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390 let od proceSu S poraženými Ve StaVoVSKém poVStání
Porážka na Bílé hoře znamenala pro
protestanty začátek utrpení, které začínalo vyhnáním ze země a zabavením majetku a končilo pro 27 představitelů potupnou popravou 21.
června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze.
Dr. Vladimír Sakař před deseti lety
uvedl v jedné ze svých přednášek na
toto téma: “Přesto však je třeba si
uvědomit, že hlavním významem
stavovského povstání bylo – a tu si
dovolím citovat vynikajícího znalce
českých dějin, profesora Josefa Pekaře, věřícího římského katolíka:
"Jakkoli rozdílné vlivy a motivy nabyly účasti v české vojně a jakkoli
chabě a nešťastně byla vedena, je
ona a zůstane v jádře svém plodem
obavy před násilím mravním, aktem
obrany proti metodě násilné protireformace, vtělené ve Ferdinandu II.,
to pak musí konečně rozhodovat o
mravním, a tím i vyšším smyslu a
kulturním hodnocení stran. Tj. na
Bílé hoře nezvítězila kultura vyšší. A
jakkoli vysoko potom vznesly se
kupole barokních kostelů a honosné
fronty barokních paláců v pokatoličtěné Praze, jejich vítězný postoj nemohl nikdy zaplašit památku slz a
krve, jimiž v létech hrůzy naplnil
brutální vítěz znásilněnou zemi"
(Josef Pekař: Bílá hora, její příčiny a
následky). Popravy a jim předcházející soudní proces, tolik připomínající procesy a popravy nedávných
padesátých let 20. století, byly krvavou předzvěstí toho, co se dostavilo
o málo později.”
Ve velezrádném procesu bylo souzeno veliké množství lidí podle připraveného scénáře, který sestavila komise, jejímiž členy byli: kardinál
František z Ditrichštejna, nejvyšší
kancléř Zdeněk Vojtěch z Lobkovic,
hrabě z Hohenzollernu, kníže Eggenberg, dvorský rada Hegenmüller,
náměstek říšského kancléře Ulm a
hrabata Meggar a Trauttmansdorf. Ti

projednali postup, který byl založen
na návrhu hraběte Viléma Slavaty,
předloženém ještě před porážkou
bělohorskou (3. listopadu 1620). Slavata navrhoval konfiskovat statky
všem, kdo se jakkoliv účastnili povstání a dopustili se urážky majestátu. Podobně vybízel k represi i Martinic. Ten se ještě 23. května 1621
(tedy necelý měsíc před popravami)
dožadoval trestu pro "rebely" a toho,
aby svatá víra římskokatolická byla
povýšena, což by se nestalo, kdyby
kacíři nalezli milost. Obviněných
bylo tolik, že se komise obávala navrhnout, aby byli popraveni všichni,
a takové množství poprav by mohlo
vyvolat představu toho, že nejde o
trest, ale o pomstu. Proto byli provinilci rozděleni do tří skupin:
1. Nejméně měli být potrestáni ti, co
nic jiného neučinili, než že uznali
Friedricha Falckého za krále – to se
týkalo i římských katolíků; ti měli
být potrestáni jen pokutou.
2. Těžšího trestu se mělo dostat těm,
kdo měli v době povstání nějaký
úřad nebo vykonali pro povstaleckou
vládu nějakou službu, tedy dopustili
se dvakrát urážky majestátu; měli
být zbaveni úřadů a konfiskován jim
majetek.
3. Ti, kdo vedli povstání – jim byl
navržen trest smrti.
Komise navrhovala, aby byl vedoucím celé této akce Maxmilián Bavorský. Všechno s ním konzultovali
v Mnichově hrabě Hohenzollernský
a Hegenmüller. Ti ještě předtím jednali v Pasově s českými římskokatolickými emigranty – někdejším nejvyšším purkrabím Adamem ze
Šternberka a Slavatou a Martinicem.
Vévoda Maximilián Bavorský s celým plánem souhlasil, odmítl však
čistku v Čechách vést. Byla tedy
ustavena pražská exekuční komise
s Lichtenštejnem v čele. Soud započal hned první den a trval od 20.
Dokončení na str. 3

Návštěva v Sučanoch (zprava generální duchovní, ředitelka věznice, bratři Milan Graus a Jan Hradil)

Společné datum VeliKonoc?
Generální tajemník Světové rady církví, Rev. Dr. Olav Fykse Tveit nabádá
křesťany, aby se tento rok oslavy velikonočních svátků nesly v ekumenickém duchu a aby se do budoucna uvažovalo o stanovení jednotného data
Velikonoc. Připomíná, že tento rok
připadají na tentýž den - 24. dubna pro křesťany východní i západní „tradice“.
„Ve světě rozděleném chudobou a násilím je důležité, že jsme jedno v našem svědectví o ukřižovaném a vzkříšeném Kristu jak v činech tak ve slovech,“ uvedl Tveit. Radujeme se, že
tento rok budou křesťané východu i
západu slavit vzkříšení Pána v tu samou dobu.

náVštěVa Vězení pro mladiStVé
ThMgr. Miroslav Táborský je
majorem a generálním duchovním pro práci se silovými resorty,
tzn. policie, vězeňství, vojsko aj.
ve Slovenské republice.
13. dubna si dali sraz ve vězení
v Sučanoch paní ředitelka, generální duchovní a slovenský biskup ThDr. Jan Hradil, Th.D.
Pracovní setkání začalo v Sučanoch v 8.15 hodin, a tak oba výše
zmínění, jak generální duchovní,
tak biskup, museli vyjet skutečně
brzy. Jan Hradil dorazil do Sučan v 7.45 hodin a měl za sebou
315 km cesty.
K jednání přišel i nadporučík
ThMgr. Milan Graus, který má
za naši církev v referátu pět nápravných zařízení. Dalším zú-

častněným za naši církev byl
vikář ThMgr. Rastislav Mišura.
Společně řešili složité vztahy ve
vězeňských zařízeních.
Nový generální duchovní řešil
s mimořádnou flexibilitou věci,
které bylo zapotřebí.
Je dobře, že jsou lidé, kteří umí
obětovat celý svůj život, aby něco
fungovalo. A tak nezbývá než poděkovat za jeho úpornou práci,
kdy se může zdát, že někdy jsou
pracovní zapojení neúměrná výsledkům.
Společný oběd pak strávili u nadporučíka Milana Grause, který
bydlí přímo ve vězeňském traktu.
Přítomní se ho ptali na pocity. On
však tvrdil, že mu byt umístěný
v traktu věznice nevadí.

