
Bůh miluje život
A rád odpouští
ezechiel 18,27

„Když se však svévolník odvrátí od své
zvůle, jíž se dopouštěl, a jedná podle
práva a spravedlnosti, zachová svou
duši při životě.“ (Ez 18,27)
Ve svém životě se každý den mno-
hokrát rozhodujeme. Kterého zvo-
lím mobilního operátora, jaký font
na psaní, jakou přílohu k obědu, co
si obléct, kterým spojem cestovat,
jaký vybrat sýr v obchodě…? A

kolik nabídek k nám denně doputu-
je? Celý den se rozhodujeme! Do-
konce se hovoří o tom, že dnešní
člověk je paralyzován velkým
množstvím možností volby. Jak
snadno se stane, že v nepřeberném
množství každodenního rozhodo-
vání nám z naší pozornosti vypad-
nou závažná etická rozhodování.
Může se stát, že opomineme vybojo-
vat zásadní volbu stylu a smyslu
svého života. Je náš morální život 
v souladu s Božím slovem? Rozho-
dujeme se pro život nebo pro smrt? 
Izrael se pro svou modloslužbu a
bezbožnost ocitl v exilu. V těžké
situaci zajetí mnohá rozhodování
ztratila důležitost a na povrch se
dralo to zásadní. Náš text je příkla-
dem Boží ochoty diskutovat s lidmi.
A dokonce i s těmi, kteří obviňují
Boha, že nespravedlivě soudí. Hos-
podin znovu trpělivě odpovídá a
vyjevuje svou touhu, aby se zajatí
lidé dobrovolně rozhodli pro život a
ne pro smrt. Je třeba se odvrátit od
své zvůle a začít jednat podle práva.
V kontextu našeho verše dominují
slova „obraťte se“ a „odvraťte se“ od
svých nevěrností (Ez 18,30). Bůh
sám vyzývá ke změně myšlení a 
k zásadnímu obratu. V tuto chvíli

nesmí pod drobnými věcmi být
zasuto to životně důležité. Jakým
způsobem budou zotročení Izraelci
žít? Jakou morálku zvolí? Budou
jednat podle práva a spravedlnosti?
Není třeba žít ve stínu vin minulých
generací. Je možné se rozhodnout
pro život.
I k nám, pokud se ztišíme a začne-
me Pánu Bohu naslouchat, doléhá
jeho hlas. Co bude středem našeho
života? Jak se odvrátit od své zvůle,
jednat podle práva a zachovat život.
Osobní pokání na počátku nového
roku je jedinečnou příležitostí pře-
rušit řetěz viny v různých oblas-
tech života. Podobně jako to kdysi
zaznělo prostřednictvím Mojžíše 
v Dt 30. Máš možnost si zvolit život
a dobro nebo smrt a zlo. Zvol si
život. A tyto texty připravují prostor
pro nabídku evangelia. Zvol si
život! Rozhodni se pro Krista. Slovy
Ezechiele, obrať se a odvrať od zlých
cest. Ježíš vybojoval možnost naší
volby. Odvrhni všechny náhražky a
alternativy konzumní společnosti a
nově se vydej za Kristem. Rozhodni
se pro život!

Pavel Černý
kazatel Církve bratrské

předseda Kostnické jednoty

Evangelický 
týdeník
KOSTNICKÉ JISKRY

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

Příští číslo vyjde 
22. ledna 2020

Z obsahu
* Jak ovlivnit okolí
* Kázat je

sloveso předmětné
2/2020

poselství k 2. neděli po zjevení páně

Každé společenství vyžaduje náš
dvojí přístup: máme do něho něco
kladného přinášet, dávat a smíme
naopak leccos přijímat: Větší radost
je dávat než dostávat (Sk 20,35 SNC);
Nemá se zavrhovat nic, co se přijímá 
s díkůvzdáním (1 Tm 4,4).
Ani jedno ani druhé nemáme z po-
hodlnosti nebo falešné skromnosti
opomíjet. Tím společenstvím mí-
ním rodinu, pracoviště, skupinu
přátel, ale tady především církev,
konkrétní sbor. Jako ilustraci bych
použil jednoho zvláštního tvorečka,
pavouka. Někteří lidé trpí arachno-
fobií, strachem z pavouků. Já nao-
pak trpím arachnofilií, mám ty
osminohé příšerky docela rád.
Jeden z nich velice zajímavý je mezi

pavouky něčím jako delfín mezi
savci – žije ve vodě pod hladinou.
Stejně jako delfíni nebo tuleni neumí
dýchat kyslík z vody, potřebuje k to-
mu vzduch. Můžete ho vidět v něja-

ké čisté tůňce jako pohyblivou svíti-
vou bublinu: to nosí mezi chloupky
na zadečku zásobu vzduchu, kterou
si nabral na hladině. Mezi stonky
vodních rostlin si připraví pavučino-
vou stříšku a pod ni nanosí vzduch,
takže si vytvoří jakýsi potápěč-
ský zvon, v němž odpočívá. Samo-
zřejmě spotřebovává ze své obytné
bubliny kyslík a musí přinášet a do-
plňovat čerstvý vzduch. Pro kladení
vajíček a odchov mláďat si tvoří
zvláštní vzduchový keson. Pavou-
ci jsou všeobecně pilní tvorové, a tak 
i vodouch stříbřitý neustále pra-
cuje na svých vodních příbytcích.
Prohlédněte si ho i jeho obydlí na
obrázku.

přijímat a přinášet
Víte, jak se u nás doma poznají narozeniny? Od rána zvoní telefon a pípa-
jí esemesky.
Víte, jak se u nás doma pozná Nový rok? Konečně je ticho, což ocení
zejména můj pes a já. Chceme si totiž první den v roce užít trochu klid-
ného rozjímání, abychom si ujasnili, co po celý rok... Na vsi, kam už
mnoho let jezdíme, žije v prastaré chaloupce prastarý dědoušek. 
Z jakýchsi listin jsem v době, kdy to ještě nebylo tajné, vyčetla datum
jeho narození. Od té doby vím, že tento obyvatel naší obce se narodil
právě 1. ledna. Řeknete si – no, co je na tom? Ale já jsem se zahloubala
nad tím, že lidé narození prvního ledna jsou svými narozeninami hodně
šizeni. Tak si to představte: Od Mikuláše se oslavuje téměř nepřetržitě až
do Silvestra. Když se na Nový rok narodí mimino, vypadá to hodně slav-
ně. Ale s přibývajícími svíčkami na dortu tato sláva jaksi pohasíná. Dárky
dostanete k Ježíšku a v nastalých silvestrovských ohňostrojích už ty svíč-
ky nejsou ani moc vidět. Pokud vůbec nějaké jsou. No a mezi námi – ko-
ho by bavilo slavit ještě na Nový rok? To je lépe si pospat a v odpoledních
hodinách se poohlédnout, kde by byla nějaká polévka spravovačka nebo
pořádný hrnek silné kávy. Na vaši oslavu – jste-li jí dosud nakloněni –
zbylo trochu chlebíčků od loňska a kousek půlnočního ovaru.
Jak to ale souvisí s tím prvolednovým občanem v neznámé pojizerské
obci? Dědoušek žije sám, pokud nepočítám kočku, pět slepic a kozu. Bylo
mi s ohledem na tuto sestavu záhadné, jak asi takový člověk slaví své
narozeniny, zároveň s narozením Nového roku. V našich kulturních a
zeměpisných podmínkách se traduje, že Nový rok začíná vždy 1. ledna.
Tomuto datu předchází svátek svatého Silvestra, který bývá mnohem
bouřlivěji a slavněji uctíván než Nový rok. Je to tady takto zavedeno. O to
více mě zajímaly ty dědouškovy novoroční narozeniny. Tak mi to nedalo
a když jsem šla na Silvestra večer venčit psa, zastavila jsem se u rozsvíce-
ného okna dědouškovy chalupy. Zaklepala jsem. Dědoušek měl puštěné
rádio. Asi to byla nějaká nesilvestrovská stanice, protože z rádia se linula
tichá, mírná a příjemná hudba. Na stole stála rozsvícená lampa a pod ní
nějaká kniha. Na rozdíl ode mne má dědoušek oči jako sokol a po veče-
rech si rád čte, třeba i staré církevní kalendáře nebo knížky, které už
nikdo nepotřebuje. Sedla jsem si k horkým kachlovým kamnům a z kon-
vice, která na nich stála, mi dědoušek nalil odvar z pýru. Opravdu se to dá
pít, i když v tom není žádný alkohol. A k tomu prazvláštnímu čaji jsem
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co na nový rok aneb
narozeniny

