
JAk rozumíme SpáSe? 
ŽAlm 106,1-23

„Rozpomeň se na mě, Hospodine, …
navštiv mě svým spasením, … abych
společně s tvým dědictvím o tobě 
s chloubou mluvil.“ Žalmistova pros-
ba nás staví před Boží tvář jako ty,
kdo se smí dovolávat Božího zá-
chranného zastání a vyhlížet per-
spektivu, kterou jeho vysvobození
(hebr. Ješua!) otevírá. Čekali by-
chom, že volá v situaci, kdy čelí pří-
valu nepřátel či nějaké morové ráně.
Ale záplava, která se přes něj valí,

jsou scestnost, křiváctví ba bezbož-
nost vlastního lidu. Chvály Žalmu
106 totiž pokračují jako kající děje-
prava. Hned, jak se Hospodin roz-
hodl zastat nás svým spasením a
vysvobodit nás, vyznává žalmista,
jsme mu nevěřili. Vzpouzeli jsme se
darované cestě záchrany, nedali se
cele proměnit perspektivou záchra-
ny a obnovy. Zapomínali jsme na
spasitele svého. S vědomím tohoto
marasmu žalmista chválí a prosí
„rozpomeň se“. Nenech nás se 
v tom bezcílně ráchat, a tak ztrácet
cíl, k němuž jsi nás svou spásou
povolal.
Slabostí křesťanstva je, že si tento
přístup ke svému vlastnímu příbě-
hu neosvojilo. Vidíme se často tak,
jako by nás novozákonní svědectví
automaticky řadilo po bok Ješuy, a
ztuha nám jde rozpoznání pokřive-
ností, uchylování z cesty spásy.
Žalmistovo nekašírované vyznání
nutí k otázce, kde se to v nás (jako
společenství víry) bere? Odpověď
nabízí úvodní blahoslavenství (v. 3)
Blahoslavený, ten, kdo si pozorně
hledí práva a činí spravedlnost, ať je
doba jaká je. Blahoslavený ten, který
rozumí tomu, že spása má svůj po-
spolitý rozměr. Rozměr práva a
spravedlnosti. Činy spásy (ve Sta-

rém i Novém zákoně) se dějí proto,
aby otevřely prostor obnově důstoj-
nosti. Pozdvižení pošlapaného lid-
ství těch, kdo jsou přehlíženi či
odkopáváni. Ne nadarmo se v tom
cíli ukáže, že Spasiteli Ježíši dobře
rozuměli ti, kdo ho přijímali v žízni-
vých, vězněných či lidech bez do-
mova a uprchlících (Mt 25,37-40).
Pustíme-li si žalmistovo kající vy-
znávání na tělo, musí se člověk ptát:
Jak že to rozumíme spáse, když se
hlasem církví stává předsudečné
odmítání Istanbulské úmluvy, která
chce dopřát důstojnost a ochranu
ženám? Když místo toho, abychom
se zasazovali o přijímání azylantů,
přizpůsobujeme se vládcům světa
tohoto, kteří obyvatelstvo straší
uprchlíky? Když místo podpory
úsilí integrovat lidi z vyloučených
lokalit sdílíme v církvích předsud-
ky o tzv. nepřizpůsobivých a jejich
paušální dehonestování?
Můžeme si tyto otázky pustit na
tělo, protože možná právě tak nás
znova potkává přízeň toho, který
nám otevřel obzor království pokoje
a spravedlnosti bez konce. Bez toho
jsou slova naší chvály jen zástěrkou
neochoty přiznat svoje zcestnosti.

Tomáš Trusina
farář ČCE Praha 1-Salvátor
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„Nepotkala vás zkouška nad lidské síly.
Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli
podrobeni zkoušce, kterou byste nemoh-
li vydržet, nýbrž se zkouškou vám při-
praví i východisko a dá vám sílu, abys-
te mohli obstát.“ 1 K 10,13
Zvolání nebo také prosba: Neuveď
nás v pokušení, je částí modlitby
Páně Otčenáš, ke které se opakova-
ně vracím. Dnes také diskutujeme, 
i když sám sebe nepovažuji za
povolaného odborníka, o jiné verzi
překladu této prosby. Jak nás dneš-

ní teologové ujišťují správnější vý-
znam a smysl má verze překladu:
Nedopusť, abychom upadli do po-
kušení. 
Měli bychom to chápat v kontextu
toho, že se každý jazyk přirozeným
způsobem rozvíjí s dobou a někdy
se jí samozřejmě přizpůsobuje.
Vývoj jazykovědy, neboli lingvisti-
ky, nás určitě někdy překvapuje, já
sázím na překvapení pozitivní. Ale
zpět k Otčenáši. Napadlo nás někdy
položit si otázku, proč a k čemu se

tuto modlitbu modlíme? Jsme si
vědomi toho, že nás má tato modlit-
ba přivádět k poznání, jak velký je
Boží plán připravený pro nás, tedy
pro každého člověka? Modlitba
Otčenáš se přece zaměřuje na náš
běžný život, klade nám do úst pros-
bu o naše každodenní potřeby, o
chléb, nejen ten vezdejší, zaobírá se
i našimi meziosobními vztahy, kt-
eré jsou často zamořeny sobectvím.
Prosíme proto o odpuštění a zava-

neuveď nás v pokušení

Spolek pro vybudování mariánského sloupu na Staroměstském ná-
městí v Praze dosáhl svého. Sloup tedy stojí a dokonce je vydáván za
symbol smíření. Teď ovšem zbývá jen drobnost - zjistit, kdo se má 
s kým smiřovat a jak toho smíření dosáhnout. Rozhodně to ale nebude
přesvědčování lidí, že Jan Hus byl velkým ctitelem Panny Marie a že se
i na hranici modlil Zdrávas. Možná by stálo za to, kdyby si obhájci slou-
pu přečetli aspoň úryvek ze zprávy očitého svědka Petra z Mladoňovic
(nar. kolem 1390), který se účastnil kostnického koncilu jako tajemník
pana Jana z Chlumu. Pětadvacetiletý tajemník si pečlivě zaznamenával
všechny podrobnosti a napsal o procesu s Janem Husem asi stopadesá-
tistránkovou zprávu, která se zachovala ve dvou verzích, v češtině a 
v latině. Tam by se o Janu Husovi mj. dočetli: ,,A když přišel k místu,
kde měl býti umučen, poklekl, pozdvihl ruce i oči k nebi a s plně od-
danou zbožností modlil se žalmy, zvláště: ''Smiluj se nade mnou,
Bože'' (Ž 51,3) a ,''V tebe, Pane, jsem doufal'' (Ž 31,2.6), opakuje verš
''V ruce tvé, Pane''... Když pak ho přivazovali za krk jakýmsi začerně-
ným řetězem, podíval se naň a s úsměvem pravil katům: ''Pán Ježíš
Kristus, vykupitel můj a spasitel, tvrdším a těžším řetězem byl spou-
tán; já bídný nestydím se nésti tenhle, pro jeho jméno jsa svázán.''...
(když chtěli, aby odvolal): On však pohlížeje k nebi hlasitě odpově-
děl: ''Bůh je mi svědkem, že co se mi křivě připisuje a z čeho mne
křiví svědkové obvinili, tomu jsem nikdy neučil ani toho nekázal,
nýbrž mou přední snahou při kázání i při všech mých činech i spisech
bylo, abych jen mohl odvrátit lidi od hříchů... v té pravdě evangelia,
kterou jsem psal, učil i kázal dnes s radostí chci zemříti.'' ...Nato kato-
vé pod ním zapálili; a Mistr hned hlasitě jal se zpívati nejdříve ,,Kris-
te, synu Boha živého, smiluj se nad námi'', potom ''Kriste, synu Boha
živého, smiluj se nade mnou''...“ Možná by i římskokatoličtí histori-
kové změnili názor a nejen na Jana Husa.