Odpoledne cesta biskupa pokračovala do Martina, kde zhlédl
malinkou roztomilou novou modlitebnu naší církve.
Přijali jej krásní lidé, mladí manželé, kteří ač měli tolik výdajů
s novou provozovnou optiky, přistavěli i modlitebnu a vztah místního duchovního s touto rodinou
byl tak malebný, že bratr biskup
přislíbil velice brzký příjezd, aby
také mohl vykonat v místě bohoslužby. Objednal si dvoje nové
brýle a vydal se do Liptovského
Mikuláše, Liptovské Osady a Ružomberku.
Domů přijel ve dvě v noci po ujetých 700 km.
Mgr. Petra Bartáčková

Díky tomu, že datum Velikonoc se
stanovuje buď s použitím juliánského
kalendáře v případě většiny pravoslavných církví či kalendáře gregoriánského, u křesťanů východních a západních tradic často spadají oslavy
Velikonoc na různé neděle. V minulých deseti letech je křesťané slavili
společně pětkrát. Příště to bude ještě
méně - v letech 2017 a 2025.
Generální tajemník zopakoval výzvu
z lednového Týdne modliteb za jednotu křesťanů, aby křesťané zvážili
možnost společných jednoduchých

jídel během 50 dní po oslavě Kristova
vzkříšení. Řekl také, že „taková stolování by mohla představovat mocný
zážitek, jak si připomenout Boží lásku
a naši jednotu – nabídkou ´ochutnávky´ Božího království spravedlnosti a
radosti“. „Snad by se tato společná
jídla mohla týkat celé komunity, v níž
žijeme… Sedíme-li kolem stolu, vnímáme jeden druhého jiným způsobem: hovoříme spolu, učíme se, sdílíme radost… a lámeme chléb.“
Zkráceno a upraveno podle SRC

K předsněmovní diskusi
V roce 2000 začal prvním zasedáním VIII. řádný sněm, na
kterém dostaly výbory úkoly.
Během osmi let, které uběhly, sněm přijal Ústavu, Agendu
(1. díl), Odkaz minulosti pro dnešek – CČSH k proměně
času a další dokumenty a prohlášení.
Církevní zastupitelstvo přijalo Řád duchovenské služby,
Hospodářský řád a Organizační řád.
Již několik let probíhá celocírkevní diskuse k vypracovaným návrhům jednotlivých výborů. Diskuse k těmto materiálům byla ukončena 30. dubna. Posledním vypracovaným
návrhem předaným k celocírkevní diskusi je novelizace
Kárného řádu. Diskuse k tomuto návrhu bude ukončena
31. května.
Jistě mnozí z vás již návrhy pročítali, diskutovali o nich
v náboženských obcích či vikariátech a jistě tyto debaty
přinesly i mnohé návrhy na změny či upřesnění textu. Je
však důležité návrhy změn SEPSAT a ZASLAT na adresu
sněmovního centra.
Vaše připomínky, dotazy i návrhy budou předány výborům,
aby při nejbližším zasedání výboru mohly být prodiskutovány a zapracovány do navrhovaného textu.
Proto všechny vyzývám k zapojení do celocírkevní diskuse, aby se nemohlo na zasedání sněmu říci, že materiál
nebyl řádně prodiskutován. Všechny návrhy dokumentů
najdete ve své náboženské obci či jsou volně ke stažení na
stránkách církve www.ccsh.cz v rubrice Sněmovní centrum.
Hana Rohlíčková
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co se mi líbí na šeherezádě
Podle běžného mínění se inteligentní divák na telenovely nedívá, neboť jsou laciné dějem, herectvím i
zpracováním, a tedy v obecném opovržení. Zkusmo
jsem začala sledovat seriál „Tisíc a jedna noc“ a nemohu srovnávat, protože jsem nikdy předtím žádnou mexickou ani jinou telenovelu neviděla.
Na seriálu o Šeherezádě se mi líbí toto:
* neexistují zde pornografické scény, sex tu není na
prvním místě a je jen decentně naznačován;
* známost mladých lidí se po prvním setkání neodehrává hned v posteli, ale je to dlouhodobý, někdy bolavý proces;
* dívka, která se chová bez zábran, je tu kreslena negativně;
* nevěra, kdy otec opustí manželku se třemi dětmi,
je tu viděna jako něco hrozného, jako hřích;
* hlava celé rodiny – starý otec, který se zřekl svého syna, když se bez jeho požehnání oženil se svou
láskou – se zachoval nelítostně ke snaše a odmítl jí
finanční pomoc pro vnuka, nemocného leukémií;
tento starý člověk lituje svého jednání, má velmi
dlouho výčitky svědomí, trápí se, mučí ho vědomí
viny a nakonec snachu požádá o odpuštění a přijme
ji do rodiny jako milovanou dceru;
* zdá se, že dlouhodobý a rozporuplný vztah ovdovělé mladé ženy a svobodného muže skončí svatbou,
což je v dnešních poměrech málem rarita, většině
mladých párů (a to i s dětmi) stačí volný nezávazný
svazek „žití na hromádce“;
* pozitivní a žádoucí je tu role babičky, která tlumí
všechny nesrovnalosti a hněvy, brání hádavým scénám, domlouvá členům rodiny a laskavým a klidným
způsobem řeší problém nevěrného syna a jeho milenky;
Tyto prvky nenacházím v současných filmech ani
českých ani zahraničních, takže často televizi vypínám buď v průběhu filmu nebo hned na jeho začátku.
Uvidíme, jak budou pokračovat hrdinové a jejich
příběhy v seriálu „Tisíc a jedna noc“ – jestli nesklouznou do banality a zda bude moci divák celý
film až do konce „dokoukat“.
Jiřina Kubíková
2. dubna 2011

z kazatelského plánu
prVní neděle po VeliKonocích
Jako novorozené děti Boží mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku. Aleluja.
1. PETRůV 2,2
První čtení z Písma: Skutky 2,14a.22–32
Tužby:
2. Aby nás vzkřísil k životu věčnému a svatému, modleme se k Hospodinu.
3. Abychom nesli hojné ovoce víry, naděje a lásky, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Bože všemohoucí, ve velikonočním tajemství jsi ustanovil novou smlouvu
smíření. Učiň, ať všichni, kdo se znovuzrodili ve společenství těla Kristova,
svým životem zachovávají to, co vyznávají svou vírou. Osviť nás, Bože,
svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána.
Druhé čtení z Písma: 1. Petrův 1,3–9
Evangelium: Jan 20,19–31
Verše k obětování: Matouš 28,2.5.6
Verš k požehnání: Jan 20,27
Modlitba k požehnání:
Hospodine, Bože náš, děkujeme ti za dary chleba a kalicha, které jsi nám
udělil pro naše vykoupení a spásu. Ať jsou pro nás zdrojem nového života.
Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 43, 146, 174, 191, 296

