali, když se nás
zmocňuje skleslost, marnost a bez-
naděj. Pane pomoz, my víme, že ty
se můžeš slitovat. Kolem Pána Ježí-
še se shlukuje zástup a z něj vybíhá
muž, otec postiženého chlapce, pro-
sí o jeho uzdravení a je vyslyšen.
Všechno je možné tomu, kdo věří.

A chlapcův otec rychle vykřikl:
Věřím, pomoz mé nedověře! Ta
poslední naděje bezejmenného otce
je Ježíšem zhmotněna v čin a víra,
ač nedokonalá – tím palčivěji nedo-
konalá, že člověk o její nedokona-
losti ví – se stává vstupenkou do
plného života. Věřím takovou ví-
rou, ale zároveň volám o pomoc
proti jejímu nedostatku.

I my procházíme zármutkem růz-
ných zkoušek. Trápíme se v utrápe-
né společnosti, pokleslá, skeptická
realita nás dusí. Ach Pane, přispoř
nám víry! Těžko vnímáme, že Bůh
nám může pomoci v naší bídě. On
je dárcem života, on otevřel cestu
mořem tehdy dávno, když lid puto-
val za svobodou. 

heslo na rok 2020 Dnes (8. ledna) uplynulo 100 let od založení Církve československé
(husitské), kterému předcházela činnost reformní Jednoty katolické-
ho duchovenstva (hlavně Radikálního klubu) od r. 1902. Kritický po-
stoj části duchovenstva k asociálnímu a protičeskému počínání hie-
rarchie a její neochotě reflektovat moderní myšlení narážely na prud-
ký odpor. Rovněž neúspěšné jednání s papežem v r. 1919 nakonec
vedlo k roztržce a osamostatnění. Nová církev nebyla ovšem jednoli-
tá – malá část členstva v čele s knězem Matějem Pavlíkem (Gorazdem)
se v r. 1924 rozhodla pro pravoslaví, ostatní pod vedením ThDr. Karla
Farského hledali samostatnou cestu: národní, demokratickou, pro-
reformační a otevřenou kritickému vědeckému bádání: Naplniti sou-
časné snažení mravní i poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se
zachoval v Písmě a podání starokřesťanském i jak dochován jest náro-
du hnutím husitským a českobratrským.
V čele církve stojí volený patriarcha s biskupy, náboženské obce jsou
spravovány radou starších. Vzdělání duchovních měla sloužit nejpr-
ve Vysoká škola bohovědná (1932-1934), potom zvláštní sekce na evan-
gelické bohoslovecké fakultě, od r. 1950 na Husově československé
bohoslovecké fakultě, která byla r. 1990 přijata do univerzitního svaz-
ku jakožto Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy.
Věrouka církve prošla proměnami, v jejichž důsledku r. 1971 přijala
přídomek „husitská“. Zpočátku udržovala kontakty hlavně se svo-
bodnými církvemi v zahraničí, od r. 1964 je členkou Světové rady círk-
ví a od r. 1994 spolupracuje s Leuenberskou konkordií.

Vím/ o čem jsem dřív neměl tuchy/ že totiž neděle/ 
bez Slova a beze slov/ i v létě hrozně zebe/

stoupl jsem bosou nohou na studený kov/ Je po vymření/ 
a já ještě žiji/ Nebo to už život není?

(Zdeněk Svoboda: Neděle)
BohuslavVik

100 let 
Církve československé husitské

Pro přímý přenos Novoroční ekumenické slavnosti byl
letos zvolen kostel sv. Prokopa Sázavského, který svým
zasvěcením navazuje na poutní kostelík svatého Prokopa,
který stával od roku 1711 nad Prokopským údolím a v 50.
letech 20. století byl odstřelen. Stavbu kostela i pozdějšího
komunitního centra iniciovaly řádové sestry francouzské
Kongregace Nejsvětější Svátosti se sídlem v Lyonu. Fran-
couzské sestry daly podnět ke stavbě a podílely se adminis-
trativně, finančně i duchovně na projektu od jeho zrodu až
po slavnostní otevření a následný začátek provozu. V pů-
vodním plánu byla pouze zamýšlena výstavba samotného
kostela, který měl být dle architektonického návrhu obložen
opukou. Opukový základní kámen byl v prosinci 1999 po-
svěcen papežem Janem Pavlem II. na Letné při jeho návštěvě Prahy. Autorem stavebního návrhu byl architekt Zdeněk
Jiran. Samotná výstavba byla zahájena 1. března 2000, v dubnu 2001 byl na věž zavěšen zvon, kolaudace proběhla 10.
května 2001. Centrum slavnostně otevřeli tehdejší starosta Nových Butovic Petr Bratský, farář Mariusz Kuźniar a arci-
biskup Miloslav Vlk 19. června 2001.
Mottem letošní ekumenické slavnosti byla “svoboda”. Úvodem byla připomenuta slova kardinála Berana na II. vatikán-
ském koncilu, který zmínil křivdy, které způsobila Římskokatolická církev českému národu v 15. a v 17. století tím, že
nerespektovala svobodu svědomí. Kázáním na biblické texty Ga 5,13; Iz 61, 1-2 a J 6,16 nn posloužil římskokatolický
plzeňský biskup Tomáš Holub, přímluvné modlitby pronesli zástupci všech církví sdružených v ERC včetně Herka van
Hattena - zástupce Armády spásy. Hudební doprovod zajistil chrámový sbor a orchestr pod vedením Ondřeje Luštince.

(hb)

AktuAlitA: novoroční ekumeniCká SlAvnoSt 2020
Dokončení na str. 2

Chrám sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze, kde byl 11. ledna 1920
vyhlášen vznik nové církve. 

Stručné vyznání víry Církve čeSkoSlovenSké huSitSké
věříme v Boha, který jako věčná Pravda a láska je tvůrcem všeho.

věříme, že Bůh v Ježíši kristu, Synu svém nejmilejším, 
sebe nám zjevuje a skrze Ducha kristova k sobě nás vede.

věříme v život dokonalý, který zde na zemi se začíná 
a v Bohu své naplnění má.