Helena Bastlová

Smír 
na Staroměstském náměstí?

Dokončení na str. 2

Tři roky stály sochy na Staroměstském náměstí spolu. Jak dlouho tam budou
stát po 102 letech teď?

Předseda komunistické strany Vojtěch Filip se v rozhovoru pro
Deník N přirovnal ke Gándhímu a také prohlásil: "Mrzí nás, že cír-
kev v době koronavirové krize nebyla na straně těch, kteří by byli
ochotni se jakkoliv podílet na řešení krize domácností." A dodal:
"Jestliže se církev takto chová, najdeme jiný způsob, jak ji více zapo-
jit do procesu sounáležitosti se státem a s občany." 
Proti tomu se ohradil Petr Jan Vinš generální sekretář Ekumenické
rady církví: 
"Jednoznačně odmítám tuto zcela nepodloženou rétoriku. Církve se
prostřednictvím svých charitativních organizací i skrze nasazením
množství dobrovolníků, nemocničních kaplanů a dalších duchov-
ních i laiků podle svých možností na pomoci postiženým koronavi-
rovou epidemií podílely a stále podílejí.
Je obtížné - i v kontextu historické zkušenosti, kterou církve s komunistickou stranou mají - výrok pana předsedy o "nalezení
způsobu zapojení do sounáležitosti" vnímat nějak jinak, než jako opětovné vyjádření konfiskačních choutek vůči církvím, které
naposledy vypluly na povrch při nedávném neústavním pokusu o retroaktivní snížení majetkového narovnání se státem, mas-
kované za zdanění.
Byl bych rád, kdyby současná krize byla i na politické scéně spíše příležitostí k opravdové sounáležitosti, ne k populistickým
útokům proti těm, kdo v krizi doopravdy pomáhají", uvedl Petr Jan Vinš na facebookovém profilu ERC.
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AktuAlitA: Sekretář ekumenické rAdy církví Se ohrAdil proti útoku komuniSty FilipA nA církve

K příležitosti letošní Noci kostelů byla otevřena 
ve Farním kostele Českobratrské církve evangelické v Přerově 

Výstava drásaných pastelůVýstava drásaných pastelů
malířky a karikaturistky

MARIE PLOTĚNÉMARIE PLOTĚNÉ
Výstava potrvá až do 31. srpna 2020

Možnost zhlédnutí je v době nedělních bohoslužeb 
a každé úterý od 17 do 18 h, či na požádání tel.: 605 303 670

Srdečně zve Farní sbor ČCE Přerov https://cceprerov.estranky.cz



2 KJ-ET

z církví doma i ve světě
náboŽenSká SvobodA ve Světě Se podle Amerických expertů
mírně zlepšuJe. v řAdě zemí netolerAnce trvá
Komise Spojených států o mezinárodní náboženské svobodě „celkově
vnímá pozitivní vývoj náboženské svobody ve světě“. Píše to ve své
pravidelné výroční zprávě za rok 2019. Nezávislá federální komise oce-
ňuje zejména pozitivní vývoj v Súdánu po svržení presidenta Omara
Al-Bašíra v Jižním Súdánu. Lepší vyhlídky má také Uzbekistán, kde
vláda postupně upouští od některých tvrdých omezení a porušování
práv v souvislosti s náboženstvím a vírou.
Komisi ale znepokojuje 14 států, ve kterých se vláda angažuje nebo tole-
ruje „systematické, pokračující a šokující porušování“ nejenom nábo-
ženské svobody, například mučení, nelidské zacházení, unášení a zadr-
žovaní osob ve vězení bez vznesení obvinění. Mezi země s nejhorším
hodnocením patří Čína, Indie, Rusko, Saúdská Arábie a Severní Korea,
ale také Barma (Myanmar). V této východoasijské zemi má přitom klí-
čovou pozici ve vládě Aun Schan Su Ťij, nositelka Nobelovy ceny za
mír. Komise dále upozorňuje na zlé podmínky v dalších 15 státech a na
řádění islamistických teroristů jako jsou Al-Šabáb v Somálsku a Boko
Haram v Nigérii.
Američtí experti se znepokojivě dívají rovněž na Evropu, kde podle
nich minulý rok rostl antisemitismus, a to hlavně ve Francii, Itálii, Ně-
mecku, ale také ve Spojeném království a ve Švédsku. Například ve
Francii podle nich došlo k nárůstu antisemitských činů o 27 procent,
zatímco ve Spojeném království to bylo o 7 procent víc.
Ve zprávě jsou uvedené i některé země (například Čína), kde trvá pro-
následování náboženských menšin a navíc i „export“ nesnášenlivosti za
hranice. V některých případech k tomu uvedené země navádí i meziná-
rodní organizace.
Komise doporučuje vládě USA a Kongresu zavedení cílených sankcí
proti jednotlivým zemím a také školení pro diplomaty, aby mohli účin-
ně ovlivňovat místní vlády v otázce náboženské svobody. Současně
žádá, aby se monitoroval „vývoz náboženské netolerance za hranice“
daných států prostřednictvím médií, školních učebnic a podpory tero-
ristických skupin a nestátních aktérů, kteří se dopouštějí násilí ve jménu
náboženství.
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ruSký Soud odSoudil JehoviStu nA více neŽ šeSt let
Soud ve městě Pskov na západě Ruska poslal 8. června na 6,5 roku za

mříže člena náboženské společnosti Svědkové Jehovovi, která je v Rus-
ku zakázána jako extrémistická organizace. Oznámila to agentura Reu-
ters s odvoláním na obhájce.
Rozsudek vynesený nad jednašedesátiletým Gennadijem Špakovským
představuje dosud nejtvrdší trest od roku 2017, kdy nejvyšší soud nábo-
ženskou společnost v Rusku zakázal jako extremistickou organizaci a
nařídil její rozpuštění. Špakovskij se hodlá proti rozsudku odvolat.
Svědkové Jehovovi, kteří mají své ústředí ve Spojených státech, jsou už roky
pod tlakem v zemi, kde se dominantní pravoslavná církev těší přízni prezi-
denta Vladimira Putina. Pravoslavní duchovní označují jehovisty za nebez-
pečnou zahraniční sektu, rozvracející státní instituce a tradiční hodnoty.
Jehovisté tato nařčení odmítají, poznamenala agentura Reuters.
Svědkové Jehovovi uvádějí, že tři desítky jejich souvěrců jsou nyní 
v Rusku ve vězení či ve vazbě a více než tři stovky dalších čelí trestnímu
stíhání. Kreml opakovaně používá nejasně formulované zákony proti
extremismu k zásahům nejen vůči opozičním aktivistům, ale právě také
vůči náboženským menšinám.
"Rusko dnes svévolně uvěznilo dalšího pokojného věřícího, bez ohledu
na vlastní ústavu a mezinárodní normy na ochranu lidských práv,"
uvedl mluvčí náboženské společnosti Jarrod Lopes. Rozsudek městské-
ho soudu ve Pskovu je podle něj v rozporu s výzvami pracovní skupi-
ny OSN pro svévolné věznění a dalších mezinárodních představitelů,
aby Rusko přestalo zatýkat, stíhat a věznit jehovisty za to, že pokojně
vyznávají svou víru. Soud dosud agentuře Reuters neodpověděl na
žádost o vyjádření.
Jehovisté jsou známi svojí misií od dveří ke dveřím, ale také odmítáním
služby v armádě a krevních transfúzí, připomněla agentura. V Rusku se
k nim hlásí asi 170 000 věřících, po celém světě okolo osmi milionů.
Hnutí založené v roce 1873 ve Spojených státech kazatelem Charlesem
Russelem se hlásí ke křesťanství. V Česku jsou Svědkové Jehovovi od
roku 1993 registrováni jako církev a při sčítání lidu v roce 2011 se k nim
hlásilo na 13 000 osob.
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nový ArcibiSkup z yorku Stephen cottrell
byl zvolen během videokonFerence
V anglickém Yorku byl 11. června zvolen v pořadí 98. arcibiskup Stephen
Cottrell. Nahradí tak Johna Sentamu, který v neděli složil na hlavním oltáři
svou biskupskou berlu. John Sentamu, který pocházel původně z Ugandy,
ve svých 70 letech odešel po patnácti letech v úřadu arcibiskupa do penze.
Stephen Cottrel se narodil v roce 1958 a od roku 2010 byl biskupem 
v Chelmsfordu. Kněžské svěcení přijal v roce 1985.
Volba nového arcibiskupa proběhla vzhledem ke koronavirové epide-
mii během videokonference. To, že je kandidátem na biskupa, bylo zná-
mo již loni v prosinci. Arcibiskupa podle dávné tradice volí kanovníci
katedrály se souhlasem anglické královny. Jejich volba tak je spíše jen
formálním potvrzením kandidáta. Anglikánská církev je v Anglii státní
církví, v jejímž čele stojí panovník. Tento systém volby trvá již od roku
1533. Arcibiskup Yorku je druhý nejvyšší církevní představitel The
Church of England po arcibiskupu z Canterbury.

