
BoHU ŽIADEN DIV NIE JE NEMoŽNý
Jeremiáš 32,14-17

Toto hovorí Hospodin zástupov,
Boh Izraela Jeremiášovi: »Vezmi tieto
listiny, túto zapečatenú a otvorenú kúp-
nopredajnú zmluvu, vlož ich do hlinenej
nádoby, aby sa zachovali po mnohé
dni.« Veď toto hovorí Hospodin zástu-
pov, Boh Izraela: »V tejto krajine sa ešte
budú kupovať domy, polia a vinice.«
Keď som odovzdal kúpnopredajnú
zmluvu Nerijovmu synovi Baru-
chovi, takto som sa modlil k Hos-
podinovi: Ach, Pane, Hospodin, pozri,
ty si svojou veľkou mocou a vystretým
ramenom utvoril nebesá a zem, tebe
nijaký div nie je nemožný. 
Prečítané slová z knihy proroka
Jeremiáša sú súčasťou jedinečného
príbehu biblických dejín národa
Izraelského. Jeruzalem je obkľúčený
vojskami babylonského kráľa Nebú-
kadnecara. Sú postavené násypy
siahajúce až k mestu a vojaci pripra-
vení dobiť ho. Jeremiáš hlása posol-
stvo od Hospodina: Jeruzalem bude

dobitý a kráľ Cidkija padne do rúk
babylončanov. Táto zvesť tak roz-
horčila a pobúrila kráľa Cidkiju, že
dal zavrieť proroka Jeremiáša do vä-
zenia.
Tuná sa odohráva jadro nášho prí-
behu.
Boh prehovoril k Jeremiášovi – kúp
pole svojho príbuzného Chana-
meéla. „Čo? Čo mám robiť? Kúpiť
pole? Ja väzeň, ktorý ani nevie, či preži-
je, v situácii, keď bude zničené celé
mesto, padne kráľ a židovský ľud bude
odvlečený do zajatia? Načo mi je pole?!
Veď to je absurdné a nedáva to žiaden
zmysel!“
Skutočne, do väzenia prichádza za
prorokom jeho príbuzný Chana-
meél s tým, že chce predať Jeremiá-
šovi svoje pole. Reakcia proroka je
pozoruhodná: Zaplatil príbuznému
plnú sumu za pole v striebre. Pred
svedkami uzavreli kúpnopredajnú
zmluvu podľa všetkých právnych
náležitostí, zapečatili ju a uložili 
do hlinenej nádoby, aby vydržala
mnoho rokov. 
Zaujímavé, v situácii, keď vlastne
bežným pohľadom videné, to ani
nemalo zmysel, on vybavil všetko
dôkladne, presne podľa právnych
predpisov.
Prečo? 
Lebo tak Boh povedal, on sa spoľa-
hol na Božie slovo, napriek všetkým
okolnostiam, dôveroval Božiemu
slovu viac ako všetkým hrozbám
okolo. Toto dokáže len ozajstná vie-
ra, aj v stratenej situácii - z pohľadu
človeka, vidí viac a ďalej a napriek
všetkému a všetkým dokáže spraviť
úplne jedinečné gesto nádeje. Je to
viera opretá o Božie slovo: V tejto

krajine sa ešte budú kupovať domy,
polia a vinice. Lebo Bohu žiaden div
nie je nemožný.
Možno cítime viac ako inokedy
neistotu a rôzne ohrozenia vyplý-
vajúce z pandémie, súvisiacimi eko-
nomickými a spoločenskými do-
padmi, možno máme obavy o cir-
kev v stupňujúcich sa proticirkev-
ných náladách, cítime sa možno
ohrození nevraživosťou a útokmi
druhých, možno zdravotnými, ro-
dinnými alebo pracovnými problé-
mami, možno sme zdeptaní psy-
chicky, možno sme zovretí obavami
o budúcnosť svoju, svojich blízkych,
o budúcnosť tohto sveta v pokračuj-
úcej devastácii životného prostre-
dia.... do všetkého toho  nám znie
Boží hlas – kúp pole, sprav investí-
ciu do budúcnosti. Neber ohľad na
vonkajšie okolnosti, alebo svoju zlú
osobnú situáciu. Spoľahni sa na
Božie slovo. 
V Pánovi Ježišovi Kristovi, cez jeho
kríž a vzkriesenie sa nám otvorila tá
najlepšia investícia. Polia v Božom
kráľovstve. On hovorí: nezhromaž-
ďujete si poklady na zemi, kde ich
ničí moľ a hrdza a kde sa zlodeji vla-
mujú a kradnú. Ale zhromažďujete
si poklady v nebesiach, kde ich nič
neohrozí ani nezničí. 
Všetko, čo spravíme vierou v Ježiša
Krista, v jeho slovo, prinesie v bud-
úcnosti úžitok nad všetky naše oča-
kávania. Lebo ešte sa budú predá-
vať domy, polia a vinice v tejto kra-
jine. Lebo Bohu žiaden div nebude
nemožný. 

Ján Hroboň 
biskup Západného dištriktu
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Milí přátelé, sestry a bratři, 
co Vás staví na nohy? Co potřebuje-
te, když jste skleslí, když je vám
špatně, když vám dochází trpělivost,
když upadnete na své životní cestě?
Někdy je to hrnek horkého čaje,

někdy silné léky, někdy něco ostřej-
šího… Jakub, autor dnešního textu,
sází kromě praktické pomoci i na
velkou moc komunikace – komuni-
kace horizontální (mezi lidmi navzá-
jem) i komunikace vertikální (se
silou, která svět lidí převyšuje a obe-
píná). 
Svůj cit pro sílu – nebezpečí i pomoc

– slova dokázal v předchozích kapi-
tolách. Moc dobře ví, jak komunika-
ce umí být zhoubná, když jeden sni-
žuje druhého, kolik škody natropí
pomluvy nebo plané řeči. Také varu-
je před dvojakostí srdce a jazyka i
nadměrným poučováním, říká:
„každý člověk ať je rychlý k naslouchání,
ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.“
Celá půlka třetí kapitoly je věnovaná
tomu, když neumíme krotit jazyk…
Nyní ale přechází k tomu, co naše
komunikace dovede dobrého, a to
právě v situacích, kdy potřebujeme
postavit na nohy – a jde nám to těžko
samotným – protože nás podráží
hřích nebo nemoc. Mají mnoho spo-
lečného, to víme díky psychosomati-
ce i sami, přesto velká část Bible se
brání přímé kauzalitě. Ale jsou zde i
jisté paralely – hřích je cosi jako ne-
moc – podobně člověka svazuje,
podobně potřebujeme léčbu a čas a
spolupráci postiženého… Leckdy se
dokonce stane, že potřebujeme