z noVozáKonních VýKladů - zjevení janovo
listy sedmi církvím

SMyRNA
Město Smyrna leželo nějakých 40 mil
na sever od Efezu a bylo považováno
za jedno z nejskvělejších měst Ionie.
Za vlády Tiberiovy bylo skoro zničeno zemětřesením, ale povstalo z ruin
jako pták fénix a jeho nádherné budovy kolem kopce Pagosu oprávněně
přispívaly k jeho slavné pověsti. Bohaté obchodní město se prokazovalo
jako věrný spojenec Říma. Tato věrnost byla chloubou smyrnenských. A
je také základním tónem listu
v Apokalypse.
K jakému období se vztahuje poselství Kristova listu do Smyrny? Vykladač F. A. Tatford zřejmě na základě
slov „Neboj se, co máš vytrpět“ a
údaje o „deseti dnech“ vztahuje Kristův vzkaz na budoucnost církve. Vidí
zde deset velkých perzekucí křesťanů
ze strany pohanského Říma, které budou vrcholit za císaře Diokletiana na
přelomu 3. a 4. století. Tehdy umíraly
mučednickou smrtí tisíce křesťanů,
byli stahováni z kůže, byli zaživa upalováni, byli hltáni divokými šelmami.
Tatfordův výklad je výkladem prorockým.
Ale dnes novozákonní věda ví, že
Zjevení Janovo bylo napsáno jako
aktuální výzva do doby na konci 1. a

na počátku 2. křesťanského století.
Nelze je z tohoto historického rámce
vyjmout. Nejde tu tedy o zašifrované
konkrétní informace pro budoucnost,
nýbrž o obrazně vyjádřenou zkušenost víry, která v těžké situaci odhaluje vyhlídku na Kristovo vítězství…
Vznik knihy Zjevení Janova je kladen
do doby císaře Dimitiana v letech 9496. (Viz: Informace o Zjevení Janovu, ekumenický překlad Bible, Praha
1985) Tehdy byl strastiplný úděl křesťanů, naznačený v listě do Smyrny,
v živé vzpomínce na jejich pronásledování za Domitianova předchůdce
císaře Nerona roku 65. Jan, pisatel
knihy Zjevení, měl sám zkušenost
s persekucí Říma, když byl za Domitiana pro svou víru odsouzen do
vyhnanství na ostrov Patmos. V každém případě je slovo Kristovo do
Smyrny platné pro všechny generace
křesťanů až po dnešní dobu.
Jméno města je úzce spjato s aromatickou myrhou a samo o sobě připomíná utrpení a vůni, která měla zbité
tělo utišit. (Viz: Novotného Biblický
slovník – myrha smíšená s vínem byla
Ježíši na kříži podávána jako utišující
prostředek; Mk 15,23; myrha tvořila
součást smíšeniny, kterou bylo pomazáno mrtvé tělo Ježíšovo; J 19,39.)
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LiST DO SMyRNy
Charakter, v jakém se Kristus prezentuje této církvi, se ke Smyrně zvlášť
dobře hodí. Tito křesťané věděli, co je
pomíjivost a zkáza, pronásledování a
nebezpečí. Ale Kristus je svou podstatou stálý a věčně trvající. On je konec
a začátek. V něm jsou zahrnuty všechny věci a nad něj není nic. Všechny
bouře marně bijí do této mocné skály.
Kristus jako ten, „který byl mrtev a je
živ“, mocně oslovil smyrnenské. Božskou patronkou města byla přírodní
bohyně Kybele, jejíž uctívání bylo
založeno na jejím sestupu do smrti a
znovupovstání do nového života. Náš
Pán bral v úvahu mytologii lidí,
k nimž promlouval, a teď jim prostě
oznámil, že tyto mýty jsou jen mlhou
lidské představivosti a jen zastiňují
slavnou skutečnost, že je to On, kdo je
ten pravý život, který sestoupil do
smrti, ale znovu povstal v moci vzkříšení, a který stále žije.
Frederick A. Tatford
Prophecy´s Last Word,
An Exposition of the Revelation,
nakl. Pickering and inglis ltd.
London 1. vyd. 1947, paperback
vyd. 1969, reprint 1970 a 1971
Zkrácený překlad: Jiřina Kubíková

nad písmem

můj pán a můj Bůh
„Nevěřící Tomáš.“ Toto úsloví patří
k těm, která se často používají v různých publicistických či literárních textech a jimž všichni rozumíme, ale
mnozí neumějí vysvětlit, jak přesně
vzniklo. Nelichotivým přízviskem
„nevěřící Tomáš“ označujeme člověka pochybovačného, nedůvěřivého,
jehož nepřesvědčí tvrzení, nýbrž až
důkaz – jako kdysi toho biblického
apoštola Tomáše.
Nevěřící Tomáš se vyskytuje v Janově evangeliu, když se popisuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Ten se třetí
den po svém ukřižování zjevil vzkříšený nejprve ženám a pak ukázal probodené ruce a rány v boku i svým
učedníkům, kteří se vystrašení z předchozích událostí skrývali v jedné místnosti. V té chvíli mezi nimi Tomáš
nebyl. Když pak přišel, přátelé mu o
vzkříšení Ježíše Krista řekli, ale on
nevěřil. Podle Janova evangelia pravil: „Dokud neuvidím na jeho rukou
stopy po hřebech a dokud nevložím
do nich svůj prst a svou ruku do rány
v jeho boku, neuvěřím.“
Osmého dne potom byli učedníci opět
uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře
zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: ,,Pokoj vám.“ Potom
řekl Tomášovi: ,,Polož svůj prst sem,
pohleď na mé ruce a vlož svou ruku
do rány v mém boku. Nepochybuj a
věř!“ Tomáš mu odpověděl: ,,Můj Pán
a můj Bůh.“ Ježíš mu řekl: ,,Že jsi mě
viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“
V tomto příběhu můžeme snad spatřovat jakýsi pravzor dnešních pochybovačů a skeptiků, neznabohů kolem
nás, kteří každý hovor o víře nebo
Bohu utnou větou: „Tak mi to dokaž!“
Tomášovi se proto někdy říká „patron
pochybujících“. Je ovšem zřejmé, že i