Vzájemné porozumění ve společnosti se vytratilo a mezi obča-
ny se šíří fenomén,   kterým je jazyk nenávisti, uvedla 3. ledna
na tradičním novoročním setkání s představiteli církví a ná-
boženských společností slovenská prezidentka Zuzana Čapu-
tová. Na přítomné představitele se obrátila s prosbou, aby se
společně postavili proti rozmáhajícímu se nenávistnému ja-
zyku ve společnosti.
„Svým působením pomáháte lidem zažít zkušenost s Bohem
a poznávat ho. Je to nenahraditelné poslání,“ řekla prezident-
ka a  dodala, že víra vede lidi k vzájemné úctě, ale i k budová-
ní vztahů v rodině.
„Namísto nenávisti nás víra vede k tomu, že mimo jiné se
musíme spojit v respektu vůči člověku jako takovému, který byl podle Bible stvořen k obrazu Božímu, což mu dává důstojnost,“
řekla Čaputová. Úlohu církve vidí v tom, že bude svou autoritu využívat k uklidnění v atmosféře rozdělené společnosti.

(red)

AktuAlitA: SlovenSká prezidentkA Se SetkAlA S předStAviteli církví
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Videomapping nebo ohňostroj?
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z církví doma i ve světě
FinAnční podporA míří do řeckA
Synodní rada Českobratrské církve evangelické podpoří mimořád-
ným příspěvkem organizaci Lékaři bez hranic. Částka 200 tisíc Kč by
měla přispět k řešení znepokojivé situace uprchlíků na řeckých ost-
rovech.
Synodní rada rozhodla o uvolnění peněz z fondu Sociální a charitativní
pomoci. Sumu věnuje české pobočce celosvětové organizace Lékaři bez
hranic, která působí i na řeckých ostrovech a poskytuje v této lokalitě
potřebné formy materiální či odborné psychologické pomoci. Konkrétní
využití daru závisí na rozhodnutí Lékařů bez hranic a jejich znalostí
místních podmínek i potřeb.
Situace je dramatická. Například na ostrově Lesbos je v současné době
více než třicet tisíc lidí, tedy téměř trojnásobek kapacity tamějšího
uprchlického tábora. Kritické a často bezvýchodné podmínky s sebou
přináší šikanu, sebepoškozování i sebevraždy…
Církevní vedení zároveň povzbuzuje členy a sbory, aby se připojili 
k právě vyhlášené celocírkevní sbírce na tento účel. Sbírka trvá do
konce ledna 2020 a dary lze věnovat prostřednictvím jednotlivých far-
ních sborů ČCE. „Veškeré takto vybrané prostředky budou následně
poukázány partnerským evangelickým sborům v Řecku nebo dalším
organizacím, které se podílejí na humanitární pomoci na místě,“ upřes-
ňuje synodní rada ve své výzvě.
V minulosti Českobratrská církev evangelická opakovaně apelovala na
českou politickou reprezentaci, na příslušná ministerstva i na premiéra
Andreje Babiše, abychom se jako země připojili a svou pomocí přispěli
k řešení eskalující situace. Nejde přitom pouze o humanitární rozměr
katastrofy. Neutěšená situace lidí na řeckých ostrovech se může obrátit
i v bezpečnostní hrozbu. Dlouhodobé přehlížení problému tedy není
ani politicky prozíravé.
Synodní rada ČCE tímto krokem odpovídá také na četné prosby zahra-
ničních partnerských církví. Dává najevo svoji připravenost pomoci v
řešení těžké a dlouhodobě neudržitelné humanitární situace a nadále
bude hledat cesty, jak se efektivně zapojit do pomoci konkrétním lidem
na útěku z válečných zón. 

www.e-cirkev.cz

dostala vacku, což je taková speciální buchta. Bylo mi dobře, se psem u
nohou a s dědouškovým vyprávěním. Povídal mi o svém dětství, o své
nebožce, o jediném synovi, který už nežije, stejně jako snacha. Trochu si
poplakal, ale také se hodně smál a povídal si s mým psem, který s jeho
kočkou spokojeně dřímal na dece u kamen. A pak také mi zpíval staro-
dávné písničky. Mimochodem, od mých šestnácti let, kdy byly parky plné
Elvisů Presleyů, mi nikdo nezpíval. A když jsem nějakou tu písničku
znala, zpívali jsme ji spolu a docela nám to šlo.
„Jak budete slavit své zítřejší narozeniny?“ nedalo mi, abych se nezepta-
la. Naklonil se ke mně a spiklenecky zašeptal. „Přijďte se zítra podívat 
v půl jedenácté ke zvoničce a uvidíte!“ A tak jsme s dědouškem oslavili
Silvestra. Ani jsme na půlnoc nepočkali a popřáli si dobrou noc.
Nazítří, aby mi nic neušlo, jsem už dávno před půl jedenáctou brousila
liduprázdnou vesnicí kolem zvoničky. Přesně v půl jedenácté se tiše, po
zasněžené silnici, kde se vzal, tu se vzal, objevil taxík a než jsem se nadá-
la, uviděla jsem i dědouška. Byl pěkně oblečený a voněl. Těžce ale cíle-
vědomě došel cestičkou vyhrabanou ve sněhu až k autu. Když jsem ho
pozdravila, furiantsky na mě zamával a zavolal: „přite pobejt – ale až 
k víčerou!“
Celý den jsem omdlévala zvědavostí, kamže to ten dědoušek odjel? Večer
jsem zašla pobejt, jak se tady říká. A tak jsem se dozvěděla, že ten taxík
byl narozeninový dárek od vnoučat. Dovezl dědouška za jeho nejmilejší
kamarádkou z dětství, která žije pár desítek kilometrů odtud v Domově
radostného stáří. A až bude dědoušek opravdu starý (je mu dnes akorát
osmdesát devět let), prodá domeček a odstěhuje se za Anulkou, s kterou
se také řádně ožení. A vůbec nevadí, že je skoro slepá, jemu slouží zrak
za dva.
Na dotvrzení svých záměrů a na oslavu narozenin nalil do dvou malova-
ných sklínek, které kdysi sám vyfoukal a omaloval, každému trochu rybí-
zového vína. Připili jsme si a popřáli dobrý rok i šťastné narozeniny.
Bylo o čem přemýšlet. Vybavila jsem si ty přepapané a přejásané tváře u
nás v chalupě. Byly připravené skepticky reagovat na nastávající aktuál-
ní změnu kalendáře i na svůj aktuální zdravotní stav. Bylo mi líto, že tak
krásný čas, jako jsou narozeniny Nového roku, bývá u nás jaksi zahalen
trochu problematickými následky včerejších oslav. Také jsem si uvědo-
mila, že letos bude mít narozeniny úplně každý z nás, ať ho znám nebo
neznám. Dokonce bude mít narozeniny každý člověk na tomto světě.
Narozeniny bude mít i dítě, které roste v nenápadném bříšku mé dcery.
Narozeniny bude mít i můj pes, který v letošním roce srovná svůj psí věk
s mým lidským. A co vám všem a nám všem popřát?
Nejspíš to, abychom se nemuseli tolik bát. Abychom si nemuseli tolik
závidět. Abychom se mohli vzájemně přijímat a snášet, třebaže jsme se
každý narodil jindy a jinde. Abychom jeden v druhém mohli vidět bliž-
ního i tehdy, jsme-li od sebe vzdáleni. Abychom měli rádi to, co máme a
abychom měli to, co máme rádi. A když nás přeci jen něco zabolí, tak aby-
chom mohli vidět i smysl té bolesti. Abychom o každých narozeninách,
které budeme letos slavit, měli pro někoho úsměv a aby někdo měl
úsměv pro nás. Hodně radosti, klidu a spokojenosti se životem vám všem!     