Zvedejte se – navzájem! Jk 5,9-20

Rok 2020 aspiruje na titul - “Rok velkého smiřování každého s každým”.
Na tom by jistě nebylo nic špatného, kdyby ono smiřování bylo pravé a
především pravdivé, pokud by se týkalo církví. Zdá se to jednoduché,
protože stačí poslechnout Písmo (Jan 17,21a), ostatně i Kristus tvrdil, že
bude jedno stádo a jeden pastýř. A aby se tak doopravdy stalo, musíme se
prostě všichni udobřit. Musíme zapomenout na všechny křivdy, které nás
rozdělily, a uzdravit historii.
Pokud šlo o mistra Jana Husa, bylo třeba nejprve oddělit jeho osobu od
husitství. To se stalo, když bylo uspořádáno několik vědeckých sympozií
a ve finále papež Jan Pavel II. uznal, že Jan Hus aspiroval na reformátora
církve, vedl mravný život a zahynul strašnou smrtí. A řada církví, které se
hlásily k jeho odkazu, se tím tak uspokojila, že začala husitství pokládat
za temnou stránku našich dějin, kdy jsme byli ostudou celé Evropy, zni-
čili jsme si hospodářství a především to byl exces, s nímž by Jan Hus roz-
hodně nesouhlasil.
Jan Žižka dopadl ještě hůř. Člověk, který byl příkladem legionářům v do-
bě první světové války i československým vojákům, kteří v zahraničí bo-
jovali proti Hitlerovi, je dnes líčen jako lapka a vrah, obrazoborec, ničitel
klášterů a kostelů... Vždyť ho přece napomínali i Petr Chelčický a Jakou-
bek ze Stříbra a přesvědčovali ho, že se boj proti nepřátelům má vést jen
v duchovní rovině. Pravděpodobně si ani oni neuvědomili, že nebýt Jana
Žižky a husitů, křížové výpravy by si to se všemi, kteří měli Jana Husa
rádi a pamatovali si, co učil, jednoduše vyřídily a po čase by si na kost-
nického mučedníka nikdo ani nevzpomněl.
Takže se můžeme krásně smiřovat, když Jana Husa přijmeme s tím, že se
de facto upálil sám, protože tvrdohlavě lpěl na svých omylech. Hodnocení
husitství odbydeme tím, že dnes nemá smysl hájit temný středověk, kdy
jsme se sami vyřadili z civilizace. A Jana Žižku necháme ještě na chvíli
jen vojákům, kteří pochodují na melodii husitského chorálu.
Jediná církev, která Jana Žižku nezapírá a otevřeně se k němu hlásí, je už
asi jen Církev československá husitská. Už od počátku dávala svým sbo-
rům jméno Jana Žižky a připomínala výročí úmrtí u jeho sochy na Vít-
kově, v Sudoměři i v Liberci, kde sídlila vojenská posádka, která nesla
jeho jméno. Letos už se akce v Sudoměři ani v Liberci konat nebudou,
proto pražská diecéze v sobotu 29. srpna pod vedením pražského bisku-
pa Davida Tonzara u příležitosti 100. výročí zrodu Církve československé
husitské a 600. výročí vítězné bitvy husitů pod vedením hejtmana Jana
Žižky z Trocnova uspořádala své výroční shromáždění v památníku na
Vítkově. Tam duchovní i zástupci náboženských obcí zhodnotili práci za
uplynulé období a k jezdecké soše položili věnec.
Na základě písemných pramenů je patrné, že spolubojovníci chovali k Ja-
nu Žižkovi hlubokou oddanost a značný respekt. I Josef Pekař dokonce
poznamenává, že jimi byl milován, nepochybně pro dobré stránky své
povahy. Sympatie v tomto směru jistě vzbuzovala i nezištnost, s jakou
sloužil své myšlence, neboť věrný své cti, se i přes své úspěchy na váleč-
ném poli nijak neobohatil. Nedal se podplatit a majetek pro něj nezna-
menal nic. Jeho současní kritikové by si aspoň měli přečíst letošní “Knihu
roku” historika Petra Čorneje: Jan Žižka - Život a doba husitského váleč-
níka, která získala i cenu Magnesia Litera.

Helena Bastlová

Církev československá husitská
se za Jana žižku nestydí

Dokončení na str. 2

V den 400. výročí bitvy, která u nás stala
symbolem rozdělení a náboženské i národnost-
ní intolerance, vztyčí sestry kláštera benedik-
tinek na Bílé hoře společně s Českou biskup-
skou konferencí a Ekumenickou radou církví
na místě střetu vojsk smírčí kříž.
Inspirace pochází z Německa, kde předobraz
vznikajícího uměleckého díla vytvořil benedik-
týn Abraham Fischer k výročí reformátora
Martina Luthera. Třímetrový kříž bude umís-
těn v přírodním prostředí v Aleji exulantů.
Jedno rameno bude ukazovat průhledem na
letohrádek Hvězda, druhé ke klášteru.      (hb)

AktuAlitA: Smírčí kříž nA Bílé hoře
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Z církví doma i ve světě
ženy v Církvi: APoštolSký nunCiuS kontAktovAl
ZáJemkyně o SvěCení
Poté, co 22. července odevzdaly svou kandidaturu na místa podmíněná svě-
cením, se čtyřem ženám z uskupení „Všechny apoštolky“ dostalo odpovědi
od apoštolské nunciatury. Mons. Celestino Migliore, papežský nuncius ve
Francii, si přeje se s nimi individuálně setkat.
V pondělí 27. července ráno se Marie-Automne Thepot rozezvonil telefon.
Na druhé straně se představil sekretariát apoštolské nunciatury, který zval
k osobnímu setkání tu, která vyslovila přání stát se jáhenkou. Dvaačtyřiceti-
letá žena pracující na pařížské radnici stojí po boku šesti dalších katoliček,
jež se uchází o úřady podmíněné v církvi svěcením, a tedy ženám nepří-
stupné.
Jejich společná motivace? „Nepřítomnost žen v odpovědných situacích – ať
se jedná o správu farností, diecézí, Vatikánu nebo v ordinovaných službách
– pohoršuje a nesvědčí o církvi dobře,“ vysvětlují v tiskové zprávě, kde
oznámily své rozhodnutí kandidovat.
Pokrok na cestě
Jejich iniciativa přímo navazuje na kandidaturu Anne Soupa na lyonské
arcibiskupství. Blahodárné prokopnutí dveří pro jedny, kontraproduktivní
provokace pro jiné. Na jejich podnět zareagoval i nuncius, který navrhl čty-
řem z nich v září osobní setkání. Na otázky La Croix nunciatura odvětila, že
„téma nebude nijak komentovat.“
„Oproti Anne Soupa, které se nedostalo ze strany církve žádné odpovědi,
vnímáme pozvání jako velký pokrok. Vymaňujeme se z toho pohrdavého
ticha,“ tvrdí novinářka Alix Baye, tisková mluvčí kolektivu „Všechny apoš-
tolky“, který vznikl na konci července.
Vítáme další postup dialogu
„Zatím jsme jen čtyři ze sedmi, které byly kontaktovány, a sice ty, které ke
kandidatuře připojily své číslo,“ upřesňuje Marie-Automne Thépot, která
bedlivě sleduje, aby nuncius vyslechl všechny kandidátky. „Vítáme další
postup dialogu, protože přesně to hledáme: otevřít diskusi o místě žen 
v církvi,“ těší se. Zdůrazňuje však: „Budeme přijaty individuálně, ačkoliv
jsme žádaly být přijaty spolu. Nejde o detail, protože nechceme být na zákla-
dě naší životní zkušenosti, teologické výbavy a manželského stavu rozděle-
ny na dobré a zlé bojovnice…“
Mezi ženami ve skutečnosti nacházíme vícero rozdílů. Objevuje se tu napří-
klad Christina Moreira, která se ke kněžskému stavu hlásí od svého vysvě-
cení v rámci floridské Asociace římskokatolických žen-kněží v roce 2015.
Hrozba smrtí
Čtyřiašedesátiletá Sylvaine Landrivon, kandidátka na biskupský stolec, se
nemohla z tohoto pozvání od nunciatury těšit dlouho. Několik minut poté,
co položila telefon, objevila doktorka teologie ve své e-mailové schránce
zprávu vyhrožující jí smrtí: „Netrpělivě čekáme na vaši budoucí reformu,
dokonce na váš nadcházející koncil. Církev na vás spoléhá. Pospěšte si, pro-
tože smrt vás může překvapit,“ vyhrožoval autor dopisu. „Hned jsem zprá-
vu odnesla na policii,“ dodává žena.
Kontroverzní otázka místa žen v církvi se na stránkách novin objevuje pra-
videlně. Zatímco některé z těchto „sedmi kandidátek“ aktivně bojují za
kněžské svěcení, jiné ho naopak nevyžadují a vnímají svou kandidaturu
spíše jako prostředek k rozpohybování debaty o místě žen uvnitř církve a
úctě k nim. Z tohoto hlediska je pro kolektiv „Všechny apoštolky“ plánova-
né setkání s nunciem Migliorem a jeho naslouchání prvním vítězstvím.