cesta k osobní víře v Ježíše Krista a
k jasnému vyznání, že on je můj Pán a
můj Bůh, vede často přes různě dlouhý boj s pochybnostmi. Ale nejen to.
I ti, kdo již k takovému vyznání ve
svém životě dospěli, mohou prožívat,
že jejich víra je kována v ohni pochybností a otázek.
Nejzávažnější v evangelijním textu je
zdůraznění totožnosti Ukřižovaného a
Vzkříšeného. Učedníci přece viděli,
jak vojáci probodli bok mrtvého Ježíšova těla. A nyní to stejné tělo vidí
opět plné života. Ve velikonoční době
by nám tedy stolování s Ježíšem mělo
být spíše radostným díkůvzdáním než
zdůrazňováním smutku. Opačný extrém však je laciná milost a zapomínání na kříž, jak to vytýkal Dietrich Bonhoeffer evangelíkům v Německu před
druhou světovou válkou.
Tomášovo pochybování – jež můžeme chápat jako symbol dnešní profánní doby – přerostlo do jeho nezvratné
osobní víry. Jeho vyznání „Můj Pán a
můj Bůh“ se pak stalo i vyznáním
prvotní církve. Augustin Aurelius tak
mohl vyslovit myšlenku, že Tomáš
pochyboval, abychom my dnes pochybovat nemuseli. Ano, evangelista
Jan zaznamenal příběh o nevěřícím
Tomášovi také pro nás, abychom (jak
on sám píše) „uvěřili, že Ježíš je
Kristus, Syn Boží“. I k nám přichází
vzkříšený Ježíš se zvěstí o pokoji a
odpuštění a s výzvou, abychom přinášeli tuto radostnou zvěst druhým.
Pokud si to uvědomíme, snad lépe
pochopíme i všechny „nevěřící Tomáše“ mezi námi, kteří sice volají po
věcných důkazech víry, ale to, po čem
doopravdy – třeba podvědomě – touží, je setkání s živým Kristem a jeho
pokojem a odpuštěním.
Ve světle velikonočního rána mizí i ta

j 20,19–31
největší temnota. Po setkání se Vzkříšeným nemusíme již myslet na velkopáteční úzkost. Kristus, který nese
bolesti každého z nás, je především
tím, který k nám přichází se slovy
„Pokoj vám“.
Přání pokoje byl a je obvyklý židovský pozdrav, šalom alejchem. Zde to
ale není pouhá fráze, zde to je slovo,
které má moc. Bůh svým slovem působí to, co říká, vytváří společenství
pokoje. A takovým společenstvím pokojným, mírumilovným a láskyplným
má být i církev. Protože nejlepším
místem překonávání pochybností je
bohoslužebné společenství víry. „Pokoj vám,“ zaznívá skrze církev i do
dnešních dní.
Zdeněk Krušina
Pane Ježíši Kriste,
prosíme tě za víru,
která se neděsí zítřka,
ale věří ve tvé
milosrdenství a ochranu,
které nás budou provázet
na všech našich cestách.
Prosíme tě za víru,
která nám dodá klid
a statečnost,
abychom zdárně čelili
všem nebezpečím,
jež nás mohou potkat.
Prosíme tě za víru,
která ví, že se i dnes
ve všech událostech času
rozvíjí plán tvé lásky
k lidem a ke světu.
Prosíme tě
za takovou pevnou víru,
abychom mohli
spolu s Tomášem
se vší opravdovostí
a radostně vyznávat,
že ty jsi náš Pán a náš Bůh.
Amen.
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390 let od proceSu S poraženými...
Dokončení ze str. 1
února do 29. března. Předsedou soudního tribunálu byl tehdejší královský
místodržící Karel z Lichtenštejna,
jeho zástupcem Adam z Valdštejna
(strýc generála Albrechta), zbytek
soudu tvořili úředníci. Královským
prokurátorem se stal Přibík Jeníšek
z Újezda, bývalý písař, kterého direktoři vypověděli ze země.
Byla vznesena tato obvinění: vymáhání Majestátu, poskytnutí peněz a verbování žoldnéřů stavovské armády,
vyhazování místodržících z oken, obsazení hradu, vyhnání jezuitů, kupování statků konfiskovaných Římskokatolické církvi, vydávání hanlivých
spisů, pobuřování obecného lidu a
zločin urážky královského majestátu.
Vyslýchání probíhalo jednotlivě a
každý z vězňů musel odpovědět na
236 otázek. Jejich chování bylo rozličné, někteří si stáli za tím, že jednali
v zájmu blaha českého lidu, někteří se
zdrceně přiznali k velezradě, jiní se
dokonce snažili vykroutit a prosili o

milost císaře, někteří se dokonce
soudu vysmívali. Navíc císař nebyl
s některými výslechy spokojen a tak
nařídil některé zopakovat s použitím
mučidel. Jeden z takto vyslýchaných,
Fruwein, se pokusil utéci, ale spadl ze
střechy a na místě zemřel. Neušel
však trestu rozčtvrcení, který byl vykonán později a jeho hlava byla vystavena poté s hlavami ostatních na
Koňském trhu.
Po zpracování výslechů se očekával
postoj obhajoby, ale ve skutečnosti se
obhajoba nedostala ke slovu, protože
senát dostal takovou instrukci od císařského dvora. K důkazu viny stačil
výrok soudu, že vina je všem „obecně
známa“. Královský prokurátor podal
2. dubna 1621 žalobu a 5. dubna už
visel rozsudek se jmény emigrantů na
šibenicích pražských měst. Všichni
byli odsouzeni k smrti. Nakonec bylo
odsouzeno 30 mužů, z nichž pro 27
platil trest smrti, pro zbylé tři vyhnání
z města. Slavata k tomu navrhoval
zkonfiskovat majetek všem, kdo se

účastnili povstání. Rozsudek byl přečten 19. června. Mimořádný tribunál
se odehrál i na Moravě, kde však
z dvaceti ortelů smrti nebyl vykonán
ani jediný. Čelní představitelé slezských a lužických stavů podobnému
soudu nebyli ani podrobeni.
Život 27 představitelů stavovského
povstání skončil na Staroměstském
náměstí, kde přímo proti popravišti
stála na Týnském chrámu socha Jiřího
z Poděbrad a obrovský pozlacený
kalich. Jejich soudce a katy čekala
obrovská odměna - např. Přibík Jeníšek z Újezda, který začal kariéru jako
menší písař zemských desk, skončil
jako místodržící, zastupoval krále při
konfiskacích, při korunovaci Ferdinanda IV. nesl jako nejvyšší písař novému králi žezlo. Účastnil se i práce
protireformační komise, která po vydání Obnoveného zřízení zemského
dohlížela na rekatolizaci země. Za
odměnu získal i panství zámku Březnice u Příbrami.
(noe)

