
Nechť nakloní naše srdce k sobě, aby-
chom chodili po všech jeho cestách a
dodržovali jeho přikázání, nařízení a
práva, která přikázal našim otcům.

1 Královská 8,58
Sestry a bratři.
Král Šalamoun se dlouze v  kleče
modlil. Pak se postavil a žehnal slo-
vem, které máme před sebou.
Jeruzalémský chrám byl už dokon-
čen a jeho posvěcení bylo spjato

množstvím obětí bravu a skotu, co
nešlo ani spočítat. 
Naše sbory a kostely v současnosti
stále ještě prochází „křehkým“
obdobím. Stojíme před skutečností,
kdy účastníci bohoslužeb stále
musejí počítat s jistým omezením a
je třeba dodržovat světská nařízení
vedoucí k ochraně zdraví. 
Šalamounova slova požehnání
však smíme přenést i do součas-
nosti. Jistě i naše srdce nutně potře-
buje, aby se plně přilnulo k Hos-
podinu a my „s ním chodili“. Hos-
podinova přítomnost se samozřej-
mě neomezuje pouze na chrám či
kostel. Boží podstata přesahuje
prostor a čas. Toho si byl ostatně
vědom i Šalamoun, proto se tak
dlouho modlil a připravoval po-
svěcení chrámu.
Ona to vlastně byla od Šalamouna
jistá troufalost, pustit se do budo-
vání chrámu, cítit se být povola-
ným ke stavbě, nechat vnést do bu-
dovy schránku s desaterem a učinit
jeruzalémský chrám „stanem set-
kávání“. Tato Šalamounova „trou-
falost“ je nám výzvou, abychom
naše sbory a kostely s odvahou

propojovali  živou vírou, nadějí a
láskou. I náš život má nést znaky
smělosti a zároveň i bázně. Smělost
a bázeň v životě víry není v proti-
kladu, ale v potřebné součinnosti.
Bázeň před Hospodinem člověka
nutně směřuje ke  smělým činům.
Lidské srdce je díky víře vyzbrojo-
váno silou, která přes vše neznámé
vnímá odvahu a nutný posun, aby-
chom „chodili po všech jeho ces-
tách“. Tento svět nám totiž připra-
vil cestu, která je vždy „křehká a
nejistá“. 
Naše před časem zavřené kostely a
chrámy toho byly tichým svědkem.
Nyní se pozvolna otevírají. My chá-
peme, že nejde pouze o to, aby bylo
vše tak jako bylo dřív a mohli jsme
prožívat spokojený a ničím příliš
nerušený život. Chodit s Bohem a
dodržovat jeho nařízení chce odva-
hu do všech posunů a proměn.
Všechny stavby života jednou pod-
lehnou své konečnosti. Jen Boží
požehnání nás převádí do věčnosti
života s ním. Díky za to. Amen

Pavel Pechanec, 
královéhradecký biskup 
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Poselství k neděli Rogate

Apoštol Pavel říká jasně: Milost
stačí. „Dosti máš na mé milosti“
(2 K 12,9). Tak mu sděluje zcela zře-
telně a adresně Pán. Pavle, křesťane,
máš-li Kristovu milost, pak už máš
vlastně vše. Nemusíš se prokazovat
ničím vyšším. Nepotřebuješ niko-
mu zaníceně vykládat o svých úžas-
ných duchovních zkušenostech. Ty
totiž vedou až příliš často k pýše, k
vědomí určité vnitřní nadřazenosti,
ke všelijakému dělení a štěpení.

Jakost víry se neměří intenzitou
všelijakých a problematických ne-
všedních zážitků. Při posledním
soudu se nás nebeský Soudce bude
sotva ptát na to, co jsme snad kdy
slastně duchovně prožívali. Kritéria
budou úplně jiná. Rozhodující bu-
de, zda jsme se osvědčili v tvrdé,
syrové realitě života; nikoliv to, jest-
li jsme se uměli všelijak kochat ve
stavech vytržení. „Cokoliv jste učinili
jednomu z těchto mých nepatrných bra-

tří, mně jste učinili“ (Mt 25,40). A
toto slovo je zřetelné. Nedá se pře-
slechnout.
V poměrně pestré náboženské na-
bídce současnosti nemusí pokorně
vychovaný křesťan podléhat poci-
tům méněcennosti. Smíme i máme
zachovávat, držet, co jsme přejali.
Za dědictví otců a matek, i za urči-
tou zdrženlivost ve zbožnostním
projevu a výrazu, se opravdu ne-

Důležitost milosti shůry

Na pražském Staroměstském náměstí stával mariánský sloup. Kdyby
byl přečkal rok 1918, stál by tam dodnes jako svědek své doby a niko-
ho by nerušil. Onoho roku však byl sloup částí národa ještě vnímán
jako symbol poroby, a proto byl stržen – ovšemže značně svévolně.
Kdyby byl zůstal stát, prohlížely by si ho dnes skupiny českých ško-
láků a cizozemských turistů jako uměleckou památku své doby.
Zvídaví by se samozřejmě ptali po významu jednotlivých figur a sym-
bolů a uváděli by nás křesťany svými otázkami do rozpaků. Museli
bychom vysvětlovat a přiznávat: Ano, tak to v 17. století, žel, bylo.
Tehdy si někteří křesťané mysleli, že když mají podle biblického
podobenství zvát, přemlouvat a „nutit“ hosty, aby přišli na Ježíšovu
hostinu, že je mohou nutit nejen laskavými slovy, nýbrž také nahánět
karabáčem, v horším případě je nejdřív ve věži smrti potrápit hladem
a žízní, aby byli povolnější, a v nejhorším případě nad nimi zlomit
hůl a jejich život odsoudit ke zničení. Ježíšovo poselství o Božím
milosrdenství je však ve skutečnosti zcela jiné - meč a kříž k sobě
opravdu nepatří...
Bílá hora na začátku třicetileté války byla neštěstím - nebo snad štěs-
tím českého národa? Pro Habsburky byla štěstím. Ferdinand III.
nechal pražský mariánský sloup postavit na samém konci třicetileté
války z vděčnosti za své vítězství nad Švédy. Vpády švédských vojsk
do českých zemí byly v kontextu třicetileté války vlnami pustošení a
hrůz stejně jako aktivity císařské armády. Švédská armáda nebyla
ohleduplnější než císařská, ale bojovala v ní z Čech vypuzená šlechta
a tisíce exulantů v ní skládaly naději, že jim sjedná možnost návratu
domů a že bude zas možné domluvit se na náboženském soužití. V té
době byla už v běhu mírová jednání a Švédové ztráceli chuť zasazo-
vat se v nich o Čechy, ale vítězství Švédů v Praze bylo poslední nadě-
jí, že přece jen bude vzat ohled na ztracenou českou toleranci. Praha
byla pro Habsburky zachráněna, švédská armáda poražena, naděje
exulantů zmařena. 
Ferdinand III. děkoval (jen sám za sebe) vztyčením mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí za vítězství císařských vojsk a 
k poděkování vázal obrazně i slib, že kacířský český národ bude mi-
lou nebo silou donucen k poslušnosti a srovnán do linky - jistěže také
proto, aby se mu dobře vládlo. Nebyl to úkol snadný, ale po staleté
práci byl splněn, byť ne beze zbytku. Nepoddajní kněží, měšťané 
a šlechta byli v době Ferdinandova slibu už z velké části vyhnáni, ale
i prostí lidé byli mysliví. Kdo se pro své svědomí nemohl zařadit do
předepsaných forem zbožnosti, musel mít strach o svůj život. Ti, kteří
neměli právo ani na emigraci, prchali za hranice tajně.
Střídaly se generace, ale stále znovu se vynořovali tajní čtenáři Bible,
a také ti, kteří si koupili katolický Nový zákon, byli podezřelí. Až do
roku 1781 přibývalo v zahraničí českých exulantů. Někteří z nich hle-
dali v následujících letech cestu zpět, ta však byla více než trnitá.
Velkou nadějí pro potomky exulantů byl rok 1918. Hlásili se do země
otců, ale nenašli politickou vstřícnost. Jen kdo měl dost peněz, ten
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Koronavirus výrazně urychlil stavbu mariánského sloupu