www.christnet.eu

ruSká PoliCie uděluJe Pokuty ZA evAngeliZACi, 
Cílem JSou hlAvně BAPtiSté A JehoviSté
Anatolij Chendemerov za rozdávání evangelizačních traktátů v jihový-
chodní části Ruska dostal pokutu 6 000 rublů. Policie z Krasnodaru zas udě-
lila Sergeji Krasnovu za rozdávání Biblí pokutu 5 000 rublů. Seo Jin Wook 
z Jižní Koreje se setkal s asi 10 lidmi v soukromém domě v Izhevsku, aby je
vyučoval o Ježíši Kristu. Řekl jim, že by se měli vrátit a přivést přátele.
Následně dostal pokutu 30 000 rublů a byl deportován.
Podle informací norské organizace Forum 18 bylo v prvních šesti měsících
roku 2020 za porušení ruského protimisionářského zákona potrestáno více
než 40 osob. Christianity Today uvádí, že Rusko schválilo zákon v roce 2015.
Ten nařizuje, aby všechna místa náboženských setkání byla zaregistrována
na úřadech.
Po čtyřech letech od přijetí kontroverzního zákona je jasné, že cílem režimu
jsou baptisté, kteří distribuují traktáty, a muslimové, kteří učí lidi arabsky,
aby dokázali číst Korán, spolu s pokračujícím úsilím úplně eliminovat vliv
svědků Jehovových. Podle Forum 18 místní policie zatím v roce 2020 uloži-
la pokutu tuctu muslimů za výuku arabské gramatiky. Letniční sbor dostal
pokutu za konání bohoslužby v soukromém domě a tucet baptistů za distri-
buci náboženské literatury.
Sedmdesát procent obyvatelů Ruska se hlásí k pravoslaví, ale z nich jen asi
pět procent chodí pravidelně do kostela. Sedm procent je muslimů a asi dvě
procenta patří k protestantům – hlavně k baptistické a letniční denominaci.
Zatímco se vláda zaměřila hlavně na evangelikální křesťany, ruská ústava
byla upravena tak, aby obsahovala odkaz na Boha, definovala manželství
jako svazek mezi jedním mužem a jednou ženou a povolila prodloužení
mandátu prezidentu Vladimirovi Putinovi. Ruští zákonodárci také zvažují
úpravu zákona omezující náboženskou svobodu na ruské občany a osoby s
trvalým pobytem,   zakazující výkon duchovenské služby pro občany ze
zahraničí. Pastor s titulem ze zahraniční školy by měl zákaz být ve vedení
sboru.
Putin ve svém čtvrtém funkčním období povýšil status ruské pravoslavné
církve a hovořil o nutnosti postavit se jasně proti sekularismu a „chaotické
temnotě“ Západu, která podle něj „popírá morální principy a tradiční hod-
noty: národní, kulturní, náboženské a dokonce sexuální.“

podle www.krestandnes.cz

zachránit z těchto dvou „neduhů“
zároveň. Máme na to terapii?
Tak rádi bychom druhé uzdravova-
li a napravovali. Nepochybuji, že 
v obojím jsou podstatní lékaři, tera-
peuti či vlastní hluboké zkušenosti a
odhodlání. Přesto jsou oblasti, ještě
další dvě cesty, ve kterých je spole-
čenství blízkých lidí (a s tím také
bratří a sester v církvi) nenahradi-
telné.

Cesta první: trpělivost 
Trpělivost s lidmi, se sebou, s život-
ními okolnostmi. 
Nejen v češtině je patrné, že trpěli-
vost má souvislost s utrpením. Cenu
trpělivosti okusil ten, kdo trpí boles-
tí svou, cenu trpělivosti okusila ta,
která trpí bolestí svých milých, cenu
trpělivosti znají ti, kdo žijí či pracují
s trpícími – a že je to mnohdy souži-
tí náročné… Jakub opakovaně vyzý-
vá k trpělivosti – té je potřeba tím
víc, čím je situace náročnější, zdlou-
havější, nesnesitelnější, úmornější
nebo bolavější.
Mám za to, že ve vztahu k bližnímu
má trpělivost dvě klíčové dimenze:
1. Snášenlivost: cením si všech, kteří
vidí slabost a rozhodnou se, že jí
nebudou přikládat fatální váhu.
Všech, kdo vidí klopýtání druhých a
snáší důsledky jejich hendikepů.
Všech, kdo jako prioritu kladou spo-
lečné soužití…
2. Druhou dimenzí trpělivosti je pak
vytrvalost – ať si je prognóza jakáko-
liv, přesto se nevzdává, podpoří
snahu a zapomíná na nepovedené
pokusy o nápravu, nezabalí to ani
po stopadesáté ani po stopadesáté
první… Čeká, než proběhne potřeb-
né zrání, a když nic jiného, prostě to
vydrží…
Jakub navzdory dlouhé době trápe-
ní kotví život svůj i život své milo-
vané církve v naději, že Kristus
nakonec přece jen vysvobodí člově-
ka z bolestí duchovních i tělesných.
Věří, že se dočká jeho příchodu, zá-
chrany, vysvobození. A věří, že tahle
víra, Boží blízkost a vzájemná opora
pomohou snést i bolesti současnosti.

