
neposlušnost
1. sAmuelovA 15,22

Samotný 22. verš zní docela nevin-
ně, skoro by se hodil do Karafiáto-
vých Broučků. Samuel Jan Karafiát
říká: „Saule, Saule, že tys byl nepo-
slušný?! Copak se Pánu Bohu líbí
víc oběti než poslušnost?“ Ale
všechno je úplně jiné. Až s úlekem
sledujeme zavržení a pád Vyvole-
ného a Pomazaného Hospodinova.
Právě se zhroutilo jeho kralování,
padá do zatracení, a nedá se to za-
stavit. Za co? Za neposlušnost?
Vždyť Saul uznává své provinění a
prosí a žadoní o odpuštění. Copak
byl David lepší? Neprovedl horší
věci, nenechal úkladně zabít Uriáše
Chetejského? Proč Davidovy pros-
by byly vyslyšeny a Saulovy ne?
Tak jasné to přece jen není. Snad 
v tom hrála roli Saulova povaha a
těžké deprese, tehdy zlé znamení

něčeho protibožského. Ale víc asi
králova naprostá svévole, myslí se
svévole odtržená od - a proti Boží
vůli (1 S 14,47). Ale okolí dvacátého
druhého verše je ještě daleko tem-
nější (je potřeba si přečíst kapitoly 
14 i 15). Například: nevidíme tu
žádného dobrého nebo laskavého
proroka Samuele. Žádná moudrá
Janinka z houští ani hloupá Brouč-
kova maminka – která mnoho mlu-
vila o neposlušnosti i když jí právě
umíral syn. Ale krajně rozzuřeného,
„hněvem hořícího“ proroka, který
celou noc před sesazením krále úpí
a zuří. Skoro bychom se ho měli bát.
Pokud nevěříte – tak Samuel nejen-
že nelítostně sesadil Saula, ale ne-
chal si předvést zajatého nic netuší-
cího amáleckého krále Agaga a
osobně a zběsile bezbranného zajat-
ce, rukojmí, rozsekal na kusy. Přede
všemi ... a před Hospodinem v Gil-
gálu ... Saul byl totiž neposlušný a
ušetřil ho. Lid byl neposlušný a na-
hrabal si to nejlepší z válečné kořisti
a lhal – prý že na oběti. Měl pobít
všechno ... do detailu vyhladit z po-
vrchu zemského. Samuel dokončil
absolutní poslušnost Hospodinova
slova. A odešel a nikdy už Saula ne-
uviděl. Ještě se ho nebojíte? Teprve
pak začal Samuel pro Pomazaného
Hospodinova truchlit.
Ale ještě jednou k neposlušnosti. Na
začátku následující, šestnácté kapi-
toly je neposlušný ... sám Samuel (!)
Zdráhá se uposlechnout Hospodi-
nův příkaz, aby šel a pomazal za
krále Jišajova syna Davida. „Ale
vždyť mě Saul zabije!“ namítá.

Trest? Žádný. A já sám sebe najed-
nou přistihuji při svévolné myšlence
o neposlušnosti. Že bych ani já, kdy-
bych byl tehdy izraelský voják,
možná neuposlechnul a zdráhal
bych se, možná bych utekl z bojiště,
možná bych se pozvracel ... proč?
Absolutní poslušnost vyžadovala
děsivé: vyhladit všechny Amále-
kovce, muže, majetek, dobytek – a
ženy, pacholata – i kojence. Mám
opravdu věřit, že takový příkaz ke
genocidě vydal Hospodin? Zdrá-
hám se a nechci to poslouchat ani
slyšet. Jen máloco je děsivější. Zmí-
tám se v myšlenkách a vrací se mi
otázky: není Bible jen z části inspiro-
vaná Duchem a nevpisují tam příliš
velkou část lidé? Třeba rozlícený
Samuel? Nebo nějaký Davidův po-
chlebovač, aby minulého krále vylí-
čil co nejhůř? Nenacpali tam lidé
svoji vlastní zlobu, malost a nená-
vist k nepřátelům? Proč ale vylíčili –
až se toho lekám – Hospodina ... „co
nejhůř“?! Copak Hospodin oprav-
du je nebo někdy byl tak děsuplný
vládce? Nechci tomu věřit a mám
najednou zásadní problém s Pís-
mem. Protože věřím úplně jinému
židovskému svědectví. Ježíšovu. A
Ježíš říká ... že Bůh je Otec. A že je
dobrý. Laskavý. A donekonečna a
až nespravedlivě milující. Odpouš-
tějící. Pohnutý ve svých vnitřnos-
tech. Jako otec marnotratného dítě-
te, syna, člověka. Samuel to asi zmo-
tal.

Tomáš Cejp
farář sboru ČCE 
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Je to vaše převrácenost, jestliže je hrn-
číř oceňován stejně jako hlína. Což
říká dílo o tom, kdo je udělal: “On mě
neudělal“? Což výtvor řekne o svém
tvůrci: “On ničemu nerozumí?“ 

Izajáš 29,16
Všichni se oblečte v pokoru, jeden vůči
druhému.

1. Petrova 5,5
Mluvit o zlých věcech se nám ne-

chce. Ale co dělat, když na dnešek
máme slyšet: Je to vaše převrácenost,
jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako
hlína… Což výtvor řekne o svém
tvůrci: On ničemu nerozumí?
Obraz hrnčíře a hlíny jistě mluví i do
současné situace.  - Všechno, co je,
zemi, oblohu, život  - to všechno
stvořil Bůh. „A viděl, že to je
dobré“... A stvořil i člověka. A dal

mu úkol spravovat to Boží dílo, ba
dokonce ho pověřil, aby dal všem
tvorům jméno.  Tím dal Bůh člověku
pravomoc živé tvory ovládat.
Člověk opravdu nad přírodou vlád-
ne. Kácí lesy, otravuje vody a
vzduch, hubí živočišné druhy, vraž-
dí své lidské druhy. Chová se nezod-
povědně, zvrhle, přenáší do své

všichni se oblečte v pokoru...

Jsou lidé, kteří milují léto, čas prázdnin a slunce a modrého nebe nad
hlavou. Pak jsou lidé, kteří milují jaro, kdy ve vzduchu zavoní tajem-
né vůně a zelené výhonky ohlašují vítězství života nad smrtí. Ale
najdou se i lidé, kteří ze všech ročních období nejvíce milují podzim.
Dobu větrů a dešťů, jablek a ořechů. Dobu, kdy stromy obtěžkané
ovocem ztratí svou svěží zeleň a zahalí se do žlutého a červeného
kabátu. Jakoby se těsně před skonáním naplno rozehrály všechny
barvy a vůně přírody. Jakoby v posledním vzepětí života před smrtí
zazářila rostlinná říše celou paletou svých krás, než se uloží do stínu
a chladu zimního spánku. Ano, už zase je tady ta mučivě krásná
melancholie podzimu, která mi rok co rok plní hlavu vzpomínkami,
která mě žene do lesů mezi stromy, k šustění suchých listů a k divné
vůni mokré hlíny. Už zase tajně loupu rukama kousky kůry a znepo-
kojeně poslouchám, jak vítr vrže ve větvích. Už zase nervózně drolím
v prstech hrudky jílu a mhouřím oči na vlaštovky, které se hádají na
drátech. Už zase mě stíhá můj podzimní smutek, už zase někde ve
mně něco brečí. Už zase v duchu vznáším chabou námitku, proč je ta
nesmírná nádhera podzimu znamením zániku a odumírání?! Proč
celé to fascinující divadlo barev připomíná od samého začátku svou
vlastní smrtelnou diagnózu, svůj vlastní brzký konec? Proč se všech-
ny krásy přírody vystupňují až k neunesení jen proto, aby záhy zvad-
ly a zhasly, zhnědly a uschly, umřely a zmizely?! Proč je ta nesmírná
krása podzimu předzvěstí umírání?! …Tak nevím… Je můj podzimní
spleen a stesk příznakem propukajícího šílenství? Nebo projevem
deprese z nedostatku vitamínů? Nedávno mě napadla spásná myš-
lenka, která jakoby mi do chmurných nálad podzimu vnesla paprsek
světla odněkud shůry. Možná je ta pomíjivá nádhera podzimních dnů
vlastně znamením a předzvěstí příštího jara. Možná se na podzim
rozezní a rozehrají všechny krásy světa právě proto, aby všem smrtel-
níkům připomínaly, že smrt je branou znovuzrození. Aby jim připo-
mněly tajemství vepsané do srdce přírody, že to staré musí zemřít,
aby to nové mohlo povstat k životu... 

