
co Je člověk?
Svěřuješ mu vládu nad dílem svých
rukou, všechno pod nohy mu kladeš.

Žalm 8,7
V neděli, která je za námi, jsme si
připomínali téma Boží trojjedinosti.
Církev se tu pokouší vyslovit nevy-
slovitelné, postihnout nějak to, co
nás převyšuje, otázku: kdo je Bůh?
Jistě je třeba klást si tuto otázku,
abychom následně mohli přemýš-
let i o sobě: kdo je člověk? 
Samozřejmě, že tuto základní an-

tropologickou otázku je možné
řešit i bez Boha. Zmizí-li však v se-
bepochopení člověka jeho sou-
vztažnost k Bohu, člověk tím ztratí
důležité mantinely a v posledu tím
sebe sama vážně ohrozí.
Právě na to nás mj. upozorňuje 
i náš žalmový text. Výchozí otázku:
Co je člověk? (v. 5) nasměruje mezi
dva jasné mantinely: Jednak nepře-
padni člověče za hranu pomyšlení,
že jsi méně než nic. Srovnáš-li se 
s nedohledností vesmíru, mohl by
ses podcenit a mohl by ses cítit ztra-
cený v nekonečnu. Na druhou stra-
nu ale nepropadni pomyšlení, že
tvoje rozumnost a tvé schopnosti
vládnout nad ostatním stvořením
na zemi tě opravňují prohlásit se 
za Boha. Na tohle - být jako Bůh 
(Gn 3,5!) - nemáš dost silná ramena.
Ti, kdo by si na něco takového trou-
fali, jsou blázni.
Tvé místo člověče je nádherné,
důstojné i slavné právě díky vztahu
k Bohu nejvyššímu. On tě do stvo-
řeného světa postavil jako svého
správce. Tvá nicotnost v hlubinách
vesmíru je pozvednuta úžasným
vkladem. Byl jsi stvořen k obrazu
božímu. Cosi v tobě zrcadlí samot-

nou vznešenost Pána veškerenstva.
Opřen o to smíš panovat nad ostat-
ním tvorstvem. V autoritě svého
Boha můžeš dílem svých rukou
dotvářet svět kolem sebe. 
Nemá ale dnešní doba velice nega-
tivní zkušenosti s takovým lidským
“panováním“ nad přírodou? Jistě-
že i má. Člověk, který se odtrhl od
své zodpovědnosti správce, se stal
na mnoha místech největším ohro-
žením přírody. Tím ale nepřestalo
platit to původní Boží určení.
Právě proto nám však přichází na
pomoc Ježíš Kristus. Autor ep.
Židům (Žd 2,6-9) cituje náš text a
vztahuje jej na Ježíše Krista. Na
něm Boží obraz znovu zazářil. Ježíš
nám v lidském těle ukázal, jak to
panování správně užívat. Druhým
ku pomoci. A protože Ježíšův život
je víc než pohádka či dávný hrdin-
ský epos můžeme skrze víru v něj
obnovovat to pravé lidství i správ-
ně uchopené panování. V něm má-
me podíl na předem daném poslá-
ní (Ef 1,11). Ani ušlápnutí ani
pyšní. Pravé lidství je v následová-
ní Krista.

Mojmír Blažek
farář sboru ČCE Český Těšín
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Proč by měly pronárody říkat: „Kde
je ten jejich Bůh?“ Náš Bůh je přece
na nebesích, koná všechno, co chce.

Žalm 115,2.3

Boží věčnou moc a božství, které
jsou neviditelné, lze od stvoření
světa vidět, když lidé přemýšlejí o
jeho díle.

Římanům 1,20

„Nezlob se, jsem už takový: Jaký
Bůh? Na co si nesáhnu, tomu nevě-
řím“, říkají nám přátelé a známí. A
myslí to poctivě. Nechtějí nás za-
rmoutit. Koukají na nás trochu jako
na nakažené, se špatně potlačova-
ným pocitem morální převahy.
Snaží se. Nechtějí ty duševní invali-
dy ještě více ranit.
Jenže Bible to podává jinak. Žalmis-

ta píše: „Proč by měly pronárody
říkat: Kde je ten jejich Bůh?“ a vy-
znívá to, jakoby se ptal, proč tak
mluví, když to není jen Bůh někte-
rých, ale Bůh všeho a všech? A
apoštol Pavel přímo navazuje. Proč
se ptát, kde je, když je tady? Že je
Bůh a že je pro všechny a tady, o
tom se může přesvědčit každý!

kde je náš Bůh?

V jednom nedávno vyšlém sborovém dopise jsem se dočetl, jak jsou
velice potřebná videa či mobily pro výuku a zabavení dětí a mládeže;
jak je tímto způsobem přirozeně vtáhnout do košatého a širokého
sborového dění.
V duchu jsem si řekl: jistě, časy a způsoby práce ve sboru se dobou
radikálně mění. Patřím už arciť ke starší generaci, ale také jsem byl
kdysi puberťák, a na tuto dobu si velmi dobře ještě pamatuji.
Jezdíval jsem v sobotu navečer z nádraží Praha – Těšnov do sboru,
abych stihl shromáždění mládeže (dnes Praha 9). Bývalo nás zhruba
kolem dvaceti. Setkávali jsme se v předsíni, ústící do sborové míst-
nosti. Vybavení bylo vskutku nesmírně prosté. Stůl, lavice, Bible,
kancionály. Myslím, že zde nebylo ani harmonium. Program setkání
měl stabilní ráz. Centrem byl výklad biblického textu, zpěv z kancio-
nálu a zejména modlitba. Na kolenou jsme klečívali asi půl hodiny.
To byl fyzicky jistě nejtěžší úkon. Však mi maminka nejednou řekla:
„Jardíku, zase máš otlačená kolena“.
Domů jsem odcházel z mládeže s písní, uloženou v paměti i po něko-
lika desetiletích. Např.: „Mohutné milosti proudy“.
Cesta z Prahy, včetně shromáždění, zabrala asi pět hodin. Z těchto du-
chovních vzpomínek žiji dodnes. Věnovaného času rozhodně nelitu-
ji. Doufám též, že se časem vrátíme k původní evangelické prostotě a
oceníme i její hloubku. Ale – to je možná jenom můj zbožný sen. 