Delicie Nerková
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Žijeme obklopeni ovzduším nebo
spíše záplavou světa. Naše duše v
ní nedovedou zhluboka dýchat, a
tak vyhledáváme atmosféru společ-
né víry. Tam se můžeme zhluboka
„duchovně nadechnout“. Jsme k to-
mu upřímně zváni a je nám to nabí-
zeno. Dovedeme to ale bez rozpaků
a pocitů méněcennosti přijímat?
Moje manželka Věra udělala před
lety v náchodském sboru zvláštní
zkušenost. Nějak se nám poroucha-
lo auto a jeho oprava spolkla peníze
určené na obživu rodiny ve zbytku
měsíce. Modlili jsme se za to a chtěli
jsme požádat bratra pokladníka o
půjčku. Večer byla biblická hodina a
jedna stará sestra, které Věra poskyt-
la nějakou službu, jí dala obálku s
penězi. Věra se bránila, nechtěla to
přijmout. Milá sestra se rozplakala, a
tak byla obálka s velkými díky přija-

ta. Když ji Věra doma otevřela, nesla
mi ji ukázat v úžasu: obsahovala
přesně tu částku, která chyběla 
v domácí pokladničce na několika-
týdenní provoz domácnosti. Tak
jsme se učili pokorně přijímat, co
bylo dáváno s láskou. Plat kazatele
byl tehdy minimální.
Nejsme však jenom vděčnými kon-
zumenty kázání, pozornosti, pomo-
ci a přátelství? Otázkou je, co my
také do společenství přinášíme, co
dáváme. Nemám teď na mysli pře-
devším peníze. Ale třeba upřímný
zájem o někoho, milou pozornost
začínající pozdravem, trpělivé na-
slouchání bolestem a problémům
těch druhých, čas pohovořit si a
třeba navštívit ty osamělé, povzbu-
dit smutné… Kolik lidí ve sboru
známe jménem, kolika trochu od-
lehčujeme jejich břemena, za které
se pravidelně a soustředěně modlí-

me, kolika projevíme radost ze
zlepšení jejich zdraví nebo řešení
problémů? Přicházíme a jsme
povzbuzeni, potěšeni – to je dobře.
Ale co jsme přinesli kromě svých
problémů a potřeby přátelství?
Nedávno mě potěšil dar nabídnutý
většímu počtu zájemců. Dárce se
nepodepsal a nic nevyhlásil. U
východu ze sborové zahrady polo-
žil velkou krabici s mnoha svazky
krásných barevných aster. Pugétky
jeden jako druhý, stonky pečlivě
svázané provázkem. U toho nápis,
něco jako: Vezměte si na ozdobu
domova! Jeden svazek jsem si vzal
a nějakou dobu jsem se květinami
darovanými z lásky těšil. I tak se
buduje společenství víry. Zahrad-
níku a dárče, DÍKY! Příště určitě
musím i já doplnit sborové ovzduší
nějakou čerstvou bublinkou!

Pavel Javornický

přijímat a přinášet
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Poslechněme dva verše z 1. listu Petrova: „Chceš-li
milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty
od lstivých slov, odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj
a usiluj o něj“ (3,10-11).
Co k nám odsud zaznívá? Něco, co nám není zrovna
po chuti. Věřící má bojovat nejprve proti zlu, které je
v něm. Je třeba krotit, držet pořádně na uzdě jazyk.
Slovo vytváří nové a překvapivé skutečnosti, které
není možné zrušit a vymazat jednoduše tím, že odvo-
lám – třeba i veřejně a s teatrálním gestem neuváženě
pronesený výrok. Zbrklé zacházení se slovem je pří-
mo a bez nadsázky smrtelně nebezpečné. Slovo může
poranit hlouběji než skutečná sečná rána.
Kdybychom vskutku nezaujatě zkoumali, co vytvoři-
lo v rámci určité společnosti těžko dýchatelné ovzdu-
ší; co narušilo harmonické, pokojné soužití, ukázalo
by se, že za neradostnou skutečnost často může zlé,
nelaskavé, netaktní slovo. Snad ani nešlo o přímou
nadávku a osočení, ale spíše o pomluvu, a nějakou
polopravdu z druhé nebo až spíše ze třetí ruky. I
proto se snažme zadržovat jedovatá slova. Jsem-li
svobodný – a to znamená osvobozený evangeliem,
pak také i vím, kdy mám brzdit na výrazu. Zlé a tvr-
dé slovo prostě nepronesu, raději je spolknu. Jednou
vyslovené slovo se totiž šíří, ba řítí až jako lavina. A
my nejsme už jeho pány. Podobáme se šoférovi auta,
které sjede do příkopu, udělá značnou škodu a v du-
chu si říká: „Měl jsem začít dříve brzdit.“ Ano, měl.
Už je však pozdě.
Brzděme tudíž i svůj jazyk. A to ve všech oblastech
života. Čím více toho kdo o něčem ví, tím obvykle
méně mluví. Šetří slovy. Nejde se vším hned na trh.
Oč lépe by se ve společnosti i církvi dýchalo, kdyby
se toho tolik a nezajištěně nenapovídalo, kdyby zís-
kalo patřičný respekt mlčení.
Dále slyšíme: „odvrať se od zlého a čiň dobré“. Z Pís-
ma a jeho četby a výkladu, toho snad víme poměrně
dost o tom, co je dobré, správné a na místě – a čeho se
máme na druhé straně zříci a vyvarovat. Teoreticky
sice většinou víme, co by se mělo dělat. Uskutečnění,
realizace, žel, často značně pokulhává.
Kdo chce činit dobré, tak ví, na kom se může i má 
orientovat. Hledí k tomu jedinému, který je skutečně
Dobrý. Nejde už neprošlapanou cestou. Kráčí ve šlé-
pějích svého Pána. On už cestou vítězně prošel. Proto