Pavel Hošek

Co nás učí barvy podzimu

Dokončení na str. 2

„Život je jeden pouhý, ale smrtí tisíceré jsou způ-
soby. 
pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby.“

Jan Amos komenský

V roce 100. výročí vzniku Církve československé husitské se
měl mj. konat 24. října i volební sněm, který měl zvolit na dal-
ších sedm let nového či staronového patriarchu. 
Podle řádů církve se mohou stát kandidáty na úřad patriarchy
duchovní, kteří obdrželi ve vyhledávacím řízení na vikariát-
ních shromážděních aspoň 10 % hlasů, vyhovují podmínkám
řádů (např. vzdělání, léta služby apod.) a kandidaturu při-
jmou. V tomto případě vyhověli podmínkám a kandidaturu
přijali bývalý patriarcha Tomáš Butta a farář z plzeňské die-
céze Lukáš Bujna.
Volební sněm, jehož členy jsou mj. duchovní a laici ze všech
náboženských obcí, by měl být svolán až na rok 2021 nej-
později do 30. června. Doufejme, že situace s nákazou se do té
doby stabilizuje (hb)

AktuAlitA: Církev čs. husitská si nA nového pAtriArChu musí počkAt

Lukáš BujnaTomáš Butta
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z církví doma i ve světě
vAtikán poprvé zveřeJnil DetAilní rozpočet, 
slíbil lepší kontrolu
Vatikán 1. října poprvé zveřejnil detailní data z rozpočtu církevního
státu a slíbil, že jeho finanční toky budou napříště "průhledné jako sklo".
Informace o příjmech, výdajích a majetku prezentoval šéf ekonomické-
ho sekretariátu Svatého stolce kardinál Juan Antonio Guerrero Alves 
v době, kdy vedení Římskokatolické církve řeší finanční skandály a
podvody, kvůli nimž před týdnem rezignoval i vlivný šéf jedné z kon-
gregací římské kurie, kardinál Angelo Becciu.
Řídící aparát církve hospodařil v loňském roce s deficitem 11 milionů
eur (295 milionů Kč), když výdaje dosáhly 318 milionů eur (8,5 miliar-
dy Kč) a příjmy 307 milionů eur (8,2 miliardy eur). Necelou pětinu pří-
jmů - 56 milionů eur (1,5 miliardy Kč) - tvořily příspěvky od věřících. 
V roce 2018 dosahoval schodek 75 milionů eur (dvou miliard Kč).
Vůbec poprvé podle agentury Reuters Vatikán zveřejnil i hodnotu
svých čistých aktiv, která loni činila něco přes čtyři miliardy eur. V této
sumě jsou zahrnuta i Vatikánská muzea a Vatikánská banka, aktiva sa-
motné římské kurie, která je řídícím administrativním orgánem církve,
činila 1,4 miliardy eur.
Agentura AP upozornila na to, že veřejnost má nyní poprvé k dispozi-
ci i údaje o tom, s jakou částí rozpočtu hospodaří jednotlivé části kurie.
Podle ní z dokumentu překvapivě vyplývá například to, že Kongregace
pro nauku víry, která má na starosti velmi rozsáhlou agendu kvůli kau-
zám sexuálního obtěžování kněžími, měla loni k dispozici pouze 3,36
milionu eur, což je jedno procento rozpočtu kurie a mnohem méně, než
získala například vatikánská knihovna či archivy. Tato kongregace si
přitom dlouhodobě stěžuje na to, že nemá dostatek lidí ani peněz, které
by jí umožnily zpracovat obrovské množství stížností, které Vatikán 
v posledních letech přijal. "Ti, kdo po nás žádají transparentnost, to činí
oprávněně. Hospodaření Svatého stolce musí být průhledné jako sklo.
To po nás papež žádá," řekl kardinál Guerrero Alves v rozhovoru pro
oficiální zpravodajský server církevního státu Vatican News.
Rezignací kardinála Becciua, kterého papež obvinil z finančních podvo-
dů a z nepotismu, se ve Vatikánu prohloubil finanční skandál spojený 
s nákupem luxusních nemovitostí v Londýně. Transakci ve výši 200 mi-
lionů dolarů (4,7 miliardy Kč) uskutečnil Státní sekretariát v roce 2012.
Kvůli vyšetřování bylo loni propuštěno několik zaměstnanců vatikán-
ského aparátu a ve funkci skončil i šéf správní rady vatikánského úřadu
pro kontrolu finančních toků (AIF) Tommaso di Ruzza. Rezignoval i
Domenico Giani, dlouholetý velitel vatikánské stráže a hlavní body-
guard papeže Františka.

www.christnet.eu

Do rADy čro byl zvolen Josef nerušil, 
zAměstnAneC oDboru komunikACe prAŽského ArCibiskupství
Poslanecká sněmovna 29. září zvolila dva nové členy Rady Českého
rozhlasu, předsedu českého svazu chovatelů a ředitele Výstaviště v Ly-
sé nad Labem Ondřeje Matouše a Josefa Nerušila, zaměstnance odboru
komunikace pražského arcibiskupství, který dříve pracoval například
jako redaktor Českého rozhlasu a externí spolupracovník Katolického
týdeníku. Matouš a Nerušil dostali v tajné volbě přednost před býva-
lým členem rady Ivanem Vodochodským a historikem Jaroslavem Šeb-
kem, kterého navrhla Akademie věd. Nerušil, nominovaný spolkem
Bydlíme v Králově Poli, dostal 91 poslaneckých hlasů. Pro Matouše bylo 128
ze 171 hlasujících poslanců. Josef Nerušil vystudoval politologii a religionis-
tiku. Nyní pracuje v odboru komunikace pražského arcibiskupství, kde má
na starosti sociální sítě, například facebookový profil kardinála Dominika
Duky, nebo twitterový účet arcibiskupství. Dlouhodobě spolupracoval 
s římskokatolickým knězem Milanem Badalem, bývalým členem Rady
České televize a Rady Českého rozhlasu, který zemřel v březnu 2019. Rada
Českého rozhlasu má podle zákona o Českém rozhlase zajistit kontrolu
média veřejností. Rada má 9 členů a k ekonomické kontrole rozhlasu vy-
užívá pětičlennou Dozorčí komisi.