2 KJ-ET

z církví doma i ve světě
BritSká královnA ve Své vánoční řeči
vyzvAlA k náSleDování kriStovA PříklADu
Britská královna ve svém tradičním vánočním projevu vyzvala občany, aby
následovali Kristova příkladu a snažili se o jednotu. V souvislosti s křesťan-
skou tradicí hovořila o významu Ježíšova narození, a připustila, že cesta,
která následuje jeho vzor, „není vždy jednoduchá“.
„V srdci vánočního příběhu je samozřejmě narození dítěte: zdánlivě malá a
bezvýznamná událost, kterou mnozí v Betlémě přehlédli,“ řekla. „Časem
však Ježíš Kristus svým učením a svým příkladem ukázal světu, jak malé
kroky učiněné ve víře a v naději mohou překonat dlouhotrvající rozdíly a
hluboko zakořeněné rozdělení, aby přinesl harmonii a porozumění. Mnozí
z nás se už snaží jít po jeho stopách. Cesta samozřejmě není vždy plynulá a
může se někdy zdát jako docela hrbolatá, ale i ty malé kroky mohou změnit
svět.“ Dále říkala, že poselství dobré vůle a míru, které anděl před mnoha
lety přinesl, je stále „i dnes relevantní“. „Je to připomínka toho, čeho lze
dosáhnout, když se lidé nezaměří na rozdíly a pracují společně v duchu přá-
telství a usmíření,“ řekla. „A protože se všichni těšíme na začátek nového
desetiletí, je třeba si uvědomit, že často to nejsou ty obrovské kroky, které
způsobují nejtrvalejší změnu.“

www.krestandnes.cz

v BrAtiSlAvSkém koStele lze PřiSPívAt i BezhotovoStně
Rádi byste v kostele přispěli na sbírku, ale nemáte drobné? Na Slovensku
nyní zavedli novinku. V jednom z kostelů v okrajové čtvrti Bratislavy
mohou lidé věnovat milodary nejen do obvyklé kasičky, ale i bezhotovost-
ně platební kartou. Novinku na Slovensku v podobě platebního terminálu
nechal instalovat místní kněz Július Marián Prachár, který řekl, že církev
musí kráčet s dobou. Platbomat v kostele funguje zhruba měsíc. Celkově
vybraná částka včetně hotovosti zatím výrazněji nestoupla, ale darování
peněz přes terminál se těší stoupající oblibě. Sumu si nevolí návštěvník zmí-
něného kostela v bratislavské městské části Rusovce, ale nastavuje ji kněz.
„Nejprve jsme stanovili 20 eur, ale to bylo neúspěšné. Poté jsme dali deset
eur, to se již někteří přihlásili. Nakonec jsme dali pět eur,” uvedl Prachár.
Částka pět eur činí v přepočtu zhruba 127 korun. Kdo chce věnovat více,
může přiložit platební kartu opakovaně. Terminál také umožňuje nastavit
poděkování za milodar ve třech jazycích.
„Dostal jsem se k tomu celkem náhodou. V jednom časopisu jsem se dočetl,
že v Anglii v anglikánských kostelech mají takovéto terminály. Velmi se mi
to zalíbilo, bylo to flexibilnější,” uvedl Prachár. Katolický kněz řekl, že mno-
ho mladých lidí platí v obchodech i malé nákupy bankovní kartou a nikoliv
v hotovosti. Právě proto oslovil pracovníky bank, zda by podobným způ-
sobem bylo možné vybírat i milodary. Místo obvyklého platebního termi-
nálu s klávesnicí, kterými jsou vybaveny například pokladny v prodejnách,
u vchodu do zmíněného kostela byl instalován terminál v podobě bílého
válce. Zájemce k němu pouze přiloží bankovní kartu a částka se převede na
účet farnosti.

Zdroj: ČTK

ArménSká PrAvoSlAvná Církev v tureCku
má nového PAtriArChu
Arménská pravoslavná církev si 11. prosince 2019 zvolila 85. arménského
patriarchu v Turecku, biskupa Sahaka Maşalyana. Volby přicházejí po dese-
tiletí zpoždění způsobeném tureckými obstrukcemi. Samotné volbě před-
cházely týdny plné kontroverze, protože Turecko během volebního proce-
su vydávalo nová nařízení, která omezovala kandidáty způsobilé pro tuto
funkci. Podle nových zákonů byli křesťané z Turecka jedinými vhodnými
kandidáty na patriarchu, ačkoli arménská církev zahrnuje mnohé další
země. Arménští křesťané očekávali zvolení nového vůdce církve od doby,
kdy předchozí patriarcha před 11 lety upadl do kómatu. Turecko přinutilo
arménské křesťany s volbou počkat až do jeho smrti letos v březnu.
Biskup Maşalyan byl zvolen 102 hlasy delegátů z celkového počtu 119. Po
genocidě Arménů z roku 1915, ve kterém zemřelo mnoho křesťanů, si Tu-
recko zachovalo přísný dohled nad církvemi. Claire Evansová z organizace
International Christian Concern přivítala skutečnost, že arménská církev má
nového lídra, ale upozornila na fakt, že se jedná o loutku v rukách turecké
vlády. Podle arménského politika Garo Paylana v tureckém parlamentu se
volba zapíše do „černé listiny“ a „vybranou osobu nepovažuji za svého pat-
riarchu“.

www.krestandnes.cz

černohorSký PArlAment PřiJAl
kontroverzní zákon Bez oPoziCe
Černohorský parlament schválil 27. prosince 2019 kontroverzní návrh záko-
na o náboženských svobodách a společnostech. Stalo se tak hlasy 45 pří-
tomných poslanců. Černohorský parlament má celkem 81 členů. Opozice se
snažila zabránit přijetí kontroverzního zákona, který má podle kritiků
„ukrást“ majetek Srbské pravoslavné církvi. Hlasování předcházela masová
rvačka. „Kdosi ze středu sálu hodil nádobkou se slzným plynem. Poté opo-
ziční poslanci rozbili jeden z přístrojů pro hlasování. A pak vypukla mela,
do které se zapojila asi polovina poslanců,“ napsala agentura TASS. Policie
všechny opoziční poslance zadržela. Koaliční poslanci pak zavrhli všech 117
pozměňovacích návrhů z dílny Srbské pravoslavné církve a nakonec – po
více než 16 hodinách jednání parlamentu – byl zákon přijat.
Proti návrhu zákona protestovaly stovky demonstrantů. Policejní těžko-
oděnci zabránili protestujícím, aby se dostali až k budově parlamentu, kde
o zákonu debatovali černohorští poslanci. Návrh zákona o náboženských
svobodách a společenstvích říká, že církve budou muset prokázat, že byly
vlastníky svého majetku i před rokem 1918. V tomto roce se Černá Hora
stala součástí pozdější Jugoslávie.