má snaha činit dobré, zasazovat se o pravé hodnoty,
vždy naději i význam. Včera i dnes. V jakémkoliv
režimu. Jde o zdravou aktivitu, a vnášení paprsků
jasu do všelijak potemnělých mezilidských vztahů.
Kdo kráčí dny života tímto směrem, je odměňován
tím, že dostává vždy novou chuť a elán do života.
Těší se na to, co přijde, čemu jde vstříc. Bez aktivní
snahy to však nejde. 
A konečně slyšíme: „Hledej pokoj a usiluj o něj“.
Výstižněji a přesněji by bylo možná dokonce říci pří-
mo: Pronásleduj pokoj. Představme si: Dojde k roz-
tržce. Je tu čerstvá, otevřená, dosud nezacelená rána.
Jeden druhému však nenaslouchá. Jede ve svých
kolejích. O tom, co říká jeho protějšek, vůbec nepře-
mýšlí. Ba ani to nevnímá. A ono je právě třeba navá-
zat zbytečně přestřiženou nit. Neschopností rozhovo-
ru, komunikace, či přímo tichou domácností, se roz-
hodně nic neřeší. Slyšíme: Hledej smíření. Ber druhé-
ho vážně. Včetně toho, co říká. Otevři své uši.
Jenže – teď lze namítnout: Proč mám vyjít druhému
vstříc? Proč má být iniciativa na té mé straně, když
jsem přece nikomu neublížil? Ale – opravdu za nic
nemohu?
Smíření nemusí být vůbec snadné. Není to rozhodně
nic samozřejmého. Jestliže podám ruku ke smíru, tak
ji ten druhý totiž ještě nemusí přijmout. I takovou
zkušenost můžeme udělat. A přece se nechtějme smí-
řit s nevyjasněnými vztahy, se všelijakou dusnou
atmosférou.
„Pronásleduj pokoj“. To je jistě zvláštní spojení. Ob-
vykle pronásledujeme nepřítele, zloděje. A to se
značným zaujetím a nasazením sil. Umíme a chceme
obdobně neúnavně a vynalézavě usilovat i o dobré a
pokojné vztahy ke svým bližním? Krotíme svůj jazyk,
činíme dobré a pronásledujeme pokoj? Pokud odpo-
víme kladně, znamená to, že milujeme život. Proto
má smysl stavět hradby zlu, krotit jazyk, snažit se o
dobré a pokojné vztahy mezi lidmi. Tam, kde si lidé
navzájem pomáhají, tam probleskuje něco z moci a
slávy Božího království do našeho světa. Takže: Má
to smysl jít touto cestou – vždyť ji před námi už pro-
šel náš Pán. A na nás přece je, abychom šli či aspoň
pokulhávali v jeho šlépějích. 

Jaroslav Nečas

pokyny k milování života

co na nový rok aneb
narozeniny

Začátek mírně provokativní, že? A kde jsem na něj přišla?
Tedy jdu městem, už adventně slavnostním, a najednou slyším (rockově a reprodukovaně) onen výkřik z nadpisu.
Bylo to zpívané hledání nebo provokace? Neznám tu písničku, neměla jsem v oné chvíli čas popojít ke zdroji a poslou-
chat, navíc netuším, dostane-li se kdy k mým uším.
Ale někdo zde žaluje. Možná si jen se slovy hraje?
"Bože, opravdu existuješ"? Nemyslím, že by někomu bylo v životě tak dobře, aby se takto nezeptal.
Zřejmě leckdo ze čtenářů zná Gunarsonovu knížku, nevelkou, nazvanou Advent. Bylo ji možné slyšet v bezvadném před-
nesu Jana Hartla v rozhlase na stanici Vltava. Mnoho mrazu, přímo ho člověk, hýčkaný ústředním topením, může cítit
pomyslně v kostech. A hlavní hrdina šel hledat živé ovce, no a našel mrtvou. Leckteré životní zklamání, oné situaci se
podobající, nemusí dopadnout ani tak, jak se stalo v onom "zmrzlém" příběhu. Muž, pes i beran nakonec našli živé ovce.
A jsou chvíle, kdy se nakonec ŽIVÉ PRAVDY smíme dovolat, ba přímo, byť jen plaše, dotknout.

Eva Budzáková

jestli tady existuje Bůůůůh!
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Dokončení z minulého čísla
Konkrétní lidé, kteří jsou navíc zod-
povědní za srozumitelnou, civilní
komunikaci církevních událostí a
zpráv, jež by neměly minout obča-
ny bez rozdílu víry, jednají jako utr-
žení ze řetězu, zaštiťujíce se zná-
mostmi, fotografiemi se slavnými
osobnostmi, akademickými tituly a
prachsprostou mocí, která tu a tam
někoho připraví o práci nebo o byd-
lení. Nesejde na tom, že „jejich pro-
fil nevyjadřuje stanovisko instituce
ABC“. Jsou její součástí a dělají jí
medvědí službu. Ničí ji a ničí tím i
nás. Připomínat tu církevní doku-
menty týkající se médií je – zbyteč-
né. Na to, abys s druhými nejednal
jako s pohůnky, nepotřebuješ texty
vatikánských úřadů a komisí. K če-
mu ti je tapetovat od rána do veče-
ra svou facebookovou zeď citáty
papeže Františka o lásce a porozu-
mění, když se tě pak zeptá student-
ka medicíny, jak to tedy myslíš s
tím sexuálním násilím na ženách, a
ty jí dáš virtuální facku, že vezme
druhou o zem? Jak je možné, že jsi
na místě, kde jsi, a proč to děláš?
Sám často a s chutí využívám soci-
ální sítě, zvláště Facebook, abych li-
dem, které mám rád a kteří žijí tře-
bas na druhém konci světa anebo 
v Něžné Kráse nad Nežárkou, dal
na vědomí, co jsem napsal, co udě-
lal, co chystám, co by možná nemu-
seli minout a čím by se, zvlášť 
v okamžicích, kdy jim není zrovna
dvakrát dobře, mohli potěšit a in-
spirovat. Až na pár výjimek jsem 
v internetových křížových výpra-
vách nikdy nepřesvědčoval druhé 
o svém názoru a dělat to nemíním.
Co myslím, píšu veřejně, podepsán,
a je-li třeba se někoho zastat před
do očí bijící nespravedlností, sna-
žím se přispěchat na pomoc. Řadu
svých textů a myšlenek diskutuji 
v církevním, kulturním a akade-
mickém prostředí tváří v tvář s dru-
hými. Na sociálních sítích, kde se
scházejí čeští křesťané, jsem spíš
pozorovatel vymezeného prostředí,
v němž si kdekdo vytírá milosrd-
ným Bohem a mou, svatou, apoš-
tolskou církví hubu, aby chvíli nato
zranil druhého člověka na kost a 

v těžkých tématech – náboženské
svobody, partnerských vztahů, ro-
diny, sexuality, inkulturace, eku-
menismu, mezináboženského dia-
logu či násilí páchaného na ženách,
dětech a seniorech – mu naložil
tolik, že se dotyčný rozhodne zmi-
zet i z tohoto zdánlivě virtuálního
světa. Právě ten mu paradoxně
umožňoval najít přátele, lidi po-
dobného osudu či profese, harmo-
nii a kontakty, pomáhající mu ze
sociální (ano, i rodinné i církevní)
izolace. Překročili jsme Rubikon,
neboť namísto přátelské a milosrd-
né komunikace s věřícími a hleda-
jícími čteme litanie neuvěřitelné
sprostoty, ponižování a povýšenos-
ti, zaobalené do tak chatrné zbož-
nosti, která musí odrazovat i ty nej-
otrlejší. Vybral sis cestu, na níž neti-
šíš zraněné, nýbrž na které bez
mrknutí oka urazíš mámu od dětí,
univerzitního profesora, chlapa, co
zaparkoval autobus a přišel si pře-
číst novinky ze světa církve, a jdeš v
poklidu sloužit bohoslužbu, aby ses
pár vteřin po jejím skončení podíval
do mobilu a zpourážel desítky dal-
ších, kteří se tě jen ptají, proč jsi
takový hulvát a co na to říká ten,
který tě platí.