podle ČTK

peking zAkAzuJe učitelům zmínky o víře A bohu
Čínským učitelům, kteří se zmíní o Bohu nebo náboženství, hrozí ztrá-
ta zaměstnání. Komunistické úřady totiž stále více kontrolují vzděláva-
cí materiály a rozšiřují seznam zakázaných témat, o kterých nesmí dis-
kutovat. Podle informací zveřejněných organizací Bitter Winter, která
monitoruje situaci v této komunistické zemi, Peking přísně sleduje, co
učitelé říkají na školách a univerzitách. Úřady sledují všechny „reakční
názory“ nebo „nesprávné poznámky“, aby studenti na školách nebyli
informováni o demokracii a náboženství. „Vláda je přesvědčena, že uči-
telé náboženských oborů jsou nepřátelští vůči komunistické straně,“
uvedl podle Bitter Winter učitel angličtiny z východní provincie Šan-
tung. Vysokoškolský učitel řekl, že v loňském roce přišel do školy
ústřední inspekční tým, aby kvůli protestům v Hongkongu prošetřil
ideologické postoje učitelů. Další učitelka angličtiny pro Bitter Winter
řekla, že provinční školský úřad ji kritizoval za zmínku slov „Bůh“ a
„modlitba“ během hodiny o Jane Eyrové, zatímco další byla kritizová-
na za zmínku o modlitbě před jídlem při diskusi o stravovacích tradi-
cích v různých zemích světa. Ve své výroční zprávě Americká komise
pro mezinárodní náboženskou svobodu uvedla, že Čínská komunistic-
ká strana zakázala mladistvým do 18 let účast na bohoslužbách. Du-
chovním je zakázáno organizovat jakékoli aktivity za účasti mladých
lidí.
Open Doors zařadila Čínu mezi nejhorší země na světě, pokud jde o
pronásledování křesťanů.

podle www.krestandnes.cz

populace nemoci ze zvířat. A když
se příroda začne zmítat v křečích a
mění se klima a také stavba virů, tak
lidé jsou nesví a hledají viníka. 
A protože příroda je věc, a ke všemu
slepá a hloupá věc, tak si najednou
ten pán tvorstva vzpomene na tu
starou pověru, že všechno kdysi
někdo stvořil. A řekne: Ten, kdo to
udělal, to udělal blbě. Špatná hlava,
špatný výsledek. Hrnčíř i s tou jeho
hlínou stojí za starou belu! On niče-
mu nerozumí. -  I zdá se, že stejně
jako za Izajáše i dnes musíme všech-
no vymyslet a zařídit sami. Hledá-
me způsoby, jak na všechno vyzrát,
jak nic nezměnit a zisky zachovat.
Jak se obejít bez Boha, bez vody, bez
vzduchu.
Jenže ono to asi nepůjde. Žít bez
živých tvorů znamená nejíst a nedý-
chat. To se nám zde na zemi asi
nepodaří. To by možná šlo v nebi.
Jenže kde ho vzít, když Bůh není?  -

No přece Bůh jsme my! No, byli
jsme snad, pokud jsme žili. Ale to už
je dávno…
Je to naše převrácenost, myslet si, že
můžeme zpřeházet všechny hodno-
ty a přežít. 
V nynější pandemii se lidé lekají.
Avšak co se musí stát, aby se lekli
dost? Stojí výroba, nejezdí se, nelítá
se, nemůžeme vidět své přátele a
děti a vnoučata… Co ještě musí při-
jít? Zlom možná nastane, až oprav-
du bude toaletní papír vzácnější než
peníze a lidi budou omdlévat z cito-
vé podvýživy.
Vše je jen věc. Muzeální věcí je Bůh,
zbytečná věc je příroda, otravná věc
je Gréta i vědec, který vidí všechno
černě. A věcmi se staneme i my
všichni. Nuž zdá se, teď jde jen o to,
aby se to všem nepoštěstilo v příliš
krátkém čase. 
„Jezme, pijme, neboť zítra zemře-
me“, říkali někteří na začátku leto-
počtu. Apoštol Pavel to kritizuje. On

přemýšlí jinak. Drží naději, věří, že
není vše ztraceno. Vytrvale nese
poselství o Kristu.
Možná ani teď ještě není vše ztrace-
no. Ale to bychom my jako lidi
museli opět zaslechnout Boží volání,
které už kdysi vyřizoval žalmista:
„Lidské čeledi, přiznejte Hospodi-
nu, přiznejte Hospodinu slávu a
moc...“ Ale to by asi lidé museli sku-
tečně padnout na dno a připustit, že
všechno sami nezařídí. Až tak dale-
ko by se museli pokořit, že by viděli
v přírodě a v druhém člověku Boží
dílo. To by se ovšem museli vrátit
hodně daleko, až tam, kde ještě
nebyla muzea a byl jen život a úcta k
životu a úcta k tomu, kdo všechno
stvořil.
Možná to měl na mysli Pavel, když
psal: „Pokořte se pod mocnou ruku
Boží, a on vás povýší ve stanovený
čas.“ 

Marian Šusták

všichni se oblečte v pokoru...
Dokončení ze str. 1

Jan 15,1-13
Možná že znáte vtip, který se říká o vínu a Pražácích.
Prý existují tři druhy vína – suché, polosuché a pro
Pražáky… Je pravda, že i toto podobenství vyžaduje
určitou znalost vinařství, což mi chybí. Nicméně základ-
ní obraz je jednoduchý. Ježíš sám sebe přirovnává k vin-
nému kmeni a svoje následovníky vyzývá k tomu, aby
nesli ovoce. Svého otce - tedy Boha přirovnává k vinaři
čistícímu vinohrad. Z celého podobenství je jasné, že
snahou vinaře je provést některé nezbytné kroky k to-
mu, aby vinice dávala dobrý výnos, neboli aby dávala
ovoce. Vinař v tomto podobenství odřezává ty ratolesti,
které nenesou ovoce a ty, které ovoce nesou, vinař čistí.
Podívejme se trochu podrobněji na proces pěstování
vína. Leden – prořezávání keřů, únor – proklestění keřů,
březen, duben - příprava půdy. Červen – provádí se letní
řez, červenec – čištění, které se děje mj. i skrze odstraňo-
vání květenství, které by odebíralo energii keři. Dále
vinaři odstraňují v srpnu část listů, aby se umožnil lepší
přístup slunci a vzduchu. V září – před sklizní se zastři-
hávají keře, aby se energie soustředila do zbylých hroz-
nů. Vlastně celý proces pěstování vína, stejně jako jiného
ovoce je umožnit určitými moudrými zásahy, aby ener-
gie proudící z kmene, umožnila co nejkvalitnější ovoce.
Zároveň smyslem vinného keře, stejně jako jabloně,
švestky atd. je nést ovoce. Tímto se vinný keř liší třeba
od keře rododendronu, jehož hlavním cílem je krása, ne
nesení ovoce…
Pán Ježíš v tomto podobenství vlastně říká, „vy“ – tedy
myslí své následovníky, máte nést ovoce. Na první
pohled je vše jasné, co jiného mají křesťané dělat. V této
chvíli zbývá již jen poslední krok – sestavit tabulku od
nejaktivnějších členů církve po ty nejméně aktivní.
Nejaktivnější jsou jakýmsi prototypem křesťana prezen-
tovaného v tomto podobenství, nejméně aktivní půjdou
na hranici. Jenže Ježíš se přesně v tomto bodě pevně drží
vinařského podobenství. Ve v. 4 nečteme nic o tom, jak
velké či kvalitní má ovoce být. Čteme, že nejdůležitější je,
aby ovoce bylo při kmeni. Proč? Protože ovoce nemůže
být nekvalitní, pokud je kvalitní kmen. A je-li ke kmeni
přirovnáván Ježíš Kristus, potom je kvalita jistá. Jenže co
není samozřejmé, je, zda skutečně z kmene bereme
život, zda skutečně jsme napojeni na vinný kmen. „Kdo
zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť
beze mne nemůžete činit nic.“ Na vinici je tento princip
jasný. Pokud je hrozen bez kmene, shnije. Stejné by to
mělo být i v církvi – jenže tam to není tak snadno vidět.
Několikrát jsem byl svědkem toho, že člověk velmi
aktivní, slovy našeho textu „přinášející ovoce“, byl cha-
rakterově pokleslý, zatrpklý a vůbec – ostatní se mu
obloukem vyhnuli. Nesl tedy ovoce nebo ne?
Když Pán Ježíš hovoří o ovoci, na prvním místě klade
důraz „zůstaňte při kmeni“ a ovoce se dostaví. Nebo
jinak – pokud jste při kmeni, tedy pokud jste v Kristu,
nemůžete jinak, než přinášet ovoce. Váš život přirozeně
bude obohacením pro druhé – protože to je smysl ovoce
a vinař z vás bude mít radost. V této chvíli je pokušení
předložit nějakou metodu jak být v Kristu, jenže metody
jako se modlit, meditovat, číst písmo známe a ani o tom
psát nechci, protože kdo chce, ten si způsob najde. Nebo
jinak – kdo nechce, tomu nepomůže ani nová metoda.