podle ČTK

Náš Pán uzdravil chlapce, kterého
tehdejší společnost odepisovala, a 
i pro nás otevírá budoucnost dvou-
tisícího dvacátého roku, i když si to
sami ve své nedověře a nechápa-
vosti neuvědomujeme. Pomáhá
nám v boji víry, při zápasu o poko-
ru, posiluje naši trpělivost v poku-
šeních i protivenstvích. Dodnes

nám dává svého Ducha, abychom
dovedli povstat z úzkosti. Pomoz
naší nedověře, Pane, my se tak sna-
žíme věřit. A pak už jen šeptáme:
Pomoz, Pane. Zasáhni svou straš-
nou mocí. Ty, Synu Boha živého. 
Stalo se, Bůh projevil svou moc,
synek byl uzdraven. A učedníci
mudrovali, proč se jim samotným
takový zázrak nepodařil. Nakonec

ani jim nezbylo nic jiného, než spo-
lehnout se na svou víru, odevzdat
se do moci toho, který s nimi chodil
světem. A proto, tak jako oni, i my
ve světle letošního hesla odhoďme
všechny berličky a strachy, ty vlož-
me na něj. Volejme Pane pomoz
naší nedověře. Ty jediný můžeš. 

Hana Jalušková

heslo na rok 2020
Dokončení ze str. 1

Apoštol Páně vyzývá: Buďte vděč-
ni! Takové vybídnutí potřebujeme
zcela určitě všichni slyšet. Ke vděč-
nosti míváme totiž leckdy velice
daleko. Spíše jsme či snad býváme
od přirozenosti náchylní k unaříka-
nosti, bolestínství, nemístné kritice;
prostě ke stýskání všeho druhu.
Na vděčnost se prostě všeobecně
zapomíná – a to rozhodně nejen 
v bezvěreckých kruzích. Snad umí-
me Pánu Bohu poděkovat za něco
opravdu nevšedního a mimořádné-
ho; za zásah, který mění osobně a i
rychle náš život viditelně k lepší-
mu. To ještě připustíme.
Jistě – jsme a buďme vděčni za vez-
dejší dary; za všechno, co potřebu-
jeme ke každodennímu běžnému
životu. K tomu, abychom vnějšně
nijak nestrádali. Nezapomeňme
však, že máme ještě jiný a podstat-
ně hlubší důvod k díkům. Vděč-
ností nás smí a má naplňovat fakt,
že máme Boží Slovo, že jsme se do-
stali do sféry jeho spásného vlivu.
Ano, směli jsme uvěřit, přijmout
nabídku záchrany, najít směrovku
ve spleti rozmanitých cest. Můžeme
otevírat Bibli. A to jak soukromě,
tak i ve společenství. Smíme být
blíž Bohu i sobě navzájem.
Bohoslužba je a má být místem, kde
křesťan čerpá sílu, posilu a povzbu-
zení pro všední únavný den. Svou
vděčnost vyjadřuje shromážděný
sbor písněmi. Radostnou vděčností
má vyzařovat i slavení večeře Páně.

Tak jí aspoň rozuměla a pojímala i
raná církev. Apoštol prostě vyzývá
ke vděčnosti za nepřeberné bohat-
ství, které nám je dáno a zdarma
nabízeno v Kristu Ježíši.
Umět děkovat za všech okolností
života není nicméně lehké. Nezako-
lísat, být pevný ve víře i v utrpení,
nemoci a bolesti, není nijak snadné.
To víme a o sobě si iluze ani nedě-
láme. Všichni jsme jenom křehcí a
chatrní lidé. Naše víra zná proto
nejen vrcholky, výšiny a nádherné
rozhledy z „hory proměnění“, ale
dobře zná i propasti a prolákliny,
kde mizí výhled. Ztrácí se kdesi 
v mlžném oparu.
Životní těžkosti a bolesti se nikomu
nevyhýbají. Není jich proto ušetřen
ani věřící člověk. Ani ten sebelepší
křesťan. Všichni jsme totiž náchylní
vycházet z předpokladu, že je zdra-
ví, vnitřní a vnější pohoda, výnosné
zaměstnání, studijní a kariérní po-
stup, čímsi samozřejmým. Když
nás posléze potká něco nepříjemné-
ho, nesnadno zvládnutelného; bo-
lest tělesná nebo duševní, tu se bou-
říme a reptáme, protestujeme.
Křesťané, ale i bezvěrci, chtívají
zdůvodnění, nějaké přijatelné vy-
světlení, proč je to a ono zlé v živo-
tě postihlo. Je až s podivem, jak hlu-
boké kořeny zapustila představa,
že Bůh trestá přestupníky viditelně
a zjistitelně záhy po nedobrém či-
nu. Háček je totiž skryt v tom, že
Bůh odplácí a odměňuje člověka

docela jinak, než si myslíme a chce-
me připustit. Mnohdy prostě nero-
zumíme a nechápeme, proč nás
osobně či někoho z našich milých a
blízkých vodí Bůh cestou značně
kamenitou, klikatou i velice špatně
schůdnou.
Naše lidská přání se ovšem sotva
kryjí s Božími záměry. Boží myšlení
je jiné než lidské. Jde pak o to, aby-
chom dokázali podřídit svou vůli
oné vyšší vůli, abychom chtěli pro-
sit spolu s Ježíšem: „Otče, chceš-li,
odejmi ode mne tento kalich, ale nestaň
se vůle má, nýbrž tvá“ (L 22,42).
Bůh vede k cíli cest i propastmi
zkoušek a školou strázně. Boží Syn
šel k oslavení cestou nepochopení,
posměchu, bolesti a kříže. Mnohé-
mu, co v životě potkává nás nebo
naše blízké, nerozumíme. To se ne-
musíme stydět přiznat i vyznat.
Na přelomu roku vyjadřujeme
vděčnost za dílo Kristovo. To pla-
tí za všech proměn časů a zvratů 
i proměn společenských struktur.
Buďme vděčni za dny, v nichž svíti-
lo slunce, a my jsme se mohli vysta-
vit jeho blahodárným paprskům.
Věřme pak, že jednou porozumíme
i tomu, co je pro nás teď stále ještě
hádankou.
Možná, že k tomu dojde už tam,
kde již nebude žalu, nářku, bolesti,
ani smrti. Tento výhled, slavný, po-
slední i nejzazší, je důvodem naší
křesťanské vděčnosti. 