Jaroslav Nečas

letošní pietní shromáždění k výročí popravy 27 představite-
lů stavovského odboje bude vzhledem k situaci s nákazou
koronavirem probíhat atypicky. setkáme se v 16 h přímo u
desky se jmény popravených. pokud někdo bude mít zájem
položit k desce květinu či věnec nebo promluvit ke shromáž-
děné veřejnosti, dohodneme se na místě. 
můžeme si rovněž připomenout 130. výročí ustanovení spol-
ku pro zbudování pomníku mistra Jana Husa, jehož prvním
předsedou byl zvolen vojtěch náprstek. 
spolek byl založen 31. května 1890 na staroměstské radnici
a prostředky na budoucí pomník byly získány ve veřejné
sbírce. první soutěž na návrh pomníku byla vypsána již roku
1891, druhá v roce 1900, kdy bylo rozhodnuto, že pomník
bude stát na staroměstském náměstí, kde byl také odhalen 
v roce 1915. můžeme si také porovnat jeho velikost se stave-
ništěm mariánského sloupu.

proměny zbožnosti
Dokončení na str. 2

Jeruzalémská mešita Al-Aksá, která je třetím nej-
posvátnějším místem islámu, se znovu otevřela
pro věřící. Stalo se tak po 2,5 měsíce, po které byla
mešita uzavřena kvůli epidemii způsobené koro-
navirem. Oznámila to nadace Vakf, jež muslim-
ské objekty na Chrámové hoře spravuje.
Muslimské svatyně na Chrámové hoře zavřely
své brány 15. března a zůstaly nepřístupné i bě-
hem celého muslimského postního měsíce rama-
dánu a následného svátku íd al-fitr. Na časnou
ranní modlitbu přišly 31. května na místo stovky
věřících. Někteří přitom poklekli a políbili zemi,
uvedl podle agentury Reuters jeden ze svědků.
Pro návštěvníky platí v mešitě Al-Aksá a dalších
muslimských svatyních na Chrámové hoře pre-
ventivní opatření, která mají zabránit opětovné-
mu rozšíření nákazy. Věřící musí mít na obličeji
roušky a musí si přinést vlastní modlitební kobe-
rečky. Nadace Vakf zatím nesdělila, zda bude rov-
něž omezovat počet lidí na Chrámové hoře.
Izrael od začátku epidemie zaregistroval přes 17 000 případů nemoci covid-19 a 284 mrtvých. Na okupovaném Západním
břehu Jordánu je případů infekce evidováno 386. Téměř 15 000 lidí se ale již uzdravilo a počet aktuálně nemocných je srov-
natelný s počty v České republice.

www.christnet.eu

AktuAlitA: JeruzAlémská mešitA Al-Aksá Je opět přístupná věřícím
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z církví doma i ve světě
teoložkA Anne soupA se ucHází o místo
lyonskéHo ArciBiskupA
Nedbá zvyklostí a vytrvale poukazuje na místo žen v církvi. Třiasedm-
desátiletá teoložka Anne Soupa podala 25. května svou kandidaturu a
uchází se o místo v čele lyonského arcibiskupství.
Po březnovém odstoupení Mons. Barbarina čeká lyonská diecéze na
nového arcibiskupa. Barbarin chtěl odejít v březnu 2019, kdy vyšlo naje-
vo, že zatajoval sexuální zneužívání mladistvých, jehož se dopouštěl ji-
ný kněz. Papež František tehdy jeho demisi nepřijal, o rok později, 
v březnu 2020 ale jeho opětovné žádosti vyhověl.  
Biblistka Anne Soupa se rozhodla přihlásit na neobsazený lyonský post.
Běžně nominace arcibiskupa nezahrnuje žádné podávání přihlášek;
papež vybere ze jmen, jež mu navrhne papežský nuncius v dané zemi. 
„Pošlu (na pařížskou nunciaturu) své motivace, vize pro lyonskou arci-
diecézi, svůj životopis a tiskovou zprávu,“ oznámila víkend před podá-
ním kandidatury. „Vím dobře, že se to nedělá. Chci ale, aby bylo vůbec
možné si bez posměchu představit ženu na pozici arcibiskupa.“ Záro-
veň vyzvala všechny „přidušené“ ženy, aby „kandidovaly tam, kde vní-
mají, že je jejich místo.“ Dalším důvodem pro její kandidaturu byla sku-
tečnost, že se nominace nových adeptů na lyonský stolec odehrávají
podle starých modelů. Soupa přitom kritizuje „intelektuální lenost“, jež
opakuje takový mechanismus výběru nového arcibiskupa a nepromýš-
lí přitom výzvu papeže Františka na „oddělení vedoucích pozic od svá-
tostné služby.“ 
Není řeholnice, věnuje se však více než 35 let práci v terénu. Spoluzalo-
žila Conférence catholique des baptisé-e-s francophones a předsedá
Comité de la jupe. Vnímá, že „v době, kdy církev prochází tak hlubokou
krizí, je třeba přenastavit zaběhlé schéma a zapojit laiky i do vedoucích
rolí. […] Jinak zůstane církev uvězněna v klerikalismu.“
Lyonské arcibiskupství vnímá kandidaturu Anne Soupa jako „symbo-
lickou“ a zdůrazňuje, že se ženám na vedoucích pozicích nebrání. Hlav-
ní ekonomkou diecéze je necelé dva roky Véronique Bouscayrol.
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pietA k 75. výročí postoloprtskéHo mAsAkru
se kvůli uzAvření HrAnic uskutečnilA Bez německýcH Hostů
Organizátoři festivalu smíření Meeting Brno přichystali na 4. června 
v Postoloprtech na Lounsku pietní gesto u příležitosti 75. výročí tamní-
ho poválečného masakru. Postoloprtský masakr se stal po druhé světo-
vé válce v červnu 1945, kdy československá armáda zabila bez soudu
několik set internovaných civilních obyvatel německé národnosti z Pos-
toloprt a okolí. Masakr si připsal největší počet obětí v severních Če-
chách v poválečné historii a byl druhou nejtragičtější událostí při živel-
ných násilnostech při takzvaném divokém odsunu Němců. Více lidí při-
šlo o život jen v souvislosti s tzv. Brněnským pochodem smrti.
„Od roku 2015 organizujeme s německými a rakouskými přáteli Pouť
smíření, jejíž trasa vede proti směru brutálního pochodu smrti 1945 od
masového hrobu v Pohořelicích na brněnské Mendlovo náměstí. Místa
krvavých zločinů, které nás po desetiletí rozdělovaly, se stávají příleži-
tostí k novým setkáním,“ říká David Macek, iniciátor Meetingu Brno.
Prezidentkou tohoto festivalu se letos stala farářka Církve českosloven-
ské husitské Martina Viktorie Kopecká, která má na Postoloprtsku koře-
ny. „Služba předsedkyně komise mládeže Světové rady církví mě
přivádí na místa poznamenaná utrpením, rozdělením a otevřenými
konflikty - od Kolumbie přes uprchlické tábory v Jordánsku až po demi-
litarizovanou zónu mezi Severní a Jižní Koreou. Ve festivalu Meeting
Brno, který jako plod česko-německého Roku smíření 2015 originálně
rozvíjí mezikulturní, ekumenický a mezináboženský dialog, nacházím
od svého loňského zapojení platformu, jakou naše země v této době
potřebuje. Brněnská metoda smíření, založená na společném putování a
nových dotecích starých dějinných traumat, je mimořádně inspirativní
jak mezinárodně, tak třeba i v severních Čechách“, říká rodačka z Loun,
v jejichž sousedství se odehrál dosud tabuizovaný Postoloprtský ma-
sakr. Uzavření hranic nedovolilo účast německých partnerů. „Květiny
tak chceme v Postoloprtech symbolicky položit i v jejich zastoupení,“
říká Petr Kalousek, ředitel festivalu Meeting Brno. K pietě se rozhodl
připojit i velvyslanec Německa v České republice Christoph Israng.
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mAfie se cHopilA příležitosti: vytváří novou síť závislostí
Italové si připomínají 28. výročí útoku na soudce Giovanniho Falcone-
ho, nekompromisního bojovníka proti mafii. Připomínka má letos zvláštní
charakter. Namísto oficiálních ceremonií si leckdo uvědomuje, že ohro-
žení mafiemi v těchto dnech stoupá. Kriminální organizace dokáží do-
konale využít všechny krizové situace.
Mafie má dobře vyvinutý smysl pro podnikání. V době vládních restrik-
cí dokázala vydělat na tom, po čem byla největší sháňka: roušky, dezin-
fekce, zásilky přímo domů. Ještě nebezpečnější však je parazitování na
lidské bídě. Nejednou se totiž právě mafie ujala sociální péče. Lidem,
kteří přišli o prostředky k životu, zajistila předměty první potřeby a
půjčky. Drobným a středním podnikatelům, kteří těžko bojují o přetr-
vání, nabízí finanční pomoc. Tímto způsobem pěstuje nové závislosti,
jak u běžných lidí, tak v hospodářské sféře.
O ohrožení spojeném se zvýšenou aktivitou mafie hovořila s Vatikán-
ským rozhlasem sestra zavražděného soudce, předsedkyně nadace ne-
soucí jeho jméno, Maria Falcone. „Samozřejmě, dobře víme, že k tomu
dochází. Jedna z lekcí, kterou nám zanechal můj bratr Giovanni, spočí-
vá v tom, že mafie dokáže využít každou příležitost, která jí může při-
nést zisk a nové možnosti podnikání.“