Když jsem byl v USA, zaujalo mne, kolik druhů Biblí
zde vychází. Bible pro ženy, muže, pro sportovce, děti,
dospívající, vojáky, dokonce existuje Bible, která je vodo-
těsná… jenže jak mi jeden pastor řekl, pokud není, kdo
by Bibli chtěl číst, moc to nepomáhá. Ježíš hovoří o tom,
že pokud ovoce není při kmeni, nedává ovoce. Z pohle-
du zahrady je to jasné, ale z pohledu služby? Pokud
nejsme s Kristem, nebereme od něj mízu, potom sice
jsme aktivní, ale aktivita není to samé, jako nesení ovoce.
Myslím, že zde se odehrává primární zápas každého
křesťana – abych byl nejdříve s Ježíšem. Proč? Je to
podobný princip jako v jakémkoli vztahu. Můj partner
stojí především o to, abych s ním měl vztah, abych byl s
ním. Až díky tomu si uvědomuje, že to co dělám, je
vlastně vyjádřením lásky.
Ježíš poté svoje podobenství konkretizuje, když říká, kde
se ovoce má konkrétně projevit. O tom prvním jsme již
hovořili – jedná se o výzvu „zůstaňte ve mně“. Jde o to,
že skrze vztah s Kristem dochází  přirozeně k proměně
charakteru a proměněný charakter se stává východis-
kem do služby.
Druhý projev zralého ovoce je skryt ve slovech
„Zachovávejte má přikázání“. Jinými slovy zde vidíme
výzvu k poslušnosti. D. Bonhoeffer v této souvislosti
vyřkl známá slova: „Jen poslušný věří, jen věřící poslou-
chá.“ Tedy víra a poslušnost jdou ruku v ruce. Myslím,
že slovo poslušnost v dnešní době působí jak červený
hadr na býka. Motto mnohých lidí zní: Nikdo mi nebu-
de mluvit do života. A to nejen nikdo z lidí, ale ani Bůh.
V tomto duchu mi radil i jeden kamarád – kazatel.
„Chceš-li na sboru přežít, nemluv moc lidem do života
(hlavně ne do výchovy).“ Vzápětí dodal: „Vím, že je to
špatně, ale pokud chceš vydržet, nedá se nic dělat.“
Neposlušnost u věřících znamená, že si jsem ochoten
vybrat, co se mi z Bible hodí, ale jedná se o můj soukro-
mý výběr.  Problém ale je v tom, že poslouchat budeme
vždy, otázka je pouze koho. Všichni známe slova Otče-
náše „buď vůle tvá i na zemi“. V této prosbě je víc než
pouze prosba o Boží vůli. O tuto vůli se modlíme proto,
aby se uskutečnila v mém životě, ale i v životě mých
dětí, rodiny, sboru, našeho města atd. „Problém“ je ně-
kdy v tom, že podvědomě vidíme, že by se Boží vůle
mohla protínat s mojí a chováme se jako děti. Uvedu pří-
klad z rodiny. Kdyby se děla vůle mých dětí, potom by
se jedla především nutella, chodilo by se spát až ve stavu
totální únavy z počítačových her, pochopitelně škola by
se zrušila… Jednou jsem hovořil s nešťastnými rodiči.
Vzpomínám si na povzdech matky: Nejhorší je dívat se,
jak moje děti sebe sama ničí. Děti ale měly pocit, že si
perfektně užívají života.
Vím, že ne vše je v životě jasně nalajnované, že často
nevíme, jaká je Boží vůle pro náš život, ale hledání Boží
vůle není to samé, jako poslušnost. Mnohokrát dobře
víme, co (ne)máme dělat, jen se nám nechce a tak si věci
racionalizujeme… Náš text nás učí, že proměna nepřijde
skrze silnější vůli, ale pokud zůstáváme v Kristu.
Najednou totiž získáváme na mnohé oblasti Jeho
pohled… na naše finance, na vztah k druhým, na vzta-
hy na pracovišti a na desítky dalších oblastí. Možná, že
někdo řekne „zůstávat v Kristu je strašně abstraktní“.

Duchovní růst

Dokončení na str. 3
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(poslední promluva 8. září 1990 před
mučednickou smrtí)

Pokračování z minulého čísla
Ježíš toto tajemství nikdy přímo
nevyslovil, pouze se ptal: "Za koho
mě považují? Za proroka, za Jana
Křtitele, který vstal z mrtvých? Za
koho mne považujete vy?" - "Ty jsi
pomazaný, král, Mesiáš, Syn Boha
živého." Je nezbytné, aby člověk tuto
skutečnost pochopil niterně. Ježíš
klade stále stejnou otázku a ptá se
každého člověka, neboť tady pro-
mlouvá Bůh lidskými  ústy.
Ježíš Kristus je lidskou tváří Neko-
nečného, Nevyložitelného, Nevyslo-
vitelného, Neobsažitelného, Beze-
jmenného. Lao-c´ měl pravdu, když
řekl, že jméno, které můžeme vyslo-
vit, není jméno věčné. Bůh je vskut-
ku Bezejmenný a Nepostižitelný. A
najednou je nejen prostě nazván, ale
je nazván jménem, dokonce lidským
jménem, stává se tím, který s námi
snáší těžkosti života... Tady se na-
chází střed a osa křesťanství.
Přejdeme-li od evangelií ke Skut-
kům apoštolů a k jednotlivým epiš-
tolám, musíme si všimnout druhé
osoby Nového zákona. Jak řekl je-
den francouzský vědec, Nový zákon
se skládá ze dvou životopisů – Ježíše
Krista a jeho následovníka Pavla 
z Tarsu, apoštola. Samozřejmě kaž-
dý, kdo po evangeliích přejde k lis-
tům, dopadá na tvrdou zem. Pavel
však svým stylem v mnohém evan-
gelisty předčí.
Pavel měl obrovský talent, duchovní
potenciál, skvělé vzdělání, vytvořil
skutečná autorská díla. Pavlovy listy
jsou napsány krví jeho srdce. Přesto
se dají jen obtížně srovnávat s evan-
gelii, protože evangelia spíše něž
literární schopností autorů ukazují
vzor, který měli evangelisté před
sebou. Apoštol Pavel stojí před námi
jako pouhý člověk, zatímco Ježíš je
zjevením Boha.
Čím je pro nás sv. Pavel důležitý,
proč ho církev staví v Novém záko-