www.christnet.eu

zujeme se, že budeme odpouštět.
Prosíme zároveň o pomoc v situa-
cích, ve kterých přichází na řadu
konfrontace naší svobody s nástra-
hami Zlého. Což jsou právě ona
pokušení, která přicházejí bez ohle-
du na nás a ve chvílích, kdy je nej-
méně očekáváme, nebo kdy s nimi
nepočítáme. Příčinou a zdrojem
toho bývá v převážné většině Zlo.
Naše svoboda, kterou jsme dostali
od Boha, se ve chvíli nástrah a útoku
zlého, stává jakoby křehkou a zra-
nitelnou. Je jisté, že protagonistou
pokušení, která na člověka doléhají,
není a nikdy nebude Bůh. Výklad,
že Bůh působí pokušení, že dopou-
ští to, či ono, by odporoval smyslu
evangelní zvěsti i samotnému textu
Otčenáše, byl by na hony vzdálen
Bohu, jakého nám zjevuje Boží Syn
Ježíš. 
Bůh je a bude náš milující Otec a my
Jeho dětmi a takový svým dětem
přece neklade žádné nástrahy.
Křesťané rozhodně nemají co do
činění s žárlivým, natož krutým
Bohem, který s člověkem soupeří,
anebo se baví tím, že ho vystavuje
zkouškám. Tuto roli vždycky měli
pohanští bůžkové. V Jakubově listu
čteme: „Když je někdo pokoušen, ať
neříká: to mě pokouší Bůh! Jako je
nemožné, aby byl Bůh pokoušen ke
zlému, tak ani on sám nikoho nepokou-
ší.“ (Jakub 1,13) A evangelista Lu-
káš pro nás zaznamenal Ježíšova
slova: „Otec není původcem zla a žád-

nému synovi, který jej prosí o rybu,
nedá hada.“ Takže, jestli se v našem
životě objevuje zlo, věřme, že Bůh
bojuje po našem boku a pomáhá
nám nad tím konkrétním zlem zví-
tězit. Bůh neustále bojuje za nás,
nikoliv proti nám. V životě Ježíše
existovaly a byly přítomny zkoušky
a pokušení. Proto nám je Ježíš (a to
i v situacích, kdy je zlo v převaze a
nám se zdá, že vyhrálo), rozhodně
nablízku. Bůh se pro nás ukazuje a
zjevuje v Ježíši Kristu především
proto, aby nám dokázal, že nás ne-
nechává samotné, opuštěné, že je a
bude s námi. On je tím, který nám
dává život, který je s námi v průbě-
hu života. Je s námi v radosti, je s
námi ve zkouškách, je s námi v zár-
mutku, je s námi v porážkách, je 
s námi když zhřešíme, je s námi
vždycky, protože je náš Otec, který
nemůže své děti opustit. Je s námi, i
když jsme pokoušeni dopustit se
špatnosti vůči druhým, když se
necháváme ovládat touhou po
moci nad vším a nade všemi. Ježíš
si prošel pokušením od satana,
když odešel do ústraní pouště. Jeho
veřejné působení začíná způsobem,
že k němu přichází satan, aby ho
svedl. Satan ho pokoušel, ale všech-
na jeho pokoušení Ježíš odmítá a
nakonec z nich vychází vítězně. 
Kdo by neslyšel názor, že ďábel ne-
existuje? U nás jsme z ďábla udělali
pohádkovou postavu a vnímáme jej
spíš humorně a jako bytost v pod-
statě neškodnou. I když v pohád-

kách vždycky dobro nakonec vítězí
nad zlem. Zlo je reálné, existuje, pů-
sobí a trpělivě čeká na své oběti.
Zkusme si někdy napsat na kus
papíru, jakým pokušením čelíme.
Mohou to být skrytá pokušení od
satana, a až tato pokušení zazname-
náme na papír, ihned je odevzdej-
me do Božích rukou a ten papír se
seznamem zničme. Mysleme při-
tom na to, že nás Bůh nenechává
samotné v žádné zkoušce a že,
když prožíváme rozličné zkoušky,
padáme a únavou z nich usínáme
nebo nemůžeme spát, Bůh nad
námi vždycky bdí. V těch nejhor-
ších chvílích našeho života, ve chví-
li největšího trápení a úzkosti, Bůh
bdí a bojuje spolu s námi. On každé
naše Getsemany proměňuje v jisto-
tu, že od něho nejsme a nebudeme
zapomenuti. Bůh v Kristu sestupu-
je do našich getsemanských zahrad,
aby nás hledal, nacházel a zachrá-
nil. On nás v našich propastech a
souženích nikdy neopustí. Všechna
údolí stínu smrti, jimiž si prošel i
Ježíš, již nejsou pustá, beznadějná,
ale proměněná zvítězilou přítom-
ností Božího Syna. 
Bože vzdaluj od nás časy zkoušek a
pokušení. Přijdou-li ukaž nám, že
nejsme sami. Ukaž nám, že Ježíš
Kristus na sebe vzal i tíhu tohoto
kříže. On nás povolává k tomu,
abychom jej nesli s ním a s důvěrou
se svěřili Otcově lásce a milosrden-
ství. Amen. 

Dušan Spiridion Ehmig, pastor

neuveď nás v pokušení
Dokončení ze str. 1

Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách,
milosrdný ve všech svých skutcích.

Žalm 145,17
Nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste
plně, se vší moudrosti a duchovním pochopením
poznali jeho vůli.