Cesta druhá: modlitba
Ta nesamozřejmá komunikace mezi
Bohem a člověkem, ta podivuhodná
možnost vylévat své trápení moci
přesahující všechno pomyšlení lid-
ské... Silná, mocná řeč může být
modlitba – a Jakub zrazuje před
extrémy: vzpomenu si, jen když je
opravdu zle – ale také, když jen zpí-
vám haleluja a ve zlých chvílích
zmlknu a po Pánu Bohu ani neo-
hlédnu…
Obrať se k Bohu a všechno zlé mu
vypověz. Třeba se stydíš o tom mlu-
vit s lidmi. Třeba ti vůbec chybí slo-
va a už jen naříkáš – i s tím se k Bohu
obrať. Tenhle podivuhodný život
dialogu snese různé polohy, přimě-
řené situaci. A obohacuje náš svět o
další rozměr. Modlitba nás nemusí
uzavírat sama do sebe – neřeším 
s Pánem Bohem jen svoje problémy
– vždyť člověka a celého společen-
ství se dotýká i to, když trpí – ať ne-
mocí nebo hříchem – někdo jiný.
Připomenu krátký úryvek: Je někdo z
vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti
ať se nad ním modlí a potírají ho olejem
ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání
nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopus-
til-li se hříchů, bude mu odpuštěno.
Vyznávejte hříchy jeden druhému a
modlete se jeden za druhého, abyste byli
uzdraveni. Velkou moc má vroucí mod-
litba spravedlivého.
Tento text je mimořádně dvojznač-
ný. Omlouvám se za malý exkurz
do řečtiny, ale třeba nám pomůže
rozehrát ještě nové motivy… Pře-
kladatelé použili 2x nemocný, ale 
v originále je pokaždé něco jiného –
celé spektrum naší nezdravosti…
To první slovo pro nemocného má
několik významů: asteneo – zname-
ná v základu být slabý. V druhé řadě
nemocný, ale také třeba klesající,
slabý ve víře, mohli bychom snad
říci i vetchý… Nemocný už nemůže
dál, nemá sil, které jsou k uzdravení
potřeba… Ten druhý výraz, kam-
non, znamená také nemocný, ale i
skleslý, v depresi.
Naopak když jde o uzdravení, po-
užívá se sloveso sozo znamenající
uzdravit, ale také zachránit až spasit

a egeiro – postavit na nohy, ale také
vzkřísit. Věřím, že ta nejednoznač-
nost je tu schválně…
Důležité je, jak zde funguje prvocír-
kevní staršovstvo: Když je někomu
takhle špatně, je sám a trpí, mají za
ním ostatní jít a cosi pro něj udělat.
Stále se opakuje, čím si mají vzájem-
ně sloužit. Přijdou, ale nehrají si na
Jobovy přátele, kteří dorážejí, čím si
to Job zavinil… Jdou tam být s ním,
pomoci modlitbou a péčí.
Některé církve odsud čerpají zásad-
ní podnět pro pomazání nemoc-
ných, které má duchovně posílit a
potěšit člověka a přinášet mu fyzic-
kou i duchovní úlevu, která s sebou
nese i odpuštění hříchů. Může se
udělovat jak jednotlivým osobám
(např. doma či v nemocnici) tak spo-
lečně při bohoslužbě. Bohužel,
napříč denominacemi máme co do-
hánět – ať je pomazání zařazeno
mezi svátost nebo ne. Evangelíci se
na tomto místě obvykle spokojí 
s tím, že se o svátost nejedná nebo že
hrozí manipulace Božím slovem či
nemocným, a tak raději neudělají
nic, ačkoliv právě Jakub říká, co
dělat mají. Katolíkům se dá namít-
nout, že toto zadání nedostali jen
kněží…
Zvláštní je, že i Jakubovy pokyny vypa-
dají jako nějaký obřad. Ale možná to
můžeme pochopit spíš jako přístup
modli se a pracuj – vždyť pomazání
nemocného je důležitá ošetřovatelská
služba – to ví každý, komu někdy po-
praskala kůže nebo kdo si nedosáhne na
poraněný sval…
A tak pečujte o sebe navzájem, mod-
lete se a používejte dobrou léčbu!
Daří se někomu z vás zle? Nemáte
na to být sami. Společenství vašeho
sboru dostalo za úkol hledat cesty,
jak vám ulevit. A když nepřijdou
sami, pošlete si pro ně – vždyť tu jste
jeden pro druhého. Kéž vás všechny
přitom provází vytrvalost, snášenli-
vost, a v první řadě tandem Boží
blízkosti a vzájemné lásky – vždyť ty
především mají sílu překonávat bez-
naděj nemoci i hříchu. 

Alžběta Hanychová
Martin ve Zdi, 26. července 2020

Zvedejte se – navzájem! Jk 5,9-20
Dokončení ze str. 1

„Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo,
dovede je až do dne Ježíše Krista.“ F 1,6

Stejně jako pro křesťany ve Filipech, i pro nás dnes zaji-
sté platí toto ujištění: církev není lidské dílo, není výsle-
dek lidské snahy. Její budoucnost nespočívá na úspěchu
lidských strategií. České slovo církev, stejně jako anglic-
ké slovo church a německé slovo Kirche, je odvozeno od
řeckého slova Kyriaké, to znamená Pánova. Kdykoli vy-
slovíme slovo církev, vlastně vyslovujeme zaslíbení,
tedy osvobozující ujištění, že to není na nás. Kdykoli
vyslovíme slovo církev, vděčně vyznáváme spolu s
Pavlem, že „ten, který v nás započal dobré dílo, dovede
je až do dne Ježíše Krista“. Budoucnost církve tedy není
v lidských rukou.
Máme zajisté mnoho důvodů k vděčnosti. A ovšem také
k vážnému zamyšlení. Chtěl bych otevřít jednu moud-
rou knihu. Knihu, která má v českých duchovních ději-
nách naprosto mimořádné místo, přestože její název
vlastně nezní vesele, protože vyjadřuje jeden z nejdra-
matičtějších okamžiků těchto dějin. Mám na mysli, jak
možná tušíte, Kšaft umírající matky Jednoty bratrské
Jana Amose Komenského. Proč právě tuto knihu? 
V prosinci 1918 prezident Masaryk zahájil svůj první
veřejný projev citátem této knihy. Citátem, který vyjad-
řuje Komenského důvěru v Hospodina. Zvoláním, které
mění truchlivou pohřební řeč v proroctví naděje.
Ano, když Masaryk poprvé jako prezident promluvil k
veřejnosti, zazněla jako první Komenského slova:
„Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy

našimi na naše hlavy uvedeného, vláda věcí tvých zpět
se k tobě navrátí, ó, lide český.“
Jsou to slova, která vstoupila do dějin. Jejich mírnou
obměnou vznikla píseň Modlitba pro Martu, která bývá
nazývána druhou hymnou českého národa. Je to píseň,
jejíž vyznání „teď když tvá ztracená vláda věcí tvých
zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí“ provázela českou
společnost pohnutými událostmi srpna 1968 a listopadu
1989. A provází ji dodnes.
Rád bych ale obrátil pozornost k vlastnímu obsahu
Komenského Kšaftu, k obsahu, který je méně známý než
ono závěrečné zvolání. Kšaft je v podstatě bilance, reka-
pitulace a inventarizace darů, tedy pokladů, svěřených
české církvi. Darů, které jsou zároveň zavazujícím odka-
zem, dědictvím, které čeká na pokračovatele. Protože
každý dar je zároveň úkol. Jede Gabe ist eine Aufgabe, jak
se to pěkně rýmuje v němčině.
Ptejme se tedy jako kdysi Komenský: které dary, svěře-
né církvi, smíme při pohledu na minulost a současnost
rozeznávat a s vděčností přijímat jako zavazující odkaz
předků? Které poklady, darované církvi, osvědčené a
rozhojňované v minulosti i současnosti, ukazují cestu 
k budoucnosti, protože jsou to zároveň úkoly, v jejichž
plnění je třeba pokračovat?
Rád bych se zastavil u čtyř vzácných darů, které vní-
mám jako podstatné v církvi Božího lidu:
Na prvním místě musím zmínit dědictví české reforma-
ce, oné pozoruhodné, přelomové doby českých dějin,
vymezené jmény Jana Husa a Jana Amose Komenského.

Jistota církve

Dokončení na str. 3
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„Slova Ámose, který byl z tekoj-
ských drobopravců. Měl vidění 
o Izraeli za dnů judského krále
Uzijáše a za dnů izraelského krále
Jarobeáma, syna Jóašova, dva roky
před zemětřesením!“

Ámos 1,1

Dokončení
Prorok Ámos nám připomíná, že
slovo Hospodinovo nemusí vždyc-
ky vyřizovat jen vystudovaný kaza-
tel či církevní hodnostář. I mnozí
„Ámosové“ mohou z Božího pově-
ření zvěstovat věrohodně Boží
slovo! Bídou církve by bylo, kdyby
neslyšela a nerozpoznala Boží hlas!
Pamatujme na tuto připomínku.
Ámosovi nešlo o jeho popularitu.
Nebyl ani žádným buřičem! Zne-
klidňoval Božím slovem ty, kteří se
zabydleli v církevních stereotypech
a nesnášeli kritiku svého postavení.
Poslouchat lidi více než Boha?,
tomu Ámos a mnozí další věrní Bo-
ží svědkové, poslušní příkazu Hos-
podinova, řekli svoje jasné ne!
Sklánět hlavu před svůdci Božího
lidu, před škůdci Božího Zákona
nikdy nebudeme! Věrnost Božímu
slovu se pozná, protože Bůh se ke
svému slovu vždycky přiznává.
Takové slovo je prosyceno Duchem
svatým a doprovázeno činy lásky a
služby. A k tomu je dotvrzováno
Boží ochranou a Božím požehná-
ním, i když věrnost Božímu slovu
někdy může znamenat také mnohé
nepříjemnosti, někdy dokonce utr-
pení nebo smrt!  Z Písma víme, že
cesta k nápravě Božího lidu vede
vždycky jen přes pokání! Pokání
lidského srdce otvírá cestu k Bohu i

k trvalým hodnotám života. Na-
opak lhostejnost k Božímu slovu
vede do zahynutí. Tradičnost vede
k hluchotě, kdy Boží slovo jedním
uchem prochází a druhým ho rych-
le opouští bez užitku. Hluchota 
k Božímu slovu ovšem způsobuje
duchovní úpadek. 
Žijeme v době očekávání druhého
Kristova příchodu. Písmo nás 
z prorockých slov varuje před lho-
stejností, sebestředností, hluchotou,
duchovním úpadkem a sobectvím.
Skrze Ámose nás znovu volá pod
Boží slovo, pod zorný úhel Božího
příkazu, aby láska a svornost
vždycky mezi námi přebývala, aby-
chom rádi slyšeli slovo pravdy 
a byli vždycky zastánci spravedl-
nosti, nositeli Božího pokoje, šiřiteli
Boží lásky, činiteli služby nejpo-
třebnějším a byli pomocí všem
potřebným, které máme kolem
sebe. Pán nám zaslíbil svoji blíz-
kost. 
Buďme vděční za to, že k nám stále
ještě mluví. Bůh v Pánu Ježíši
Kristu a skrze něho od nás ne-
odvrátil svou tvář, přes mnohou
naši nevěrnost a neposlušnost.
Hledí na nás skrze rány svého Syna
a tak nám dokazuje, že nás stále
miluje! Jenže nejen Amos, ale i
evangelia nám připomínají, že se
čas nachýlil!
Církev se ráda dovolává své vyvo-
lenosti. Jenže prorok Ámos nás
upozorňuje na to, že sama vyvole-
nost ještě nic nemusí znamenat
(9,7). Pánu Bohu nestačí zápis v cír-
kevní matrice či ve sborové kartoté-
ce. Nestačí mu jen z tradice chodit
do shromáždění a přitom si žít po

svém! Pán Bůh odmítá pobožnou
masku, pod kterou se skrývá hříšná
tvář! Žádá opravdovost, upřím-
nost, pokání, hlubokou odevzda-
nost srdce a poslušnost na každém
kroku Božích příkazů ve všech situ-
acích života. 
My si před Bohem nemusíme hrát
na svaté. Bůh nás v Kristu Ježíši
volá k cestě následování. A když na
ni vstoupíme, pak nás zařadí mezi
svoje děti, mezi děti nového rodu,
kteří svou příslušnost k tomuto
rodu budou prokazovat na každý
den a na každém kroku života. Boží
království lásky, pravdy, pokoje,
radosti a spravedlnosti přijde 
v plnosti na konci věků. Ale už teď
má své nesmělé začátky právě 
v těch, kteří se pokoušejí následovat
svého Pastýře, kteří se opírají o jeho
příklad, o jeho lásku i o jeho ochra-
nu, kteří se spoléhají na jeho slovo 
i na jeho milostivé vedení. Patříme
mezi takové? Bůh v Pánu Ježíši
Kristu otvírá svou náruč milosti a
lásky pro všechny, kteří k němu
přicházejí s vědomím své hříšnosti,
porušenosti a s pokorným srdcem a
kteří před ním vyznávají svou bídu
a mnohou člověčinu. Takové nikdy
od sebe neodhání. Takovým ani ne-
připomíná jejich minulost. Jen je
zve na cestu v novotě života. Bere je
na milost, odpouští jim a v lásce je
pak provází životem, jako ten nej-
lepší Pastýř. Podpírá je a nese je na
křídlech své lásky a svého milosr-
denství, aby v jeho síle byli schopni
dojít až k cíli a získat korunu života.