RaVat

Pravda, není to důkaz Boží existen-
ce pro skeptiky, něco jako nová fo-
tografie Lochnesky či hlava yettiho.
Není to důkaz pro bulvár. Je to
důkaz pro ty, kdo přemýšlejí. Pavel
se nebojí napsat, že pro takové jsou
vidět věci neviditelné! 
Na první pohled se zdá, že mluví 
z cesty. Protimluv. Buď je něco ne-
viditelné a není vidět - anebo je
vidět a pak není neviditelné... Jak to
Pavel myslel?
Jak? Tak jak to napsal. Věci nevidi-
telné jsou viditelné, když lidé pře-
mýšlejí o Božím díle. Pavel nechce
urážet a obviňovat druhé z lenosti
myslet. On jen má tu odvahu říci, že
je to jednoduché tehdy, když pře-
mýšlíme a že je tomu tak už odpra-
dávna... A cože neviditelného to má
být vidět?  Nejde o nic menšího než
o „Boží věčnou moc a božství“!…
Ano, čteme správně. Když lidé pře-
mýšlejí, je vidět Boží věčnou moc a
jeho božství.
Aby nedošlo k omylu: Pavel netvr-

dí, že lze vidět Boha. To by bylo 
v rozporu s celou Biblí, která nám
neustále opakuje, že Boha nikdo
nikdy neviděl. - On píše, že může-
me vidět Boží projevy, jeho moc,
božství… To novum u něj spočívá 
v tvrzení, že zahlédnout tyto věci
nám umožňuje přemýšlení o Božím
díle.
Žádné: „Nesmíš na to jít rozu-
mem“, žádné „vypouštění mysli“. 
Zklidnění při rozjímání, ztišení,
tiché odsunutí vlastní vůle v pro-
spěch Boží aktivity – proč ne? Při
rozvažování ovšem mysl a mozek
používáme. Vždyť mysl vždy byla
a vždy bude jako to “okno k Bohu“.
Cogito, ergo sum, myslím, tedy
jsem, platí. I Bůh sám je myšlení, 
i když tím svým náš horizont pře-
kračuje. - Jak to bylo na začátku?
Řekl: Buď světlo - a stalo se. A od té
doby je to tak stále. Dnes nám to
připomíná i žalmista slovy: „koná
všechno, co chce“ - podle svých
úmyslů. 
Svojí snahou dobrat se smyslu se 

s Bohem setkáváme skrze duchovní
úsilí, kam mysl nutně patří... Když
tedy Pavel píše o zjevování věcí
neviditelných, tak to nemusí vyznít
tak absurdně. Boží věčnou moc a
božství je od stvoření světa vidět 
v jeho díle, v přírodě, v živých tvo-
rech. Přemýšlíme a žasneme. A ob-
jevujeme, jak to někdo řekl, že „pří-
roda nám poskytuje metafory pro
vylíčení spásy“.
Víme, že všechno má rub a líc. Ve
všem je růst i umírání. Ani zrno,
pokud nezemře, nevydá užitek.
Vzestup i destrukce. Proto nechce-
me zbožšťovat přírodu. Ale metafo-
ry kolem sebe nacházíme. A když o
tom přemýšlíme jinak než jen kon-
zumně, setkáváme se s Boží mocí, 
s božstvím Stvořitele samého.
Otázka ze žalmu zněla: „Proč by
měly pronárody říkat: Kde je ten
jejich Bůh?“. Ano, proč vlastně?
„Vždyť“, podle Pavla, „ to, co lze o
Bohu poznat, je jim přístupné.“ 

Marian Šusták

kde je náš Bůh?
Dokončení ze str. 1

Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk
Fp 1,21

Apoštol Pavel vyjádřil těmito slovy dvě důležité
skutečnosti, které prožíval.
První skutečnost vyznává slovy: Život, to je pro
mne KRISTUS. Proč vyznával, že Pán Ježíš je pro
něho životem, tedy zdrojem života i obsahem jeho
života? Vyznával to proto, že Kristus učinil v jeho
životě úžasný zázrak. 
Pavel získal v mládí nejlepší a nejvyšší vzdělání. A
přesto, že byl vzdělaným mužem, měl v sobě hodně
zlých vlastností: byl pyšný, sobecký, měl mnoho
zlých myšlenek a neuměl žít v lásce s lidmi. V jed-
nom dopise to na sebe vyznává: „Vím, že ve mně, 
v mé lidské přirozenosti nepřebývá dobro. Chtít dob-
ro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dob-
ro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.“ Ř 7,18-19
Dokonce pronásledoval křesťany, kteří věřili v Pána
Ježíše, mnohé nechal uvěznit, některé poslal i na
smrt. Sk 26,9-11 On nevěřil, že Ježíš je Boží Syn a
zaslíbený Mesiáš. „Také jsem se domníval, že musím
všemožně bojovat proti jménu Ježíše Nazaretského.
A to jsem v Jeruzalémě vskutku dělal.“ Sk 26,9
Pak přišla chvíle, kdy prožil zázrak. Pán Ježíš se mu
zjevil a s láskou k němu promluvil. Pavel poznal,
jak se tragicky mýlil. Vyznal Pánu Ježíši všechnu
svoji mravní i duchovní špínu, všechno své zlo a
prosil o odpuštění a milost. Když mu Pán Ježíš
všechno odpustil a očistil ho, přijal Ježíše jako své-
ho Pána, kterému se cele svěřil. Poznal, že Pán Ježíš
ho miluje a zahrnuje ho svou láskou a nejen, že mu
všechno odpustil, ale také začal proměňovat jeho
charakter i jeho život.
Pavel pak začal veřejně vyznávat před lidmi, že
Kristus je pro něj životem. Co tím myslel? Vyznával
tím, že Pán Ježíš je jeho dárcem života i dárcem
všech schopností. Vyznával, že Pán Ježíš je také
jeho Zachráncem, který ho vysvobodil z moci zla, 
z moci hříchu a z moci smrti. Pavel učinil velké roz-
hodnutí a dal Ježíši první místo ve svém životě.
Přijal ho za svého Učitele a on ho naučil žít v lásce
k Bohu i v lásce k lidem. Ve škole Ježíše se stal no-
vým člověkem. Jeho život dostal opravdovou kvali-
tu. Pavel si zvolil Ježíše také za svého Průvodce.
Pán Ježíš mu také ukázal, že má nyní před sebou
novou - nádhernou budoucnost.  Dostal také nový
cíl života, nádherné Boží království. Pavel pak
věrně následoval Krista a radostně vyznával: „Ale
cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal
jako ztrátu.“ „To, že jsem poznal Ježíše, svého Pána,
je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní ode-
psal a pokládám to za nic, abych získal Krista a
nalezen byl v něm.“ Fp 3,7-9
Takovou skutečnost, vyjádřenou slovy „Život, to je
pro mne Kristus“, může prožívat každý křesťan, kte-
rý si zvolil Pána Ježíše za svého Spasitele, Učitele a
Průvodce života. Víme, že on je naším geniálním
Stvořitelem, že si zamiloval každého člověka.