Koloským 1,9-10
Verš vylosovaný pro dnešní den je: „Hospodin je
spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve
všech svých skutcích.“ Věříme, že tomu tak je. Kdo
jiný by měl být spravedlivý, když ne on!
Kdo může člověku více rozumět a tím pádem ho i
spravedlivě posoudit? Od lidí se objektivity málo-
kdy dočkáme. Vždyť „do nás“ nevidí, nemohou
odhalit všechna zákoutí našich zápasů, všechny
důvody našeho rozhodování a jednání. - Ale Pán
Bůh vidí.
Pán Bůh to vidí, říkáme, když trpíme nějakou křiv-
dou. Pán Bůh to vidí, říkáme si, když na nás neza-
slouženě přicházejí bolesti, nemoci či útoky lidí.
Ale někdy prosíme: „Pane Bože, nehleď na mne
přísně, netrestej mě za mou nerozumnost! - Tato
druhá poloha je nám také blízká. Protože je nám
blízké to, že v jakési pomatenosti smyslů uděláme
něco, co nás pak mrzí. To pak také víme, že Pán Bůh
to vidí, ale přejeme si, aby vše viděl milosrdně. Aby
nás posuzoval s odpuštěním, s odpouštějící láskou.
Vždyť je to náš Bůh a my – i přes ty hlouposti – jeho
děti!
A to je ta biblická dvojice, o které dnes čteme. Spra-
vedlnost a milosrdenství. Jsme rádi, že to obojí stojí
vedle sebe, že se to týká i nás. 
Ale proč autoři Hesel k tomu vylosovanému slovu
ze Žalmu vybrali právě verš z epištoly Koloským:
„Nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste
plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením
poznali jeho vůli“? Souvisí nějak tato dvě citovaná
místa? Co je „jeho vůle“, co je Boží vůle ve světě a
v našem životě?
Se vší rozhodností říkáme, jistě to nejsou války, ge-

nocidy, pogromy! A určitě máme pravdu. I přes to,
že z Bible víme, že někdy i milosrdný Bůh trestá.
Ale jsme přesvědčeni, že je to tak, jak říká prorok:
„Mé myšlení je o pokoji“, praví Hospodin.
Když víme, co Boží vůle není, co jí tedy je? O co 
v modlitbách prosí apoštol Pavel pro Koloské? O co
by třeba prosil apoštol i pro nás? - Abychom poznali
s plným duchovním pochopením, čím se živit, 
v čem podnikat, do čeho investovat? To sotva…
Abychom pochopili, jak si dnes v čase všeobecného
zaracha udržet kondici, chránit zdraví? Pochybuju, i
když to je důležité… Anebo jak rozdělovat peníze
mezi chudé doma a ve světě? Možná, i když na to
není potřeba žádného velkého duchovního zápasu…
O co prosí apoštol pro Koloské? Co nám zbývá? -
Zbývá to hlavní: spravedlnost a milosrdenství. 
Plné duchovní pochopení potřebují věřící – i my –
dostat shůry právě v těch věcech skrytých. Aby
pochopili, že Bůh v jednání nejen se svým lidem,
ale i s celým světem je vždy spravedlivý – nedělá
omyly, nekřivdí. A k tomu že je vždy i milosrdný.
Je shovívavý, odpouští, „nemá zalíbení ve smrti
hříšníka“. Pro pochopení Boží vůle v těchto věcech
prosí apoštol za věřící v Kolosách. Aby to dobré a
radostné, co jim Bůh nabízí, přijímali pro sebe s co
největším duchovním prohloubením. A aby se
„jeho vůle“ děla při nich a skrze ně i dále. Po tom
touží, o to prosí. A píše: Tak „...ve všem ponesete
ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha
a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpěli-
vosti a vytrvalosti“.
Jistě se v životě nejednou zastavíme a hledáme
pomoc při důležitém rozhodování. Ale to nejdůle-
žitější je, poznat, co Bůh pro lidi učinil posláním
Ježíše Krista. Že se právě takto ukázala ta nejvyšší
spravedlnost a milost v tomto světě. Boží vůlí je,
aby to všichni poznali plně. V časech dobrých i
zlých. A tak nesli ovoce dobrých skutků, které jsou
vždy pro druhé.

Marian Šusták

hospodin je spravedlivý

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.



3ET-KJ

„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
Amos nám nastavuje zrcadlo. To
Bůh nám nastavuje skrze proroka
zrcadlo, abychom nežili v iluzi, ale
využili času, dokud nám ho ještě
dopřává. Celým Písmem zní Boží
volání: Obraťte se ke mně, lide
můj, celým svým srdcem a žijte
tak, jak se sluší a patří na děti Boží!
Dal jsem vám svůj Zákon potvrze-
ný v prolité krvi mého Syna. Žijte
podle něho. Je to zákon lásky.
Ukazujte při všem svém jednání,
pracovních postupech, ve vlaku, 
v autobuse, v obchodě, v kancelá-
ři, v dílně, ve své firmě, prostě
všude, kde z mé vůle stojíte, že jste
vpravdě moje děti, že se nerozchá-
zí váš život s vaší vírou a vaším
vyznáváním ústy, že mne svého
Boha vpravdě vyznáváte svými
životními postoji, že se pokoušíte
ve své rodině, ve svém sboru i
všude jinde, ukazovat na můj
zákon lásky, na ty Boží normy, na
to, co by mělo platit už dnes
navzdory všemu pokušení i pro-
středí světa, ve kterém žijete. Vím,
že svět volá hlasem sobectví a
nelásky, abys překročil svého bra-
tra, aby sis ho zotročil a podmanil,
abys ho připravil o tělesnou i
duchovní svobodu. Svět kolem
tebe volá, abys podplácel a snažil
se pohltit druhého svou ctižádo-
stivostí. Ale já tvůj Bůh a Pán tě
volám k lásce. Volám tě k pocti-
vosti, k pomoci a službě bližnímu,
k milosrdenství a k životu z víry.
To ve vší tichosti pronášej svým
životem a já budu s tebou! Vím, že
svět kolem tebe volá ve své pýše a
namyšlenosti po mstivosti, násilí,
po násilném odebrání plodu bez
důvodu, po volnosti mezilidských
i mimomanželských vtazích, po

smyslnosti a neupřímnosti. Ale já,
tvůj Bůh a Pán tě volám k cestě,
která vede k odpuštění, k moud-
rosti a novotě života. Volám tě 
k cestě skryté v mé náruči. A uka-
zatelem cesty je pro tebe můj
Zákon lásky, v mém Synu předlo-
žený, a jeho krví zpečetěný. Ne-
nech se strhnout ničím. Jdi za hla-
sem mého volání, cestou mého
Syna. Otevři svoje srdce pro moje
dílo a pro moji práci v tomto světě.
Máš šanci v milosti a v Kristově
odpuštění neprohrát svůj život. 
Tak nás volá náš Bůh a Pán a Král
našeho života! Máme šanci zvítě-
zit nad všemi lákadly tohoto světa
s pomocí Božího Beránka, který
každému nabízí svůj doprovod.
On chce jít s námi. Je jen na nás, do
jaké míry ho vpustíme do svých
srdcí a života. Vtahujme Pána do
každého kroku svého myšlení a
jednání. On nás miluje a touží po
tom, aby mohl ztvárňovat a for-
movat naše životy. A ukazuje nám
cestu. Volá nás, abychom mu plně
důvěřovali. A až s ním dojdeme
před trůn milosti, pak „ten den“ o
kterém prorok Ámos hovoří, a
které i celé Písmo připomíná, bude
i pro nás dnem veliké radosti a
slávy. 
„Dotazujte se Hospodina a budete
žít!“ (Ámos 5,6a)
Když hovoří Hospodin, pak je je-
ho slovo vždycky mocné a vážné.
V proroctví Ámose proroka ve 3.
kapitole připomíná svou velkou
přízeň, lásku a milost, kterou své-
mu lidu učinil. „Pouze k vám jsem
se znal ze všech čeledí země.“ (3,2)
Připomíná i vyvedení Božího lidu
z Egypta! Jde tady o připomínku
jedinečnosti Božího vyvolení. Bůh
připomíná Izraeli, že si ničím toto
vyvolení nezasloužil! Vždyť byli
otroky v zemi Egyptské, chatrný-
mi lidmi bez zvláštních předpo-
kladů. A přesto se jich Bůh ujal.
Vybral si slabé. Tak si Bůh vždyc-
ky vybírá! Vzpomeňme na proro-
ky, Ježíšovy učedníky a mnohé
další. Hospodin se ujímá mnohých