oSoBnoSti naší círKVe
nečekaná životní cesta faráře jiřího Bauera
Dokončení z č. 16
K přibližně patnáctičlennému jádru
patřil i bratr farář Jiří Bauer. Ten se
zároveň v polovině šedesátých let zařadil mezi osoby, které se rozhodly u
vedení CČS(H) intervenovat za znovupřijetí Václava Mikuleckého do
služeb církve. V září 1966 vystoupil
s tímto požadavkem na teologické
konferenci, které se jako host zúčastnil zástupce Ruské pravoslavné církve
v KMK protojerej Pavel Sokolovský.
Bauer se při svém vystoupení na tehdejší dobu velice razantně obrátil se
slovy „nevěřte nám“ i přímo na něho.
Jeho vystoupení s ním bylo z usnesení Ústřední rady CČS(H) projednáno
29. září 1966. Vedle Jiřího Bauera se
jednání zúčastnili František Cochlár
(přednosta úřadu patriarchy), Miroslav Durchánek (duchovní správce
teologické konference), Antonín Hradec (přednosta II. odboru) a Zdeněk
Kučera (přednosta I. odboru). Bratr
farář Bauer na jednání vysvětloval, že
chtěl vyjádřit svůj nesouhlas s řešením
některých postojů církve k otázkám
veřejného života. Cesta církve se mu
zdála příliš široká, resoluce formální
bez nároku na konkrétní obětavost.
Zároveň vyznal, že se v naší církvi cítí
být doma: „Nikde v jiné církvi by se
mnou nehovořili a neměli takovou
trpělivost.“ Aktéři se rozcházeli s výzvou, že je nutné pobízet bratry a sestry a klást na ně nároky, ale vždy
s ohledem a láskou.
Bauerovo vystoupení na teologické
konferenci předznamenalo jeho další
existenci v církvi. V dubnu 1969 sice
byl na návrh okrskového shromáždění
a následným usnesením diecézní rady
jmenován předsedou karlovarského
okrsku, ale jmenování bylo již v únoru
1970 zrušeno a to se zpětnou platností od 1. prosince 1969. Zároveň končilo období krátkého probuzení v církvi,
jejíž život začal být, paradoxně řečeno, opět „normalizován“. Farář Jiří
Bauer prodělával v tomto období vnitřní boj, který do značné míry ovlivňoval nový faktor – konfrontace s adven-

tistickým učením. V době několikaměsíčního náboženského uvolnění
v roce 1968 se totiž na Jiřího Bauera
obrátili zástupci Církve adventistů 7.
dne s žádostí, zda by mohli v sokolovské modlitebně konat své přednášky a
následně i svá setkání, což jim farář po
domluvě s radou starších umožnil. Sobotních shromáždění se začala zúčastňovat i farářova manželka Růžena,
která byla v roce 1970 u adventistů také pokřtěna. Jiří Bauer zápasil, nebylo
pro něho jednoduché přijmout adventistické učení, ale duchovní rozpolcenost s manželkou Růženou na něj
tvrdě dopadala. „Když Duch Boží člověka vede, tak se dějí neočekávané
věci. Já bych si nikdy nepomyslel, že
budu věřícím Církve adventistů 7.
dne. To kdyby mi býval někdo řekl,
nežli jsem byl pokřtěný, tak mu neuvěřím. To trvalo sedm let studia a
duchovního zápasu. Adventistické
sbory byly tehdy zákonické, to už
dnes nejsou. Duch těch sborů byl tehdy zákonický, dnes je již biblický. Já
jsem to hned poznal. Také bylo plno
bratří, kteří mi tehdy říkali: ‚Ty jdeš
mezi ty zákoníky?!‘ Jenomže já jsem
to vybojoval a dneska ta církev je
úplně jiná.“
Na počátku sedmdesátých let stál
bratr farář Jiří Bauer před rozhodnutím, zda setrvat v naší církvi nebo se
vydat do nové církevní rodiny. Jako
farář konal jen svoji povinnost, necítil
se již být na svém místě. Jeho službu
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stále více ovlivňovaly některé aspekty
adventistického učení. Zejména se
jednalo o otázky křtu a svěcení soboty. (Křest je adventistům potvrzením
víry v Ježíše Krista, jakož i znamením
pokání a koná se ponořením do vody.
Křest následuje po důkladném vyučování z Bible a přijetí jejího učení. Sobota je trvalým znamením věčné
smlouvy mezi Bohem a jeho lidem.
Radostné zachovávání tohoto posvátného času od večera do večera /od
západu do západu slunce/ je oslavou
Boha a jeho stvořitelských i vykupitelských činů.)
Situace se vyhrotila během prvního
zasedání VI. řádného sněmu v říjnu
1971, na kterém bylo vedle přijetí základního věroučného dokumentu Základů víry rozhodnuto o doplnění
názvu církve charakteristikou husitská. Farář Bauer pronesl na sněmu
celkem tři expresivní a emotivní vystoupení, v nichž se vyjadřoval ke
zprávě patriarchy, k doplnění názvu
církve a k pastoračně-výchovné předloze. Na jejich základě byl diecézní
radou v Plzni vyzván k vyjádření, zda
se ztotožňuje s usneseními sněmu a
chce v jejich duchu nadále sloužit.
Koncem června 1972 obdržela ústřední rada farářovu definitivní odpověď.
„V Pánu Ježíši, drazí bratři, to opravdu s čistým svědomím učinit nemohu.“ Ústřední rada tak ve svém plenárním zasedání dne 30. června 1972
rozhodla o okamžitém zrušení pracovního poměru Jiřímu Bauerovi.
Verdikt faráři dopisem oznámil patriarcha Miroslav Novák. Zároveň mu
poděkoval za všechno dobré, co pro
církev vykonal. K dalšímu řízení v této věci dostala zmocnění plzeňská
diecézní rada, jejíž zástupci po dohodě s členy sokolovské rady starších
rozhodli, že Jiří Bauer rozváže pracovní poměr s náboženskou obcí, diecézní radou a církví na základě dohody k 31. srpnu 1972. Rozhodnutí ústřední rady tak bylo nakonec zmírněno.
Jiří Bauer se ocitl v těžké životní si-