Víme, že nás vykoupil svou obětí z moci hříchů, 
z moci zla i z moci smrti. Víme, že pro každého
křesťana připravil nový obsah života. Jsme jistě
nesmírně vděční, že smíme svůj život prožívat ve
škole nejskvělejšího Učitele. 
Víme také, že je i pro nás tím nejspolehlivějším
Průvodcem na cestě života. Každému, kdo mu dů-
věřuje, praví: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě
nezřeknu.“ Pán Ježíš se jednou přirovnal k dobrému
pastýři a nás lidi přirovnal k ovečkám. Jako dobrý
pastýř dal svůj život za své ovečky a každému, kdo
je jeho ovečkou dává ujištění: „Moje ovce slyší můj
hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný
život: nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevy-
rve.“ Kdo Krista s důvěrou následuje, může tedy
radostně vyznávat: Život, to je pro mne Kristus.
Druhou skutečností, kterou apoštol Pavel napsal, je
jeho skvělé vyznání: „Smrt je pro mne ZISK“.
Někteří lidé, když čtou tato slova, kladou otázku:
Jakým ziskem může být smrt pro člověka? Pavel
věděl, že když jeho tělo zemře, duše odejde do
nebe. Pán Ježíš totiž řekl: „Nebojte se těch, kteří
zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou.“ Mt 10,28 
Duše věřícího člověka odchází do nebe, kde získá
daleko víc, než měl na zemi. Věděl, že tam ho čeká
opravdový – skvělý RÁJ - místo skvělé blaženosti.
Pavel jistě slyšel o lotru, který visel na kříži vedle
Ježíše. Lotr na kříži se zastal Krista, když se mu dru-
hý lotr posmíval. Pak zavolal: Ježíši, pamatuj na
mne, až přijdeš do svého království. A Pán Ježíš mu
odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou 
v ráji.“ Pán Ježíš zde odhalil tajemství, že duše věří-
cích v něho odcházejí v duchovním světě do ráje -
do místa blaženosti. Pán Ježíš řekl také svým učed-
níkům nádherné zaslíbení: „V domě mého Otce je
mnoho příbytků… Jdu, abych vám připravil místo…
Opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde
jsem já.“ J 14,2-3 
Slova Pána Ježíše platí pro všechny, kteří ho přijali
za svého Průvodce.
Apoštol Pavel byl už v zemském životě obdařen
zvláštním jedinečným zážitkem. Dvakrát ho Pán Je-
žíš vzal do nebe; tam viděl nádheru nebeského do-
mova. Napsal to pak v jednom dopise: „Co oko nevi-
dělo, co ucho neslyšelo, co člověku ani na mysl nepři-
šlo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují.“ 1 K 2,9
Pavel byl tak nadšen tím, co v nebi viděl, že napsal
slova: „Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě
mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je potřebnější
pro vás.“ Fp 1,23 
A v dopise Korintským napsal: „V této důvěře chce-
me raději odejít z těla a být už doma u Pána.“ 2 K 5,8
Proto také radostně vyznával, že „smrt těla je pro
něj ziskem.“ Věděl, že odchodem ze svého smrtel-
ného těla do nebeského domova, získá mnohem,
mnohem víc, než měl zde na zemi.
Dnes jsou lidé, kteří čtou Bibli a kladou otázku: Mů-

cesta, pravda i život

Dokončení na str. 3
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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

Pokračování z minulého čísla
Jindy jde o snahu odreagovat se a
dostat se do světa kouzel, iluzí,
magie. Prostě utéci do světa silných
prožitků, kde si mohu vytvářet o
sobě i o své cestě falešné představy.
Ale někdy i v úspěšnosti života,
kdy se daří, může být ledacos zavá-
dějící. A my v takových chvílích
snadno zapomínáme na zdroj síly,
na Boží lásku a péči, na Boží normy,
na Boží pokyny a na Boží přání.
Jako bychom to podstatné a nejdů-
ležitější pro náš život zasouvali do
pozadí. Pak nám ovšem hrozí velké
nebezpečí, o kterém hovoří prorok
Ámos. 
Někdy se člověk ocitá v kolotoči
všedních zápasů, mnohých ob-
chodních jednání, při řešení nejrůz-
nějších úkolů a požadavků a velmi
snadno do sebe vstřebává zvyky,
způsoby a myšlení okolního světa.
Tu použijeme tvrdé a hanlivé slovo.
Jindy nás zase přepadne žádostivý
pohled na sličnou partnerovu asis-
tentku. Jindy zase zloba z rozčilení.
Velmi snadno přebíráme charakte-
ristické znaky těch, jejichž myšlení i
srdce je Bohu vzdálené. Jenže po-
stupně se takové nešvary začnou
vkrádat do našeho jednání, do naší
mluvy, do našich navyklých způso-
bů života. Zpočátku možná ne-
vědomky, ale postupně stále více
tak, že už si je ani neuvědomujeme.
Uvedu jen několik málo situací,
které všichni ze života dobře
známe.
- Potřebuji se rychle dostat se
svým autem k jednání, aby mi

neutekl významný obchod. Jedu
jako šílený hlava nehlava, předpi-
sy nepředpisy, vždyť je stejně ni-
kdo nedodržuje. Hubuji a ženu se
bezohledně za svým cílem. Ohro-
žuji sebe i druhé a říkám si, vždyť
jedou stejně tak i ti ostatní.
- Při jednání nemohu prosadit svůj
záměr. Proto musím přitvrdit,
protože jenom tvrdostí někam
dojdu! Musím bezohledně přitla-
čit, jinak by mně druhý ovládl.
Musím ukázat svou sílu, svou
nadřazenost, dostatečnou tvrdost,
protože tak to přece dělají všichni. 
- Někteří hovoří o poctivosti, ale
nenech se vysmát, protože s ní
nikam nedojdeš. Ochota, laska-
vost, přívětivost, snaha vyjít dru-
hému vstříc, důvěra, srdce na
dlani? K čemu to je? Snad jen za
účelem, který světí prostředky. Je
třeba druhého využít, vysát ho a
pak ho odhodit jako kus hadru.
Tak to přece dělají mnozí.
- Hovoříš o Božím Zákonu? Ale to
je dnes bezvýznamná snůška
předpisů, zákonů a příkazů, které
platily kdysi pro Izraelce! To už je
dávno překonáno. Já si vybírám 
z Písma jenom to, co se mi hodí a
co se mi líbí. O Bohu přece vím.
On mi žehná, což se konec konců
potvrzuje na tom, že se moje ob-
chody hýbou a daří se mi. Že mě
proroctví varuje? Mně se momen-
tálně daří dobře, tak čeho bych se
bál. Bůh se na mně určitě nehněvá!
- Nabízíš mi skvělou zakázku za
úplatu a říkáš, že jinak ji nezís-
kám? Inu což, nedá se nic dělat!
Tak tě uplatím. Vždyť to tak všude
chodí. Je třeba nejen podplatit, ale
také i občas úplatek přijmout.
Vždyť nakonec oni jsou vlastně
rádi, že jsem jim to zařídil. Od-
měna několik procent z každého
obchodu je dneska běžná, tak proč
bych si ji nevzal?