slabých a bezvýznamných a vytr-
hává je z poroby a ze smrti. Tady
ústy proroka připomíná, že přes
vzácnou Boží lásku a milost, se
však my lidé přesto ustavičně po-
koušíme vytrhnout z Boží ruky!
Bůh svému lidu i nám říká: Zvaž-
te, o co se připravujete. Já, Hospo-
din, na to hledím, ale přesto neru-
ším svou smlouvu. Moje láska a
přízeň však nevylučuje potrestání.
Vždycky budu přísnější na svůj
lid, než na ty ostatní. Německý
protestantský teolog Walter Lüthi
k tomu oddílku dodává, že „nikdy
nebyl žádný národ tak trestán jako
právě Izrael. To však všechno pro-
to, že na něm spočívá tajemství
Božího vyvolení. Naplňuje se na
něm něco ze slov Ježíšových: Já,
které miluji, kárám a trestám! (Zje-
vení svatého Jana 3,19)“. Tak Hos-
podin skrze Ámosova ústa volá
svůj lid k pokání a varuje ho. Při-
pomíná mu, že se odchýlil z cesty,
kterou mu ukázal. 
Dva mohou jít spolu stejnou ces-
tou jen potud, pokud jdou stejným
směrem, pokud jsou zajedno,
když stojí na stejném stanovisku.
Jenže Izrael se od Boží cesty od-
chyluje. Proto je Hospodin připra-
ven ho za to potrestat. Ale dříve,
nežli to učiní, varuje. Krásný
zevnějšek izraelského lidu i jeho
duchovní stav prosvěcuje svým
pohledem a prohlédá až k jádru! A
pak se často ukazuje, že z bezsta-
rostnosti, ze sebejistoty, z pohodlí
a z uspokojení zůstávají jen trosky.
Hospodin vydá ke zničení dokon-
ce i stánek úmluvy, protože je po-
skvrněn modlářstvím. Odejme
ochranu od svého lidu, protože
nádhera postavená na sobectví,
nelásce, křivdě a násilí se Bohu
protiví. Boží lid má být na této
zemi svědkem Boží lásky! Má být
svědkem také Boží pravdy, Božího
milosrdenství a Boží vlády. Jenže
on často tímto svědkem Božím na
zemi není! 

pokračování příště
Pavel Rybín

prorocké vzhlížení k hospodinu 4
Bývalý americký velvyslanec Jack Matlock nedávno v Praze prohlásil, že
dějiny se neopakují, ale rýmují. Vůbec tím nepotěšil ty, kteří si přejí mít
svět jednou provždy neměnný. Řekl to pan Matlock dobře, protože to řekl
v zemi Husově, který i svatá Písma četl jako živá slova, otevřená budouc-
nosti. Dovolím si na to konto říci několik poznámek. Některé snad se dají
odvodit od Jana Husa, jiné se snad budou s jeho odkazem rýmovat.
FIlM
Začnu filmem. Jednou z nejsledovanějších událostí, týkajících oslav 600.
výročí upálení mistra Jana, byla premiéra Svobodova filmu o Janu Husovi,
natočeného na základě scénáře Evy Kantůrkové. Zmíním v této souvislos-
ti jednu dobrou věc, kterou lze nepřímo připsat na konto Husova odkazu.
Víc než čtvrt století po změně režimu se naše společnost neustále lustruje,
kádruje a prověřuje, takže není divu, že trpí takzvanou „blbou náladou“.
Po tomto temném čtvrt století se najednou stal malý zázrak. Svoboda a
Kantůrková, lidé s poměrně rozdílnou minulostí, se sešli při společném
díle – a při zahájení natáčení se objali. Nejsem velkým obdivovatelem ani
jednoho z těchto dvou umělců, ale přiznám se, že při vzpomínce na tento
okamžik jsem dojat i nyní. Škoda však, že se nemluví o jiném filmu. Ten
film se jmenuje Ecce Constantia a podle předlohy Pavla Kohouta jej nato-
čili v roce 1992 Luboš a Jitka Pistoriovi. Čím je ten film tak významný? Je
o Husovi, avšak Hus v něm nevystupuje! Cítíte ten závan geniality, přáte-
lé? Pavel Kohout se vyhnul zpředmětnění pravdy, vyhnul se tomu, aby
přeexponoval hlavní postavu a tak ji změnil v ideologii, mýtus či karika-
turu! Kohout svůj příběh vystavěl z místa, kterému všichni dobře rozumí-
me. Nikoliv jako fiktivní svědectví člověka, který Husa znal, ale jako
pohled člověka, který o Husovi slyšel.
TEOlOg
A tak se konečně dostáváme do nám přirozeně pochopitelné pozice. Zají-
má nás Hus jako teolog? Nu, odborníky jistě. Třeba spor o transsubstanci-
aci, zdali hostie zůstává oplatkou, nebo jestli zuby věřícího koušou Kris-
tovo tělo. Zajímavé starosti měl středověký člověk. To bude ale asi tak
všechno. Zajímavější než teologické teorie je Husova teologická praxe. On
sám tvrdil, že víra je stvrzována skutky. A najednou jsme u problému, zda
nehodní kněží platně slouží, a nejenom to, zda dokonce nemají být zbave-
ni majetku – a to už je jiná káva! Jak bylo řečeno, dějiny se neopakují, ději-
ny se rýmují. Člověka hned napadne lecjaký nehodný politik s podivně
získaným majetkem. Ta Husova úvaha vůbec není špatná, protože je obec-
ně platná a stále aktuální. Ty stovky let tu tak nějak nejsou znát. S kritikou
svatokupčení, dnes bychom řekli trafik pro prominenty, to Hus také trefil
dobře. Tak dobře, že se to rýmuje i dnes! A otázka, zda má církev vlastnit
majetky, anebo zda je má mít pouze v užívání, to už je jak aktualitka z den-
ních zpráv. Přátelé, tady se už Hus pouští na tenký led, kdy hledá svou
třetí cestu! Je paličatý a jak mu autority vyčítají, zatvrzele bazíruje na svém
rozumu a svědomí. Nechce ani církev chamtivou, ani církev beznadějně
chudou. Chce církev duchovní, důstojně majetek spravující a využívající,
aniž by jiné o majetky připravovala. 
POlITIKA
A to už jsme s Husem zabředli do politiky. On byl opravdu hlava tvrdá,
ale otevřená. Myslel si snad, že jde stále jen o teologii? Nebo si dal podob-
nou otázku, jako nedávno jeden soudce v oblasti trestního práva – zdali se
má teologie zastavit před branami politiky? Nebo byl ve své zatvrzelosti
příliš naivní? Myslím, že nebyl naivní. Domnívám se, že dobře věděl, že
čím větší špatnost, tím větší sílu má pravdivá kritika. A tím větší jsou dů-
sledky.Ta kritika byla navíc fundovaná, protože Husa nebylo na čem
nachytat. To je zřejmé z celého kostnického procesu. Na co ho nakonec
koncil dostal? Bylo by to k zasmání, kdyby nešlo o tragédii. Hus se odvo-
lal ke Kristu coby zakládající instanci celé církve. Ta ale svá procesní pra-
vidla upravila tak, že něco takového znemožnila. Současným jazykem by-
chom mohli říci, že se firma „udělala pro sebe“ a zakladatel utřel. Tak se
Hus dostal do slepé uličky. Jaké bylo tehdy mocenské rozložení? Papežská
instance, koncil, světští vládcové. Silokřivky různě skrytě promotané. Do
toho se dostal Hus, tak nějak mimoběžně, protože zjevně neprojevoval
chuť účastnit se mocenského boje. Hus se tehdy nepřiklonil ani k jedné
straně, ale snažil se najít balanc při hledání té třetí cesty. Odvolal se k za-
kládajícím hodnotám křesťanského společenství. Tím se stal Hus jako roz-
vraceč starých nepořádků v reálné politice prakticky nevyužitelný. Jinými
slovy, jak zaznělo u nás ne tak moc dávno v souvislosti s justiční mafií,
Hus neprojevil dostatek pochopení pro stabilitu vlády.
Hus tedy odmítl všechny „reálně-politické“ cesty, které se vzdálily od
toho, k čemu se hlásily. Husova drzost, smělost a heretičnost spočívala 
v trvání na pravdě, tedy pravdivém vztahu k těm zakládajícím hodnotám,
což u něj, jako filosofického realisty, nemohlo znamenat nic jiného, než
soulad mezi deklarovanými principy a životem. Dalo by se mluvit, kdyby
to zase už nebylo tak zprofanované, o životu v pravdě. S čím se to rýmu-
je? Evropská unie si chtěla dát do ústavy odkaz na to, že je založena na
křesťanských, respektive židovsko-křesťanských základech. Ale co kdyby
se místo planého chození kolem šlo přímo k meritu věci? Co kdyby evrop-
ská ústava neměla 400 stran, ale jen deset řádků Desatera? Nebylo by toto
navázání na mistra Jana užitečným příspěvkem malého státu velkému
společenství?
EKONOMICKý ASPEKT
Velmi málo komentovaným Husovým postojem je odmítání úroků. Pěkná
je jeho argumentace. Úrok je zisk, který stoupá v čase. Avšak Bůh je pánem
času – a tak si lichvář ten čas nemůže přivlastnit, aby mu vydělával pení-
ze. S čím to rezonuje? S tím, že stále větší počet lidí si uvědomuje, že sou-
časná stále horší finanční krize je způsobena právě oním šíleným systé-
mem úroků a dalších bankovních derivátů. A že kdyby třeba škrtli Řecku
ty hrůzné úroky, zjistili by patrně, že Řecko už reálně vrátilo to, co si reál-
ně půjčilo. Ale to by znamenalo konec tohoto ďábelského aranžmá, které