Pavel Rybín, 
kazatel Církve bratrské

Prorocké vzhlížení k hospodinu 8
Směřujeme společně ke konci našeho putování dějinami a světovými
názory, dospěli jsme k jejich vrcholu, k průzračnému  horskému pra-
meni, v němž se odráží slunce, které nazýváme křesťanstvím.
Křesťanství se stalo výzvou pro mnoho filosofických a náboženských
systémů a zároveň odpovědělo na očekávání většiny z nich. Nejvýraz-
nějším prvkem křesťanské spirituality není odmítání, ale potvrzení,
zahrnutí a naplnění všeho předcházejícího.
Buddhismus je proniknut vášnivou touhou odstranit zlo, touhou po
spáse. Buddha řekl, že stejně jako je mořská voda nasycena solí, tak je
jeho učení, dharma, nasyceno myšlenkou spásy. Touha po spáse, zaslí-
bení spásy je vlastní i křesťanství, Novému zákonu.
Islám obsahuje naprostou oddanost člověka Bohu, který je suverénním
vládcem vesmíru a lidských osudů. Totéž nacházíme i v křesťanství.
V čínském pohledu na svět je nebe – princip jang - orientačním  bodem
pro člověka na jeho životní pouti (a to i v maličkostech); totéž je vlastní
i křesťanství.
Bráhmanismus, současný hinduismus, mluví o různorodých projevech
božství; i to najdeme v křesťanství.
Panteismus tvrdí, že Bůh je ve všem, že je jakousi tajemnou silou, která
proniká každou kapičku, každý atom světa; křesťanství s tímto tvrze-
ním souhlasí, i když neomezuje působení Boha pouhou panteistickou
všudypřítomností.
Avšak rozhodně nemůžeme považovat křesťanství za pouhý kompilát,
který do sebe jednoduše posbíral všechny prvky  předchozích nábožen-
ství. V křesťanství  se projevila ohromující síla čehosi nového, nového ne
díky nauce, ale díky proniknutí nového života do našeho života každo-
denního.
Velcí učitelé lidstva – autoři Upanišád, Lao-ć, Konfucius, Buddha, Mu-
hammad, Sókratés, Platon a další – správně chápali pravdu jako vrchol
hory, na niž vystupují s největším úsilím. Pravda totiž není něco, co lze
lehce získat. Skutečně se podobá hoře, na niž se škrábeme po jednotlivých
výstupcích, ztěžka oddychujeme, ohlížíme se občas zpět na cestu, kterou
jsme už urazili, a cítíme, že nás čeká ještě strmé stoupání.
Nikdy nezapomenu na hluboká slova o pravdě, vyslovená prostým
himálajským horalem Tenzingem, šerpou, který provázel Edmunda Hilla-
ryho na Mount Everest. Řekl, že k horám musíme přistupovat s posvát-
nou úctou. Stejně tak i k Bohu. Hory od nás skutečně vyžadují zvláštní
duševní rozpoložení, abychom dokázali pochopit jejich velikost a krásu.
Pravda se skrývá lidem, kteří ji hledají bez bázně, bez ochoty postupo-
vat dál a překonávat nebezpečí, propasti a průrvy.

Pokračování příště
Alexandr Meň

(poslední promluva 8. září 1990 před mučednickou smrtí)

To je rodinné stříbro českých evangelíků, to je zavazující odkaz předků, v opatrování a rozvíjení
tohoto odkazu nepochybně spočívá úkol církve a její služba širší české i mezinárodní ekumeně.
A jistě nejde jen o pečlivé uchovávání či konzervování dědictví po předcích. Jde také o živou tra-
dici svobody svědomí ve věcech víry, která dává současné církvi pozoruhodnou vnitřní plurali-
tu, která je stejně tak nesamozřejmá jako osvěžující. Pluralitu vzácnou a hodnou zachování, ať už
jde o rozdíly v konfesním profilu reformovaném či luterském, v teologickém směřování liberál-
nějším či konzervativnějším, ve způsobu zbožnosti civilním či pietistickém, v charakteristické
tvářnosti sborů městských či venkovských.
Slavné dědictví české reformace možná představuje i určité úskalí. Ne vždy se v minulosti daři-
lo odolávat pocitu dějinné křivdy nebo sebevědomé výlučnosti. Ne vždy se dařilo vítězit nad
pokušením historismu a únikového zaměření na minulost. Odkaz české reformace žije a vydá-
vá vzácné plody tehdy, když je tvořivě rozvíjen tváří v tvář současným a budoucím výzvám,
nikoli pouze opatrován a deklarován jako symbolická opora kolektivní identity.
Na druhém místě zmíním tradici odpovědné práce s Biblí, tedy kvalitní vykladačské práce s
texty Písma, od vynikající vědecké exegeze až po sbírky kázání a populární komentáře. I v této
oblasti je celá česká ekumena vděčným příjemcem skvělé a neobyčejně plodné evangelické bib-
listiky.
Samozřejmě, i tento dar a svěřený poklad může mít svá úskalí. Zlí jazykové občas hovoří o jalo-
vém hnidopišském biblicismu, neplodném akademismu nebo o únikovém intelektualismu,
odtrženém od života, ale to jsou zajisté jen zlí jazykové.
Do třetice bych rád zmínil tradici společenské angažovanosti – tedy nesamozřejmé otevřenosti,
vnímavosti a citlivosti vůči společenskému, kulturnímu a politickému dění. Otevřenosti, která
(alespoň v některých případech) proměňuje evangelické sbory v komunitní střediska, v životem
pulsující křižovatky široké škály společenských, kulturních a jiných aktivit. Otevřenosti, která
umožňuje v kritických okamžicích pozvednout hlas a nasvítit aktuální společenské dění per-
spektivou prorocké kritiky. A také přiložit ruku k dílu tváří v tvář konkrétním výzvám, od
komunální politiky až po naléhavé humanitární potřeby u nás i ve světě.
Ano, k církvi patří i tato tradice pozorného „čtení znamení doby“, vzpomeňme jen na prvore-
publikovou Akademickou YMKU, na Novou orientaci, na Chartu 77 nebo na angažmá českých
evangelíků v době uprchlické krize, na úžasnou práci Diakonie ČCE.
I tento dar může mít svá úskalí. I tady číhá pokušení, třeba pokušení krátkodechého únikového
aktivismu, který jako by ztrácel zakotvení ve víře, lásce a naději. Nebo úskalí profesionalizace
pomoci bližnímu, která jakoby časem pozbývala slanosti (L 14,34–35). Ne vždy se podařilo toto
úskalí úspěšně obeplout. Přesto zůstává církev na tomto poli příkladem hodným následování.
A nakonec, začtvrté, bych rád zmínil skutečnost, která je vlastně spíš sociologický fakt než obda-
rování shůry. Nicméně i tento fakt se může obrátit v požehnání. Církev je v menšině. Její menši-
novost je v jistém smyslu nedobrovolná, zato však neoddiskutovatelná. Má to své výhody, o tom
není pochyb. Vlastní menšinovost je zajisté možné přijmout jako dar. A to nikoli danajský. Být
menšina mimo jiné znamená svobodu od břemene většinovosti.
Koneckonců, někdejší hlava Římskokatolické církve, Benedikt XVI., navrhuje evropské církvi
dneška sebepojetí tvořivé menšiny. Sebepojetí, které může být protestantské církvi z dobrých