- Cože, říkáš, že nezaplatil nebo že
chce zaplatit o měsíc později? Co
si to dovoluje! Ocitl se v nouzi? Jen
ať se nevymlouvá a ihned zaplatí!
Přišel bych o svůj úrok. Kdybych
byl měkký, tak bych za chvíli při-
šel na mizinu. A on už druhý ter-
mín nedodržel? Hned si na něj
vezmu vymáhající firmu a ona s
ním zatočí. Příště to na mě nebude
zkoušet! Obchod je obchod.
- Cože, hovoříš o upřímných a
čistých vztazích dvou lidí? Na to
už není dnes doba! Sex, volné
partnerské vztahy, to dneska letí.
Nějaká věrnost nebo závazky? To
je přežitek! A co by se stalo potom
s mým majetkem? A co děti? Ra-
ději potrat, přišla bych o kariéru.
Mohl bych asi dlouho pokračovat
a ptát se na naše vztahy v rodi-
nách, zda jsou skutečně plné lás-
ky? Mohl bych se ptát na naše
pohledy na partnery druhého po-
hlaví, zda v nich není občas žádo-
stivost nebo touha po cizoložství?
A co naše úcta k Bohu? Nebereme
jméno Boží nadarmo? Neznesvě-
cujeme Boží jméno? To všechno se
kolem nás a někdy i s námi a mezi
námi děje, i když chodíme do
svých shromáždění a jsme členy
církve. Jenže Bůh na nás hledí a
připomíná nám, že jednou také
budeme stát před posledním sou-
dem. S velkou bázní se proto mu-
sím ptát především sám sebe, jak
tam obstojím? A jak si už teď sto-
jím před Bohem? Nechci obracet
tuto otázku jinam a na druhé! Chci
být sám k sobě poctivý. Jak velice
se podobám těm, o kterých hovoří
prorok Ámos. A tak chci vnímat
dobře slova apoštola Pavla, která
napsal mnohem později do Říma,
ve kterých i mne prosí, abych se
nepřipodobňoval tomuto světu.

pokračování příště
Pavel Rybín

prorocké vzhlížení k Hospodinu 3
Zastupitelstvo hlavního města Prahy na 13. zasedání dne 23. ledna 2020 se
rozhodlo povolit vztyčení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí,
i když to dříve vytrvale odmítalo. Zajímalo mne, proč náhle udělalo takový
obrat. Vyhledal jsem si zastupitelům předložené zdůvodnění vztyčení mari-
ánského sloupu a nabyl jsem dojmu, že důvodová zpráva není úplná a že
zcela vynechává důležité momenty v historii tohoto sloupu. 
Staroměstským náměstím procházely dějiny Českého království. Na Staro-
městské radnici byl zvolen za českého krále Jiří z Poděbrad a byl korunován
v Týnském chrámu. Je také znám jako husitský král nebo král dvojího lidu
– husitů a katolíků. Na průčelí Týnského chrámu byl umístěn kalich. Po
skončení husitských válek až do bitvy na Bílé hoře panovala v Českém krá-
lovství naprostá náboženská svoboda, jaká nebyla nikde v Evropě. Ani tole-
ranční patent Josefa II. (1781) nebyl tak tolerantní. Za 20 měsíců po bitvě na
Bílé hoře 21. června 1621 bylo na Staroměstském náměstí uspořádáno krva-
vé divadlo – bylo popraveno 27 vůdců Stavovského povstání. Vyhlášení
Obnoveného zřízení zemského v roce 1627 připomíná poněkud Husákovu
normalizaci, ale bylo mnohem krutější. Svoboda náboženského vyznání
byla nahrazena mocenským postavením jedné církve - církve katolické. Kdo
trval na jiné víře, musel opustit vlast a zanechat tu majetek.  
Z Týnského chrámu zmizel kalich, nahradil ho mariánský sloup. Ten dal
postavit Habsburg, ne pražský lid. Francouzský historik Ernest Denis
napsal v knize Čechy po Bílé hoře o mariánském  sloupu: „Ferdinand III. svě-
řil své království zvláštní ochraně Panny Marie, a postavil jí v červnu 1650 sloup se
sochou její na předním místě hlavního města. Sloup tu byl symbolem, že se Řím ujal
vlastnictví Čech.” Majetek české protestantské šlechty byl císařem zkonfisko-
ván a levně prodán cizincům.  
Mariánský sloup měl údajně připomínat vítězství jezuitských studentů,
vedených jezuitou Plachým při obraně Prahy před Švédy v roce 1648. O
Mariánských svátcích k němu putovala procesí studentů z Klementina a
povinně Pražané. (Nepřipomíná vám to prvomájové průvody za minulého
režimu?) Až císař Josef II. tato procesí zakázal, neviděl v nich nic užitečné-
ho a pro císařství potřebného. Mariánský sloup nebyl dále udržován a pově-
trnost ho nahlodávala. Už v roce 1848 podal Josef Frič první návrh na
odstranění sloupu, když hrozilo nebezpečí, že se sloup zřítí.
K stržení sloupu došlo 3. listopadu 1918, když se dav Pražanů, vracel z ma-
nifestace na Bílé hoře. V důvodové zprávě na 13. zasedání zastupitelů 
23. ledna 2020 se píše „Již den poté odsoudil tento čin jako akt barbarství
Národní výbor československý.“ V tomto případě je nutné uvést přesné
znění výroku slovo po slově, jak ho Národní výbor československý formu-
loval. To, co napsal autor důvodové zprávy, je pouze jeho vlastní interpre-
tace, což nelze připustit. Pro stržení sloupu měl pochopení prezident
Masaryk. Wikipedie cituje Masarykův názor hned po jeho stržení v roce
1918: „Když Pražané tu sochu odstranili, byl jsem rád, protože ta socha byla poli-
tickou potupou pro nás.“ A pak s větším časovým odstupem z roku 1925:
„Také se mi naskytla první charakteristická diplomatická zápletka: povalení marián-
ské sochy v Praze zavdalo Vatikánu podnět, aby na událost upozornil v Londýně.
Nevím, v jaké formě se to stalo, neboť mi to nebylo notifikováno oficiálně. Neznal
jsem podrobností, ale byl jsem si jist, že čin (strhnutí sloupu) vznikl především z roz-
čilení politického, nikoliv náboženského, a tak jsem věc vyložil. Věděl jsem přece, jak
odstranění této sochy často bylo požadováno, protože platila za pomník naší porážky
na Bílé Hoře.“ Vyjádření  pana prezidenta Masaryka v důvodové zprávě také
chybí. Jeho názor je obecně známý, přesto měl být v důvodové zprávě za-
stupitelům připomenut. 
Protože důvodová zpráva je formulována nedostatečně,  ovlivnila výsledné
rozhodnutí  zastupitelů. Pokud zastupitelé nezmění své rozhodnutí a repli-
ka mariánského sloupu se skutečně postaví, s velkou pravděpodobností
dojde k odhalení 8. listopadu 2020 v den 400. výročí  bitvy na Bílé hoře. Se
stavbou se začalo, aniž by byly vyřízeny požadované administrativní pro-
cesy, stavba kopie mariánského sloupu prý dosud nemá ani stavební povo-
lení!! Kdo chce „oslavit“ výročí 400 let od nešťastné bitvy na Bílé hoře odha-
lením mariánského sloupu? Komu to vyhovuje? Komu to prospěje?