Sloup národní tragédie 
a křesťanské hanby

Dokončení na str. 2

Příroda nerespekt
Divný začátek, že? Takhle to vidí herečka, která si, ač Francouzka, a nejspíš i dost zklamaná, zamilo-
vala tuto zem do té míry, že už z ní možná neodejde. Paní Chantal Poulen.
Mnoho toho, a bylo tam i dost moudrého, pověděla z pražské stanice, Dvojkou zvané. Výrok až skoro
na konci ale považuji za "jedničku".
Příroda odpočívá od nás turistů, tedy kromě těch nejodvážnějších, kterým nevadí, že nutno vzít jídlo
s sebou, neboť na konci či už uprostřed cesty se nenajde vlídná náruč hostince či horské boudy.
A co až se zas vše vrátí do stavu takříkajíc stavu předkoronního? Najde se v nás nějaký ten respekt?
A měli ho ti před námi? Myslím dávno před námi? V době Knihy přísloví?
Někdo vjede do lesa jak to nejdál jde, ale mnozí Indové, zvlášť náboženská skupina, zvaná džinisté,
dělají vše pro to, aby nešlápli ani na mravenečka či broučka. Rozpoznat to příznivé mezi tím! Zbytečně
nešlapat, ale mít vědomí, že příroda je zde i pro mne, poskytuje mi potravu a ve chvílích odpočinku
tolik příležitostí k obdivu.
Ale ta Kniha přísloví? Lze v ní najít oporu pro ekologii? Hledám a hledám, většinou spíš o nás lidech,
jak spolu vycházet, o tajemstvích i zákrutech našich vztahů. Ale přece trochu toho pozorování. Nejde
o přírodopis, jak ho známe, ale nevadí. Ten, kdo pozoroval jistě i respektoval, stál v údivu, není zby-
tečno přečíst. Králíci, o nichž je tam také řeč, se v jiných překladech mění v damany, což je jistě prav-
dě bližší. Ti naši žijí v králíkárnách a my je máme rádi. Coby předmět hlazení, paradoxně i jako  skvě-
lý oběd. Mnoho ale už po polích a lesích neběhá těch divokých, nemluvě o zajících.
Končím tedy svoje více než laické zamyšlení onou nalezenou citací, Kniha přísloví, kapitola 30, verše
24-28: Čtyři tyto věci jsou malé na zemi, avšak jsou moudřejší nad mudrce: Mravenci jsou lid nesil-
ný, kteříž však připravují v létě pokrm svůj. Králíkové, (oni damani), lid nesilný, kteříž však stavějí ve
skále dům svůj; Krále nemají kobylky, avšak vycházejí po houfích všecky; Pavouk rukama dělá, a bývá
na palácích královských.

Šťastné respektování i poučené pozorování přeje 
Eva Budzáková
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Z církví doma i ve světě
ZEMřEL VELMISTR řáDu MALTéZSKýCH RyTířů DALLA ToRRE
Ve věku 75 let zemřel 29. dubna v Římě velmistr Řádu maltézských rytí-
řů Giacomo Dalla Torre. ČTK o tom informovalo české velkopřevorství,
které tento řád reprezentuje v České republice. Dalla Torre byl velmist-
rem řádu od roku 2018. Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto
se narodil 9. března 1944 v Římě, kde vystudoval archeologii a dějiny
umění. Členem Řádu maltézských rytířů byl od roku 1985.
Řád nyní povede Portugalec Ruy Gonçalo do Valle Peixoto, a to do
doby, než se uskuteční volba velmistra. Za normálních okolností by se
podle agentury Reuters volba konala v Římě zhruba do tří měsíců, v ny-
nější pandemii se ale zřejmě posune, řekl agentuře zdroj z řádu.
Řád maltézských rytířů, který jako křesťanský řád uznal papež
Paschalis II. v roce 1113, vznikl v 11. století v Jeruzalémě původně jako
řád vojenský a špitálnický. V současnosti se věnuje především humani-
tární činnosti. Sídlo řádu je od roku 1834 v Římě. Podle agentury Reu-
ters má řád na 13 500 členů, desetitisíce lidí s ním spolupracují jako dob-
rovolníci například v uprchlických táborech, střediscích pro léčbu dro-
gově závislých či zdravotnických centrech po celém světě.

podle ČTK

PRAžSKý KoSTEL ŠIMoNA A JuDy MěNí MAJITELE
Tiskem proběhla 29. dubna zpráva, že hlavní město Praha obdrželo 
z Vatikánu souhlas s koupí odsvěceného pražského kostela Šimona a
Judy, který slouží jako koncertní síň pro Symfonický orchestr hlavního
města Prahy FOK. Po dlouhých jednáních prý město vyjednalo slevu
kupní ceny ze 120 miliónů Kč na 99 miliónů Kč.
Připomeňme, že kostel Šimona a Judy si po vydání Rudolfova Maje-
státu vystavěla v letech 1615 – 1620 v Praze Jednota bratrská. 14. června
1620 jej posvětil senior Matouš Konečný, ale Jednota jej mohla využívat
jen pět měsíců. Po bělohorské bitvě byl kostel zabaven a už na Štědrý
den 1620 patří římskokatolickému řádu Milosrdných bratří. Ti v roce
1751 provedli barokní úpravu fasády, jak ji známe dnes. Jak je vidět, této
své investice si čeští evangelíci moc neužili.

Jan Bistranin

TRuMP SE oZNAČIL ZA NEJLEPŠíHo KAToLICKéHo PREZIDENTA
HISToRIE A VARoVAL PřED VoLBou DEMoKRATů
Prezident Donald Trump se 25. dubna během konferenčního hovoru 
s představiteli Římskokatolické církve označil za „nejlepšího preziden-
ta v historii katolické církve“, a rovněž varoval, že některé důležité otáz-
ky týkající se potratů a náboženské svobody mohou být v nadcházejí-
cích podzimních volbách ohroženy.
V audio nahrávce schůzky, kterou obdržel portál Crux, prezident opa-
kovaně zdůrazňoval svou podporu Pro-life hnutí a pokoušel se vykres-
lit ostrý kontrast mezi jeho administrativou a tím, co by případná volba
demokratického kandidáta mohla pro americké katolíky znamenat.
Podle informací Crux se online konference účastnilo více než 600 před-
stavitelů církve, včetně kardinála Timothyho Dolana z New Yorku, kar-
dinála Sean O’Malleyho z Bostonu, arcibiskupa Josepha Gomeze z Los
Angeles a předsedy Konference amerických katolických biskupů
(USCCB). Prezident poděkoval katolickým pedagogům za jejich úsilí 
v distančním vzdělávání během pandemie a za duchovní podporu, kte-
rou poskytují rodinám. Trump vzpomínal na své dětství a vyprávěl, jak
vyrůstal vedle katolické farnosti a školy v Queensu v New Yorku. Kato-
lické školy označil za „zdroj síly, naděje, příležitosti pro lidi po celé
zemi“. Také upozornil na řadu ekonomických úspěchů své administra-
tivy. Přesto prezidentovo nejoblíbenější téma se týkalo jeho angažova-
nosti v Pro-life hnutí, jako „žádný jiný prezident předtím.“ „Já jen
říkám, co všichni tvrdí,“ uvedl s odvoláním na skutečnost, že byl prv-
ním prezidentem, který osobně vystoupil v lednovém Pochodu pro
život, což je každoroční událost na protest proti legalizaci potratů Nej-
vyšším soudem v roce 1973.