Což někdo padne, aniž zase povstane? Což se někdo
nenávratně odvrátí?

Jeremjáš 8,4
Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. 

Jan 6,37
Nic není definitivní. Jak V+W zpívali: „Protože ani ten
pes není definitivní, neví se, zdali se ze psa vlk nemů-
že stát.“
Ze psa vlk? Proč ne? To je velmi snadné. „Ten je hodný,
on nekouše“, slyší každá doručovatelka. A najednou
šup, hodný pejsek se promění v zabijáka a paní z pošty
jde na šití… Někdy takto rychle spadneme z jedné oso-
by do druhé i my, lidé. Přímo bleskem se roztomilé
stvoření zvrtne do podoby hádavé štěkny a veselý
kumpán do tyrana rodiny... Dělají to naše nezkrocené
pudy? Je za tím dlouhé chapadlo sluneční korony?
(Nebo že by koronavirus?) - Kdo ví, co všechno s námi
šije! Někdy se zdá, že všichni čerti. Ale na posedlost
démony už nevěříme, tak na to nemysleme ani teď.
Faktem ovšem je, že z času načas podléháme divným
vlivům a silám a ženeme se do záhuby. - Podobně jako
ten marnotratný syn. A podobně jako on i my se může-
me ocitnout až na konci toho Božího světa, až tam, kde
už je jen černočerná tma.   
Je možný návrat z takové dálky? Může se člověk ještě
vzpamatovat? - Tak se ptáme my. Ale úplně jinak se
ptá prorok Jeremiáš. On se diví, že by se zbloudilec
nechtěl vrátit. „Což někdo padne, aniž povstane? Což
se někdo odvrátí nenávratně?“… Jakoby chtěl říci:
„Copak by to bylo normální, aby někdo po pádu zůstal
ležet? Copak se může udát, že by někdo sešel z cesty

navždy?“ Cítíme, že prorokovy otázky jsou z kategorie
„básnických“. Ptá se, ale odpověď je tak jasná, že ji
netřeba  vyslovovat. 
Nic není definitivní. Ani pád do hluboké jámy, ani
odpadnutí od Boha! Vždyť kam může člověk od Boha
odletět? „Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu
před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si
ustelu v podsvětí, také tam budeš.“ (Žalm 139) Kam se
ztratit, kam zmizet? Všude, Bože, jsi. „I kdybych vzlétl
na křídlech jitřní záře, tvá pravice mě uchopí.“
Prostě nejde to, nelze zapomenout na toho, kdo nás
stvořil, nejde dlouho odmítat pulz Boží blízkosti! Proto
by se divil žalmista, kdyby se někomu povedlo odpad-
nout natrvalo… Ale někdy se člověk o to snaží. Dlouho
snaží. Ani to však není Bohu na překážku. On dokáže
čekat. Je „dlouhoshovívající“.  A tuto řekněme nadlid-
skou trpělivost svěřil Hospodin i Ježíši Kristu. A tak
jako otec vyhlížel návrat marnotratného syna, tak je 
i Ježíš Kristus už teď „přivrácen“ k přivítání těch, kdo
se probírají z mrákot, kdo vstávají. - A aby nedošlo 
k mýlce, Ježíš to říká jasně a nahlas: „Kdo ke mně při-
jde, toho nevyženu ven.“
To je slovo jasné a pevné. Říká to ten, jehož slova jsou
„pravda a život“. To má slyšet každý, kdo už dále
nevydrží utíkat od Boha a touží se vrátit. - Ježíš neod-
mítne. To je platné jednou provždy. 
Opravdu? - No platné to je, ale ne navždy. Jen do té
doby, kdy se navrátí Ježíš sám – při jeho druhém pří-
chodu. 
Holt, nic není definitivní. 

Marian Šusták

nic není definitivní?

husova “třetí cesta”
aneb Spravedliví jsou občas nesnesitelní
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Dostal jsem nedávno v našem
sboru za úkol, obstarat čtyři biblic-
ké hodiny. Říkal jsem si: to by chtě-
lo nějaký krátký, čtyřbodový seriá-
lek. A tak jsem se opovážil přirov-
nat život křesťana k jízdě v automo-
bilu. Všichni víme, že auto musí mít
alespoň čtyři kola, aby nás bezpeč-
ně dovezlo k cíli. Jsou i trojkolá
vozidla – kdysi proslulý Velorex –
ale ten se v prudké zatáčce snadno
zvrhl. Našemu synovi se to stalo 
a slyšel jsem, že podobný karambol
s touhle trojkolkou měli i jiní řidiči.
Trvejme tedy na pořádných čtyřech
kolech. Jenomže i ta nás mohou ně-
kdy zradit, když třeba píchneme
pneumatiku nebo se stane jiný
malér. Jednou jsem si dal vyměnit
na autě zimní kola za letní. Vyjel
jsem ze servisu na živou náchod-
skou ulici, když se pode mnou auto
podivně roztřáslo a vydávalo stra-
šidelné zvuky. Opatrně jsem obrátil
a pomaličku se vracel do servisu.
Ukázalo se, že automechanik zapo-
mněl dotáhnout šroubové matky
na všech čtyřech kolech. Co tedy
nemůžeme v duchovním životě po-
strádat, co je nezbytné, abychom
bezpečně projeli životem až k cíli?
A také, v jakém pořádku máme ta
pomyslná „kola“?
Apoštol Pavel jmenoval tři základní
boží dary, které nám nesmějí chy-
bět: „Tak zůstává víra, naděje, láska...“
(1 K 13,13). Jistě bychom v jeho
epištolách i jinde v NZ našli další
„kola“ pro naše duchovní „auto-
mobily“. Ale chci s vámi postupně
mluvit o těchto třech, a pak přidat
ještě čtvrté „kolo“ které je také veli-
ce potřebné pro křesťanský auťák
každého z nás. Svůj typ na čtvrtou
nezbytnost vám zatím neprozra-
dím, budou mě zajímat názory
posluchačů na to, co by nám na
Kristově cestě nemělo chybět. 