Otakar Mach 
24. 1. 2020, doplněno 28. 5. 2020

novinka

Doba, kdy se mluvilo o neslučitelnosti víry a rozumového
poznání, je už minulostí. Víra a věda nestojí proti sobě. Jdou
však svou cestou nezávisle na sobě nebo se vzájemně podpo-
rují, doplňují a spolupracují? Velký podíl na poznání či
poznávání mají pro každého školy, či obecněji vzdělávací
systém. Diskuse o tom, co by tam měli žáci či studenti získá-
vat, asi nikdy neskončí. Má jít především o získávání vědo-
mostí a dovedností zaměřených především k praxi, či je hlav-
ním cílem formování názorů a postojů? Důležité je to i to,
avšak co má mít prioritu?
Pro takové velikány vědy, jakými byli Galileo Galilei či
Johannes Kepler, poznávání světa či vesmíru mělo vést pře-
devším k prožitku velkoleposti Stvořitelova díla a pokory před
Jeho majestátem. Jejich postoj v dnešním sekularizovaném
světě označovaný jako "poznání pro poznání" je vytlačován
poznáváním pro uplatnění v praxi, čímž je míněno přede-
vším v ekonomickém životě ("studuj, abys dobře a v příjem-
ném prostředí vydělával"). K životu víry poznávání světa
jako Božího díla patří, ale ani ona praktická stránka by nemě-
la být podceňována. 
Mluvíme-li dnes o vědě, dělíváme ji na čistou a aplikovanou,
i když mezi nimi ostrou dělicí čáru nelze vést. Při financová-
ní vědy především díky aplikované vědě získávají vědci
finanční prostředky i pro vědu čistou. Je zajímavé, že i pro
oblasti poznání, kde se s aplikacemi nepočítalo, se může širo-
ké pole uplatnění objevit. Krásná a zajímavá teorie přiroze-
ných čísel byla ještě na začátku druhé poloviny minulého sto-
letí za neaplikovatelnou považována. A dnes? S naprostou
samozřejmostí používaný elektronický platební styk je na ní
postaven. 
Od dob Galileových a Keplerových se vnímání vědy změnilo,
byť jejich zmíněný základní postoj je stále inspirující. Záběr
vědy se od přelomu 16. a 17.století nesmírně rozšířil; jedním
z nových oborů je informatika a jí předcházející "počítačová
věda". Počítače jsou technická, elektronická zařízení, jejichž
fungování je podmíněno v podstatě nemateriálním progra-

movým vybavením. První, velice těžkopádné elektronické či
původně elektromechanické počítače se začaly objevovat kon-
cem první poloviny minulého století. Sama idea činnosti pro-
gramovatelného počítače a jeho programového vybavení je
však o sto let starší; možnost programovat různé činnosti
(tehdy šlo především o různé matematické výpočty) předsta-
vila a tak svou dobu o celé století předběhla Augusta Ada
King, hraběnka z Lovelace (1815-1852), dcera básníka lorda
Byrona, velice vzdělaná a hluboce věřící žena, pro niž víra a
věda se vzájemně prostupovaly. Do oblasti lidského poznává-
ní přinesla ideu počítačového programu, čehosi dynamického,
vytvářejícího něco nového. Poznání přijímala jako svědectví
o Boží velikosti a víra v ní budila touhu Boží dílo dále pozná-
vat a aktivně se na něm podílet. Propojení světa víry a světa
poznávání u lady Lovelaceové je stále nesmírně inspirativní.
Poznávat znamená nejen nacházet, přijímat a systematizovat
zákonitosti světa či vesmíru, patří k němu i dále tvořit,
poznatky aplikovat. Bůh Stvořitel stvořil člověka k svému
obrazu. Člověk má ve světě aktivní roli. Má ji uplatňovat v
souladu s Boží vůlí, s Jeho přikázáními. Je na něm, aby se
svou aktivitou zasazoval o dobro. Poznávání, věda, technika
– to jsou úžasné Boží dary, umožňující člověku žít v souladu
s Boží vůlí, počínat si tak, aby to bylo pro dobro lidí i příro-
dy. Kolik škody na životním prostředí člověk napáchal proto,
že nejednal v souladu s přírodními zákonitostmi! Bůh dal
člověku svobodnou vůli a dal mu i schopnost jednat a praco-
vat. Když se mladý křesťan rozhoduje pro životní dráhu,
vybírá si studijní obor, najde – jako svědek Kristův – uplat-
nění v nejrozmanitějších aplikovaných oborech. Základním
rozhodovacím kritériem však pro něj nejsou peníze či "mrzký
zisk", nýbrž Ježíšovo učení, směřování k Božímu království.
K lidství patří rozum, patří k němu všechno dosavadní
poznání i schopnost poznávat a tvořit dále. Jsou to dary, které
dostáváme, abychom s nimi moudře a v pokoře nakládali 
v souladu s Boží vůlí a s jeho přikázáními. 

Jiří Nečas

poznávejme Boží dílo!

mariánský sloup, a co bude dál?
cui bono?

žeme věřit, že ta zaslíbení Pána Ježíše platí stále? S radostí můžeme
odpovědět: Ano! On řekl také pozoruhodná slova: „Nebe i země pomi-
nou, ale má slova nepominou.“ Od té doby uplynulo již dva tisíce let.
Slova Pána Ježíše nejen nepominula, ale jsou již přeložena do 4 tisíc
jazyků. Jeho slova i zaslíbení platí opravdu věčně. Jeho zaslíbení platí
pro každého, kdo v něho uvěřil a přijal ho za svého Spasitele - Za-
chránce z moci hříchu a z moci smrti, a také za svého Učitele a
Průvodce na cestě života. Nebe je pro všechny lidi, kteří si Pána Ježíše
zamilovali a chtějí s ním žít věčně. Každý z nás může být tím šťast-
ným člověkem, který vyznává: „Život, to je pro mne Kristus a smrt je
pro mne zisk.“
Pán Ježíš nás ujišťuje: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste
obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout.“ „Já jsem vzkříšení a
život, kdo věří ve mne, i kdyby umřel bude žít.“ „Moje ovce slyší můj
hlas, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou na věky 
a nikdo je nevyrve z mé ruky.“ „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě ne-
zřeknu.“
Tato skvělá zaslíbení platí! Jsme velmi vděční, že můžeme patřit 
k lidem, kteří s Pánem Ježíšem dů-věrně žijí a můžeme každý den
radostně vyznávat: „Život, to je pro mne Kristus a smrt je pro mne
zisk.“