Jaroslav Nečas

Přelom roku

1. Středem dějin je Pán Ježíš Kristus. Svým vlivem na
národy rozdělil dějiny na dvě epochy: na epochu „před
Kristem“ a epochu „po Kristu“. Prezident T. G. Masaryk
to vyjádřil větou: „Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin
a demokracie.“ Ježíš Kristus řekl: „Já jsem ta cesta, prav-
da i život.“ Jan 14,6. „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří
ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ Jan 11,25. Osobnost
Ježíše Krista, jeho sebeobětování pro záchranu každého
člověka, jeho vítězství nad smrtí a zmrtvýchvstání v no-
vém duchovním těle i jeho učení, tak velice ovlivnily
národy, že přijaly Ježíše jako nejdůležitější osobnost dě-
jin a počátek nové epochy. Některým lidem se v době
komunismu nelíbilo toto rozdělení dějin, ale nikdo nebyl
schopen tuto skutečnost změnit. Ježíš je a zůstane stře-
dem dějin. Připomeňme si ještě, v čem měl Pán Ježíš vliv
na národy, že se rozhodly učinit ho středem dějin.
2. Ježíšovo učení je věčné a nezničitelné. Ježíš prohlásil:
„Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepomi-
nou.“ L 21,33. Uplynuly dva tisíce let, Ježíšova slova ne-
jen nepominula, ale jsou dnes přeložena do čtyř tisíc
jazyků. V brzké době budou přeložena do všech jazyků
na Zemi. Žádný vědec, žádný spisovatel se mu nevy-
rovná. Ježíš má mimořádný vliv na dějiny lidstva. To
burcuje každého člověka k přemýšlení, kdo je vlastně
Ježíš, že má tak obrovský vliv na národy i dějiny. Dnes
jsou na světě stovky univerzit, ve kterých věřící profeso-
ři přednášejí studentům Ježíšovo učení a tajemství Ježí-
šovy osobnosti. 
3. Ježíšovo učení vytváří kladné vztahy mezi lidmi.
Pán Ježíš učil lidi opravdové lásce. „Miluj svého bližní-
ho jako sám sebe.“ Mk 12,31. „Milujte své nepřátele.

Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří
vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.“ 
L 6,27-28. Ježíš nejen lásku přikazuje, ale dává také člo-
věku sílu Ducha svatého k uskutečnění vztahu lásky. On
je také dokonalým příkladem opravdového lidství.
Nedopustil se ani jednoho prohřešku, ani jedné lži, ani
jednoho zlého činu. Svým jednáním je již dva tisíce let
příkladem kvalitního života. Každý, kdo se rozhodne
Ježíše následovat jako svého Učitele, snaží se také napl-
ňovat jeho přikázání. Ježíš přinesl do tohoto světa morál-
ní a duchovní hodnoty, které jsou tak veliké, že lidstvo
již nedovede bez nich žít. Láska, soucit, milosrdenství,
vzájemná úcta, důvěra, věrnost a služba – to jsou hod-
noty, které dávají životu člověka smysl a pravou kvalitu.
Každá rodina, která žije podle jeho rad a přikázání, pro-
žívá nádherné harmonické soužití.
4. Ježíš Kristus inspiruje ke vzdělání a sociální službě.
Pán Ježíš dal příkaz všem svým učedníkům, aby šli ke
všem národům a učili je. „Jděte ke všem národům … a
učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“
Mt 28,20. Byl to tedy příkaz pro vzdělávání, a tedy pro
zakládání škol. Všichni křesťané v dějinách, kteří plnili
Ježíšův příkaz, přinášeli národům vzdělání. Potvrzují to
všichni odborníci, kteří zkoumají šíření křesťanství mezi
národy. Ježíš měl veliký vliv i na oblast umění. Inspi-
roval mnohé umělce – malíře, sochaře, spisovatele, bás-
níky, hudební skladatele a zpěváky. Obrazy, které za-
chycují něco z jeho života mají lidé ve svých domech i 
v mnohých galeriích světa. Nádherná sochařská díla
zdobí dnes mnohé chrámy a muzea. K jeho cti bylo

Ježíš - střed dějin

Dokončení na str. 3
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„Máš-li se dobře, sotva objevíš 
pravého přítele, ale povede-li se ti zle,

nepřítel se neutají.“ 
Sírachovec 12,8

Připomínám si ta starobylá slova
pokaždé, když vidím, jak se v oka-
mžicích, když o něco jde, lámou
charaktery. Je doba míru a relativ-
ního blahobytu, i když k idyle to
má, přiznávám, daleko. Zdálo by
se, že bratrství křesťanského typu –
žít ve společné reverenci před Bo-
hem a vnímat druhého jako Boží
dítě – by mělo vzkvétat a ukázat
všem minulým staletím, že není
jenom heslem ze zaprášených slov-
níků, nýbrž znakem duchovně pro-
buzeného a aktivního křesťana.
Ukázat, že jsme srdce Kristova vy-
kupitelského příběhu pochopili líp.
Jenže ouvej, něco se ztratilo v pře-
kladu. 

NaHRaDiTELNá a NENaHRaDiTELNá
SPOLEčENSTVí
Skoro všechna lidská společenství
jsou nahraditelná, třebaže za cenu
velké bolesti. Lze změnit školu,
práci, univerzitu. Polámané a zra-
zené vztahy dají často vyrůst no-
vým přátelstvím. Ti, kteří se kdysi
milovali a rozešli se, už nikdy nebu-
dou stejní, ale i je může ještě potkat
láska, o níž neměli ani tušení. Lidé,
kteří se vepsali do lidských dějin
svým dílem, jež opravdu proměni-
lo zem a strukturu společnosti i na-
šeho vnímání náboženských sku-
tečností, nevymizí z lidské paměti
jen tak, ale i pro ně, jednou, za tisíce
let, přijde doba, kdy se jejich dílo
přemění na jedno jediné slovo,
jeden tón, jednu barvu, jeden znak.
To, co však nikdy nevymizí a co je
nenahraditelné, je církev. Opustíš-li
ji, jinou nenajdeš. Jsi-li vyhnán,
půjdeš kamkoli, kde ti jiní věřící
téže církve otevřou dveře. Pokud
ne, zemřeš od žalu.