ně vedle Ježíše? Proč je převážná
část, je jich čtrnáct, nadepsána jeho
jménem? Jde o to, že sv. Pavel zřej-
mě nikdy v životě neviděl Ježíšovu
tvář za jeho pozemského života, 
i když existují historické hypotézy,
že se mohli potkat v Jeruzalémě.
Pavel se narodil v prvních letech na-
šeho letopočtu v Malé Asii, ale stu-
doval v Jeruzalémě a mohl tam Ježí-
še zahlédnout. Věrohodnější je však
teorie, že ho nikdy neviděl. Myslím,
že právě tohle církev na jeho osobě
přitahuje – vždyť ani my jsme nevi-
děli Ježíšovu tvář. Ale Ježíš se Pav-
lovi zjevil tak věrohodně, že to pře-
konalo jakékoli vnější setkání.
Vnějškově se s Ježíšem setkali i jeho
nepřátelé, zákoníci, farizeové a Pilát,
ale to je nespasilo. Pavel byl také
nepřítel, ale Ježíš ho na cestě do Da-
mašku zastavil a povolal, aby se stal
apoštolem. Tato událost změnila
nejen Pavlův osud, ale osud celé
rané církve, protože Pavel se stal jed-
ním z těch, kdo přinesli evangelium
ze Sýrie a Palestiny do celého světa.
Dostal přídomek apoštol národů
nebo apoštol pohanů.
Pavel, který vyrostl v prostředí juda-
ismu, dobře věděl, že s Bohem není
možno splynout. Lidé z Východu,
kteří se domnívají, že ve stavu extá-
ze už splynuli s absolutnem, žijí 
v omylu. Pouze se ho dotýkají, neboť
v nitru Božím plane věčný oheň,
který všechno stravuje. Mezi Stvo-
řitelem a stvořením zeje stejná pro-
past jako mezi absolutním a relativ-
ním; nedá se přeskočit ani logicky,
ani esenciálně, z hlediska bytí.
Přes tuto propast existuje most. Sám
Pavel ho zažil, protože uviděl Ježíše
a vnitřně se s ním sjednotil, přilnul 
k němu bezbřehou láskou tak, že se
mu zdálo, že na svém těle nosí jeho
rány, že spolu s ním umíral na kříži
a spolu s ním vstal z mrtvých. Sám
to říká: "Nežiji už já, ale žije ve mně
Kristus. Spolu s ním jsem zemřel a
spolu s ním vstávám k životu."
S Bohem nelze splynout, ale lze

splynout s Bohočlověkem, protože
patří zároveň dvěma světům – naše-
mu a Božímu. Na tom je založena
cesta všech křesťanských mystiků
počínaje Pavlem až do dnešních dnů
– cesta k Otci jedině skrze Syna. "Já
jsem dveře," říká Ježíš, "já jsem
dveře, brána do nebe." Ježíš Kristus
stojí nad světem a je ve světě.
Napadá mě jedna Turgeněvova bá-
seň v próze. Byl ve vesnickém koste-
le a najednou pocítil, že Ježíš stojí
vedle něho. Otočil se a uviděl oby-
čejného člověka. Když se obrátil
zpátky, znovu pocítil, že Ježíš je tu.
To je přesně ono. Kristova církev exis-
tuje a roste, protože Ježíš stojí upro-
střed ní.
Všiměte si, že Ježíš nezanechal  křes-
ťanství ani řádku, na rozdíl od Pla-
tóna, po němž sůstaly dialogy.
Nezanechal nám desky Zákona 
s textem Desarera přikázání jako
Mojžíš. Nenadiktoval Korán jako
Muhammad, nezaložil mnišskou
obec jako Buddha, ale řekl nám: "Já
jsem s vámi až do skonání světa."
Když učedníci pochopili, že se 
s nimi loučí, pronesl věčná proroc-
ká slova: "Nezanechám vás osiřelé,
přijdu k vám." To trvá a děje se do-
dnes. Na tom spočívá veškerá hlu-
boká zkušenost křesťanství, všechno
ostatní jsou jakoby svrchní nánosy.
Náboženství jsou ve světě součástí
kultury. Vyrůstají zároveň se vze-
dmutím lidského ducha k věčnosti,
k nepomíjejícím hodnotám. V křes-
ťanství vychází impuls shora, z nebe
a proto jeden z teologů dvacátého
století mohl právem říci, že křesťan-
ství není jen jedním z náboženství,
ale že je to krisis (řec. soud, posouze-
ní)  všech náboženství. Křesťanství
se tyčí nade vším, protože jak říká
sv. Pavel: "Nikdo nebude spasen
skutky Zákona, ale pouze vírou v Je-
žíše Krista."
Na závěr bych měl tuto klíčovou
větu vysvětlit. Co jsou to skutky
Zákona? 

Pokračování příště

Alexandr meň: křesťanství 4. část
„Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči,
v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vy-
učování. Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když
na tebe starší vložili ruce. Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl ve všem patr-
ný. Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš
ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům.“

1. Timoteovi 4,12-16
„Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Proto se namáháme a
zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitelem všech lidí, zvláště
věřících.“

1. Timoteovi 4,9-10

Vaše Magnificence, pane rektore, 
páni děkani, učitelský sbore, vážení hosté,
četl jsem pozoruhodné slovo apoštola Pavla adresované jeho spolupra-
covníkovi Timoteovi, když jej uváděl do jeho svědecké služby evangelia.
Apoštol Pavel patřil k těm, kdo se nerozpakovali vést jasnou linii evange-
lia uprostřed překotného a různorodého myšlenkového kvašení ve spo-
lečnosti jeho doby. I v křesťanských sborech, které rostly na řadě míst jeho
působení. Rád bych shrnul Pavlovo povzbuzení „…proto se namáháme a
zápasíme, že máme naději v Bohu živém, který je Spasitelem všech lidí,
zvláště věřících,“ jeho spolupracovníkovi Timoteovi ve čtyřech prostých
myšlenkách.
I. „…namáháme se a zápasíme.“ K lidskému životu a službě evangelia
patří poctivá myšlenková práce. Vidina sladkého nicnedělání není ani bib-
lická, ani obecně lidská. Apoštol má na mysli usilovnou práci misijní, tedy
práci teologickou, pastýřskou, diakonickou. Je to úsilí o vítězství všeho, co
je v životě a v lidských vztazích pravdivé, spravedlivé, dobré, osvobozují-
cí. Prostoupené láskou, vstřícností, pokojem, nadějí. Vše, co člověka vrací
do jeho původních souřadnic života a poslání. To znamená, aby zůstal,
spojen s lidmi, bližními, právě tak i v obecenství s Bohem. Zde napnout
síly, aby v myšlení i v životě nebylo místo pro sobectví, faleš, pokrytectví,
prospěchářství, chamtivost. Nejen v rovině materiální, ale i v duchovní.
Naopak, aby dynamika evangelia prostoupila naše myšlení i činy. Kolik tu
je všude kolem nás, i v nás samých, zbořenišť a trosek, opuštěných a nedo-
končených staveb. V každé době, protože nepracujeme a nenamáháme se
s nasazením všech svých sil.
II. „… i pohanění neseme“, překládají Kraličtí toto místo. Gramatická
vazba ukazuje na náročnost Kristova svědka, teologa, kazatele, pastýře.
Ano, neseme i „pohanění“. Pohana pro Krista a jeho pravdu, která vždy
pálí, jde s jeho svědky dějinami stále. Jednou je zřetelná ve společnostech
uzurpujících si právo na poslední a jedinou pravdu. Taková tu byla mezi
námi, a zhroutila se. Jindy zase projevuje až okázalou lhostejnost ke
Kristovu evangeliu. Jen se jím přizdobuje i uprostřed řádů společnosti
demokraticky spravovaných. V obou je služba Kristova svědka náročná až
do krajnosti.  Oba tyto proudy, i jejich nejrůznější kombinace, doporučují
křesťanům, aby zůstali se svojí vírou a vyznáním nejlépe jen v chrámech a
modlitebnách. Vně chrámů že si bude člověk rozhodovat podle svého
sám. Avšak jaká by to byla služba evangelia, teologie – myšlení víry, když
by tato univerzální radostná zvěst byla uzavřená do posvátných stěn chrá-
mů, nebo zakotvila jen v soukromé náboženské potřebě lidských srdcí? Ze
svatyně i z komůrky svého srdce bude křesťan, věřící člověk vycházet, aby
se namáhal a zápasil o pravé hodnoty života, k nimž evangelium ukazuje
směr. Pravda evangelium je jediné, v rozmanitých programech života,
které nenutí a nepřikazuje, jen zve. V tom je jeho velikost, lépe řečeno je to
velikost Boží. Pro svědka evangelia to však zůstává ona námaha, kde myš-
lenková práce, svědecká služba mohou nést i pohanění.
III. A nechť, praví apoštol, a to je třetí myšlenka jeho rady Timoteovi.
Činíme to proto, že „…máme naději v Bohu živém“. Zde je pro apoštola
páka, která nadlehčuje každé břemeno teologova myšlenkového zápasu a
svědecké služby. Naděje v Bohu živém. Nikoli v projekci boha filosofů a
jejich domněle dokonalých systémů a konstrukcí. Živý Bůh je pro apošto-
la Pavla Ježíš Kristus, jeho život a dílo. Vzkříšený Pán a Pavlův damašský
dialog s ním. Dialog na kolenou, a přece také v radosti, která má hodnotu
pokladu nalezeného v poli. V této službě a poslání obstojí jen ti, kteří se
budou namáhat, pracovat, kteří unesou i pohanění, protože už stojí na
straně naděje, která nás nezahanbí, spíše nás všechny přesahuje.
IV. Všímám si, že za slovem o naději v Bohu živém není tečka, ale čárka
s přiřazenou vedlejší větou. Avšak větou významnou, důležitou, hlavní.
Zní: „Naději máme v Bohu živém, který je Spasitelem všech lidí.“ Je to
vyznání o poslední skutečnosti všeho dění pod sluncem, v životě, v ději-
nách světa, národů, lidí, v nepřehledném proudu generací podávajících si
štafetu onoho biblického „poznání z částky“, jehož autorem je také apoš-
tol Pavel z jeho dopisu do korintského křesťanského sboru. Proto také
každá fakulta či univerzita jsou školou jen „poznávání z částky“. Bez
vědomí, že nad naším dílem myšlenkovým i dílem našich rukou a nejpro-
spěšnější naší službou se klene Boží svět, který jediný završuje naše dílo,
stejně vždy nedokončené, by bylo vše jinak. Zůstala by nám jen myšlenka
starozákonního Kazatele o marnosti všeho.
Buďme vděčni, že víme o tom, co vyřizoval apoštol Pavel Timoteovi.
Nechť jeho poselství povzbudí vás všechny, učitele Univerzity Karlovy,
také vás studenty pod jejich katedrami. Ať vaše nová ALMA MATER ote-
vírá všechny dosažitelné obzory vašeho myšlení a života, do něhož také
vstoupilo světlo evangelia. Apoštol Pavel to podtrhuje sdělením
Timoteovi, lapidárním sdělením: „Na to mysli a v tom žij“. 