www.krestandnes.cz

NoC oTEVřENýCH KoSTELů 2020 - ZMěNA TERMíNu
Motto Noci kostelů 2020 vychází ze Žalmu 104, 19–24: Učinil jsi měsíc 
k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit. Přivádíš tmu, noc se snese,
celý les se hemží zvěří; lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy.
Slunce vychází a stahují se, v doupatech se ukládají k odpočinku. Člověk vyjde
za svou prací a koná službu až do večera. Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine!
Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů.
Jde o místo, které odpovídá stvoření měsíce a slunce. „I řekl Bůh: ‚Buďte
světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na zna-
mení časů, dnů a let.‛“ (Gn 1,14). Čtenáře může fascinovat, jak pisatel 
z doby bronzové pečlivě pozoroval oblohu a dobře věděl o rytmu, s ja-
kým se nejen slunce a měsíc, ale i hvězdy objevují na obloze. Jsme fas-
cinováni skutečností, která byla pro tehdejšího člověka jediným klíčem
k určování měsíců či dnů. Zároveň tu můžeme vidět úžas nad tím, jak
ve světě vše funguje podle určitého řádu. Když slunce vystupuje na
východě, přichází čas člověka a jeho práce. To odpovídá úkolu, který
člověk od Boha dostal (Gn 2,15).
Letos byla Noc kostelů připravována na 5. červen, což je Mezinárodní
den životního prostředí. Autoři motta se tak pokusili spojit téma Noci
otevřených kostelů, tedy míst, kde lidé chválí Boha za stvoření, za život,
... s tématem úcty k životnímu prostředí. Pro mnohá místa asi nebude
snadné toto téma propojit. Ale nic to nemění na tom, abychom si všim-
li, že Bible svět přírody okolo nás velmi vážně vnímá a nezůstává k ní
lhostejná. Vzhledem k aktuální situaci s nákazou Covid-19 je Noc kos-
telů přesunuta na 12. červen.

(red)

musíme nikdo stydět. Není třeba,
abychom druhé kopírovali, i když
mají třeba momentálně i viditelný
úspěch.
Pavel má v těle nějaký osten. Nalé-
havě Pána prosí, aby byl zbaven
této strázně. Uslyší však pouze:
„Stačí, když máš mou milost“. Nic
většího totiž není. Pavel zná z vlast-
ní zkušenosti vytržení do nebe. Zná
však i bolest, která ho drží hezky
při zemi a nedovoluje mu žádné
úlety a úniky z reality. Život apoš-
tola je tak napjat jako struna mezi ty
největší a nejvyšší výšiny i nejhlub-
ší prolákliny.
Pro každého křesťana, ať již žil ve
století prvním či žije dnes, je potěše-
ním a povzbuzením, když ví to
hlavní: Mé křesťanství se nemusí
projevovat nějakými zvláštními
zkušenostmi, viděními a zjeveními.
Pravda – i toto někdo může mít.
Ovšem – různé mimořádnosti, je-
jichž kvalitu a původ ostatně sám
na sobě nemohu zjišťovat a ani kla-

sifikovat, mne nikdy nesmějí vyná-
šet nad druhé. Smíme mít dosti na
obsahu evangelia. Milost stačí. Ona
je také rozhodující. A jde pouze 
o to, abychom se uměli i chtěli ote-
vírat proudům milosti. Na ní lze
stavět bez obav. Pak budou moci
platit i o nás apoštolova slova: „Jsme
chudí, a přece mnohé obohacujeme, 
nic nemáme, a přece nám patří vše“ 
(2 K 6,10b).
Apoštol poznává v naléhavé mod-
litbě, že se Boží moc dokonává 
v lidské slabosti. Pavel má zůstat za
všech okolností pokorným služeb-
níkem. V těle má osten. Ten ho má
zřejmě chránit před možnou nábo-
ženskou pýchou.
Pavel tělesně strádá. Ani utrpení a
nemoc ho však neoddělují od Boha
a od jeho milosti. Nejsou ani důvo-
dem k zoufalství. Nemají vést 
k úvaze: Bůh se mne zřekl, zavrhl
mne. Proč nejsem zcela zdráv? To
dnešní přitažliví evangelisté na
Západě jsou jiní fešáci!
Ten, kdo trpí, kdo má ten či onen

osten v těle, je právě svědkem 
o milosti. To znamená: Boží milost
nemusí osvobozovat z tělesné
nouze či postižení.
Nechtějme se pouštět do fantazíro-
vání a spekulování, jakou nemocí
vlastně apoštol trpěl. Vykladači se 
v tomto ohledu velice různí. Osten
však patrně zaráží apoštola zrovna
v tom okamžiku, kdy by se také rád
pochlubil něčím mimořádným. Pa-
vel nese poslušně kříž utrpení.
Proto velmi dobře ví, že ještě není 
v nebi, ale v bolavé skutečnosti
života a světa. 
Apoštol volá třikrát modlitebně 
k Pánu. Volá snad marně? Nemoc
přece zůstává. Shůry však uslyší
zcela zřetelně a nepřeslechnutelně:
Stačí, když máš mou milost. A toto
slovo platí i nám. Jde o slovo slavné
i osvobodivé. Lze si jen přát, aby
tak znělo i vyznání křesťanů na
celém světě a napříč všemi církve-
mi a denominacemi.