SVOBODNé PROSTřEDí
Snažíte-li se o tzv. Public Theology
čili o teologické myšlení a dialog

uprostřed světa, v němž dnes důle-
žitou roli hrají technické univerzity
a společenství, do nichž byste to
nikdy neřekli, vidíte, že svobodné
shromáždění lidí různých profesí a
povah vytváří, sice pro omezený
prostor a čas, ale přesto, místo bez-
pečí, v němž se nikdo nemusí niče-
ho bát. Nejste biti za to, co a jak
myslíte, co říkáte, jak vypadáte, ctí-
te-li přitom druhé, základní pravi-
dla diskuse, vyhýbáte-li se lži a po-
mluvám a jste-li poučeně nasměro-
váni k pravdě, která vám ovšem
vlastnicky nepatří. Tahle výsostná
kvalita Ježíšova společenství, které
okolo sebe před dvěma tisíci lety
shromáždil, se do jeho církve, dáte
mi asi za pravdu, vtiskla v proměn-
livé síle. 
Domnívám se, že aby člověk mohl
slyšet Boží slovo, stát po boku ostat-
ních před Kristem přicházejícím na
oltář, vyznávat Vyznání víry a
podle své vlastní spirituality proží-
vat patrně nejsilnější, na celém
světě každodenně se opakující mys-
tický prožitek, musí se cítit v bezpe-
čí. Tohle bezpečí, mám za to, dostá-
vá v poslední době na frak, a pro
některé z vás tak pomalu mizí
poslední možnost, kam se utéci ve
chvíli, kdy se vám zdá, že ani Bůh
neodpovídá.

CíRKEV – PříKLaD SVOBODy
PRO DRUHé?
Existuje podle mého mínění mylný
předpoklad, že církev je ta správná
a jediná civitas, podle níž je možno
upravit nebo nově zbudovat i lec-
která sekulární společenství. Vidět
je to například na školách nebo
pomáhajících profesích, které slouží
mimo náboženský rámec potřeb-
ným profesně i lidsky tak dobře, že
nás to udivuje a přitahuje zároveň.
Jak je známo z dějin katolictví, orto-
doxie a protestantství, pokusy pře-
tvořit civilní společenství úplně
podle církevního modelu nevychá-
zejí. 
Církev je jedna, rozrůzněná sice a

ve vnitřním napětí, ale její deriváty
jsou obvykle chudinké, slabé a neži-
votné. Hrát si na církev je stejně
nebezpečné, jako hrát si na Boha.
Stala se však věc, která patrně nemá
v historii obdoby. Míra tak potřeb-
ného bezpečí uvnitř církve se dosta-
la pod úroveň, které si všímají i lidi
žijící mimo církev, kteří s ní profes-
ně spolupracují anebo jen přicháze-
jí do občasného styku. 
Nejde jen, nemylme se, o konkrétní
hmatatelné společenství té které
křesťanské obce či instituce (o far-
nost, školu, nemocnici či charitu),
ale rovněž o forum, které z (nejen)
evangelizačních pohnutek využíva-
jí křesťané různých denominací – o
internet a zvláště sociální sítě, jež
bychom mohli nazvat moderními
laickými kazatelnami, v řadě přípa-
dů i kazatelnami bratří a sester 
v duchovenském povolání. 
Sledujete-li hlavní proudy sociál-
ních sítí, které mají křesťanský ráz
anebo byly přímo založeny církve-
mi či jejími institucemi, nemůže
vám ujít, kolik skutečných osob, po-
depsaných pod své statusy a zprá-
vy, ztratilo soudnost a jimž se láska
k bližnímu a kulturně orientované
křesťanství staly naprosto cizími
pojmy. 
Naše facebookové a instagramové
statusy putují jako „usvědčující dů-
kazy“ o herezi a „nelásce“ k církvi i
mezi těmi, kteří se nechtějí „mravně
ušpinit“, internetu se spíš vyhýbají
a „dobro“ rozsévají jen v uzavře-
ných komunitách stejně věřících.
Už dávno vypukla válka, které jsme
si bohužel nevšimli.

KřESťaNSKé SOCiáLNí SíTě
JaKO VáLKa a ZMaR
Došlo k vyprázdnění obvyklé míry
sounáležitosti a ohledu, který vám
zkrátka nedovolí poslat člověka
odlišného mínění do háje, rozuměj:
do pekla, na šibenici, k psychiatro-
vi, do basy a však víte ještě kam. 