Stanislav Kaczmarczyk

Dokončení ze  str.2

cesta, pravda i život



Máte rádi moudré lidi? Nemyslím
ty, kteří všemu nejlépe rozumějí a
jsou ochotni každého poučit. Pravá
moudrost je pokorná, ví, že nikdo
nerozumí všemu a neumí všecko.
Moudrého člověka poznáme podle
toho, že nás chce především vy-
slechnout, porozumět nám a pří-
padně nám poradit nebo pomoci.
Životní moudrost nevyžaduje velké
vzdělání. Rád vzpomínám na svoji
maminku, která byla od pěti let
sirotkem a absolvovala jenom zá-
kladní, tehdy tzv. obecnou školu.
Vyučila se švadlenou, ale později
pracovala jako prodavačka v ob-
chodě potravinami. Přesto jsme ji
znali, můj tatínek, sestra Věra, já i
řada dalších lidí, jako velice moud-
rého člověka. Ráda si přečetla dob-
rou knížku, zajímala se o lidi ve
svém okolí i o společenské problé-
my, ale hlavním pramenem moud-
rosti pro ni byla Bible Kralická a
výchova od dětství a pak celý život
v živé a neformální evangelikální
církvi. Jak charakterizovat takový
druh moudrosti? Je to poctivý, pra-
covitý a odpovědný život plný lás-
ky a porozumění pro rodinu, církev
i sousedy.
Zajímalo mě, zda se znaky takové
„životní moudrosti“ vyskytují i 
v přírodě. Četl jsem třeba o afric-
kých slonech, že tahle mohutná zví-
řata mají vyvinuté sociální vztahy a
silné rodinné svazky. Sloní samice
žijí v rodinných skupinách spolu 
s mláďaty. Samci tvoří skupiny
„mládenců“, později jsou z nich sa-
motáři. Vzájemné vztahy ve skupi-
nách jsou tak silné, že dokonce uhy-
nulé jedince pohřbívají pod hroma-
du větví a listí. Po „pohřbu“ truchlí
a několik hodin setrvají u hrobu.
Nejpěknější vztahy jsou v těch
„dámských“ skupinách. Když slo-
nice rodí mládě, které váží okolo
metráku, ostatní samice ji obklopu-
jí, aby ji chránily a snad i povzbu-
zovaly. Mládě pak saje mateřské
mléko po dva roky. I po narození
dalšího sourozence zůstává slůně s
matkou a jejími příbuznými. Sa-
mice obvykle rodí každý čtvrtý rok,
takže mívá kolem sebe dva nebo tři
potomky až třeba po dvanáctileté.
Nejen matka, ale všecky ostatní slo-
nice mláďata hlídají a vehementně
chrání před nepřáteli. Pomáhají jim
přes překážky, jako je třeba snaha
dostat se z oblíbené koupele zpět na
břeh. Na to používají své šikovné
choboty. Slon africký je charakteri-
zován jako největší, ale zároveň nej-
dobromyslnější suchozemský savec.
Někteří lidé by mohli vyprávět o
oddané moudrosti svého psa. Pěk-
ný příběh byl zaznamenán v Pol-
sku. Z vesnice uprostřed lesů zmi-
zel třiapůlletý chlapec David a
zároveň jeho pes jménem Měšek.
Rodina hledala hocha za pomoci
lidí z vesnice a později i policie a

hasičů. Pomáhali také policejní psi
a vrtulník s termovizí, ale do noci to
vše proběhlo bez výsledku. Násle-
dovala mrazivá noc a vyhlídka, že
chlapec přežije byla malá. Druhého
dne ráno jeden hajný procházel
lesem asi čtyři kilometry od vesni-
ce, když uslyšel psí štěkání. Posléze
našel spícího Davida, kterého Mě-
šek zahříval svým tělem a občas
zaštěkal. Tak byl chlapec zachráněn
věrností a moudrým chováním
svého malého psího přítele. Ten se
stal okamžitě polským národním
hrdinou.
Také koně někdy vynikají zvlášt-
ním pochopením, jak vyřešit nebez-
pečné situace. Můj kolega vzpomí-
nal na příhodu ze školního lyžař-
ského pobytu v Tatrách. Jeden spo-
lužák, nevalný lyžař, se rozjel za-
sněženou lesní cestou, která vedla
dost hlubokou úžlabinou, takže se z
ní nedalo odbočit a těžko se na ní
zastavovalo. Náhle se před ním ze
zatáčky vynořily nákladní sáně
tažené párem koní. Kamarádi slyše-
li, jak jejich spolužák křičí: „Dejte ty
koně pryč!“ To ovšem nešlo, a tak
kočí alespoň povoz zastavil. Koně
se rozestoupili a klidně čekali na
srážku s lyžařem. Přistál měkce pod
jejich nohama a neublížil koním ani
sobě díky tomu, že moudrá tažná
zvířata stála klidně a čekala, až se
vyděšený sportovec vyhrabe ven a
uvolní cestu.
Staří Řekové měli za symbol moud-
rosti sovu. Určitě jste slyšeli řecké
úsloví: „Nosit sovy do Athén“, kte-
ré znamenalo dělat něco zbytečné-
ho, podobně jako naše: „Nosit dříví
do lesa“. Jeden z vtipných  autorů
vystihl, proč byla tato vlastnost při-
řčena právě sovám: „Sova je symbo-
lem moudrosti, protože se moudře tváří
a mlčí“. Možná, že někdy používá-
me tuhle „soví taktiku“. Nevíme si
s něčím rady, nebo se nám prostě
nechce zasahovat, tak se tedy
moudře tváříme a jdeme pryč. Je-
nomže pravá moudrost nemyslí na
svoji pověst, ale je ochotná pomáhat
i v nesnadných situacích.
Snad nejstarší kniha Starého zákona
si moudrosti velice cení: Moudrost
má větší cenu než perly (Jób 28, 18). 
A ve sbírce biblických mudrosloví
je i návod, jak ji získat: Kdo chodívá 

s moudrými, stane se moudrým (Př 13,
20). Je dobré vědět, co je moudré
pro každodenní život, pro naši
práci, vztahy atd. Přemýšlivý člo-
věk si navíc klade otázky: V čem je
pravý cíl mého života, jednám tak,
abych ho dosáhl? Na to odpovídá
starozákonní myslitel: Člověku, který
je mu milý, dává Bůh moudrost a
poznání i radost (Kaz 2, 26). Vynořují
se však další otázky: Může mě mít
Pán Bůh rád?
Je úžasné, že máme i Nový zákon.
Pravý vztah k Bohu a moudré za-

měření života nacházíme v Ježíši
Kristu: V Kristu jsou skryty všechny
poklady moudrosti a poznání (Ko 2, 3).
Založme na něm svoji životní
moudrost. On to krásně přirovnal
ke stavbě rodinného domu: Každé-
ho, kdo slyší má slova a plní je, připo-
dobním muži moudrému, kterýž usta-
věl dům svůj na skále (Mt 7, 24 kral).

Pavel Javornický

moudří jsou jen lidé?