Jaroslav Nečas

Důležitost milosti shůry
Dokončení ze str. 1

měl naději. Takových bylo málo. Většina přežívala
po generace stísněně v exulantských obcích na neú-
rodné písčité půdě. Teprve po druhé světové válce
se pro potomky exulantů otevřela cesta zpět, ale
vlastně jen proto, že „odsunutí“ Němců vylidnilo
pohraničí. Takové souvislosti morálně zatěžovaly a
návrat ztěžovaly. Navíc vracející se „exulanty“ při-
jímali v pohraničních obcích často komunisté, kte-
rým byla jejich neskrývaná křesťanská víra trnem 
v oku. Jen malý zlomek potomků českých exulantů
se nakonec vrátil, ale přece jen jich bylo nejméně
deset tisíc.
Kdyby byli tito navrátivší se potomci exulantů našli
v Praze na Staroměstském náměstí starý mariánský
sloup, povšimli by si ho asi stejně tak, jak si všíma-
li i jiných podobných mariánských sloupů. Patřily
k zašlé době. A i kdyby se o pražský sloup a jeho
symboliku blíže pozajímali, řekli by si: Ano, tako-
vé to tehdy, žel, bylo, naše předky to stálo jejich
statky, někdy i zdraví, nebo dokonce i život, ale
dnes je, díky Bohu, jiný čas.
Kdyby byl mariánský sloup zůstal na Staroměst-
ském náměstí stát, pohlíželi by na něj jedni snad
dodnes s vděčností za vítězství nad Švédy, jiní 
s vděčností za to, že se doby změnily a že křesťané
chtějí podle Kristova přání žít v lásce a snažit se,
aby „všichni jedno byli“. Sloup by sotva stál v cestě
smíření a vzájemnému odpuštění. Avšak v roce
1918 byl Ferdinandův sloup nezákonně stržen a
místo po něm zůstalo sto dva roky prázdné.
Lidé si zvykli na Staroměstské náměstí bez marián-
ského sloupu a následujícím generacím nechyběl –
až na výjimky. Ti, kterým přece jen chyběl, ho bez
ohledu na změněné časy a dosud citlivá zranění
postaví znovu. Postavení Ferdinandova sloupu
zaskočí zcela jistě v první řadě potomky exulantů, 
a to nejen ty, kteří se vrátili po dvou stoletích do
Čech a na Moravu, nýbrž i ty, kteří žijí dnes rozptý-
leni po celém světě, ale zachovávají si povědomí
svého českého původu a své rodinné exulantské tra-
dice. (Jejich počet není zanedbatelný.)
Staronový sloup bude budit pozornost a vyvolávat
zase staré i nové otázky, mezi nimi i ony pro křes-
ťany nepříjemné, ale navíc a především i otázku,
proč musel být Ferdinandův sloup postaven znovu?
Školáci budou muset být poučováni o minulosti,
která se snad liší od současnosti (?) a překvapení
cizinci se budou ptát, jak rozumí Češi své historii.
Ať si obracíme české dějiny tak nebo onak, aniž
bychom se dlouho přebírali otázkami, kdo se čím
provinil, kdo kde začal a nemoudře jednal, tolik
snad lze říci, že události kolem Bílé hory byly tra-
gédií českého národa už jen proto, že ztratil své pro
tu dobu obdivuhodně tolerantní zřízení, většinu
své šlechty a elitních vrstev a následně v průběhu
půldruhého století i statisíce myslivých a přímých
lidí. A pokud jde o dějiny křesťanství, ať chceme
nebo nechceme, sedíme všichni ve stejné lodi. Je na

nás pohlíženo jako na celek. Však se také všichni
přiznáváme k Ježíši Kristu, což by nás mělo úzce
spojovat. Církve mají různé důrazy a různé chyby,
to svádí ke konfrontacím, ale touha po jednotě
zůstává. Některé historické události byly příliš hlu-
bokými bolestnými zářezy. Hříchy, které jsou od-
puštěny, nemají být dodatečně ospravedlňovány
ani provokativně připomínány a staré rány nemají
být zbytečně drásány. Je víc než dost náročné, když
se musíme svou historií probírat, ke svým selháním
v minulosti se přiznávat a hledat v nich poučení.

Proč tedy musel být Ferdinandův sloup ze 17. stole-
tí se vší svou rozporuplností postaven v 21. století
znovu? 
- Z vděčnosti za vítězství nad Švédy? To je kus ná-
rodní historie. Jak na ni chce národ vzpomínat, by
měl rozhodovat sám jako celek a ne několik málo
lidí.
- Z nutnosti obnovit vynikající a nepostradatelnou
uměleckou památku? Vždyť jde jen o nedokonalou,
místy domýšlenou repliku.
- K poctě Panně Marii? Bezpochyby by měla Panna
Maria větší radost ze zcela nového sloupu, který by
sjednocoval a nerozděloval.
Meč a kříž k sobě nepatří. Panna Maria za všecku tu
symboliku na Ferdinandově sloupu není zodpo-
vědna. Ale ti, kteří ji po sto letech obnovují, snad
zodpovědnost přebírají? Mají snad potěšení z chyb
minulosti? - Nový, ideově i umělecky hodnotný ma-
riánský sloup by nemusel nikoho rušit, protože
dnes není nikdo donucován vyznávat víc, než věří.
V teologickém zařazení Ježíšovy matky se křesťan-
ské církve poněkud rozcházejí, ale zcela nový ma-
riánský sloup by snad všichni křesťané i spolu s tě-
mi, kteří ani v Boha nevěří, mohli přijmout a i oce-
nit aspoň jako projev dobrého umění.
Staronový Ferdinandův sloup na Staroměstském ná-
městí nebude sjednocovat ani národ, ani křesťany.
Snad bude někomu potěšením, jiné bude zraňovat,
ale mnohým bude připomínat jen národní tragédii
a křesťanskou hanbu.

Edita Štěříková
se souhlasem z Christnet.eu 

Autorka vystudovala archivnictví na Filosofické
fakultě Univerzity Karlovy v letech 1955-1960 (v roč-
níku s Miloslavem Vlkem a Zdeňkou Hledíkovou,
celoživotní osobní přítelkyní). 
Po sovětské okupaci odešla do německé emigra-
ce, kde dlouhá léta působila jak zástupkyně ředitele
Ústředního archivu Evangelické církve v Hesensku 
a Nasavsku.
Je autorkou řady knih o pobělohorských exulantech:
Např. Běh života českých emigrantů v Berlíně 
18. století. Praha 1999. - Země otců. Z historie a ze
vzpomínek k 50. výročí reemigrace potomků českých
exulantů Praha 1995. - II. revid. vydání Praha 2005. -
Exulantská útočiště v Lužici a Sasku, Praha 2004).

Sloup národní tragédie a křesťanské hanby
Dokončení ze str. 1
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„Slova Ámose, který byl z tekoj-
ských drobopravců. Měl vidění o
Izraeli za dnů judského krále
Uzijáše a za dnů izraelského krále
Jarobeáma, syna Jóašova, dva roky
před zemětřesením!“

Ámos 1,1
Ámos patří do řady proroků, kteří
tlumočí Boží zvěst. Ve svém krát-
kém spisku protestuje „ve jménu
Hospodinově“ proti způsobům
izraelské královské zbožnosti,
která byla soustředěna kolem
Hospodinovy svatyně v Bét-elu.
Všechny obřady, které se tam ode-
hrávaly, však postrádaly posluš-
nost a odpovědnost před Hospo-
dinem. Proto se Ámos ozývá jako
ten, kterého si Bůh vyvolil, aby
tlumočil Božímu lidu jeho slovo.
Ámos znamená v překladu ten, na
kterého je vloženo břemeno. Pohy-
boval se mezi pastýři a měl velké
množství dobytka. Pocházel z Jud-
ska. Bůh si ho povolal z klidného
prostředí a svěřil mu práci v ruš-
ném životě Severoizraelské říše.

Bůh si často povolává svoje svěd-
ky, které vytrhává z klidného pro-
středí a staví je do zápasu o život,
o svět i o bližního. Ámos měl vidě-
ní. Hospodin mu dal spatřit, vidět
a postřehnout něco zvláštního.
Otevřel mu oči pro to, co jiným
bylo skryto. Vedl ho tak, že prostě
nemohl mlčet. Jeho vidění je časo-
vě upřesněno. Odehrálo se za dnů
judského krále Uzijáše a za dnů
izraelského krále Jarobeáma, syna
Jóašova. Tedy v době nebývalého
rozkvětu izraelské říše, v době
klidu a blahobytu. 
Izraelští dokonce viděli ve vládě
Jarobeámově uskutečňování „dne
Hospodinova“, tedy jakési realiza-
ce plánu, ve kterém byl Izrael
vyvýšen nade všechny národy. A
tento rozkvět izraelské říše byl i
časově zpřesněn, dvě léta před
zemětřesením. Nejde jen o záznam
přírodní katastrofy. Tato zmínka
má připomenout, že se přiblížila
doba, která měla ukončit období
klidu a pohody. Ámos to vyjadřu-

je slovy, že se blíží Boží soud! A
používá k tomu zvláštního obra-
zu: „Hospodin vydá řev ze Sijó-
nu“ (2. v), tedy zjeví pravdu a
svou vůli projeví zvláštním způso-
bem tak, že jeho slovo nebude
nikým a ničím přehlušeno. Jeho
slovo a soud nepřehluší příroda
ani lidé, kteří si jdou jen za svými
zájmy, honí se za penězi, majet-
kem a za svou slávou. 
Hospodin promluví a jeho hlas
všichni uslyší! „Budou truchlit
pastviny pastýřů, vrchol Karmelu
zprahne.“ (2. v). Nastane období
sucha, takže zem vyprahne. To
bude ovšem pro pastýře katastro-
fa, protože pastviny jsou zdrojem
jejich obživy. Vyschnou i ty nej-
lepší a nejúrodnější pole kolem
vrcholu Karmelu. Tak Hospodin
ukončí pohodu a vystřídá ji bída a
trápení. Podle proroka tak skončí
Boží milosrdenství a Boží přízeň.