Dokončení příště
Zdeněk a. Eminger

i tady žije církev. 
křesťanská nenávist na sociálních sítích

„Bez geneticky modifikovaných organismů bychom neměli prostředky,
jak uživit neustále narůstající celosvětovou populaci; problém byl zhru-
ba podán takto: buďto Monsanto, anebo světový hladomor.“ – Tak para-
frázuje hlavní hrdina románu Michela Houellebecqa Serotonin, druh-
dy zaměstnanec agrochemického gigantu Monsanto, argumentaci
svého zaměstnavatele. Citát jsme nicméně přeložili sami, takříkajíc „na
koleně“. V české verzi (s. 85) chybí, tvoří asi třetinu vynechané pasáže
(ze s. 113 originálu) …
Ironií osudu právě „okleštěná“ mutace románu vyhrála anketu Lido-
vých novin Kniha roku 2019. Dodejme: Monsanto je název skutečného
podniku. A Lidové noviny nemají vůbec, ale vůbec nic společného s jis-
tým agrokomplexem. 
Výsledek ankety lze – spíše než spikleneckými teoriemi – vysvětlit trž-
ními a mediálními mechanismy: Román měl „světovou premiéru“, psal
o něm (byť od boku) kdekdo i u nás. Tuzemskou mutaci onoho „horké-
ho zboží“ bylo z obchodního hlediska žádoucí hodit na trh co nejdříve.
Kdo se chce zviditelnit, přihlásí se k tomu, co frčí. A žádný činitel s am-
bicemi nemůže veřejně přiznat, že nečte. (Ani že nečte pořádně.)
Serotonin v anketě podpořili též Václav Klaus, Pavel Rychetský, Petr
Fiala … 
Jak v Lidových novinách vystihl Ivan Adamovič, podstatná část kouzla
Houellebecqova díla spočívá v komplikovaných „tirádách“ hlavního
hrdiny s mnohými „kudrlinkami“, vrcholícími nejednou „fackou“ či
jinou pointou. Jak vidno, jedna facinka byla vypuštěna docela. Leč ani
některé další se místy nepodařilo přeložit beze zbytku. Uveďme dva
nejmarkantnější příklady. 
Když Florent-Claude zkraje románu marně hledá po celé Paříži kuřác-
ký hotel, v jednu chvíli se rezignovaně začne zabývat myšlenkou bez-
domovectví: „bezdomovec se sedmi tisíci eury na účtu by byl origi-
nální a pikantní“ (s. 47 české verze). Originálnější a pikantnější by
ovšem byl bezdomovec se sedmi sty tisíci eury na účtu („sept cent mille
euros“, s. 64 originálu)!
Copak, prosím pěkně, ekonomovi formátu Václava Klause nepřijde tro-
chu divné, že hlavní hrdina (který má samé výdaje, leč nulový příjem)
má na začátku románu na účtu sedm tisíc eur, na konci románu však
„něco přes dvě stě tisíc eur“ (s. 256 české verze, s. 340 originálu)?
Před depresí se hrdina přes Vánoce hodlá schovat do kláštera, leč všech-
ny kláštery, s nimiž se spojil, jsou „plně obsazeny“ (s. 114 překladu). Ve
francouzském originále (s. 154) je anglicismus „overbookés“ převzatý 
z turistiky. Při tzv. overbookingu ubytovatel prodá více míst, než má 
k dispozici. S dostavivšími se nadbytečnými hosty se případně dohod-
ne na nouzovém řešení. (Především však spoléhá na to, že zákazník se
nedostaví: mezi řádky je naznačeno, že kláštery takto komerčně fungu-
jící jako by spoléhaly na to, že část zoufalců mezitím spáchá sebevraž-
du.) Overbooking se běžně dělá v Thajsku (ubytovatel doufá, že klient
z druhého konce světa zmešká letadlo, kdesi se zpije do němoty apod.).
Následuje pasáž, v níž doktor Azote pacientovi vysvětluje, že vedle
klášterů někdy u deprese pomůže pobyt v thajských relaxačních zaříze-
ních … 
Další z „různočtení“:  
Hrdinově matce je v okamžiku úmrtí dle originálu (s. 82) padesát devět
(„cinquante-neuf ans“), dle překladu (s. 62) čtyřicet devět let. (Zde
odchylka tolik nevadí.) Stařečkovi, s nímž jedná Florent-Claude o
nájmu, je dle originálu (s. 114) mezi pětasedmdesáti a osmdesáti („entre
soixante-quinze et quatre-vints“), dle překladu (s. 86) „mezi pětašede-
sáti a pětaosmdesáti“ lety. (Takovou diskriminaci seniorů by ani sám
vrchní francouzský nekorektník nevymyslel.) Okamžitou úlevu přináší
ráno Florent-Claudeovi dle originálu (s. 9) první kuřácké potáhnutí
(„boufée“), dle překladu (s. 5) až „první cigareta“. (Překládá-li Houel-
lebecqa nekuřák, měl by korekturu dělat kuřák.) Antidepresivum zapí-
jí Florent-Claude dle originálu (s. 10) čtvrtkou sklenky („un quart de
verre“), dle překladu (s. 5) „čtvrtlitrem“ minerálky. (Zde jako by byl
Houellebecq říznut či naředěn režisérem Vejdělkem.) Když Florent-
Claude odchází z ministerstva zemědělství pod vymyšlenou záminkou,
že přechází jako zemědělský expert na argentinskou ambasádu, vmete
mu dosavadní nadřízený do tváře výčet produktů, jimiž Argentinci
zaplavují francouzský trh. Vedle masa sem patří dle originálu (s. 61)
mimo jiné „sója, slunečnice, cukr“ („le soja, le tournesol, le sucre“), dle
překladu (s. 45) „sója, pampelišky, cukr“ (zvýrazňuji).
Rozhodoval snad Pavel Rychetský někdy spor o dotace pro tuzemské
pěstitele pampelišek? Uvažuje snad Petr Fiala o koalici s kýmsi, kdo
hodlá dotace na pampelišky prosazovat?
Letošní výsledek tradiční ankety Lidových novin vede k závěru: Jako
„firma“ (tj. podnik) již funguje i prestižně se jevící část naší oficiální kul-
tury. Doufejme, že alespoň tuzemské kláštery a církve zatím přece jen
nikoli!    

František Schilla
Odkazy:
Houellebecq, M.: Sérotonine. Flammarion 2019, 352 s.  
Houellebecq, M.: Serotonin. Euromedia Group, a. s. – Odeon 2019, 280 s.

Penězoměnci v chrámu?

napsáno již tolik hudebních děl a písní, že to není scho-
pen už nikdo spočítat. Každou neděli zpívají stamiliony
křesťanů oslavné písně k jeho cti a chvále. O něm byly už
napsány miliony knih. 
Druhým náročným úkolem, který dal Ježíš svým učed-
níkům, je sociální služba nemocným a trpícím. Velmi
mnoho času věnoval uzdravování nemocných od všech
nemocí. Rovněž sytil hladové a sloužil všem potřebným
ve veliké pokoře. Dokonce umýval špinavé nohy svým
učedníkům. Vyzýval k obětavé službě všem trpícím.
Řekl jasná slova: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemoc-
ní. Jděte a učte se, co to je: Milosrdenství chci a ne oběť.“
Mt 9,12. Milosrdný Samařan je inspirujícím příkladem 
v celých dějinách. L 10,29-37. Tak je tomu i dnes. Všude
kam přicházejí Ježíšovi učedníci, tam zakládají školy,
nemocnice a různé ústavy pro záchranu postižených a
závislých lidí. Příkladem jsou křesťanské organizace ja-
ko Charita, Diakonie, Teen Challenge, ADRA a mnohé
jiné.   
5. Ježíš Kristus učí pravdě o smrti. „A  nebojte se těch,
kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou.“ Mt 10,28.
Zločinci na kříži, který se obrátil na Ježíše s prosbou, Pán
odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou 
v ráji.“ L 23,43. Apoštol Pavel napsal své přání: „V této
důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u
Pána.“ 2 K 5,8. Smrt těla není konec lidské existence. Je
to odchod duše člověka do duchovního světa. Mnohými
důkazy, že toto učení je pravdou, potvrzují také mnozí
lidé, kteří byli probuzeni z klinické smrti. V duchovním
světě jsou jen dvě možnosti: Být v nebeském domově
jako člen Boží rodiny, anebo být zoufalým bezdomov-