VíRA
Každý člověk něčemu nebo něko-
mu věří, i když tvrdí, že ne, že musí
mít všecko dokázané. Jak můžeme
najisto vědět, že se z práce nebo jiné
cesty vrátíme živi a zdrávi? Lékař
nám řekne svůj názor na zdroj na-
šich potíží. Věříme mu, i když je to
zatím jen jeho odhad. Dobré man-
želství se neobejde bez vzájemné
důvěry - to je také forma víry... A
můžeme pokračovat ve výčtu dal-
ších oblastí života, které se bez víry
a důvěry neobejdeme. Víra křesťa-
na nevychází především z vlastní
zkušenosti, ale spoléhá na svědec-
tví obsažená v Bibli a prožitá lidmi
Bible i současných věřících. Je to
vlastně Boží svědectví, oslovení, a
tedy podivuhodný Boží dar. Přitom
je naše víra jenom částí toho, co se o
Bohu a věčnosti dozvíme z Kris-
tovy milosti jednou: Nyní poznávám
částečně, ale potom poznám plně, jako
Bůh zná mne (1 K 13,12). Také nám 
k víře pomáhají upřímně věřící lidé
… rodiče, přítel, druh v manželství.
Kde je v Novém zákoně stručná a
výstižná definice, co to je víra?
„Víra jest nadějných věcí podstata a
důvod neviditelných.“ (Žd 11,1 Kral).
„Věřit Bohu znamená spolehnout se na
to, v co doufáme, a pevně počítat s tím,
co nevidíme.“ (Totéž v Ekumenic-
kém překladu).
„Víra je zárukou (jistotou, podstatou,
realitou) věcí, v něž doufáme, věcí,
jejichž důkaz nelze vidět.“ (doslova
podle  řeckého NZ).
Izraelité věřili tomu, co jim bylo o
Hospodinu řečeno praotci, proroky

a hlavně Mojžíšovým zákonem.
Spoléhali na Boží pomoc v nebez-
pečí, zvláště když byli ohrožováni
pohanskými nepřáteli nebo přírod-
ní katastrofou, hlavně suchem.
Připomínali si události z dějin Izrae-
le – přechod Rudého moře, zázrač-
ný pokrm z nebe, manu, a vodu ze
skály. Přejití Jordánu suchou no-
hou, dobytí Svaté země. Později
byla jejich víra silně vázána na
chrám v Jeruzalémě, kam přinášeli
oběti.
Ale i ve Starém zákoně najdeme
mnoho upřímné osobní víry, zkuše-
ností a vyznávání této víry – Abra-
ham, Jákob, Josef, David, žalmisté…
Proroci dostávali od Boha vlastní
zjevení i podivuhodnou moc: Eliáš,
Elizeus, Izajáš, Daniel atd.
Novozákonní evangelium nás vy-
zývá, abychom věřili Bohu přede-
vším pro Krista, jeho učení, smrt na
kříži i jeho zmrtvýchvstání. První
Ježíšovo kázání mělo téma: „Naplnil
se čas a přiblížilo se království Boží.
Čiňte pokání a věřte evangeliu” 
(Mk 1,15). Všimněme si, že v Boží
blízkosti vidíme jasně svoje hříchy a
vede nás to k pokání. Víra v Ježí-
šovu zvěst pak nabízí víru v Boží
odpuštění. „Když jsme tedy osprave-
dlněni z víry, máme pokoj s Bohem
skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť
skrze něho jsme vírou získali přístup 
k této milosti.“ (Ř 5, 1).
Máme úctu ke Starému zákonu, je
vlastně historickým základem naší
víry. Většinou podrobného Zákona
už se však necítíme vázáni. Kdyby
nepřišel a nebyl obětován Pán Ježíš
Kristus, byli bychom zřejmě poha-
ny, jako naši předkové, nebo agnos-
tiky, rozumáři, jako mnoho lidí
dnes.
Zápasíme o víru, která nás vede do
věčnosti, a ta k nám přichází jen
skrze Krista. On častokrát říkal těm,
kteří ho prosili za uzdravení a
odpuštění hříchů „Tvá víra tě zachrá-
nila. Jdi v pokoji“.
Často se modlíme podobně jako
otec, který přivedl k Ježíšovi syna
postiženého od dětství těžkou
padoucnicí: „Věřím, pomoz mé nedo-
věře!“ (Mk 9, 24). Slovo nedověra
není ve slovníku moderní češtiny.
Zato je tam slovo nedůvěra. Ty dva
pojmy se nám zdají totožné, ale
nejsou. Tvůrci Ekumenického pře-
kladu se přidrželi slova nedověra 
z Kralické Bible. Ježíšovi tady nešlo
jen o to, aby ho zoufalý otec poctil
svou důvěrou, ale aby uvěřil v Ježí-
šovu, a tedy v Boží moc. Tedy, aby
přijal Ježíše jako Spasitele. Je mys-
lím dost lidí, kteří mají k Pánu Ježíši
úctu jako k muži skvělého charakte-
ru, sociálního cítění, mravní čistoty
atd. Jejich důvěra je sympatická, ale
nestačí. Nestačí to stejně jako věřit,
že věčnost existuje a že jí můžeme
dosáhnout plněním Zákona, šle-
chetnými činy, sebezapíráním.
Je třeba uvěřit v Ježíšovo Božství, 

v nadpřirozenou moc jeho lásky 
k nám, projevenou jeho obětí na
kříži i jeho zmrtvýchvstáním. Uvě-
řit tomu, že tato oběť skutečně likvi-
duje naše hříchy, které jsme mu s
opravdovou lítostí vyznali a vyzná-
váme. Taková víra se mnohým
lidem zdá naivní, dětinská. Dokon-
ce jsem slyšel od muže, který ještě 
v mládí srdečně věřil ve spasení
Kristovou obětí, že to dnes vidí jako
„vymývání mozků“. Tím víra roz-
hodně není a nesmí být. Je to však
jediná cesta do Boží věčnosti. Je to
ta „těsná branka a úzká cesta, která
vede k životu“, jak to vyjádřil sám
Pán Ježíš (Mt 7,13-14).
Apoštol Pavel se k tématu víry
vrací v každé epištole. Například:
„Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přija-
li jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na
něm postavte základy, pevně se držte
VÍRY, jak jste v ní byli vyučeni, znovu
a znovu vzdávejte díky. Dejte pozor, aby
vás někdo nesvedl prázdným a klamným
filosofováním…“ (Ko 2, 6-8).
O víru museli zápolit Izraelci a
později křesťané v násilnických a
prosperujících říších, které jim často
vládly. Musíme o ni zápasit i dnes;
není to problém až moderní doby
ovládané vědou, technikou a názo-
ry, že „každý má svou pravdu“.

Pavel Javornický

„Čtyři kola křesťanova automobilu“

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.