Bojovníci
Bez špetky miloSrdenStví
Internet je dnes místem, kde lidé
přicházejí nejen k prvním zprávám
o čemkoliv a nakonec i ke klíčovým
textům z různých oborů, ale je také
místem, kde se prvně setkají s námi,
s křesťany. A setkání je to místy ne-
veselé. Mizí iluze, mizí naděje, mizí
radost. Jak ve skutečném prostoru
církve, tak i tady instinktivně hle-
dají reálný obraz života podle víry,
života Kristových učednic a učední-
ků. Ztráta těchto hledajících, kteří
nepřenesli přes srdce, jak nízce se tu
mluví o člověku a o Bohu, je fatální.
Slova o „mlýnském kameni“ (Marek
9,42) tu mají dvojnásobnou platnost
a nejdou brát na lehkou váhu jen
proto, že se jedná o elektronické vir-
tuální prostředí. Těm, kteří takto
svým jménem i jménem církve ho-
voří a jednají, jsou tyto skutečnosti
dávno jedno. I ty nejnenávistnější

příspěvky jsou ponechávány a laj-
kovány, a tudíž se objevují na před-
ních místech, jejich pisatelé svoji
pravou identitu nezastírají, a ti, kte-
ří se o to snaží, jsou v malé české vsi
dávno známí. Nebudu připomínat,
kdo se za infantilně znějícími faleš-
nými identitami s ukradenými foto-
grafiemi skrývá. Není už to ani 
k smíchu, ani k pláči. Je to strašné.

čAS nA změnu
Nedivme se, že v takto defektním
prostředí, kdy se upřímnost a otev-
řené srdce obrátí proti člověku a
kdy z bezpečí toho mnoho nezbylo,
lidé pozbývají důvěru a někdy prá-
vem viní zaměstnavatele těchto
agresivních výtečníků a ptají se, jak
je možné, aby za komunikací věcí
víry stáli lidé bez špetky svědomí,
bez vzdělání, bez praxe a hlavně –
bez lásky k bližnímu. Kdybych se s
takovým jednáním na sociálních
sítích setkal jako hledající, patrně
bych se nikdy neodvážil překročit
práh kostela. Že se takové chování
děje tam i tam, je pouze výmluv-
ným dokladem mizerné duchovní a
kulturní hygieny. Začínáš si připa-
dat jako v Asii a sovětských guber-
niích, kde o tom, co je pravda a dů-
ležité, rozhodujeme my – strana.
Divíte se, milí přátelé, že nás lidé
obcházejí obloukem a na stupnici
společenské důvěry jsme skoro na
konci, ne-li vůbec poslední? Od bo-
du, kdy se církev vzdá těchto smut-
ných apoštolů facebookové bezna-
děje, k tomu, aby rozvíjela pozitivní
a bezpečné prostředí, které bude
inovativní a příkladem ostatním, je
sice dlouhá cesta, ale bez prvního se
nedá udělat ani první krok. Nedi-
vím se těm, kteří mají rodiny, a
zvlášť ženám, že volají po zkvalit-
nění prostoru křesťansky oriento-
vaných a provozovaných stránek a
sítí, protože zloba podbarvená hnu-
sem začíná ohrožovat nejen dospě-
lé, ale také dospívající a děti.

Zdeněk A. Eminger

Autor je křesťanský teolog, vycházející
z katolicky orientovaného prostředí,
inspirovaný českým evangelickým po-
rozuměním a světem umění

i tady žije církev. 
křesťanská nenávist na sociálních sítích

Zákony schválnosti praví, že jestliže se může něco pokazit, tak se to také
pokazí. Tuto žertovnou moudrost si dovolím přenést do současného
světa liberální společnosti. Všímám si totiž, že pokud se jednou připus-
tí, že nějaký sociální jev může nastat, tak také nastane. A mnozí volno-
myšlenkáři k tomu také dodávají: „No a co! Ať si každý dělá, co chce, nám
to může být ukradené. Nechceme nikomu bránit se svobodně vyjadřovat jakým-
koliv způsobem.“
Při pohovorech s lidmi se dozvídám mnohé. Dříve mě ani nenapadlo,
že je například možné, aby manžel žijící se svojí ženou, jí zároveň
nechtěl dát domů trvalé bydliště či po ní dokonce žádal nájem. Jindy mi
zase přišlo nestandardní, že si čilý aktivní důchodce nabalí dvacetiletou
vozíčkářku a následně ji rodičům odveze k sobě domů zahájit báječné
soužití na hromádce. Ale což. Tělesné postižení přece nesezdané lásce
nebrání, je přeci plnoletá. A žena v mém prvém přirovnání má být
podle feminismu na svém právoplatném muži nezávislá bez ohledu na
sňatek, takže se vlastně divím neoprávněně.
Celé by to bylo úžasně geniální, kdyby ten liberalismus neměl své mou-
chy. Jinými slovy, myslím, že každá sranda něco stojí. Stejně jako mar-
notratný syn měl volbu zůstat se svým otcem nebo odejít vše prohýřit,
tak i dnes převážně mladí lidí stojí před volbou jak naložit se svým živo-
tem. Mohou se rozhodnout správně a nebo špatně. V některých přípa-
dech dokonce velmi špatně.
V dnešní době, více než kdy jindy, je snadné sáhnout po injekční stří-
kačce, láhvi alkoholu či jiné neřesti. Proherní automaty lemují téměř
každý noční bar, dívky se vystavují v nemravných pozicích na interne-
tu aniž by se nad tím někdo pohoršoval. Všechno je dovolené a celkem
bezva, dokud se něco nepříjemného nestane. A když ten problém řešit
neumíme, možná děláme jako že to vlastně žádný problém není.
Ostatně, vždy se lze vymlouvat: „Mají na to právo!“. 
Vlastně, lidé dnes to možná mají těžší než kdysi, protože musí třeba
řešit náročnou volbu jaké pohlaví si vybrat nebo ve které zemi žít. Řada
rodin je o dost širší a může se pohybovat v termínech moje děti, tvoje
děti, naše děti. Jedna moje kamarádka pastorační asistentka už není
schopna zorganizovat akci pro žáky v sobotu, protože většina dětí je na
víkend u tatínků. Jinými slovy, žijeme ve svobodnější, ale přesto nároč-
né době.
Jen mi přijde škoda, že církev na degradační společenské procesy příliš
nereaguje. Ba co víc. Hodně  kázání se choulí do jakýchsi klišé, že Bůh
je láska, takže se máme mít rádi takoví jací jsme a odpouštět si. Jako
bychom zapomínali, že náš Pán sice miluje všechny lidi, ale nenávidí
hřích.
Nikdy by mne nenapadlo, že kostelíček v malé české vísce může nav-
štívit mohamedán, který je navíc syn evangelické křesťanky. Nicméně
není se co divit. Vyznavači tohoto náboženství totiž hlásají některé kon-
zervativní hodnoty, které dříve hlásala církev. Možná už vyrůstají
mladí lidé, kteří se přejedli bezbřehé liberálnosti a nyní hledají hlas,
který dá jejich životům řád. Místo volnosti si asi přejí poslušnost, místo
láskyplného úsměvu chtějí občas vidět i kárající prst.
Přál bych si, aby věrní křesťané kázali Boží Slovo vhod či nevhod v
Pravdě Boží bez ohledu na svobodomyslnou náladu ve společnosti. Je
pravda, že Bůh nabízí spásu i marnotratnému synu, ale na druhou stra-
nu si myslím, že je lépe se raději nezkazit a kráčet za Bohem s radost-
ným dodržováním přikázání. Zejména karamboly při vstupu do dospě-
lého života typu neuvážené půjčky a exekuce, nechtěné těhotenství,
závislosti, záznam v rejstříku a další nepříjemnosti mnohdy nelze přejít
pouhým mávnutím ruky. Je lépe raději uvěřit Bohu a těmto věcem se
vyhnout.