(pokračování příště)
Pavel Rybín, 

kazatel Církve bratrské

Prorocké vzhlížení k Hospodinu 1
Často jsem byl žádán o stručnou odpověď na otázku, v čem spočívají
základní principy křesťanství. Nebylo snadné zformulovat je tak, aby člo-
věk nezacházel do detailů církevní dogmatiky a etiky. Proto si můj pokus
nemůže činit nárok na zevrubný výklad tohoto tématu. Teze jsou vylože-
ny pokud možno stručně a zhuštěně a opírají se jen o Písmo. Charakteri-
zoval bych je především jako osobní vyznání víry.
Křesťanství není "ideologie", abstraktní doktrina či zkostnatělý systém
obřadů. Radostná zpráva vstoupila do světa jako dynamická síla zahr-
nující všechny stránky života a otevřená všemu, co Bůh stvořil v příro-
dě i v člověku. Není to jenom náboženství, jež existovalo po dvacet sto-
letí, nýbrž cesta směřující do budoucnosti (J 14,6; Sk 18,26).

I
Křesťan nalézá střed své víry v Ježíši Kristu a jím poměřuje a oceňuje všec-
ko (Ga 2,20; Zj 1,8).
Chápe zjevení božského tajemství Trojice jakožto svědectví o lásce Boží 
a jakožto výzvu k jednotě a lásce (Jan 3,16; 17,21; 1J 4,8).
Věří, že příchod Bohočlověka na naši zem nebyl jednostranným Božím
činem, ale výzvou člověku, aby odpověděl na lásku Boží. (Zj 3,20).

II
Křesťan vidí ve víře nikoli abstrakní přesvědčení, nýbrž úplnou důvěru 
v Boha, který se zjevil v Kristu (Ř 4,3)
Naslouchá slovu Božímu, které je uchováno v Písmu, ale nevykládá kaž-
dou řádku Bible doslova a do písmene, zvlášť pokud jde o Starý zákon 
(Ř 7,6). 
Věří, že jeden a týž Bůh se zjevoval v obojím Zákoně. Zjevoval se však
postupně, jak to odpovídalo stupni lidského poznání (Žd 1,1-2).
Nežádá od své víry zjevná hmatatelná znamení (Mk 8,11-12), protože má
stále na mysli, že veškeré stvoření je samo o sobě zázrak.
Zavrhuje snahy hledat v Písmu anebo u církevních Otců poznatky z pří-
rodních věd, které by se hodily pro každou dobu.
Dívá se na vědecké zkoumání Bible a církevních dějin jako na důležitý
prostředek objasnění smyslu Zjevení a konkrétních podmínek posvátných
dějin.

III
Křesťan ví, že důstojnost lidské osobnosti, hodnotu života a tvorby ospra-
vedlňuje to, že člověk je stvořen Bohem (Ž 8).
Vyznává svobodu jakožto jeden z nejdůležitějších zákonů  ducha, přičemž
pohlíží na hřích jako na formu otroctví (2 K 3,17; J 8,32; Ř 6,17).
Věří, že člověk má možnost získat Ducha Božího. Aby však odlišil toto zís-
kání Ducha od chorobné exaltace, posuzuje vše podle plodů Ducha 
(Ga 5,22-23).
Podle apoštola Pavla hledí na lidské tělo jako na chrám Ducha (1 K 6,10), 
i když nedokonalý. Uznává, že je nutno o něj pečovat (1 Tm 5,23), pokud
nepůjde přímo o "kult těla".
Věří, že lidská láska je svatá, je-li spojena s odpovědností; věří v posvát-
nost manželství a rodiny (Gn 2,18.23-24; Mt 19,5).
Neodmítá dobro, ani když vzešlo od lidí, kteří nejsou nábožensky založe-
ní, zavrhuje však násilí, diktát, nenávist, i když jsou skryty pod rouškou
jména Kristova (Mt 7,21; Mk 9,40; Mt 21,28-31).
Na všechno krásné, tvůrčí a dobré pohlíží jako na to, co patří Bohu, jako
na skryté působení milosti Kristovy.
Soudí, že infikování té či oné oblasti života hříchem nemůže být důvodem
k tomu, abychom ji zavrhovali. Naopak: boj za nastolení království Božího
se má vést v samém ohnisku života.
Ví, že "asketičnost" evangelia nespočívá ve sklonu útěku ze světa, nýbrž 
v duchu nezištného sebeobětování, v boji,  s "otroctvím těla", v uznání pře-
vahy nepomíjejících hodnot (Mt 16,24).
Možnost uskutečnit křesťanské poslání vidí ve všem: v modlitbě, 
v práci, tvorbě, účinné službě a mravní kázni.
Nepovažuje rozum a vědu za víře nepřátelské. Poznání osvícené du-
chem víry prohlubuje naši představu o vznešenosti Tvůrce (Ž 103).
Je otevřený všem problémům světa, spoléhá na to, že jakýkoli z nich
může víra posoudit a najít v něm smysl.
Spolu s apoštolem tvrdí, že svědectví víry ve světě je především svědec-
tvím služby a účinné lásky (1 K 13).
Na život společnosti pohlíží jako na jednu z oblastí, kde lze uplatňovat
zásady evangelia.
Uznává občanské povinosti člověka (Ř 13,1), pokud se nepříčí požadav-
kům víry (Sk 4,19).
Neprohlašuje ten či onen systém vlády za specificky křesťanský. 
Hodnotu systému měří tím, co dává člověku: účelností a humánností.