Josef Hromádka

Meditace při slavnosti inkorporace Komenského bohoslovecké fakulty 
do Univerzity Karlovy

Karolinum, Praha 24. září 1990 ve 14.00 h

Odpověděl bych – stejně abstraktní jako milovat.
Záměrně nepředkládám „deset bodů jak být v Kristu“,
protože to není na prvním místě o metodologii. Myslím,
že následující citát to dobře vystihuje: „V podstatě lásky
(vztahu) přece je dát se vést intuicí, vymýšlet fantazie
plná řešení, objevovat nové cesty a možnosti. Láska
(vztah) činí člověka vynalézavým. Někdy je i trochu šíle-
ná. Ale její šílená řešení jsou lidštější než ta nekonečná
hra na rovině "vítězství-porážka". (A. Grün)
Třetím projevem dobrého ovoce a růstu je vzájemná
láska, tedy vyzrálost ve vztazích. Setkal jsem se s oběta-
vými lidmi, kteří nesmírně pomohli Božímu dílu, kteří
dokonce pomáhali druhým, kteří svědčili o Kristu, ale
nebylo s nimi k vydržení. Byli to lidé přecitlivělí na svoji
osobu, neschopní spolupráce, svárliví, pomlouvační
někdy i dost tvrdí… přesto velmi obětaví. Jakkoli pocho-
pitelně do těchto lidí nevidím, kladl jsem si otázku, kde
se stala chyba. Pravdou je, že až ve vztazích – především
vztazích blízkých, se projeví, kdo skutečně jsme. V na-
šem textu potom vidíme jasný “link“. Pokud máme být
schopni milovat, potom musíme brát mízu od Krista.
Text lásku dokonce radikalizuje, když hovoří o tom, že
máme „položit život za své přátele“. Konkrétně to zna-
mená dokázat se za druhého obětovat, což je obecně
něco, co jde proti mé přirozenosti. Myslím, že církev je
místem, kde se vztahy často testují, zároveň kde skrze
vztahy někdy docházíme k tragickému závěru, že naším
středem už není Kristus, protože pokud by byl, nemoh-
li bychom se k sobě chovat tak, jak se chováme...
Začtěme se do následujících slov: Když jste prozkouma-
li nedostatky druhého člověka, dejte se do hledání
pokladů ukrytých v něm, pokladů, které vám byly dříve

zahaleny vaším nedostatkem lásky a porozumění. (Z
knihy O toleranci)
Text hovoří o tom, že každý člověk je hoden lásky, že v
každém se ukrývá poklad a že ignorance k těmto pokla-
dům není důsledek naší empatie, či nesprávného psy-
chologického vhledu, ale nedostatek lásky. Pokud nemi-
lujeme, nebo dokonce máme vůči někomu averzi,
pochopitelně na něm vnímáme především to špatné.
Jenže i tento člověk je nositelem Božího obrazu a tedy je
hoden naší lásky. Kde jinde než v církvi by se toto potom
mělo projevit…
V souvislosti s láskou a vztahy vůbec bych rád napsal
jedno slovo: Odpuštění. Bez něj jen těžko můžeme jít
životem dál. Člověk, kterému jsme neodpustili, na nás
leží jako těžký batoh. Někdy uvažujeme tak, že bychom
odpustili, kdyby se nám dotyčný omluvil, kdyby podal
ruku k usmíření. Jenže toto je nesprávný směr uvažová-
ní. Musíme odpustit, i pokud dotyčný o smíření nestojí.
Sílu odpustit věřící člověk získává u Krista a to přede-
vším proto, že to je Bůh, který v Kristu odpustil nám.
Nakonec ještě jedna věc. Kdo nenese ovoce, dopadne
stejně jako ratolest, která nenese ovoce. V podobenství je
psáno, že bude vyvržena na oheň a spálena. Nevím, co
přesně tato slova znamenají. Jisté ale je, že být křesťanem
a nést ovoce by mělo být stejně přirozené, jako vinný
kmen obsypaný vínem. Pokud tomu tak není, vinice
resp. keř je nemocný. 
Logický závěr by tedy měl být audit našich aktivit. Jenže
tento text říká něco jiného – udělej si audit toho, jak jsi
blízko Kristu. Pokud jsi v něm, ovoce se dostaví. Po-
kud ne, buď jsi pouhým aktivistou, nebo dáváš kyse-
lé hrozny.  