Ivo Kraus

všechno je možné?

To, že jsou rozličné pohledy na Písmo, je samozřejmě legitimní
věc. Již méně legitimní ale je to, když se nejedná o pohled na
Písmo, ale o jiný pohled obecně. Otázkou je, zda v dialogu nad
interpretací Písma máme nějaké ujasněné mantinely? Zda vní-
máme, že je rámec, v kterém můžeme ještě mluvit o legitimním
pohledu na Písmo, ale za hranicí kterého již jde jen o obecný lid-
ský pohled, který s exegezí Písma nemá nic společného.
Uvedu následující příklad. Známý novozákonní badatel Bart
Ehrman tvrdí, že má svůj pohled na Bibli, a to takový, že třeba
nepřijímá zázračné činy Ježíše, včetně Jeho zmrtvýchvstání. Pro
většinu z nás by byl Ehrman označen za extrémního liberála,
ale když on diskutuje s jinými badateli, kteří ani nevěří v exi-
stenci historického Ježíše, najednou se z něho stává konzervati-
vec, který přesvědčuje, že Ježíš opravdu byl. Samotný Ehrman
je přesvědčen, že má legitimní biblický názor na skutky Ježíše,
který bez předpojatosti vychází z jeho mnohaletého studia
Nového zákona. Je tento badatel v rámci nebo již nad rámec
toho, čemu říkáme legitimní názor na Písmo? 
Pokud se vrátíme k otázce, zda ženy mohou v církvi učit či
nikoliv, tak je jasné, že najdeme různé pohledy na tuto pro-
blematiku. Myslím ale, že ne všechny názory jsou rovno-
cenné a stejným způsobem vycházejí z důkladné exegeze
Písma. Můžeme spíš rozlišovat mezi pohledy, které vychá-
zejí z dobré biblické exegeze, jiné z horší a jiné pak z čistě
selského rozumu (osobně nic proti poslednímu typu myšle-
ní nemám).
V následujícím textu bych rád shrnul, jak vidím argumentaci
bratra kazatele Nováka a jaký si z toho dělám závěr. Otázka

zní, když se vysmíváme biblickým křesťanům, jakou alternati-
vu nabízíme?
Argumentace se tedy rozvíjí následovně: 
Protiřeč Pavlových textů
Argumentace v první části článku spočívá hlavně v poukázání
na protiřečení Pavlových textů. Protiřečení například je, když
Pavel ve stejném listě 1 Korintským na jednu stranu povzbu-
zuje ženy k prorokování s pokrývkou hlavy a zároveň zakazu-
je ženám ve shromáždění mluvit.  
Složitost aplikace Pavlových textů
Dále je poukázáno na to, jak je aplikace těchto textů do dnešní-
ho života církve složitá. Vždyť ženy učí své děti doma, pak ve
školách, v besídkách, na mládeži a tak dále. Nakonec ani sám
Pavel své pravidlo o tom, že žena nesmí v církvi mluvit, nedo-
držoval, jelikož dovoloval, aby Priscilla učila Apolla. 
Specifická situace v Korintu
Jeden z rozšířených argumentů spočívá v tom, že se poukazu-
je na specifikum korintské církve. Přičemž co konkrétně se tam
dělo, autor článku zakládá na různých předpokladech a au-
toritách, ale ne na exegezi biblických textů. Uvádí se například
zajímavý překlad textu 1 Tm 2,11-12 od N. T. Wrighta, ale již se
neuvádí, proč žádný jiný seriózní a uznávaný překlad Bible
nesouzní s tím, jak Wright to navrhuje číst. 

Moje krátké závěry
Rozumím, že pro širší rozpracování otázky žen v církvi není 
v tomto týdeníku místo. Ale přece jenom, hlavní body argu-
mentace, které uvádí bratr Novák, pro mě nevyznívají jako bib-

lické. Hlavní tok celé argumentace nakonec spočívá v tom, že
celá Pavlova nauka o ženách je jaksi dobově podmíněna, a
proto pro nás dnes není závazná.
Mohl bych ještě upozornit na celkový způsob, kde v krátkém
článku se nahodí různé podněty, ale žádný není rozpracován
do hloubky. 
K textům, o kterých bratr Novák pojednával, se vážou taky
následovné pravdy: 
1 Korintským 14,33,34,37 
Jako ve všech shromážděních svatých, vaše ženy nechť…
ať jsou podřízené, jak praví i Zákon
to, co vám píšu, je Pánovo přikázání

Znepokojující tendence
Co ale opravdu znepokojuje, je podpora rozšířené tendence tro-
šinku se vysmívat těm, kdo se o poctivou exegezi ještě snaží.
Bohužel dnes termín „biblické křesťanství“ se stává urážlivým
termínem. Může to vést k tomu, že ten, kdo chce zkoumat Pís-
mo a zůstat mu věrným i přes celou nesnázi aplikace starých
textů do naší doby, by se měl za tuto snahu jakoby stydět.
Vždyť kdo by chtěl být zařazen do kategorie „nejbibličtějších 
z biblických křesťanů“? 

Podmíněnost dnešní křesťanské doby
Pokud chceme tvrdit, že biblické texty jsou podmíněné dobou,
měli bychom pamatovat, že i my jsme svojí dobou také podmí-
něni. Když ve 20. století pro biblického exegeta byla důležitá ar-

k diskusi: k článku davida nováka „žena ať ve shromáždění mlčí?!“
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V Proseči konal druhý „světový“
sraz rodu Mundilů. 
Organizátoři Georg a Bedřich Mun-
dilové obětavě zajistili úspěšné set-
kání, které bylo velmi dobře navští-
vené všemi generacemi potomků
tohoto rodu. Zajímavý program (ve
dnech 27.-29. září 2019) začínají-
cí návštěvou historického domku
v Hněvěticích, který je ve vlastnic-
tví rodu nepřetržitě nejméně od
roku 1650, pokračoval v proseč-
ském kulturním domě přednáška-
mi k historii české i exulantské slez-
ské větve rodu. 
Myslím, že je dobré připomenout
určitou výjimečnost tohoto rodu 
v souvislosti s diskusemi o konti-
nuitě české reformace i v souvislos-
ti s interpretací pobělohorského ob-
dobí. K tomu slovu „výjimečnost“
bych dal rád otazník – ale k tomu se
ještě dostaneme. Mundilům, se
totiž podařilo sestavit obsáhlý ro-
dový rozrod a načrtnout příběh je-
jich rodu včetně víry od doby bělo-
horské. Budu opakovat z toho, co 
o svých předcích zjistili a sepsali,
zejména paní Jarmila Nekovářová.
Hněvětice (tedy jejich obyvatelé)
byly od husitské doby až do Bílé
hory utrakvistické. V pobělohor-
ském období byli utrakvističtí kněží
vyhnáni. V roce 1627 je Obnove-
ným zřízením zemským zakázáno
jiné náboženství než římskokatolic-
ké. Výsledky české reformace byly
násilně odstraňovány, ale nemohly