cem. Nebeský domov je však místem svatým. Kdo tam
chce být, musí být dokonale očištěn od veškeré duchov-
ní a mravní špíny. Ježíš Kristus zve k sobě všechny a
všem nabízí zdarma dokonalé očištění.
6. Ježíš upozorňuje, že jeho následovníci budou pro-
následováni. „Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenávi-
děl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by milo-
val to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem
vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Jestliže pro-
následovali mne, i vás budou pronásledovat.“ J 15,18-20.
Mt 10,22; 24,9; Mk 13,13; L 21,17. V celých dějinách 
i dnes, jsou pronásledováni ti, kteří Ježíše Krista milují a
následují. Jsou ochotní pro Krista trpět i umírat, protože
mají stoprocentní jistotu věčné blažené budoucnosti 
s ním.
7. Církev Ježíše Krista je nezničitelná. Pán Ježíš řekl
Petrovi: „A na  té skále zbuduji svou církev a brány
pekel ji nepřemohou.“ Mt 16,18.  Satan se usiluje ničit
Ježíšovu církev zvenčí i uvnitř. Je však nezničitelná.
Počet těch, kteří Ježíše milují víc než sebe, stále roste. 
V současné době jsou na celé zemi dvě miliardy a tři sta
milionů křesťanů. Kdo ještě do Ježíšovy Církve nepatří,
má dnes možnost se Pánu Ježíši osobně přihlásit. On i
dnes volá: Pojďte ke mně všichni, já vám dám odpoči-
nout.“ Mt 11,28. K Ježíši Kristu se hlásí nejen obyčejní
lidé, hlásí se k němu i vynikající vědci. Všichni, kdo stu-
dují Ježíšovo učení, s úžasem konstatují, jak se ve 21. sto-
letí naplňují Ježíšova prorocká slova. Blíží se chvíle, kdy
znovu přijde a ve veliké moci zasáhne do života všech
národů. Pán Ježíš všem svým učedníkům slibuje: „Buď
věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.“ Zj 2,10.

Stanislav Kaczmarczyk

Ježíš - střed dějin
Dokončení ze str. 2

k Anketě liDovýCh novin knihA roku 2019

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před
sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval,
pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal
budoucnost.“ 

JAn AmoS komenSký (28. Březen 1592 - 15. liStoPAD 1670)



Před padesáti lety zemřel evange-
lický teolog a filosof Josef Lukl
Hromádka (8. červen 1889 - 26. pro-
sinec 1969). Takřka po celou dobu
své kariéry působil jako učitel teo-
logie a veřejně angažovaný intelek-
tuál. Jeho záběr daleko přesahoval
hranice Českobratrské církve evan-
gelické i rodné země.  Půl století od
úmrtí skýtá jistý odstup.
Souhlasím se systematickým teolo-
gem Janem Štefanem, že dalším
krokem ve vztahu k J. L. Hromád-
kovi může být jen důkladná mono-
grafie. Podle mne nemusí být nutně
faktograficky vyčerpávající, ale mě-
la by nabídnout teologickou per-
spektivu. To ale k padesátiletí od
Hromádkovy smrti nejspíš nikdo
nestihne. 
Nechci marnit čas vysvětlováním
Hromádkovy pro-sovětské orienta-
ce po druhé světové válce. Jeho sáz-
ka na Sověty nebyla nikdy plně
vysvětlena, třebaže jeho četba Ber-
ďajeva umožňuje jistou perspektivu
(a také i osobní konzultace s ním 
v Paříži v roce 1948). Hromádka
pochopil – v intencích výše zmíně-
ného ruského filosofa – komunistic-
ký ideál rovnosti a sociální sprave-
dlnosti jako nesplněnou křesťan-
skou povinnost. Jen tak lze pocho-
pit jeho návrat z USA do Prahy 
v roce 1947. Přesto je s podivem, že
včas neprohlédl hrůzy stalinismu,
které se provalily už ve 30. letech.
Jednou zapochyboval, a to v článku
„Mezi Španělském a Moskvou“
(1936) v souvislosti s procesem pro-
ti 16 členům údajného trockisticko-
zinovjevovského teroristického cen-
tra, kteří byli všichni poté poprave-
ni; neznámější z nich byli Grigorij
Zinovjev a Lev Kameněv. Tehdy
Hromádka napsal „že ve struktuře
dnešních moskevských vladařů je pod-
statná vada, mohou-li před světem zin-
scenovat proces způsobem, jakým to
učinili“.  
Euforie z druhé světové války a Sta-
linův nezbytný pokus opět sjedno-
tit sovětskou společnost při napa-
dení Hitlerem utlumily jeho po-

chybnosti. Chyběla mu Masaryko-
va opatrnost a skutečná znalost
ruské reality. 
Jeho velikost tkví jinde. Především
v tom, že vždy myšlenkově usiloval
o přesah. Téma víra a kultura pova-
žoval ve 20. letech za vůbec nejvý-
znamnější teologickou otázku. Jak
se křesťanství vtěluje v kulturní a
sociální realitu. V tom byl dobrým
žákem svého učitele Ernsta Troel-
tsche.
A ovšem již jmenovaného T. G. Ma-
saryka. Hromádkův dialog na jed-
né straně s katolictvím a pravosla-
vím, na druhé straně s marxisty
nelze jinak vysvětlit. Přesto nejvý-
znamnější událostí pro něj byla
Kristova inkarnace. Celoživotně
pro něj Ježíš představoval klíčovou
inspiraci. 
Ve 30. letech to bylo zase zaobírání
se reformátory Lutherem a Calvi-
nem a německým protestantismem
pod zorným úhlem toho, co se
zrovna dělo v Německu. Právě 
v tomto kontextu Hromádka doce-
nil teologické dílo Karla Bartha, 
s nímž tehdy navázal přátelství. 
V americké emigraci, kde se stal
učitelem na Teologickém semináři
v Princetonu, se stýkal kromě kole-
gů a studentů teologie z celého
světa také se zástupci českého zá-