IV
Křesťan poznává přítomnost a působení Krista v církvi a také v životě
vůbec – i v jeho každodenních projevech (viz podobenství Páně, zvláště
Mt 6,28-29).
Věří, že církev žije a roste silou Kristovou (Mt 16,18; Mt 28,20).
Ví, že bohoslužebná a kanonická ustanovení se během staletí měnila a že
ani v budoucnu nemohou a nemají zůstávat absolutně neměnná (J 3,8;
2 K 3,6-17). 
Totéž platí o teologickém výkladu pravd víry, který měl různé dějiny a
různé fáze objevování (rozšiřování) a prohlubování (například církevní
otcové zaváděli nové pojmy, které v Písmu nejsou).
Nebojí se kritického pohledu na minulost církve po příkladu učitelů
Starého zákona, Pána Ježíše a církevních otců.
Hodnotí všechny nelidské výstřelky křesťanské minulosti ( i přítomnosti)

Novinka

Dokončení na str. 4

Triumfální vítězství na kříži, kde
vykoupil miliardy lidí ze satanova
otroctví.
Triumfální vítězství ve chvíli vzkří-
šení, kterým vysvobozuje miliardy
křesťanů z moci smrti.
Triumfální vítězství Krista na
kříži bylo vyjádřeno slovy: Doko-
náno jest. 
Kristus vykoupil svou obětí miliar-
dy lidí ze satanova otroctví. Za to
buď mu věčná chvála.
Lidé byli zotročeni satanem od
chvíle, kdy přijali jeho nabídku,
poslechli ho a začali jednat podle
jeho slov. Byli dokonale zotročení.
Satan proměnil jejich lidskou přiro-
zenost a naplnil jejich přirozenost
zlými vlastnostmi. Nejhroznější
důsledek neposlušností prvních
rodičů je v tom, že v satanově otroc-
tví se rodí všichni jejich potomci. 
„I viděl Hospodin, jak se na zemi
rozmnožila zlovůle člověka a že
každý výtvor jeho mysli i srdce je 
v každé chvíli jen zlý. Litoval, že
na zemi učinil člověka, a trápil se
ve svém srdci.“ Gn 6,5 Pán Ježíš ty
zlé vlastnosti vyjmenoval: „Z nitra
totiž, z lidského srdce, vycházejí
zlé myšlenky, smilství, loupeže,
vraždy, cizoložství, chamtivost,
zlovolnost, lest, bezuzdnost, závis-
tivý pohled, urážky, nadutost, opo-
vážlivost. To všecko zlé vychá-
zí z nitra a znesvěcuje člověka.“
Mk 7,21.23 
Apoštol Pavel to zotročení vyjádřil
za všechny lidi svým vyznáním.
„Vím totiž, že ve mně, to jest v mé
lidské přirozenosti, nepřebývá
dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale
vykonat už ne. Vždyť nečiním
dobro, které chci, nýbrž zlo, které
nechci.“ Ř 7,18-19 V celých dějinách
lidstva i dnes vidíme, jak hrozné je
satanovo zotročování člověka. 
Jsme nesmírně vděční, že se Pán
Ježíš nad námi zotročenými lidmi
smiloval a rozhodl se, že nás 
z otroctví satana vykoupí svou
obětí. Věděl, že výkupné za naše
vysvobození bude velmi vysoké.
Věděl, že jako výkupné musí oběto-
vat sebe. A přece se pro tuto cestu
vykoupení rozhodl. Tak si nás lidi
zamiloval, a tak mu bylo nás zotro-
čených líto, že se rozhodl vykoupit

nás za nejvyšší cenu. Slova o vy-
koupení čteme v Novém zákoně.
„Vždyť ani Syn člověka nepřišel,
aby si dal sloužit, ale aby sloužil a
dal svůj život jako výkupné za
mnohé.“ Mk 10,45 
„V něm jsme vykoupeni jeho obětí a
naše hříchy jsou nám odpuštěny
pro přebohatou milost.“ Ef 1,7 
„Člověk Kristus Ježíš, který dal
sám sebe jako výkupné za všech-
ny.“ 1 Tm 2,5-6 
„A nevešel do svatyně s krví kozlů
a telat, ale jednou provždy dal svou
vlastní krev, a tak nám získal
věčné vykoupení.“ Žd 9,12
Výkupná oběť Pána Ježíše na kříži
je pro celé lidstvo úžasným zázra-
kem Boží lásky. Všichni, kteří Pána
Ježíše jako Vykupitele poznali, při-
jali a žijí s ním, velebí ho stále za
jeho lásku a za jeho triumfální
vítězství na kříži. Miliardy vykou-
pených budou Pána Ježíše věčně
velebit.

Druhé triumfální vítězství Pána
Ježíše, vítězství nad smrtí, nastalo
ve chvíli vzkříšení! Jako „Syn člo-
věka“ vstal z mrtvých v novém du-
chovním těle, které je věčné. Svým
vítězstvím nad smrtí připravil také
vysvobození z moci smrti pro mi-
liardy křesťanů. Je to největší triumf
v dějinách lidstva - triumf nad
smrtí. Jeho vítězství nad smrtí vidí-
me ve stvoření nového duchovního
těla, které připravil rovněž pro
všechny, kteří Pána Ježíše přijímají
jako svého Spasitele.
Když se Pán Ježíš zjevil učedníkům
po svém vzkříšení v jejich zavřené
místnosti, nebyli schopni pochopit,
co se vlastně stalo. 
„Zděsili se a byli plní strachu,
poněvadž se domnívali, že vidí du-
cha. Řekl jim: Proč jste tak zmate-
ni a proč vám takové věci přicháze-
jí na mysl? Podívejte se na mé ruce
a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte
se mne a přesvědčte se: duch přece
nemá maso a kosti, jako to vidíte
na mně. To řekl a ukázal jim ruce a
nohy. Když tomu pro samou radost
nemohli uvěřit a jen se divili, řekl
jim: Máte tu něco k jídlu? Podali
mu kus pečené ryby. Vzal ji a po-
jedl před nimi.“ L 24,37-43 

Po 40 dnech byl s učedníky na
Olivové hoře. Řekl jim poslední
instrukce a pak byli svědky zázra-
ku. „Po těch slovech byl před jejich
zraky vzat vzhůru a oblak jim ho
zastřel.“ Sk 1,9
Vzkříšený Kristus měl totiž nové
tělo - „duchovní tělo“, které se
mohlo zhmotnit i odhmotnit a
vznášet vzhůru k nebesům. Bylo to
první duchovní tělo v dějinách lid-
stva. Tímto novým zázrakem vzkří-
šení těla v nové kvalitě, v kvalitě
duchovní, připravil Pán Bůh ge-
niální zázrak - nové tělo pro všech-
ny následovníky Pána Ježíše. 
Pavel to vyjádřil v podobenství 
o zrníčku. „Tak je to i se zmrt-
výchvstáním. Co je zaseto jako po-
míjitelné, vstává jako nepomíjitel-
né. Co je zaseto v poníženosti,
vstává v slávě. Zasévá se tělo při-
rozené, vstává tělo duchovní.“
1 K 15,42 
„Jako jsme nesli podobu pozemské-
ho, tak poneseme i podobu nebeské-
ho. Pomíjitelné tělo musí totiž
obléci nepomíjitelnost a smrtelné
nesmrtelnost…Pak se naplní, co je
psáno: Smrt je pohlcena, Bůh zvítě-
zil.“ 1 K 15,49.53-54 
„My však máme občanství v nebe-
sích, odkud očekáváme i Spasitele,
Pána Ježíše Krista. On promění
tělo naší poníženosti v podobu těla
své slávy silou, kterou je mocen
všecko si podmanit.“ F 3,20-21 
Jsme plní úžasu, že takové skvělé
duchovní tělo, ve kterém budeme
věčně prožívat dokonalou radost a
blaženost, připravil Pán Ježíš i pro
nás. 
Prožili jsme Velikonoce jako nejdů-
ležitější křesťanské svátky, které
nám každý rok připomínají trium-
fální vítězství Ježíše Krista nad sata-
nem a nad smrtí. Jsou pro nás nej-
větším důkazem Boží lásky k nám
lidem a zároveň nám připomínají
dva zázraky, které tvoří začátek
nové epochy v dějinách lidstva. 
Za tyto dva triumfální zázraky ve-
lebíme našeho drahého Pána a
Spasitele Ježíše Krista a chceme ho 
s velikou vděčností oslavovat věčně
v jeho království.      