David Novák

Duchovní růst

pravidla pastýřské služby

Dokončení ze str. 2



Když obdivujeme úrodu na polích i
v zahradách či nabídku rostlinné
stravy v obchodech a hypermarke-
tech, neuvědomujeme si možná,
kolik toho k nám bylo kdysi přene-
seno, nebo je dodnes dováženo 
z cizích zemí. Překvapivě velký
podíl na tom měla Amerika, hlavně
jižní a střední, ale i dnešní USA.
Všechno to ovoce, hlízy či zeleninu
znali tamní Indiáni už po staletí a
bílí osadníci se tomu od nich přiuči-
li. Pěstitelská činnost přistěhovalců
dostala zřejmě hlavní impuls přícho-
dem prostých nebojovných puritá-
nů, jak se v Anglii přezdívalo roz-
hodným reformovaným křesťanům.
Byli v Británii i pronásledováni, a
tak se vydali se ženami i s dětmi do
Nového světa. První skupina, na-
zvaná Pilgrim Fathers – Otcové Pout-
níci – dorazila v počtu 102 osob roku
1620 lodí Mayflower. Prožili v Ame-
rice nesnadnou zimu v bídě a hlado-
vění, která stála životy téměř polovi-
nu z nich. Připlouvali však další a
další. S Indiány nebojovali, ale učili
se od nich, co se dá pěstovat v no-
vých podmínkách. Tak tedy Indiá-
nům a Poutníkům vděčíme za mno-
ho dnes běžných druhů výborných
jedlých plodin.
Je to například tykev obecná (dýně),
jejíž oranžové, někdy hodně veliké
plody obdivujeme na podzim. (Na
mnoha polích zase vidíme slunečni-
ce, krásné statné žluté květiny po-
cházející z Mexika a Peru, jejichž
velká semena obsahují až 70 % chut-
ného oleje. Slouží nám v kuchyni,
ale i v mýdlech a lacích. Velkým pří-
nosem pro chovatele dobytka, ale i
pro potravinářský průmysl se stala
kukuřice, dříve nazývaná „indián-
ská pšenice“. Středoameričtí Indiáni
ji vyšlechtili ze statné traviny do
dnešní podoby už asi 4 000 let před
Kristem. Používají se celá semena,
ale také mouka, škrob, glukosa i
kvašením vzniklý alkohol. Její listy
jsou surovinou k výrobě celulosy.
Ani běžné fazole nejsou našeho
původu, ale amerického. Vaříme
jejich semena nebo štíhlé zelené
lusky. Jim příbuzná je podzemnice
olejná z Jižní Ameriky. Její stonky se
po oplození květů zavrtávají do pů-
dy. Tam se vyvíjejí kožovité lusky se
semeny, tzv. „burské oříšky“. Lisuje
se z nich kvalitní olej, poskytují
materiál pro pokrmové tuky, „araší-
dové máslo“ i kosmetické výrobky.
Pražená semena rádi křoupeme.
Dnes jsou i u nás k dostání batáty,
sladké brambory, které jsou kupodi-
vu příbuzné našim svlačcům. Do
Evropy prý je dopravil Kolumbus
dříve, než se tu objevily obyčejné
brambory. Z Jižní a Střední Ameriky
pochází také ananas, i když se dnes
pěstuje v tropech po celé zeměkouli.
Jeho četné bobule srůstají se ston-
kem a dužnatými listeny. Tak vzni-
ká chutné šťavnaté sladkokyselé plo-
denství. Také za kakaovník vděčíme

tropické Americe. Nízké stromky
plodí až 30 cm dlouhé bobule, uvnitř
plné semen - kakaových bobů. Ty se
po fermentaci a pražení rozemelou
na kakaový prášek, zdroj výborných
nápojů a základ všech poctivých
čokolád. Určitě už znáte i avokádo,
velké hruškovité plody s chutnou
tučnou dužninou a velkou peckou.
Dále je tady skupina rostlin, které
náležejí do čeledi lilkovité – Sola-
naceae. Všechny druhy této čeledi
jsou celkově nebo částečně jedovaté.
U nás divoce rostou např. keříky
druhu lilek černý (bílé kvítky, černé
bobule) nebo lilek potměchuť (fialo-
vé kvítky, červené bobule). Využití
některých amerických druhů jako
znamenitých potravin ukazuje, že

Indiáni měli odvahu i velkou znalost
přírody. Záchranou Evropy, která 
v případě sucha nebo jiné katastrofy
byla sužována hladomorem, se staly
americké brambory, Solanum tube-
rosum, příslušníci této jedovaté čele-
di. Do Evropy byly přivezeny roku
1565 jako léčivka a okrasná rostlina!
Jedlé hlízy se prosadily až r. 1585, u
nás polní pěstování až v polovině 18.
stol.; český název je podle německé
země Branibory (Brandenburg), od-
kud jsme plodinu převzali. Brambo-
ry ukončily nebezpečí hladomorů a
kurdějí (obsahují i vitaminy C, B D,
E) v Evropě. Celá rostlina kromě hlíz
je jedovatá (alkaloid solanin). Hlízy
slouží jako potravina, krmivo, pro
výrobu škrobu a lihu. Jan Svatopluk
Presl napsal: „Jsou největším užitkem,
který lidstvo z objevení Ameriky mělo“.
Dalšími užitečnými rostlinami z této
nebezpečné čeledi jsou plody zvané
rajče jedlé, rajská jablíčka, ovšem jen
zralá, červená nebo žlutá. Dále pap-
riky, existuje jich přes 100 druhů.
Jejich velkým, ale ne jediným příno-
sem je koncentrace vitaminu C.
Mezi lilkovitými je však jeden „da-
najský dar“ od Indiánů, zabiják zva-
ný NICOTIANA – TABÁK. Jeho
listy se suší a macerují. Potom se

dým z jejich pálení vdechuje dnes
hlavně z cigaret a doutníků, už
méně z dýmek. Podle statistik kouří
dnes v České republice okolo
2300000 lidí, hodně z toho mladist-
vých. 18000 lidí u nás umírá ročně
na následky kouření tabáku, 3000 li-
dí ročně na pasivní vdechování to-
hoto dýmu v zakouřených prosto-
rách, které jsou často jejich pracoviš-
ti. Roční výdaje na zdravotnictví
kvůli kouření v ČR jsou okolo 70
miliard Kč za rok, daň z tabáku vy-
náší státu asi 20 miliard Kč. Škodlivé
nejsou jen alkaloidy (nikotin), ale
hlavně dehet a také radioaktivní
záření. Takže kromě požehnání
indiánské agrikultury je tu také toto
prokletí. Jakoby to byla pomsta
Indiánů za to, jak nemilosrdně jim
běloši zabrali jejich zemi.
Bibličtí autoři znali dobře nebezpečí
jedovatých rostlin. Vzpomeňte na
příběh, kdy prorok Elíša (Elizeus)
zachránil své žáky před jedovatou
kaší z polních tykví (2 Kr 4). Ale
často Bible spíše přirovnává nebez-
pečné plodiny ke špatným lidským
vztahům a rozhodnutím: „Ať není
mezi vámi kořen plodící jed a hořkost“
(Dt 29, 17) – „Jejich hrozny, hrozny
jedovaté mají trpká zrnka“ (Dt 32, 32) –
„Jejich soud bují jako jedovaté býlí
na zoraném poli“ (Oz 10, 4). V podo-
benství Pána Ježíše o pleveli mezi
pšenicí (Mt 13) je nebezpečným ple-
velem patrně toxická tráva jílek má-
mivý – matonoha, který trápíval 
v minulosti i naše zemědělce. Tyto
obrazy z vinařství a zemědělství
znázorňují nebezpečí špatné životní
orientace jak morální, tak duchovní.
Staví nás před volbu cesty Boží,
cesty Kristovy, nebo směru svých
nápadů a lidského podbízení. V pří-
běhu Davidova návratu z exilu si
stařec Barzilaj, který zůstal králi
věrný, klade otázku své další služby:
„Což mohu ještě odlišovat dobré od špat-
ného?“ (2 S 19, 36). Apoštol Pavel vy-
prošuje pro křesťany: „Abyste roze-
znati mohli užitečné věci od neužiteč-
ných“ (Fp 1,10 Kral). Ty užitečné nás
posilují a druhým pomáhají, ty ne-
užitečné mohou být i jedovaté. 