být zcela vymýceny. Tajní písmáci 
z nich žili a stavěli na nich dál. Mezi
ně patřil i Jan Mundil, který je dolo-
žený v roce 1630. Jeho potomek
František Mundil se svou manžel-
kou Annou uprchli kvůli víře ně-
kdy v první polovině 18. století do
Modre na Slovensku. Bez dětí, ty
zůstaly v Čechách.
Byla to doba, kdy exulanti i tajní
domácí evangelíci v Čechách pořád
ještě byli jedno, patřili k sobě. Po-
kud jde o návaznost na českou
reformaci, tak o ní svědčí nejen
pojmenování exulantského berlín-
ského českého kostela „Betlém-
ským“ ale i jména exulantských
osad ve Slezsku – Husinec, Tábor,
Hradec – a i to, že se o těch slez-
ských exulantech mluvilo jako o „in
Schlesien etablirten Hussiten“.
Nebo se vypráví, jak šlechetný hra-
bě Zinzendorf přijal na svém pan-
ství ubohé Moravany, ale už se ne-
ví, že Zinzendorf, který zpočátku
neměl sebemenší pochopení pro
husitství a Jednotu bratrskou, tak
aby si ty Moravany udržel musel
jim povolit bratrský církevní řád 
(ač si ho upravil) a o deset let
později si slezský hrabě Reichen-
bach resp. jeho manželka mu ne-
chala udělat na exulanty ve Slezsku
posudek a senioři z Lešna potvrdili,
že s nimi důkladně hovořili a uzna-
li, že jsou skuteční potomci Čes-
kých bratří. O tom, že tajní čeští
evangelíci nebyli žádní věrouční

pomatenci svědčí nejen knihy, které
v zahraničí vycházely a byly do
Čech a na Moravu dodávány, ale
také třeba domácí precizně teolo-
gicky formulované vyznání víry,
které předali 16. září 1732 poddaní
vrchnosti na opočenském zámku.
Na Slovensku František a Anna
Mundilovi nezůstali. V roce 1749
vzniká v Dolním Slezsku česká exu-
lantská osada Husinec a František
Mundil je zapsán mezi jejími oby-
vateli. Styky s domovem však ani
ve Slezsku neustaly. Přichází za
nimi syn František Xaver a vzniká
„slezská“ větev Mundilů. Ti se pak
rozšiřují dále do Slezska i do Polska
do obcí, kde se označují za České
bratry. 
A jak to bylo s těmi domácími Mun-
dily? I oni patřili v předtoleranční
době k tajným evangelíkům a po
vydání tolerančního patentu v roce
1781 se přihlásili k evangelické círk-
vi reformované (helvetského vy-
znání). Tím, že se Mundilům poda-
řilo propojit příběh exulantské
větve s příběhem Mundilů domá-
cích, na personální rovině vlastně
potvrdili kontinuitu české reforma-
ce od doby bělohorské do doby
potoleranční. To je ta výjimečnost.
A ten otazník? Ten je nadějí, že se
najdou i jiné rody, kterým se po-
dobně podaří propojit exulantské a
domácí větve a přispějí tak k objek-
tivnějšímu objasnění historie. 

Jan Bistranin 

výjimečnost rodu mundilů
Vsetínský sbor Maják Církve bratrské již delší dobu spolupracuje a
podporuje křesťanský sbor v tureckém městě Antalya. Je pro naše křes-
ťany povzbuzením, že i v Turecku mohou vznikat nové sbory, i když to
v islámské zemi není lehké. Uveřejňujeme dopis, který dostal spoupra-
cující sbor v době letošního adventu.
Milí bratři a sestry,
píšeme vám s adventní radostí v srdcích. Nastává čas oslav pro křesťany na celém
světě a naše sbory v Antalyi v Turecku s velkou nadějí čekají, co Bůh učiní tyto
Vánoce. Začali jsme plánovat a ohlašovat naše dva vánoční koncerty s evangeli-
zací. V minulých letech k nám skrze tyto akce přišlo mnoho nevěřících lidí. Tento
rok jich očekáváme ještě více než kdy dřív. Je to obrovské privilegium, smět sdílet
dobrou zprávu evangelia v zemi, kde většina obyvatel jsou muslimové. Také chce-
me využít tuto příležitost, abychom vám poděkovali za vaši podporu a modlitby za
naši službu v Turecku. Navzdory vší té nejistotě okolo, ve vás máme požehnání,
že stále kráčíte s obrovskou nadějí a očekáváním, že Bůh uskuteční svůj dobrý a
dokonalý plán pro tento svět. Ať vám Bůh žehná pokojem, silou a radostí při pro-
žívání adventního času s vašimi milovanými a těšení se na rok 2020 s obnovenou
nadějí a horlivým očekáváním toho, co nachystal pro vás a církev po celém světě.
Zatímco situace v naší zemi, a možná i v našich životech, je nejistá, můžeme si být
jistí, že Bůh pracuje. Pokud nás nemůže utěšit nic jiného, pak toto vědomí a Jeho
láska jsou skutečnostmi, které nás udržují v běhu, v setí a sklízení. Plánování tře-
tího sboru v Antalyi vyžaduje mnoho příprav, ale hlavně zapojení bratrů a sester
do služby. Protože jak víte, zaměřujeme se po mnoho let na vyučování, poraden-
ství a učednictví, aby Bůh mohl přinést uzdravení a ukázal jim, jak mohou být
aktivní součástí Jeho těla. Aspoň jeden příběh o tom, jak sbor neustále roste. Bratr
Özgür, jehož jméno znamená svoboda, ale on do ní měl daleko, vyrůstal v mus-
limské rodině se dvěma bratry a sestrou. Nerad chodil do školy, cítil se uvnitř
prázdný a nevěděl, jaký je smysl jeho života. Když mu bylo kolem patnácti, skon-
čil ve špatné partě. Začal pít, brát drogy a nosit zbraň. To ho na chvíli učinilo
šťastným, jelikož mít u sebe pistoli mu přineslo autoritu. Pokud se mezi jeho přá-
teli vyskytl problém, zavolali Özgüra, aby jej vyřešil. To dalo jeho životu smysl a
zaplnilo jeho prázdnotu. Takto žil skoro dva roky, ale po jisté době se prázdnota
vrátila zpátky, zaútočila na něj ještě silněji a on upadl do hluboké deprese.
Vzpomíná, jak chodil do mešity a četl Korán. Když byl malý, znal Korán nazpa-
měť a učil se ho v arabštině, ale nerozuměl ani slovu. Mezitím četl Korán v tureč-
tině, ale nedávalo mu to smysl, na mysl mu přicházely staré i nové otázky. Šel do
mešity a začal imámovi klást otázky, ale mít otázky o Bohu je neuctivé, dokonce
hříšné. V mešitě pro jeho velké trápení nebyla žádná úleva. Výsledek byl, že se
držel dál od lidí, pil více alkoholu, bral více drog a upadal hlouběji do deprese.
Neviděl důvod, proč by měl dál žít. Šel do práce a když tam nikdo nebyl, vzal svou
zbraň a chystal se ukončit svůj bezvýznamný život. Jak si držel pistoli u hlavy,
začal plakat a přemýšlel o hlubokém zranění, které uvnitř sebe měl. Začal se mod-
lit, na mysl mu přicházely šílené věci a aniž by věděl, ke komu se modlí, vylil své
srdce a prosil Boha, aby se mu ukázal, pokud existuje. V ten moment ucítil něco,
co ho odradilo od toho, aby pokračoval ve svém plánu, a tak šel domů. Tehdy vět-
šinou o pracovních dnech dlouho spával, ale následujícího rána se probudil brzy a
slyšel hlas, který mu říkal, aby prozkoumal křesťanství. Myslel si, že to nejde, pro-
tože neznal žádného křesťana, a začal se s hlasem hádat. Vše, co ho kdy o křesťan-
ství naučili, bylo, že křesťané jsou lháři a podvodníci, kteří chtějí získat moc nad
zemí. Avšak toho dne se vrátil do práce, aby hledal na internetu. Zatímco nachá-
zel divné věci, našel také slova jako „Milujte své nepřátele a odpouštějte jim.“
Nikdy nic takového neslyšel. Byl to takový protiklad ve srovnání s životem, jaký
žil. Jeho srdce bylo plné nenávisti a neodpuštění. Pokračoval v hledání a dočetl se
o třech bratrech v Malatyi, kteří byli zabiti pro svou víru, a četl, jak vdovy po třech
mrtvých odpustily vrahům. Nic takového nikdy neslyšel, připadalo mu to hloupé,
ale zasáhlo ho to. Rozhodl se najít sbor a navštívit nedělní bohoslužbu. To, co tam
uviděl, byli lidé, kteří se navzájem milovali, ale také ucítil něco, co neznal - Boží
lásku. Četl Nový zákon, setkal se s pastorem a dalšími věřícími a o pár týdnů
později mu všechno, co slyšel a četl, začalo dávat smysl a on odevzdal svůj život
Ježíši. V dalším roce se učil a rostl ve víře, přestal pít alkohol a brát drogy a začal
sloužit ve sboru. Jeho rodina nepřijala jeho novou víru a řekla mu, ať odejde z jejich
domu. Křesťané přece lžou a podvádějí a on je blázen, pokud tohle nevidí. Spálili
všechny jeho křesťanské knihy. Tři roky pak žil ve sboru, sloužil a studoval. Během
těch tří let, které strávil ve sboru ve svém rodném městě, potkal Feru. Kvůli ní se
přestěhoval do Antalye, kde se o 6 měsíců později vzali a teď už jsou 3 roky man-
želé. Také se svou ženou začal teologická studia na univerzitě a stal se starším
sboru. Nyní je Özgür svobodný, přesně podle svého jména!
Mnohokrát vám děkujeme za vaše modlitby a podporu. Ať Bůh žehná vám, vašim
rodinám i vašim sborům.