padního odboje. Po návratu usilo-
val o vnitřní svobodu církve tváří 
v tvář komunistickému experimen-
tu. Jak za první republiky, tak i nyní
se pokoušel vytvářet platformu pro
výměnu názorů. Když to od 50. let
nešlo v rámci Akademické YMCA,
kterou mezi válkami vedl spolu 
s filosofem Emanuelem Rádlem,
tak založil na jedné straně Křesťan-
skou mírovou konferenci (která
byla pod státní kontrolou, ale přes-
to umožňovala kontakty se Zápa-
dem), tak neformální studentské
debaty tzv. Jirchářské čtvrtky (ty se
nejprve scházely u Hromádků do-
ma na Moravské 45, teprve po na-
výšení studentů přímo v bohoslo-
vecké koleji).
I když byl druhým oporou a mnozí
se na něj obraceli jako na duchovní-
ho rádce anebo s prosbou o inter-
venci u státních orgánů, i on věděl,
co to je strach, a i on si někdy hladil
své ego. Byl vyznamenáván komu-
nistickým režimem, mohl cestovat,
byl mezinárodně uznáván. Jeho
koncepce se ovšem musela zhrou-
tit, třebaže nepostrádala jistou veli-
kost. Hromádka věřil, že komunis-
mu dočasně patří budoucnost, a že
se bez křesťanství neobejde. I když
se hrubě mýlil, dokázal si zachovat
svou důstojnost. Ještě stihl veřejně
protestovat proti sovětské okupaci,
a pak zbývajících ani ne 1, 5 roku
života si trpce „vychutnávat“ ná-
stup normalizace.
Umíral v osamocení, na které nebyl
zvyklý. Nikdo neví, co se mu zrov-
na honilo hlavou. Jeho životní pří-
běh je však příběh duchovně zápa-
sícího člověka. Když se začteme do
jeho teologické autobiografie Proč
žiji? (1969), pochopíme to brzy. A
nejen zde. Třeba i ve stati Od refor-
mace k zítřku (1956): „Dokud theo-
logie a kazatelé mluví jen o Bohu, o
spasení, o církvi, zůstávají pořád
mimo vlastní bojiště. Teprve když
Bůh sám se zmocní theologů, jejich
učení a soustav, teprve když Bůh
zatřese kazateli a začne je vést svým
neuniknutelným rozkazem na ka-
zatelnu, teprve když Ukřižovaný
shromažďuje kolem sebe zaplašená,
ustrašená, mdlá a hříšná srdce, aby
je naplnil duchem radosti a lásky,
začíná skutečný duchovní boj. Po-
chopili jsme, že právě k takovému
boji jsme voláni? Že stojíme upro-
střed úkolů mimořádně odpověd-
ných a naléhavých?“

Martin T. Zikmund
Autor je evangelický farář. Pracuje 

i jako redaktor Katolického týdeníku.
Vnuk J. L. Hromádky.

hromádkův duchovní zápas
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V návaznosti na prohlášení České biskupské konference, Ekumenické rady církví,
Federace židovských obcí a Ústředí muslimských obcí v České republice z roku
2005, se iniciativa Společný hlas křesťanů, Židů a muslimů vyjadřuje k proble-
matice dalšího návrhu na legalizaci eutanazie v České republice.
Naše víra chápe lidský život jako dar od Boha a tento dar nezpochybňuje-
me ani ve chvíli nemoci a umírání. Vnímáme bolest lidí, kteří procházejí
těžkými chvílemi nemoci, prázdnoty života a umírání. Přesto nesouhlasí-
me se snahou reagovat na utrpení, lidskou opuštěnost a samotu ukonče-
ním lidského života pomocí smrtícího prostředku. Nejsme pro udržování
života těžce nemocných a umírajících za každou cenu. Vítáme možnost,
zakotvenou v našem právním řádu, že pacienti a jejich rodiny mohou
odmítnout další léčbu či resuscitaci.
Vítáme velký rozvoj paliativní léčby, umožňující, aby lidé nemuseli trpět
nesnesitelnou bolestí. Jsme pro rozvoj hospicového hnutí a také mobilní
hospicové péče. Toto hnutí již pomohlo mnoha lidem v naší zemi a dále se
rozvíjí. Při správném uplatnění paliativní léčby a laskavé péče školených
odborníků, mohou lidé odcházet z tohoto života důstojnou smrtí.
Zkušenosti ze zemí, které eutanazii již delší dobu praktikují, ukazují na
strmý nárůst počtu eutanazií či asistovaných sebevražd, které jsou vyko-
návány nejen u těžce nemocných, ale v některých případech ji podstupují
i lidé, kteří jsou opuštěni a trpí ztrátou smyslu života. Tato fakta svědčí o
krizi mezilidských vztahů, o vážných sociálních problémech, ty však je
třeba řešit jinými způsoby.
Legalizace eutanazie je „kluzkou plochou“, protože je obtížně regulova-
telná a lidé mohou být vystaveni psychickému tlaku na ukončení života.
Psychický tlak by mohl být vyvíjen také na rodiče postižených dětí.
Hrůzným mementem je eutanazie duševně nemocných a jinak postiže-
ných pacientů za holocaustu.
Podporujeme rozvoj paliativní péče a hospicového hnutí. Kvalitní palia-
tivní péče snižuje počty lidí, kteří se uchylují k eutanazii.
V duchu Hippokratovy přísahy: „nepodám nikomu smrtící prostředek, ani
kdyby mne o to kdokoli požádal, a nikomu také nebudu radit (jak zemřít)“ trváme
na tom, že poslání lékařů je léčit, pomáhat od bolesti, život se snažit udr-
žet či prodloužit, a nikoliv jej ukončovat.
Jménem Společného hlasu
křesťané Židé muslimové
Prof. Tomáš Halík rabín Karol Sidon RNDr. Vladimír 
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Společný hlas
křesťanů, Židů a muslimů 

k problematice eutanazie a doprovázení umírajících

8. 6. 1889 - 26. 12.1969

„Jak se lze ještě modlit po Osvětimi?“ tázal se katolický teolog Johann
Baptist Metz (5. 8. 1928 - 2. 12. 2019), žák Karla Rahnera. 
Podobně jako protestant Jürgen Moltmann patřil k myslitelům zásadně
dotčeným 2. světovou válkou a tzv. konečným řešením židovské otázky. 
O zodpovězení úvodem citované otázky zápasil též v setrvalém rozhovoru
s filosofem Jürgenem Habermasem. Významně se podílel na přípravě 
2. vatikánského koncilu a na prosazování koncilem nastolených reformních
důrazů v Německu. Byl hlavním autorem závěrečného usnesení synodu ve
Würzburgu (1972-1975) s názvem „Naše naděje“. Jako profesor fundamen-
tální teologie (systematické teologie/dogmatiky) v Münsteru rozvinul 
v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století „novou politickou
teologii“ vedoucí k „mystice otevřených očí“ (vůči lidem vytěsněným mimo
etablované společenské kruhy, tudíž běžně „neviditelným“). Jeho ústřed-
ním termínem bylo „soucítění“ (přičemž zdůrazňoval, že anglosaské a 
z latiny odvozené „compassion“ znamená více než německé „Mitleid“).

František Schilla

modlit se po osvětimi…
(zemřel J. B. metz)