důvodů ještě bližší než její mnohem početnější sestře, církvi římskokatolické. Má-li být církev
Kristova solí a světlem tohoto světa (Mt 5,13–16), role aktivní menšiny může být pro tento úkol
nejpřirozenější a nejzdravější.
Menšinovost v sobě ovšem může nést také nemalé úskalí, zejména tam, kde přestává být socio-
logickým faktem a stává se mentalitou. Pak se menšina může stát zapouzdřenou subkulturou,
zvláštním sociálním prostředím, jehož příslušníci bývají v komunikaci s okolním světem
neobratní. Občas vede menšinová mentalita ke zbytnělé, nepříliš plodné a někdy trýznivé sebe-
reflexi, rozjitřované vědomím nesamozřejmosti. Někdy vede menšinová mentalita k jisté pla-
chosti a zakřiknutosti, když dojde na citlivou, ale klíčovou otázku, s čím se vlastně příslušná
menšina obrací na většinovou společnost, co je její podstatné sdělení. Vnější pozorovatelé si pak
někdy odnášejí dojem jisté rozpačitosti nebo mdlé neurčitosti.
Jistě, pohled na některé nepříliš podařené a nepřiměřeně sebevědomé snahy oslovit českou spo-
lečnost evangeliem bývá spíše odrazující, někdy přímo odstrašující. Tím spíš je ale třeba hledat
cesty ke srozumitelnému zvěstování evangelia slovy i skutky, protože to je úkol, ve kterém cír-
kev zůstává nezastupitelná a nenahraditelná.
Co tedy říci závěrem? I do dalších let si církev jistě ponese své vzácné dary, jako ta, která rozvíjí
odkaz české reformace, jako církev, která pěstuje požehnanou tradici odpovědné práce s Pís-
mem, jako církev, která citlivě vnímá společenské dění a aktivně na ně odpovídá, a jako církev
menšinová, tedy jako tvořivá menšina, která vnáší do české společnosti kvality Božího králov-
ství, víru, lásku a naději, a tím plní svůj nejvlastnější úkol: být světlem a solí tohoto světa.
Podaří se českým evangelíkům v této roli obstát? Ano, podaří. Pokud, jak říká moudrý bratr farář
a teolog Jan Štefan v jednom ze svých článků, budou skutečně věřit Božím zaslíbením, pokud se
přimknou k tomu, co spojuje všecky církve. Ke křesťanství novozákonních svědectví a starocír-
kevních vyznání, k pevné důvěře v „toho, který v nás započal dobré dílo a dovede je až do dne
Ježíše Krista“.

Pavel Hošek
Autor je kazatel Církve bratrské, vedoucí katedry religionistiky ETF UK 
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Legenda českého popu Václav Neckář, kapela Bacily a chlapecký pěvecký sbor Pueri
gaudetes budou hlavními hudebními hosty letošní Modlitby za domov. 14. ročník
tohoto kulturně duchovního setkání pro celou rodinu má téma Žít ve společném
domě a připomene potřebu stability, odvahy v hledání nových cest i lidskou souná-
ležitost. Modlitba za domov se bude konat v den státního svátku 28. října při příleži-
tosti připomínky Dne vzniku samostatného Československa. Místem ekumenického
setkání lidí dobré vůle bude Husův sbor Církve československé husitské v Praze ve
Vršovicích a Vršovické divadlo MANA. Hlavní program, koncert v komponovaném
pořadu se zajímavými hosty, začne od 15 h. Pořadem budou provázet herečka, zpě-
vačka a moderátorka Michaela Dolinová a farář David Frýdl. Hosty budou farářka
Martina Viktorie Kopecká, herec Lukáš Jurek, pedagog, komeniolog a kazatel Jan
Hábl a nemocniční kaplan a kněz Marek Drábek. Svou účast předběžně přislíbila
také zpěvačka a herečka Marta Kubišová. (erc)



Vtom se strhla na moři veliká
bouře, takže loď už mizela ve
vlnách, ale Ježíš spal (Mt 8, 23-27).
Loď byla daleko od země a vlny ji
zmáhaly, protože vítr vál proti ní
(Mt 14,22-32).
Novozákonní evangelia nám
popisují nejméně dva případy,
kdy Ježíšovi učedníci, rybáři zápa-
sili o život v loďce na rozbouře-
ném moři. Ale ono to vlastně ne-
bylo moře, ač tomu Izraelité tak
říkali, bylo to jezero Galilejské,
zvané také Genezaretské, Tibe-
riadské nebo Kineret. Ta různá
jména připomínají oblasti a jedno
město na jeho březích. Poslední
název je trochu poetický, tvar jeze-
ra připomíná harfu, hebrejsky
kinor. Je to velká přírodní nádrž o
rozloze 166 km2, 21 km dlouhá, 
13 km široká, s největší hloubkou
43 m. Leží ve „Velké příkopové
propadlině“ 212 m pod úrovní
světového oceánu. Jezero je prů-
točné, napájí je horní tok řeky
Jordánu, který z něho na jihu vyté-
ká. Od věků těžil z tohoto jezera
výnosný rybolov, ale bylo také
hlavním zdrojem pitné vody. To
platí i v moderním státu Izrael,
kde k tomu ovšem přistupuje roz-
sáhlé zavlažování polí, vinic a
sadů. Navíc se o vodu jezera i řeky
dělí Izrael s Jordánskem podle
vzájemné mírové smlouvy. To
vedlo k poklesu hladiny až o dva
metry. Izrael se nyní snaží doplňo-
vat vodu v jezeře odsolenou moř-
skou vodou.
Některým z vás se poštěstilo být
na břehu Genezaretu a obdivovat
krásu pokojné vodní hladiny. Mož-
ná jste si kladli otázku, zda se
mohla tato vodní plocha tak roz-
bouřit, jak popisují evangelia.
Neviděl jsem Kineret na vlastní
oči, ale byl jsem u některých po-
dobně velikých jezer a napadla mě
právě stejná pochybnost. Před lety
jsem byl poslán svým pracovištěm
na měsíční pobyt ve výzkumném
hydrologickém ústavu na břehu
jezera Maggiore v Itálii. Plocha
jeho hladiny je 212 km2 a hloubka
až 372 metry. Je tedy hlubší než
Genezaret, ale plocha hladiny se
příliš neliší. Krásný byl pohled na
osluněnou hladinu a do průzračné
vody u břehu. Jednoho dne však
začal vát jednosměrný silný vítr 
z úbočí Alp a na Maggiore se zve-
daly stále vyšší vlny. Potřebovali
jsme s italským kolegou zaveslo-
vat snad sto metrů od břehu, kde
jsme měli ve vodě zavěšeny lah-
vičky na měření aktivity drobno-
hledných řas. Veslovali jsme ze
všech sil, ale ke své-mu pokusné-
mu plováku jsme se proti větru a
vlnám prostě nedostali. Spíš to
vypadalo, že se s námi člun pře-
vrhne, museli jsme se vrátit a
počkat do druhého dne, až se alp-
ský fén utišil. Zažil jsem tehdy
líčení evangelisty Jana (6,16-21) na