Ramazan Arkan, Antalya 4. 12. 2019

týden modliteB zA jednotu křeSťAnů 2020
V polovině ledna 2020 se věřící v České republice účastní Týdne modliteb
za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém
světě. Týden modliteb letos proběhne od 18. do 25. ledna 2020 a jeho mot-
tem je verš: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ (Sk 28,2)
V předmluvě k textům modliteb za jednotu křesťanů zmiňují Tomáš Holub,
předseda Rady ČBK pro ekumenismus, a Daniel Ženatý, předseda ERC, dar
svobody vyznání: „Smíme se scházet svobodně, napříč jednotlivými církve-
mi či denominacemi. Dar svobody, který jsme si nedávno intenzivně a vděč-
ně připomínali, tvoří dostatečný a bezpečný prostor pro společné bohosluž-
by, bez ohledu na velikost farností, měst či obcí. Scházejme se, modleme se,
zpívejme společně Bohu ke cti a slávě.“
Materiál pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2020 připravili
věřící z církví na ostrovech Malta a Gozo.

(red)

dopis z turecka

Boj, zápas – to jsou skoro nejčastější
slova našeho veřejného slovníku. 
Bojujeme o chléb, o uznání, o ženská
práva, o potlačení prostituce, o zří-
zení odborných škol nebo neodbor-
ných úřádků, o všechno možné; a
kdyby pokojný obyvatel Saturna
dostal do ruky naše projevy a bral je
doslovně, zhrozil by se a představil
by si náš svět v dezolátním stavu
věčné občanské války, kde chodec
přepadá chodce a bojuje s ním na
život a na smrt, aby si na něm vzal
chleba nebo uznání, kde se svádějí
pravidelné a vražedné bitvy mezi

dělníky a fabrikanty, mezi sociolo-
gickou sekcí a flekovskými hosty,
mezi každým a všemi. Ve skuteč-
nosti člověk “zápasící o chléb” sedí
zcela nehrdinně v kanceláři nebo šije
boty; umělec “bojující o uznání”
čeká doma nebo v kavárně, až ho
ozáří sláva, aniž by zkrvavil tupého
kritika nebo se křížkoval s prvním
občanem, který ho neuznává.
Kdyby tedy krvelačné slovo “boj”
nebo “zápas” neznamenalo nic více
než iluzi hrdinství v našem neepic-
kém životě, nestálo by za to brát je
lidem. Ale jako myšlenka bývá
otcem činu, bývá slovo otcem myš-
lenky. Kdyby se neříkalo “boj o chle-

ba”, nýbrž vydělávání chleba, nese-
děli by lidé v kanceláři nebo dílně s
pocity tak vzteklými a nepřátelský-
mi. Kdyby se neříkalo, že umělec
“zápasí o uznání”, nýbrž že se
ukrutně těší na svou slávu, bylo by
méně hořkosti v neblahém osudu
býti umělcem. A kdyby se vůbec
neříkalo “třídní boj”, nýbrž hmotné
zájmy nebo touha po spravedlnosti,
myslíte, že by svět nebyl rázem
neskonale vlídnější a – snad i štěd-
řejší? A kdybyste to, že tadyhle něco
píšu, nazvali třeba lichotivě “bojem
o lepší poznání”, vnukli byste mi
myšlenku, že proti někomu bojuji,
že někde je nepřítel, kterému musím
ublížit nebo ho aspoň nenávidět.
Zatím však píši toto beze stínu nená-
visti v srdci; někdy se zamýšlím,
někdy se usmívám; a zdá-li se mi
někdy, že mám aspoň trochu prav-
dy, je mi, jako bych podával ruku, a
ne jako bych zápasil; o nic; ani o
pravdu ne.

Ke 130. výročí narození
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cheologie, kulturní a náboženský kontextu text, tak pro exegetu 21. století
směrodatnější je dnešní sociologie, psychologie a filosofie. Pokud je tomu
tak, pak provinilost přizpůsobovat biblické texty k obrazu svému je spíše
tendenční pro ty, kdo se bojí spadnout do kategorie biblických křesťanů 
a každou svoji biblickou interpretaci především konzultují s duchem dneš-
ní doby.

Na závěr
Zdá se mi, že by bylo upřímnější, pokud bychom po seriózní exegezi textu
mohli otevřeně říci, co text učí, a teprve potom se rozhodli, zda se toho
budeme držet, či nikoliv. Důvodu k ignorování biblických pravd je spousta.
A jak jsem již psal, dnešní humanitární nauky nám v tom hodně pomůžou.  
Rozhodneme-li se, že cestou relativizace nepůjdeme, a budeme se pokoušet
pravdy Písma plnit, pak se máme učit zvládat i další překážky. Určitě si
máme uvědomovat celou nesnázi v aplikaci apoštolského učení do dnešní
doby. Nemáme zapomínat, že to, jak dnes církev institucionálně funguje se
všemi různými odbory, besídkami, mládeží, domácími skupinkami, místy
pro přípravu kazatelů a mnoha dalšími, tak raná církev to měla vše o něco
jednodušší. Proto pro každý konkrétní případ bychom měli vynaložit úsilí
a hledat, jak naplnit Boží zjevení. Vždyť nám taky je daná mysl Kristova a i
my můžeme dosáhnout shody mezi tím, jak církev dnes institucionálně fun-
guje, a tím, jak Bůh nám určil jednat a se chovat v jeho domě, jímž je církev
Boha živého, sloup a opora pravdy.
Pokud ale zůstaneme jen u toho, že pouze ze své autority řekneme, co osob-
ně vítáme či nevítáme, co se nám zdá být prospěšným či neprospěšným,
pokud budeme rozhodovat jen na základě svých představ a jak to cítíme ve
své osobní spiritualitě, pak bychom neměli tento přístup zařazovat do polič-
ky legitimního biblického pohledu. Nebylo by to fér vůči textu Písma.
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