havrane, všechno nejlepší
Možná by bylo v Českém zápase stylovější napsat Antoníne Vráno, protože
pod tímto pseudonymem bratr Mgr. Emil J. Havlíček, který před Květnou
nedělí 16. dubna oslavil sedmdesátiny, léta publikoval právě v našem časopise. I když ukončil fakultu s výborným prospěchem, nesměl z politických
důvodů přednášet, ani zůstat v pražské diecézi. Jako farář nastoupil v roce
1962 do Hostic v olomoucké diecézi. Přesto i tam vykonal kus práce. Spolu
s několika členy náboženské obce za ohromného úsilí vybudovali Miličovu
kapli, kde se při oslavách 40. výročí otevření sešlo víc lidí než na leckteré
celocírkevní akci (jak jsme psali loni v září). Otevření kaple však bylo pro
režim poslední kapkou a bratr E. J. Havlíček musel koncem roku 1971 ze
služeb církve odejít. Pracoval víc než dva roky jako betonář, než zakotvil
na poště, kde pracoval až do roku 1990. Po listopadu 1989 mohl konečně
začít veřejně působit i v církvi, kde stejně po celou dobu od ztráty státního
souhlasu dělal varhaníka, sborovníka, údržbáře... Napsal desítky článků
nejen do Českého zápasu a vydal i několik knih. Já sama ho znám jen
proto, že mě jeho manželka Květa ještě jako studentka učila v nedělní škole
- škoda, že některý z jeho kolegů o něm nemohl napsat víc.
Helena Noemi Bastlová
tuaci. S manželkou vychovávali čtyři
děti a bylo nutné začít shánět nové
zaměstnání i střechu nad hlavou.
S bydlením nakonec pomohlo manželčino příbuzenstvo a Bauerovi se
tak mohli přestěhovat do nového domu v Dvořákově ulici. Práci si Jiří
Bauer sehnal v místní mlékárně, ale
jak sám s úsměvem vzpomíná, mléko
i smetana tekly po podlaze, a tak musel místo po měsíci opustit a začal
pracovat na šachtě jako kolejář,
později jako mazač bagru. Na šachtě
pak strávil sedmnáct let až do odchodu do důchodu. Často si tehdy vzpomněl na profesora Rutrleho, který jim
jako bohoslovcům vyprávěl o pastoraci v dělnickém prostředí.
V této souvislosti zmíním jednu zajímavost. Během bohosloveckých studií obýval Jiří Bauer na bohoslovecké
koleji společný pokoj s Josefem Špakem a Miroslavem Spáčilem. Prvně
jmenovaný na konci šedesátých let
navštívil německou evangelickou komunitu Gossnerova domu, kterou
vedl Horst Symanowski. Toto společenství se zabývalo právě pastorací
v dělnickém prostředí německých továren. Tuto zkušenost Josef Špak naplno uplatnil v době, kdy se po nedobrovolném odchodu ze služeb církve
ocitl jako dělník ve slévárně. Stejný
osud potkal i Miroslava Spáčila, který
pod hrozbou odejmutí státního souhlasu pro výkon duchovenské služby
musel dvakrát opustit farářskou službu a strávil jako dělník dvaadvacet let
v olomoucké Feroně.
Krátce po přijetí křtu v dubnu 1977
byl Jiří Bauer v sokolovském adventistickém sboru zvolen prvním diakonem, sloužil kázáními, jako vysokoškolsky vzdělaný teolog přednášel
v letech 1976 až 1980 na kurzu pro
kazatele v Liberci. Do oficiální kazatelské služby jej však vedení církve
nikdy neschválilo. V sedmdesátých
letech se vzhledem ke svým ekume-

nickým kontaktům a pololegálním
aktivitám v Církvi adventistů sedmého dne ocitl pod permanentním tlakem StB, kterému však dokázal s Boží pomocí vzdorovat. „To byly těžké
doby. Přišel jsem jednou ze šachty
domů, naobědval jsem se a někdo
zazvonil. Šel jsem otevřít a tam stál
člověk, který špatně mluvil česky a
povídá mi: ‚Věřte mi, to je dům, ve
kterém jsme bydleli, a museli jsme ho
opustit. My jsme narychlo utekli a na
půdě u komína jsme si ukryli poklad.
Já vím přesně, kde to je. Nemáte něco,
že bychom tam ty prkna odloupli, že
bych si ho vzal.‘ Tak mu povídám, že
se tam půjdeme podívat. Přišli jsme
nahoru ke komínu a on: ‚Tady je to,
tady je to. Prosím vás, přineste sekyru
nebo něco.‘ Tak jdu dolů pro sekyru a
manželka proti mně, jako kdyby něco
tušila. A já slyším: ‚To je fízl!‘ Tak
jsem okamžitě telefonoval na SNB, že
máme doma špiona. Asi během 3 minut u nás bylo plné auto esenbáků.
Moje manželka s ním scházela dolů,
otevřely se dveře a já slyším, jak oni
mu říkají: ‚Ty vole, ty si nám to ale
pěkně zavařil.‘ To se událo v době
normalizace.“
Po listopadu 1989 bratr Bauer kontinuálně pokračoval ve službě, v mnoha
sborech i rozličných církvích hlásal
evangelium. Jak sám říká, považuje se
především za služebníka evangelia a
není mu zatěžko kázat například u
baptistů nebo v naší církvi.
Svůj život staví na biblických verších:
„Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději
slož v Hospodina!“ (Ž 27,14) Generálním veršem jeho života se stala
slova ze Žalmů: „Bože, tvá cesta je
svatá.“ (Ž 77,14)
Martin Jindra
Oprava:
Na fotografii uveřejněné k článku
v č. 15 jsou zleva Jiří Bauer, Josef
Špak a Miroslav Spáčil.
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zpráVy
Vzpomínka
Dne 29. dubna by se dožila 100 let
naše maminka, babička a prababička, paní VLASTA HýBLoVá rozená
Horutová z Valašského Meziříčí.
Zesnula 3. října 2006.
Vzpomíná Pavel Hýbl s rodinou

Sborový den v Náchodě
Náboženská obec v Náchodě tradičně
2. květnovou neděli pořádá sborový
den při příležitosti svátku - Den matek. Je připraven celodenní program,
který bude v 9 h zahájen bohoslužbou
v Husově sboru, při níž zazní duchovní písně v podání Komorního sdružení
pro duchovní hudbu z Ostravy. Ve 14
h se uskuteční přátelské setkání v parku u Husova sboru, sborový den bude
v 16.30 h zakončen koncertem Pěveckého sdružení pro duchovní hudbu
z Ostravy, na programu staročeské
chorály, Janáčkovy Ukvalské písně,
úpravy lidových písní. Řídí Zdeněk
Kovalčík a Pavla Dědičová.
Zdeněk Kovalčík

Výstava ve Zlíně
Ctitelé špičkové současné fotografie
jsou zváni do zlínského evangelického
kostela, v jehož předsálí pořádá náboženská obec Zlín výstavu slavného fotografa a mnohonásobného držitele
ceny Czech Press Photo Karla Cudlína. Vernisáž výstavy fotografií ze
současného Izraele se konala 29. dub-