FARNí SBOR ČCE V KOLíNě hLEDÁ
FARÁŘE/FARÁŘKU na plný úvazek.
Kolínský sbor patří mezi největší 
v Poděbradském seniorátu. Ve sbo-
ru jsou zastoupeny všechny gene-
race, které se pravidelně scházejí i
mimo bohoslužby. Farní byt je
součástí sborového domu, k dispo-
zici je také malá zahrada. Sbor bu-
de uprázdněn od září 2020. 
Bližší informace u kurátora sboru
Jana Dobeše,
mail: jan.dobes@ff.cuni.cz.
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inzerce

Rodina i sbor se 23. května 2020 ve sněženském kostele a pak na místním
hřbitově rozloučili s nejmladším dítětem farářské rodiny faráře Antonína
a Anny Balabánových Květoslavou. Připomeňme si krátce její starší sou-
rozence. Všichni měli to společné, že se narodili v čase otcovy duchoven-
ské služby v Boratíně na Ukrajině. - Milan (1929) dítě odmala dychtivé po
nejnovějších poznatcích v oblasti filosofie a teologie, až neschopné setrvá-
vat na tradičních bohoslovných pozicích. Ještě proklouzl v osmačtyřicá-
tem na bohosloveckou fakultu, aby si na něj nepříjemnosti padesátých let
v plné míře počkaly na pétépácké vojně i později jako na zaměstnance
vodáren a kanalizací po odnětí státního souhlasu. Na budoucí bohoslov-
nou profesuru si pěkně počkal! Jeho příběh plný zvratů se uzavřel letos 
v lednu. – Lydie (1931) s výrazným duchovenským zájmem se na teologii
nedostala. (Žádné Balabánovo dítě nevstoupilo do ČSM). Nikdy si na ne-
přízeň doby nestýskala. Manželství s Jaroslavem Cejpem, který pro své
nekonvenční postoje posléze skončil jako topič v kyjovském sídlišti, při-
vedlo na svět čtyři děti; péče o ně a kurátorství v kyjovském sboru jí 
k naplnění života dokonale stačily. Před dvěma lety jsme se s bývalou
kurátorkou rozloučili v kyjovské modlitebně. - Daniel (1933) chtěl být spo-
lečnosti prospěšný jako lékař. Avšak na tento vědní obor se prověřovalo
zvlášť důkladně, neboť víra a věda (prý) se přece vzájemně vylučují! Dáňa
byl trpělivý a na třetí pokus už to vyšlo (se zúženou možností stát se jen
dentistou). Po dalších třech letech s vrtačkou a dentistickými nástroji se
přece jen dobral interny – směl prodlužovat život na ostravské dialýze li-
dem s nemocnými ledvinami, když sám tím neduhem trpěl a posléze i
sešel (2004). - Nuže, příslušné gymnázium si dalo pozor, aby Květoslavu
Balabánovou, žákyni s takovým rodinným kádrovým profilem pustilo
dále. (Ani není známo, měla-li ona sama za těchto okolností ambice k dal-
šímu studiu. Rozhodně se tím netrápila). Řešení pro ni přišlo z jiné strany.
Detaily, jak se to vše přihodilo, kdo pomohl a kdo prostředkoval, vůbec
neznám. Ale najednou tu byla známost s čerstvě dostudovaným teologem
Jaroslavem Pfannem. - Jaroslav Pfann nepocházel z ČCE. Původně stu-
dent filosofie – připravoval se na doktorát z tohoto oboru – byl osloven
kruhem věřících vysokoškoláků a rozhodl se přejít z filosofie na teologii.
Ve věcech lidského poznání byl zásadový, taktizování a uhýbání mu bylo
cizí. (Později jej najdete mezi chartisty 77). Měl vlastně namále; při jednom
svém referátu do filosofického semináře si dovolil zpochybnit marxistické
principy. Důležitý fakultní činitel si toho všiml a nenápadného studenta
patřičně znápadnil v diskusi fakultní komise, má-li být Jaroslav připuštěn
k závěrečným zkouškám. Říkalo se tehdy, že se Jaroslava zastal (historik!)
prof. F. M. Bartoš. Když po prvé navštívil Balabánovy, byl unesen: Kvě-
tuškou, jejími rodiči i zábřežským sborem. (Prozradím jednu nepřehléd-
nutelnou drobnost v jeho výrazu a týkala se i jiných věcí: nedokázal skrýt
nebo ztlumit nadšení. Tehdy mu zářily oči i celý obličej.) Určitě se dopus-
tím nepřesností: Brali se s Květou v roce 1959, nebo to bylo dříve. Dvě růz-
norodé nátury: Květa věcná, praktická, do důsledků domýšlející, Jaroslav
teoretizující (jeden z jeho přátel si při zmínce o něm neodpouštěl přívlas-
tek „zatracenej intelektuál“). - Ti dva přivedli na svět dva syny, kteří nejen-
že si nezošklivili církev a víru, ale oba jsou našimi faráři další generace
(Daniel a Miroslav). Jak veliký podíl na tomto vývoji věcí má Květuška, to
vám nepovím. Ale jistě patrný a čitelný. Přejeme pozůstalým potěšení ze
slova Božího. 

Ludvík Klobása

za květoslavou pfannovou
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V letech 1685-1787 procházeli francouzští hugenoti tuhou perzekucí. Asi
200 tisíc jich emigrovalo do sousedních zemí – i s kazateli, vystěhovalectví
bylo ovšem přísně zakázáno. Tajným protestantům hrozily dragonády,
pokuty, vězení, galeje i smrt. (Známé bylo mučednictví obchodníka Jeana
Calase +1762 a kazatele Fr. Rochetta +1761.) Jejich současníkem byl An-
toine Court, který pocházel z rolnické rodiny, ale od 17 let působil jako
potulný kazatel „církve na poušti“ (podle Zjevení 12,6: „Žena uprchla na
poušť, kde jí Bůh připravil útočiště.“) Distancoval se od násilí „camisardů“
a od různých „proroků“. Courtovi se v r. 1715 podařilo svolat tajný synod
v Monobletu (v Montézách), který do opuštěných reformovaných sborů
zavedl opět jasné učení, presbyterní zřízení a přísný řád: četbu Bible 
v rodinách, zpěv žalmů a tajná shromáždění.
V r. 1718 byl ordinován (jako první v době pronásledování) a oddal se obě-
tavě službě evangelia. Při tajných shromážděních oslovil na tisíce poslu-
chačů. Když se pronásledování v r. 1724 ještě přiostřilo a jemu samému
hrozila smrt, uchýlil se do Švýcarska. V r. 1729 se ujal vedení teologické
akademie v Lausanne (založené už r. 1537), která měla připravovat kaza-
tele pro francouzskou církev. Udržoval nadále kontakty s Francií, ale také
se Ženevou, s Pruskem (mimo jiné s Fridrichem II. a D. A. Jablonským) a
s Ochranovem a upozorňoval na pronásledování souvěrců ve své vlasti. 
V r. 1744 ho generální synod zvolil superintendentem. 
Právem je pokládán za obnovitele protestantismu ve Francii.
Napsal Historii útrap v Cevennách, 1760, Připomenutí nejpozoruhodnějších pře-
líčení s francouzskými protestanty, 1744-1751, Paměti a zachovala se jeho roz-
sáhlá korespondence.

Bohuslav Vik

francouzský kazatel 
Antoine court

(27. 3. 1696 villeneuve v lAngueDocu - 13. 6. 1760 lAusAnne ve švýcArsku)

upozornění
starý účet vedený u české spořitelny je už delší dobu zrušen.
prosíme, používejte už jen účet u fio uvedený v tiráži.

Děkujeme za pochopení.