Pavel Javornický

Dary od indiánů

JE VáM 65+ A HráLI JSTE NěKDy NA
HUDEBNí NáSTroJ? Na klavír nebo
varhany - a třeba jen pro sebe, pro
radost? Můžete to zkusit znovu a
procvičíte si svoje prsty, mysl, ale
i nohy. Od září 2020 otevírám 
v Praze na Vinohradech výuku
hry na varhany - jak pro začáteč-
níky, tak i pro pokročilejší. 
Zájemci kontaktujte mě: 
Mgr. Václav Peter, 
mobil: 606 859 222, 
e-mail:org-peter@volny.cz, 
www.vaclavpeter.cz

č. 3

inzerce

Vážení a milí přátelé, obracím se na vás dva dny po své rabínské ordinaci, která se
konala v nádherných prostorách berlínské Synagogy Rykestraße. Jsem velmi vděčný
vám všem, kteří jste mě podpořili na dlouhé cestě vedoucí k tomuto cíli a zároveň
novému začátku, který pro mě symbolizuje práce rabína pro české židovské komuni-
ty. Jako své rabínské motto jsem si zvolil následující citát z proroka Izajáše: "Mír a
zdar dalekému i blízkému, řekl Věčný.“ (Izajáš 57,19) Nad významem tohoto verše
jsem začal přemýšlet jako malý chlapec, když jsem procházel kolem Smíchovské
synagogy v Praze, na jejíž fasádě se objevuje v češtině i hebrejštině. Pochopil jsem ho
však až ve chvíli, když jsem dočetl knihu Židovská tragédie – poslední dějství od vel-
kého českého rabína Dr. Richarda Federa (1875–1970), zichrono livracha, který tento
verš cituje na samém konci knihy. Vykládá ho jako naději v lepší a mírumilovný svět,
ve kterém fyzická ani duševní vzdálenost nerozděluje, ale spojuje, ve kterém lidské
bytosti jednají se svými bližními s láskou a respektem bez ohledu na vzdálenost mezi
nimi. Když se podívám na současný svět, cítím, jak moc jsou tato slova naděje stále
relevantní. 
Jedna z modliteb mluví o Roš ha-šana, židovském Novém roce, jako o jom harat olam
neboli dnu, ve kterém se narodil svět. A vskutku Roš ha-šana odpovídá šestému dni
stvoření, ve kterém Bůh stvořil první lidskou bytost a vdechnul do ní životní sílu.
Každé Roš ha-šana je tedy symbolicky dnem narozenin celého lidstva, který nám
dává příležitost přemýšlet nad tím, jací bychom měli být jako lidé, abychom splnili
náš úkol zde na zemi.  V této souvislosti se mi vybavuje úryvek z loňské novoroční
promluvy paní Ruth Hálové, zichrona livracha, která nás bohužel opustila 28. dubna
2020: „Bůh nás miluje a stvořil nás z lásky a pro lásku. Z toho přirozeně vyplývá,
že naší pravou podstatou je láska. Tak prosté a jednoduché to celé naše komplikova-
né žití vlastně je.“ Slovo láska se často objevuje v nejrůznějších významech, které
jsou občas matoucí, ale v kontextu stvoření člověka ho chápu jednoznačně jako potře-
bu nebýt sám, potřebu sdílet s někým, koho můžeme oslovit jako „Ty“. Jestliže Bůh
stvořil člověka, protože zatoužil sdílet, úkolem každé lidské bytosti je rozpoznat to
samé: (Genesis 2,18) To nás přivádí zpět k poselství proroka Izajáše, který mluví o
významu našeho vztahu k ostatním. Je jasné, že příští týdny a měsíce přinesou slo-
žité výzvy. Můžeme je zvládnout jen tehdy, pokud jim budeme čelit společně a pokud
budeme myslet na druhé. Toto je poselství blížícího se Roš ha-šana.
Jsem šťastný, že navzdory všem těžkostem spojeným s pandemií koronaviru byl pro
Ec chajim, Strom života, uplynulý rok dobou růstu. Některé důležité milníky, které
se udály během něj, si můžete připomenout prostřednictvím fotografií níže. To, že Ec
chajim již není malou sazeničkou, ale sebevědomým mladým stromkem, dokládá i
blížící se klíčový milník ve vývoji Ec chajim – slavnostní otevření naší synagogy 
v Jindřišské ulici položením mezuzy na její dveře, které se uskutečnilo v úterý 15.
září 2020 v 18.45.
Toho všeho by nebylo možné dosáhnout bez klíčové podpory Světové unie progre-
sivního judaismu, Evropské unie progresivního judaismu, členů teamu Ec chajim,
našich laskavých sponzorů a v neposlední řadě vás všech, kteří se zúčastňujete
našich akcí, přivádíte na ně své děti a podporujete nás darováním svého času či
finančního příspěvku. Věřte, že vaším úsilím pomáháte tvořit komunitu pro nás
všechny i další generace. Děkuji též všem našim partnerům, se kterými jsme v minu-
lém roce spolupracovali, zejména Abraham Geiger College, Židovské liberální unii,
Židovské obci Děčín, Židovské obci Liberec, Univerzitě Karlově v Praze, Winternit-
zově vile a v neposlední řadě sdružení přátel Kutz Camp. Velmi si ceníme též přá-
telství Židovské obce Praha, která nám umožnila občas využívat její prostory k pořá-
dání našich akcí, za což jsme velice vděční, a také organizaci Memorial Scroll Trust. 
Vážení a milí přátelé, srdečně vás zvu na slavnostní otevření naší synagogy,  a do
nového židovského roku 5781 bych Vám rád popřál mír a zdar, zdraví, naději a hou-
ževnatost. Ať jste všichni zapsáni a zapečetěni do knihy života  k  dobrému a slad-
kému novému roku. Šana tova u´metuka ve´šavua tov!

Váš rabín David Maxa

otevřený Dopis ministru zDrAvotniCtví
Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás jménem Českobratrské církve evangelické ve věci
mimořádných opatření proti šíření nemoci COVID‑19. Považovali bychom
za nešťastné, kdyby chystaná opatření prakticky znemožnila konat v naší
zemi řádné bohoslužby. Přimlouváme se za to, aby v případných nových
mimořádných opatřeních byla zachována možnost konat bohoslužebná
shromáždění za stejných podmínek jako v jiných případech, kdy se lidé set-
kávají ve vnitřních prostorách s možností sezení. Nastavení rovných pod-
mínek spojených s důsledným dodr-
žováním závazných hygienických
opatření považujeme za jedinou
možnost, jak zajistit, aby i v případě
mimořádných opatření kvůli zhorše-
ní epidemiologické situace byl dodr-
žen princip přiměřenosti i ve vztahu
k náboženské svobodě zaručené čl.
16 Listiny základních práv a svobod.
Považovali bychom za nepatřičné,
pokud by v případných nových mi-
mořádných opatřeních došlo k zne-
výhodnění církví a náboženských
společností oproti jiným součástem
společnosti. Náboženská svoboda
není partikulárním skupinovým zá-
jmem, nýbrž patří k základním lid-
ským právům a svobodám.
Děkujeme Vám za Vaše nasazení a
přejeme Vám i Vašim spolupracov-
níkům hodně zdraví a Božího požeh-
nání.
Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior ČCE
a Ing. Vladimír Zikmund, synodní kurá-
tor ČCE

otevření nové synagogy 
v praze
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