*

1. května 2011

na v 17 h za účasti autora. Výstavu, na
jejímž pořádání se podílí také farní
sbor Českobratrské církve evangelické, je možné zhlédnout do konce července.
(kow)

Ekumenická bohoslužba
Akademická farnost u Nejsv. Salvátora a Ekologická sekce České křesťanské akademie zvou 3. května do
kostela Nejsv. Salvátora na Starém
Městě Pražském k účasti na ekumenické bohoslužbě ke Dni Země. Bohoslužba začíná v 19 hodin. Kázáním
poslouží tajemnice Ekumenické rady
církví Mgr. Sandra Zálabová, zpěvem
soubor Gabriel. Po bohoslužbě bude
v sakristii kostela následovat beseda,
zaměřená k tématu "Jeden svět". Na
úvod promluví ředitel Ekologické
sekce ČKA RNDr. Jiří Nečas.
JNe

Doteky - plochy poznání
Fara Církve československé husitské
v Liberci, nám. Českých bratří 35/2,
zve 20. května v 18 h v rámci 110. setkání cyklu DOTEKY – PLOCHY
POZNÁNÍ na talk show Světoběžníci
s pimprlaty. Hosty autora pořadu Stanislava Kubína jsou spisovatel, loutkoherec Ivan Kraus a redaktor ČRo
Robert Tamchyna, hudební vstupy Ivona Mojžíšová.
111. setkání proběhne v pátek 27.
května od 16.30 h - Vernisáž výstavy
Atelier HELAZ „Jak to vidím já“.
Dramaturgii a realizaci výstavy zajiš-

nevěřící tomáš
Písmenka do tajenky získáte tak, že odpovíte správně na následující otázky. Nejste-li si jistí, podívejte se do Janova evangelia 20,19-31.
1. Kde byli učedníci prvního dne po sobotě?
a) na náměstí (L); b) v chrámu (O); c) ukrývali se za zavřenými dveřmi (M)
2. Co jim řekl Ježíš, když k nim přišel?
a) „Pokoj vám.“ (Ů); b) „Nebojte se!“ (K); c) „Buďte zdrávi.“ (E)
3. Co jim ukázal?
a) svitky Písma (D); b) své ruce a bok (J); c) kalich s vínem (Ř)
4. Jak reagovali učedníci, když ho spatřili?
a) vyděšeně utekli (A); b) nevěřili, že je to on (U); c) zaradovali se (P)
5. Co od něj měli učedníci přijmout?
a) kalich s vínem (V); b) chléb (Í); c) Ducha svatého (Á)
6. Jak se jinak jmenoval Tomáš, který s nimi nebyl?
a) Zélóta (y); b) Didymos (N); c) Šimon (M)
7. Čím podmiňoval své uvěření tomu, že učedníci viděli Pána?
a) chtěl s Pánem sám mluvit (P); b) chtěl vidět stopy po hřebech na jeho
rukou (A); c) chtěl, aby to učedníci odpřísáhli (Ě)
8. Po kolika dnech k nim Ježíš znovu přišel?
a) po sedmi (K); b) po osmi (B); c) po devíti (Š)
9. Co řekl Tomášovi?
a) „Jsem zklamán, že jsi nevěřil.“ (S); b) „Nepochybuj a věř!“ (Ů); c)
„Doufám, že teď už nepochybuješ!“ (L)
10. Jací jsou ti, kteří neviděli, a přesto uvěřili?
a) bláhoví (D); b) blázniví (Z); c) blahoslavení (H)
(Řešení z minulého čísla: C, D.)
Jana Krajčiříková
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Kalendář Blahoslav
Milé sestry a bratři, oznamujeme,
že uspořádáním kalendáře Blahoslav na rok 2012 byl pověřen
bratr Ervín Kukuczka. Prosíme
autory, aby své příspěvky zasílali
elektronickou poštou na adresu
kukuczka@ustinadorlici.cz, a to do
konce května. Pošt. adresa: Sychrova 104, Ústí nad Orlicí, 562 01.
Telefon na bratra Kukuczku: 468
009 060.
Objednávky kalendáře přijímá
bratr František Brynych, Wuchterlova 5, 166 26, Praha 6-Dejvice;
prodejna.blahoslav @ccsh.cz
(red)

Informační materiály
Nabízíme informační letáky o Církvi československé husitské, cena 2
Kč/kus. Můžete si je objednat na
stejném e-mailu či adrese jako výše
uvedený kalendář.
(red)

Koncerty u sv. mikuláše

pro děti a mládež

český zápas

ťuje Artefaktum.cz, hudební vstupy Jana Cenknerová. Vstupné dobrovolné – je určeno na charitu. Od 18 h se
uskuteční talk show Vinárna z nejmilejších. Hosty autora pořadu Stanislava Kubína jsou publicista Rudolf
Křesťan a redaktor ČRo Robert Tamchyna. Hudební vstupy – Osminky. Po
skončení programu je autogramiáda
R. Křesťana. Scénář, režie a moderování talk show - Stanislav Kubín.
(red)

* 2. 5. – 20 hodin
Bach, Vivaldi, Mozart
Praga Sinfonietta orchestra,
diriguje: M. Němcová,
Y. Škvárová - mezzosoprán
* 3. 5. – 17 hodin
Bach, Händel, Dvořák
Y. Škvárová – mezzosoprán,
J. Kalfus - varhany
* 4. 5. – 17 hodin
Händel, Pachelbel, Haydn
J. Prokop – varhany,
M. Laštovka - trubka
* 5. 5. – 17
Bach, Mozart, Telemann
V. Vlna – hoboj,
F. Šťastný - cembalo, varhany
* 6. 5. – 17 hodin
Bach, Mozart, Franck
V. Trojanová - varhany,
R. Kyralová - mezzosoprán,
T. Kyral - lesní roh
* 6. 5. – 20 hodin
Dvořák,Vivaldi, Ravel, Händel
New Prague Radio Symphony
Collegium,
M. Zvolánek - trubka
* 7. 5. – 17 hodin
Vivaldi, Schubert, Albinoni
B. Rabas – varhany,
M. Kejmar - trubka
* 7. 5. – 20 hodin
Dvořák,Vivaldi, Ravel, Händel
New Prague Radio Symphony
Collegium,
M. Zvolánek - trubka
* 8. 5. – 17 hodin
Händel Mozart, Beethoven
J. Popelka – varhany,
V. Frank - viola
* 8. 5. – 20 hodin
Bach, Dvořák, Liszt, Gershwin
Prague Brass Ensemble,
From Baroque to Jazz
A. Bárta - varhany