Stanislav Kaczmarczyk

Dvě triumfální vítězství Krista

Základní principy křesťanství
podle slova Božího



Vím, že jsou lidé s dobrým smys-
lem pro orientaci v terénu a jiní
slabší v  tomto oboru. Já patřím
mezi ty druhé. Již před časem jsme
žasli nad orientačním smyslem
tažných ptáků, a dokonce i holu-
bů. Také s  údivem pozorujete
v  televizi stáda čtvernožců, kteří
neomylně putují tisíce kilometrů
za pastvou a za vodou a po skon-
čení sucha zase zpět: afričtí rohatí
pakoně, zebry, arktičtí sobi a řada
dalších. Mají snad v  hlavě nějaké
GPS zařízení? Ale jistě jsou i dru-
hy, které nejsou tak dobře vybave-
ny a zabloudily by tak jako já.
Není těžké se někam vypravit, ale
nesnadné je, když zrovna nemám
dobrou mapu nebo orientační pří-
stroj, vrátit se zpátky.
Připomnělo mi to dva psy. Jeden,
skoro čistokrevný černý labrador,
hlídal věrně svoji milou majitelku
domku na pokraji Náchoda. Velice
rád se však porozhlédl po okolí.
Jak zůstala branka v plotě pootev-
řená, vydal se na průzkum. Někdy
doběhl docela daleko, ale pak se
neuměl vrátit. Jeho paní ohlásila
ztrátu městské policii, neměla dost
sil jít ho hledat sama. 
A několikrát jí ho přivedli policisté
domů. Jeden z odchytů bloudícího
tuláka se odehrál mezi regály veli-
kého obchodního domu, kde nijak
nekradl, ale zvědavě všecko oči-
chával..
Ten druhý pes patřil mé tchyni,
která tvrdila, že si ho opatřila na
přání našich dětí. David i Hana ho
měli opravdu rádi a pojmenovali
ho Honza (omlouvám se všem
Janům!). Byl to nevelký černý kří-
ženec, podobný tomu na obrázku.
Přes svůj plebejský původ a malou
postavu projevoval značnou inte-
ligenci a učenlivost. Jednou nám
ho babička svěřila do týdenního
opatrování, aby mohla navštívit
své příbuzné v Německu. My jsme
tehdy bydleli v Římské ulici v Pra-
ze Vinohradech, babička v Boři-
vojově ulici v  Praze Žižkově;
vzdálenost mezi námi byla půl
hodiny čilé chůze a bylo třeba pře-
konat rušnou Vinohradskou třídu,
kde jezdí oběma směry řady auto-
mobilů i tramvaje. Přijali jsme
tedy Honzu do naší vinohradské
domácnosti. Jednou však někdo
nechal pootevřené dveře našeho
bytu v  pátém poschodí a Honza
zmizel. Vydal jsem se ho hledat.
V domě ani v blízkém okolí nebyl.
Přešel jsem Vinohradskou a zamí-
řil do Riegrových sadů, kam jsme
pejska vodívali, aby se „vyvenčil“.
Procházel jsem rozlehlý park a
občas jsem volal „Honzóó!“ 

Kolemjdoucí si asi mysleli, že se
mi ztratil synek nebo kamarád. Za
stálého rozhlížení a volání jsem
došel až k domu, kde babička byd-
lela. Z  okna v  prvním patře na
mne zavolala starší paní: „Nehle-
dáte toho babiččina pejska? Teď
tady byl, ale už odešel.“ Zklamán
jsem se vracel za stálého pátrání.
Když jsem otevřel dveře našeho
bytu, uvítal mě radostně – Honza!
Dvakrát překonal nebezpečnou
městskou třídu, dvakrát uběhl
dobré dva kilometry – ten pes tre-
fil domů v  obou směrech. Během
babiččina výletu nám Honza utekl
ještě jednou a zase se bezpečně
vrátil.
Po několika letech, když už jsme
bydleli v  náchodské modlitebně
Církve bratrské, nám ho babička
opět svěřila do opatrování. Honza
se v  nestřežené chvíli opět vydal
na výlet, snad hledat babičku. Do
sborového domu přišel bratr Bena
a hlásil: „Viděl jsem toho vašeho
pejska na náměstí“. Zděsili jsme
se: je v cizím městě a na náměstí je
to kus cesty, také přes rušné ulice.
Mám ho jít zase hledat? Než jsem
se vypravil, Honza se štěkotem za
dveřmi dožadoval vstupu. Ten
pes se prostě uměl vrátit!
Tohle srovnání dvou psů mě vede
k zamyšlení nad mým životem 
a nad životní cestou některých
lidí. I nám se stává, že si zvolíme
vlastní životní směr a něco nebo
někoho blízkého opustíme. Někdy
se o mnoho nejedná, ale jiné tako-
vé rozhodnutí může znamenat
vážnou chybu a ztrátu. Chceme a
umíme se vrátit? Ještě vzpomínka
na jeden manželský pár. Byli to
věřící křesťané, členové náchod-
ského sboru tehdejší Jednoty čes-
kobratrské.. Měli na výhodném
místě ve městě obchod, myslím že
s obuví. Mnoho lidí tehdy nemělo

možnost trávit čas nákupy v týd-
nu, a tak šikovní obchodníci oteví-
rali své krámy na pár hodin i v ne-
děli. Tehdy ještě mladí manželé
neodolali, bylo to možná v  době
krize, a přidali se k  nedělnímu
prodeji. Někdo to na ně prozradil
a vedení sboru jim důrazně připo-
mnělo, že křesťan v  neděli nemá
pracovat. Možná, že v horlivosti
pro Desatero zapomněli někteří na
možnou nouzi obchodnické rodi-
ny. Výsledek: ti manželé opustili
církev. Jedna jejich přítelkyně je
prý při každém setkání na ulici
nebo v  obchodě srdečně zvala 
k návratu. Nakonec se jim zaste-
sklo a po nějakých snad dvaceti
letech ji poslechli. Vyprávěli nám
svůj příběh a projevili lítost nad
svým starým rozhodnutím. Rádi
jsme je přijali zpět, staršovstvo i
celý sbor. Ten muž se chopil služ-
by při objednávkách a distribuci
tisku ve sboru – byl to schopný
obchodník. Manželé dožili své
životy jako aktivní křesťané, ob-
klopeni přátelstvím víry. Žel, už
bez dětí.
Nemyslím, že se musí člověk vždy
vrátit k  téže církvi, v  níž uvěřil a
vyrostl, i když by to tam určitě
způsobilo radost. Ale je třeba se
vrátit k  tomu, kdo nám daroval
vše, i život a naději. Zkoumejme a
zpytujme své cesty, vraťme se zpět 
k Hospodinu, naléhá prorok Jerem-
jáš ve svém Pláči (3,40). 
V Novém zákoně je to zosobněno
na návrat k Ježíši Kristu, který nás
zve: Pojďte ke mně všichni, kdo se
namáháte a jste obtíženi břemeny, a já
vám dát odpočinout (Matouš 11, 28).
A on nám ukáže, jak se vrátit k li-
dem, kteří nás vyhlížejí a třeba se
za nás i modlí. To je cíl, který ne-
smíme minout. To je návrat domů.