vlastní oči: Moře se vzdouvalo
mocným náporem větru. A věděl
jsem jako on, že to nebylo moře,
ale ještě včera poklidné jezero. 
K večeru se vrátili do ústavu dva
hydrogeologové, kteří vypluli den
předtím na delší cestu po  Lago
Maggiore na velkém člunu se sil-
ným motorem. Větrná smršť je
přesto zahnala kdesi ku břehu,
museli tam loď zakotvit a vrátit se
zatím autobusem.
Něco podobného jsme prožili jako
celá rodina s Věrou, Davidem i
Hanou. V roce 1969-70 jsme se
díky přechodnému uvolnění přís-
nosti československých úřadů
dostali všichni do Kalifornie. Moje
práce byla opět na jezeře, které se
jmenovalo Průzračné, tedy Clear
Lake. Výzkum planktonu a foto-
syntézy byl podobný jako na
našich přehradních nádržích. Děti
chodily ve městě Davisu do zá-
kladní školy, kde měli naštěstí po-
chopení pro četné rodiny cizinců
pracujících na univerzitě. Za pár
měsíců mluvily i naše děti anglic-
ky i s kalifornským přízvukem.
Podařilo se mně přesvědčit šéfa,
že na červencové odběry a pokusy
vyrazíme ne jako obvyklý tým, ale
jako rodina a že tam pobudeme 
s dětmi týden v přírodě. Clear La-
ke má plochu hladiny 180 km2 a
největší hloubku 18 metrů. Tedy
plochou je blízké Genezaretu, ale
je mělčí. 
Jednoho dne – slunného, jak je ve
střední Kalifornii zvykem, jsme
vyrazili všichni čtyři v lehkém
laminátovém člunu s přívěsným
motorem na obhlídku provádě-
ných měření. Z blízkých kopců vál
svěží vítr, který však sílil a sílil.
Vlny se zvedaly už do výše metru
a člun skákal z jedné na druhou,
vždy s mohutným plácnutím. Mu-
seli jsme vzdát cíl naší výzkumné
cesty a pokusili jsme se vrátit 
k obytnému karavanu. Jenže vlně-
ní nepřestávalo, spíš ještě rostlo,
až jsme z toho měli strach. Nako-
nec nám došel benzin a my jsme
tak tak dopádlovali k nejbližšímu
břehu, přivázali člun ke stromu a
vydali se na tábořiště pěšky. Pro
loďku jsme se vydali příští den,
když vítr utichl.
Po těchto zkušenostech nemám

nad bouřemi na Galilejském „moři“
žádné otázky. Věřím, že větrné
bouře na jeho hladině si s mořský-
mi moc nezadají. Už se nedivím,
že Pán Ježíš musel zasahovat a že
se pak učedníci ptali: Kdo je tento,
že i vítr i moře poslouchají jeho?
(Mk 4,37-41 Kral). Židé tehdy zřej-
mě neviděli velký rozdíl mezi vel-
kým jezerem a mořem, vždyť měli
na svém území jedno prazvláštní
slané jezero, kterému se dodnes
říká Mrtvé moře. Na Středozemní
moře se raději nepouštěli (kromě
nešťastného proroka Jonáše). 
Teolog Petr Pokorný k tomu po-
znamenal: „V představách Židů bylo
moře prostorem, v němž se jako vodní
nestvůry objevovaly různé protibožské
síly.“
Galilejský jezerní rybolov po dvou
tisíciletích inspiroval jeden misijní
řád katolické církve ke krásné
akci. Hlavním úlovkem izrael-
ských rybářů prý byla ryba zvaná
Tilapie galilejská. Některé druhy
tilapií jsou velmi odolné nedostat-
ku kyslíku ve vodě, dýchají úspěš-
ně vzduch u hladiny. Hodí se pro-
to k pěstování v horkém prostředí,
a tak ti misionáři učí hlavně afric-
ké domorodce pěstovat tyto nená-
ročné ryby v kdejaké louži. Pomá-
há to významně řešit tamní potra-
vinovou nouzi. Pojmenovali je
„Petrovy ryby“. Ony totiž mají ve
zvyku mít v hubě plochý kamé-
nek, asi jim pomáhá mělnit potra-
vu. Nabízí se, že ta ryba, kterou na
Ježíšovu radu ulovil Petr, byla tila-
pie, která si spletla oblázek s mincí
(Mt 17,24-27).

Pavel Javornický

Bouře na jezeře?
evoluCe, neBo Stvoření?

Josef Potoček: Mýtus evoluce - Co
je základem našeho života: evolu-
ce, nebo stvoření?
Nakladatelství Juda, Mělník 2020, 160
str., 199 Kč, www.knihyjuda.cz
V základu diskuse o evoluční teorii
není spor mezi vědou a vírou. Jedná
se o spor mezi dvojím neslučitel-
ným pohledem na svět: metafyzic-
kého naturalismu a biblického teis-
mu. To je také důvod, proč nachází-
me vědce na obou stranách – i 160
let po Darwinovi. Evoluce je ideolo-
gický koncept, ve své podstatě je to
sekulární náboženství, mytologie
moderní doby. Preferovanou odpo-

vědí dnešní teologie je teistická evoluce (evoluční stvoření), deklarova-
ná jako postoj odpovídající duchu Písma i poznání vědy. Ve skutečnos-
ti se však jedná o přístup poplatný evolučnímu pohledu na svět a člo-
věka. Z věci se mezi křesťany stalo opomíjené téma, bez rozpoznání, že
pokud se otevírají pro koncept evoluce, přestávají se vlastně držet jedné
ze základních tezí Bible.
Kniha hodnotí tuto situaci z hlediska příslušných oborů vědy (makro-
molekulární chemie, teorie informace, molekulární biologie) a rozvádí i
příslušné biblické souvislosti. S použitím pramenů z poslední doby
podává informaci o současném stavu diskuse ve světě a je vybavena
obsáhlým poznámkovým aparátem. Základní myšlenkou, kterou sle-
duje, je otázka původu člověka. Kniha ukazuje, že názor o evolučním
původu člověka je vědecky nepodložený a biblicky nepřijatelný. Hájí
princip biblického stvoření, dokládá, že věda, příroda i Bible shodně
ukazují ke Stvořiteli. 
Kniha je určena pro věřící i nevěřící, laickou i odbornou veřejnost. Je pro
všechny čtenáře, kteří se nespokojují s konvencemi doby a chtějí se roz-
hodovat podle pravdy, a to i v případě, kdy musí přiznat, že „nevíme“.
Zatímco v minulosti to byla církev, která bránila přemýšlet o realitě ově-
řené experimenty, v současnosti se v případě evoluce setkáváme s pra-
vým opakem. Vžité sekulární názory jsou prý tak přesvědčivé, že zabý-
vat se jejich odůvodněním je vnímáno jako nadbytečné. Nebo to tak
není?

Tomáš Korčák

místní odbor kostnické jednoty v kolíně zve na neděli 
20. září do husova domu. 
Připomeneme si 600. výročí bitvy u Sudoměře, bitvy na
vítkově a narození Jiřího z Poděbrad. 
Přednáškou poslouží bratr farář Jaroslav Pechar.
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