Č. 5

inzerce

systémem úroků v inflačním prostředí vysává peníze z kapes mnohých a
stěhuje je do kapes nemnohých. A jaký byl další Husův hřích? Kritika od-
pustků, tedy vlastně financování církve? To ale souzní s odjakživa pode-
zřelým financováním politických stran! Je to sice úvaha zdánlivě přízem-
ní, v souvislosti s tak duchovně podávanou osobou téměř urážlivě mate-
rialistická, nicméně – jak říkal jeden zkušený příslušník CIA, sledujte sto-
pu peněz, vše ostatní je ideologie! 
SPOlEČENSKý DOPAD
Husovi protivníci si zřejmě byli dobře vědomi, že velmi sílilo vůči církvi
kritické zázemí. Písma svatá byla přeložena do češtiny, a jejich atraktiv-
nost byla taková, že se zřetelně zvyšovala gramotnost lidu. Z hlediska udr-
žení stávajících mocenských nepořádků to bylo velmi na pováženou. Ne-
bylo divu, že se mnozí Husa lekli, a papež vyhlásil interdikt. To zname-
nalo, že na něj a na všechny, kteří se s ním stýkali, dopadly tvrdé sankce.
A již v roce 1410 tehdejší světový četník začal uvažovat o křížové výpravě
proti centru těch zatvrzelých českých heretiků. A zase netřeba hledat, 
s čím se to převelice rýmuje. I v dnešní době se zvyšuje gramotnost, zejmé-
na ta ekonomická. Demokratické státy bohatého severozápadu by se měly
také chovat podle svých zakládajících hodnot. Snaží se však vykrást moz-
ky z chudého druhého a třetího světa. Tyto mozky se ale v průběhu stu-
dia dozvídají o fungování světové ekonomiky, o roli dolaru, kam putují
zisky a komu rostou dluhy, a kam se svážejí odpadky, mnohdy životu ne-
bezpečné. V těch ožebračovaných státech pak sílí kritika a mnohdy na-
bývá násilných forem. Proto světový četník některé z nich už ztrestal, na
další se křížové výpravy chystají – za našeho tichého přihlížení nebo
dokonce spolupráce. Než nám dojde, že právě odtamtud se zdvihají ony
hrozivé migrační vlny.
KAMIKADZE PRAVDy?
Hus nebyl „kamikadze pravdy“, spravedlivý, po němž by sedm let tráva
nerostla. Nepochybně si byl vědom staré talmudické moudrosti, že kde je
snaha nastolit úplnou pravdu, trpí mír, a kde je snaha nastolit úplný mír,
trpí pravda. Proto nepřekvapí, že Hus obhajoval „kaceřované“ knihy, pro-
tože mají schopnost rozněcovat duchovnost, inspirovat k hledání a vyjas-
ňování pravdy. Mají velkou cenu, říkal Hus, protože díky nim se může
čtenář vyvarovat mnohých omylů a chyb. Argumentoval vývojem učení
církve, která opustila leccos z toho, co dříve učila. Z tohoto pohledu je jeho
zaujetí pravdou vášnivé, ale poučené. Hlásal hledat pravdu, nalezenou
pak neskrývat, ale slyšet, učit se jí porozumět, milovat ji, pravit pravdu 
(v realismu = žít pravdu, být pravdivý), držet pravdu a neměnit ji, bránit
ji až do smrti. 
ZáVěR
Domnívám se, že existenciální zaujatost pravdou nedovolila Husovi při-
klonit se k nějaké z tehdejších mocenských (dnes bychom řekli reálně poli-
tických) variant, a z nezbytnosti jej vedla k hledání vlastní, třetí cesty. A to
přesto, že v úsilí o nápravu stavu věcí byl Husovi nejblíže koncil. Ten byl
ale limitován svým pohledem na svět, který ovšem Hus cíleně prolamo-
val. A jak je snad v dějinách pravidlem, nejprudší nenávist není mezi těmi
totálně si odporujícími, ale mezi potenciálními spojenci. Střet Husa s kon-
cilem souzní s příkladem z naší současnosti. Stojí proti sobě dvě velmoci,
a styl jejich konání je velmi podoben charakteru jejich národních sportů.
Jedna z nich je velmocí šachovou, druhá baseballovou. Jedni jsou přemýš-
liví, ale mají šanci vyhrát pouze pokud si udrží ty druhé od těla na vzdá-
lenost větší, než je délka baseballové pálky. Ti druzí jsou zase velmi agil-
ní. Něco podobného se stalo Husovi, vášnivému šachistovi. Jeho soupeř
totiž nejprve změnil pravidla hry, pak Husa pro jistotu zavřel, poté roz-
metal šachovnici a na závěr ho spoutaného upálil.
Někdo bude oponovat, že koncil dal Husovi dostatečně času i možností
uniknout fatálnímu osudu. Jenomže to by musel Hus připustit, že se šachy
hrají baseballovými pálkami. Mohl by si povídat, co by chtěl, ale musel by
uznat svrchovanost koncilu tím, že by odvolal to, co nikdy neřekl. Člověk
by mohl říci, že je to situace jako z Haškovy povídky, kdyby nešlo o život.
Zde je zřejmý střet nominalismu, pojímajícího slova jako „flatus vocis“,
proud vzduchu, a realismu, který cítí – stejně jako moudrá židovská kniha
Zohar – že „slova nepadají do prázdna“. To je velmi důležité pamatovat.
Přiznám se, že nemám moc rád výročí. Jsou jako protržená hráz mnohé-
mu mluvení, a většinou planému, plytkému a povrchnímu. Ozřejmí se
nám to v těchto dnech, kdy mnozí budou u výročí Husova upálení mlátit
prázdnou slámu. Vzpomeneme si na slova Karla Čapka: „Snadno hlásá-
me: jsme národ Husův. Ale jsi ty, člověče, ty sám a osobně, člověk Husův?
Víš o něm vůbec něco a zavazuje tě jeho věrnost poznané pravdě?“
Nedovolme proto, aby nám Husa někdo z těch politiků Husa stoprocent-
ně vyložil a vysvětlil a tak umrtvil a následně ještě odcizil. Usilujme o Hu-
sa nedovysvětleného, chvílemi zvláštního až podivného, z lidského pohle-
du možná i chvílemi těžko snesitelného, rozhodně však obtížně následo-
vatelného. Nedovolme, aby nám Husa sebrala komerce a propaganda – to
jej radši sami zpochybněme, aby nám zůstal inspirující, oslovující, zne-
klidňující až provokující. Protože právě v tomto napětí je nám Hus zřejmě
nejprospěšnější. Jeho popel je stále horký, a kdo by s ním chtěl manipulo-
vat, spálí se. Cena člověka je dána jeho bližními, sláva Hospodinova jeho
věrnými. Setkání s duchovním, bez ohledu na náboženství a dobu, může
skončit v zásadě dvojím způsobem. Buďto člověku vysvětlí, že je zatvrze-
ný heretik a beznadějný hříšník, a ještě mu prodá odpustky i na přestup-
ný rok, anebo to dopadne podobně, jak se praví v krásném starém židov-
ském příběhu o Šimeonovi ben Šetach. Ten jednou šel na trh a koupil od
Araba osla. Když šel domů, všiml si, že osel má kolem krku provázek a na
provázku pouzdro a v něm drahý kámen. Vrátil se na trh a dal jej zpátky
Arabovi s tím, že koupil osla, ne drahokam. Arab na to pravil: Požehnán
budiž Bůh Šimeona ben Šetach. Požehnán budiž Bůh mistra Jana Husa.

Jan Schneider (z přednášky v Lysé nad Labem, 2015)

husova “třetí cesta”
aneb Spravedliví jsou občas nesnesitelní

EVANgElICKý TýDENíK - KOSTNICKé JISKRy
Vydává Kostnická jednota 
Redakce a administrace: Soukenická 15,
110 00 Praha 1, tel.: + 420 770 624 052,
e-mail: ET.KJ@worldonline.cz
www.evangelickytydenik.cz
Celoroční předplatné 592 Kč, jednotli-
vé číslo 13 +3 Kč. Č.ú.: 2101709261/2010
Redaktorka: Helena Bastlová
Uveřejněné příspěvky nemusí vždy
vyjadřovat stanoviska vydavatelů.
Nevyžádané materiály redakce nevra-
cí, ani neuschovává. 
Tiskne: Grafotechna plus, s. r. o. 
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13
Distribuci provádí: 
* Pro jednotlivce: Česká pošta, s.p.
bezplatná infolinka 800 300 302
adresa pro písemný styk:
Česká pošta oddělení periodického tisku
Olšanská 9, 130 00 Praha 3
e-mail: postabo.prstc@cpost.cz
*Hromadné zásilky: ADLEX s.r.o.
Xaveriova 1888/45, 150 00 Praha 5
tel.: 251566451; 603716570
Fax: 251566451, e-mail: adlex@adlex.cz
Registrační číslo MK ČR: E 365
ISSN 0139-505X

Dokončení ze str. 3