Pavel Javornický

umění se vrátit
– popravy heretiků a podobně – jako zradu na duchu evangelia a faktické
odpadnutí od církve (L 9,51-56).
Ví, že Kristovi protivníci (zločinný vladař, vládychtivý velekněz a fanatic-
ký stoupenec starých zvyků) nepatří jenom do dob evangelia, ale berou na
sebe různé podoby v jakékoliv době (Mt 16,6).
Má se na pozoru před autoritářstvím a paternalismem, které nevyrůstají 
z ducha víry, ale z rysů pro pokleslou lidskou přirozenost ( Mt 20,25-27;
Mt 23,8-12). 
Rozdělení křesťanů prožívá jako společný hřích a čin namířený proti vůli
Kristově (J 10,16). Věří, že tento hřích bude v budoucnu překonán, niko-
li však cestou vyvyšování, pýchy, sebeuspokojení a nenávisti, nýbrž 
v duchu bratrské lásky, bez níž se poslání křesťanů nemůže uskutečnit 
(Mt 5,23-24).
Je otevřen všemu cennému, co je obsaženo v křesťanských i nekřesťan-
ských náboženstvích (J 3,8; J 4,13-24).
Odluku církve od státu považuje za optimální situaci pro víru a vidí
nebezpečí už v samotné ideji "státního náboženství".
Podobu jednotlivých národních církví si cení jako konkretní individuální
ztělesnění lidského ducha a boholidského tajemství, to mu však nebrání
vidět všeobecný charakter církve.
Věkovité kulturní dílo církve nevidí jako chybu, ale jako realizaci darů
Božích.

V
Křesťan věří, že dějiny jsou postupný proces, vedoucí přes zkoušky, ka-
tastrofy k budoucímu naddějinnému království Božímu.
Bere s rezervou koncepci "nezdařených dějin", tj. přesvědčení, že pravda
Boží utrpěla na světě úplnou porážku (proti tomu mluví Zj 20,1-6).
Věří, že ať přijde den Posledního soudu kdykoli, člověk musí pracovat
pro dobro druhých, budovat království dobra, Město Boží.
Věří, že soud už začal  tím okamžikem, kdy Kristus začal kázat (J 3,19; 
J 12,31).
Ví, že království Boží, které přijde, může už dnes být mezi námi (L 17,21).

Alexandr Meň, 
pravoslavný kněz

(z knihy Křesťan ve společnosti)
(poprvé publikováno 1989) vybral: Jan Trnka

Základní principy křesťanství
podle slova Božího
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Byl jsem už několik let kazatelem. Na nějakém pracovním setkání jsme
si v té době říkali, že je dobré, když kazatel na svou službu získá zpět-
nou vazbu. Zejména na službu slovem, to je přece jeho výkladní skříň. I
zkušení kolegové říkali, ať se toho nebojíme.
Nebyl jsem už úplným začátečníkem, a tak jsem se osmělil: „Bratři a
sestry, tady jsem připravil takový dotazník, napište mi, prosím, jak to 
s tou službou za kazatelnou vnímáte…“ Těšil jsem se, že ve výsledku
dostanu dobrou známku. Většinou ale padly samé trojky, jen tu a tam
nějaká dvojka… Lidé ve sboru jsou slušní, čtyřky a pětky z principu
nedávají, takže celkově bylo možné říct, že výsledek je docela propa-
dák… 
Zeptal jsem se starších sboru, co si o tom myslí. Třeba mi řeknou, že to
není zas tak špatné. Bratři se poradili a řekli: „Petře,“ začali trochu polo-
hlasně, „ta tvá kázání jsou zajímavá.“ „Uff,“ blesklo mi hlavou, „asi něja-
ký omyl, vždyť i nejbližší spolupracovníci nahlas říkají, že ta kázání jsou
zajímavá.“ Trochu jsem si oddychl. Jenže jejich řeč pokračovala: „Tvá
kázání jsou zajímavá tím, že ať vezmeš jakýkoli biblický text, téměř vždy
dojdeš k podobnému závěru. Důraz tvého zvěstování je stále stejný.“
Přiznám se, zaskočilo mě to. Vůbec jsem si toho nebyl vědom. Měl jsem
chuť se s nimi začít dohadovat, ale nakonec jsem to spolknul.
Člověk si Bibli často vykládá po svém. Stalo se to i mně. Jako kdyby-
chom si na nos nasadili nějaké brýle. Když máte sklíčka modrá, svět
kolem vás je také modrý. Když máte sklíčka červená, vidíte zase všech-
no červeně. To samé platí i nad Božím slovem. Pokud jste svým založe-
ním perfekcionista, bude vás v Písmu fascinovat téma dokonalosti.
Když však jste vztahovým člověkem, osloví vás Boží láska a milosrden-
ství. Když jste přirozeným vůdcem, vytáhnete si z Bible téma služby a
učednictví. A když jste svým založením flegmatik, Ježíše pak budete
vidět především jako mírotvůrce.
Čím to je, že i do vztahu k Ježíši Kristu promítáme svou vlastní přiroze-
nost? Když se na samotného Krista dívám pouze přes vzorec vlastního
přirozeného smýšlení, co důležitého při tom mohu přehlédnout? Tak se
vlastně rodí duševní křesťanství, duševní víra a duševní služba. I já jsem
často kázal podle toho, co mi na Ježíši chutnalo, místo toho, abych se
zabýval i tím, co mi jde takříkajíc proti srsti. Člověk pak na jednání
Spasitele světa zdůrazňuje to, k čemu on sám má blízko. Tak jsem do
zvěstovaného slova znovu a znovu vkládal vlastní způsob myšlení a
jednání. Díky Bohu, že mi to tenkrát starší sboru řekli! Většinu svých
původních kázání jsem později smazal a začal znovu. Inspirací pro mě
zůstává apoštol Pavel, který ve Sk 20,27 zdůrazňuje, že oznámil celou
Boží vůli a nic nezamlčel. 
Tolik lidí si myslí, že jdou za Ježíšem, ale ve skutečnosti jdou za svými
vlastními představami, které si do něj promítají. I já bývám v pokušení
vyměnit Krista za pouhý pocit Krista. O to víc se jako kazatel sna-
žím nepodléhat svému temperamentu, protože už vím, jak to může být
ošidné.

Petr Grulich

Jak jsem špatně kázal

Dokončení ze str. 3

REAKCE NA ČLÁNEK Z ET-KJ Č. 11 „MOJE NEVyŘEšENé OBAVy ...“
Autor jakoby si neuvědomoval, že církev je i v době odluky od státu zároveň
součástí širší polis (lokální lidské pospolitosti), od které se nemůže odstřihnout.
I kdyby byla tajnou organizací, na jejíž setkání nemá nikdo jiný přístup, tak
pokud nežije trvale někde v izolaci, zůstává tak či onak ve fyzickém kontaktu s
ostatními lidmi. A je to právě tento kontakt, který je v těch karanténních opat-
řeních na zřeteli. Navíc, církev tajnou organizací není, její shromáždění jsou
přístupná veřejnosti a právě baptisté vždy patřili k těm, kdo do svých bohoslu-
žebných shromáždění širší veřejnost horlivě zvali. Proto i kdyby nakrásně
vyhlásili, že nečlenové jsou na jejich veřejná shromáždění zváni jen „na vlast-
ní nebezpečí“, těm, kdo za tu širší obec (město, stát) a za její blaho – v tom nej-
obecnějším slova smyslu – odpovídají (a k tomu byli v demokracii svobodně
zvoleni), by to nemohlo stačit: Po návratu ze shromáždění církve by všichni
museli do karantény. Proto je zatím i při odluce církve od státu třeba konat
bohoslužby on-line. Je to projev duchovní zralosti, nikoliv chabosti víry nebo
vyznavačské neurčitosti.

Petr Macek (teolog)

K diskusi