z eKumeny
VE VELKé BRITáNII STáLE VíCE LIDí POUžíVá wEB
PRO VyHLEDáVáNí míSTA K BOHOSLUžBám
Vyhledávač sborů Anglikánské církve zaznamenal za poslední rok významný
nárůst počtu návštěvníků. Více než dva miliony lidí se obrátily na
www.achurchnearyou.com, aby našly svůj místní farní sbor. Webová stránka
uvítala 2 084 444 návštěvníků během 12 měsíců do dubna 2011, což znamená
nárůst o 28 procent oproti předchozímu roku. V lednu byla vyhledávací databáze církve začleněna do nové stránky CofE na www.churchofengland.org, což
vedlo ke stálému narůstání počtu návštěvníků. Propojení s Crockfordskou databází duchovních zajišťuje poskytnutí kontaktních údajů na většinu farností.
„Vzrůstající obliba stránky je dalším důkazem toho, že lidé stále více používají web pro vyhledávání místa k bohoslužbám, svatbám, pohřbům, křtům nebo
když hledají klidné místo pro modlitby a rozjímání,“ řekl Peter Crumpler, ředitel komunikací Arcibiskupské rady.
Anglikánská církev přijala webová média v minulém roce. Její účet na titteru
má nyní 8200 fanoušků, její kanál na YouTube sleduje zhruba 60000 lidí. Více
než 550 modliteb bylo vystaveno na interaktivní modlitební stránce sboru pro
postní období, www.sayoneforme.org. Tato stránka je rovněž propojena
s Facebookem (www.facebook.com/prayoneforme), kde lidé sdílejí své odpovědi na modlitby a navzájem se povzbuzují. Svatební stránka (www.yourchurchwedding.org) vytvořená k tomu, aby si lidé mohli najít informace o svatbách
v kostele, je také oblíbená, má v průměru 50000 návštěvníků každý měsíc. Při
srovnání se 33000 návštěvníky měsíčně v roce 2010 je patrný 52 procentní
meziroční nárůst. Od roku 2008 se počet návštěvníků ztrojnásobil.
Křesťan dnes

VýZKUm: 95 PROCENT EVANgELIKáLNíCH VEDOUCíCH V USA
DáVá CíRKVI ALESPOň DESET PROCENT

Většina evangelikálních vedoucích věří, že Bible nevyžaduje, aby křesťané
odváděli desátky, ukázal výzkum, jehož výsledky zveřejnila ve středu Národní
asociace evangelikálů (NAE). Padesát osm procent respondentů (členů správní
rady NAE) řeklo, že si nemyslí, že odvádění deseti procent příjmů je ustanoveno Biblí, 42 procent si jich myslí, že ano. Dr. John Walton, profesor Starého
zákona na Wheaton College ve Wheatonu v Illinois, řekl, že nebyl překvapen
výsledkem průzkumu poté, co se podíval na formulaci otázek. Řekl, že slovo
„požadovaný“ je určující termín. „Lidé, kteří mohou silně pociťovat, že by měli
odvádět desátky, i tak řeknou: ‚No, nejsem si jistý, že bych řekl, že to je požadované,‘“ vysvětlil Walton pro Christian Post. „A když se vrátíme ke starému
argumentu, jsme buď pod zákonem, nebo pod milostí.“ Mnozí z vedoucích
NAE poznamenali ve své odpovědi, že ačkoli je odvádění desátků starozákonní právní model, novozákonní křesťané by měli dávat ze štědrosti. Převážná většina, 95 procent, respondentů uvedla, že odvádí alespoň deset procent. „Cokoli
méně vypadá jako neštědrá odpověď Bohu,“ napsal David Neff, šéfredaktor
Christianity Today, ve své odpovědi. Dr. Kurt Fredrickson, ředitel programu
Doctor of Ministry na Fullerově semináři v Pasadeně v Kalifornii, řekl, že to,
co slýchá stále více mezi pastory, je celoživotní správcovství. „Je to o tom, jak
dáváme sami sebe Bohu, což zahrnuje samozřejmě i peníze, ale také náš čas a
dary,“ řekl Fredrickson, který je 24 let pastorem. „...určitě existuje pocit, že způsob, jak utrácíme peníze, vypovídá o tom, jakou jsme osobností.“
Profesor z Fullerova semináře poukázal na Johna Wesleye, zakladatele metodistického hnutí, který dával většinu svého příjmu a i když bral více, stále si udržoval stejný životní standard. Nakonec dával 90 procent svého příjmu a žil
z deseti. Místo toho, abychom přemýšleli o desátcích jako o přísné povinnosti,
vyzval starozákonní profesor Walton křesťany, aby uvažovali o desátcích
v jiných termínech. „Správcovský pohled zahrnuje smysl pro vděčnost vůči
Bohu jakožto zdroji všeho dobra. Pokud se snažíme vyjádřit svou vděčnost
Bohu, nemyslím, že by nám stačila slova,“ řekl Walton. Standard deseti procent
ze Starého zákona může stále sloužit jako „měřítko“, dodal. „Moje vděčnost
vůči Bohu je neomezená, znamená to tedy, že mám dávat všechno?“ nadhodil.
„Co by bylo přiměřeným vyjádřením vděčnosti? Tady přichází na řadu informace ze Starého zákona. Bůh považuje za přiměřené vyjádření desátek.“ „Je to
něco jako měřítko pro spropitné v restauraci. Stanovuje, jaká jsou očekávání,“
dodal. Oproti téměř všem vedoucím NAE, kteří řekli, že dávají alespoň deset
procent, informovala organizace Empty Tomb Inc., že evangelikálové dávají
církvi pouze jen asi čtyři procenta svého příjmu. Mezi všemi křesťany je toto
procento ještě nižší – zhruba 2,43.
„Co mne přivádí k šílenství, je, že kdyby existoval jasnější příkaz k odvádění
desátků, stále by existovali lidé, co by říkali: ‚Stejně nejsme pod otroctvím
zákona,‘“ komentoval Douglas LeBlanc, autor knihy „Tithing: Test Me in This“
(Desátky: Vyzkoušej mne v tom). „Američtí křesťané hlavně, myslím, vždycky
najdou způsob, jak se vyvlíknout z odvádění desátků, pokud je odvádět nechtějí.“ Předseda NAE Leith Anderson komentoval výzkum tak, že doufá, že uvidí
více „štědrých, přiměřených, radostných a obětujících se darů mezi americkými evangelikály v nadcházejících letech, jelikož církve stále více nabízejí
finanční kurzy a učí o správcovství.”
NAE provádí každý měsíc výzkum mezi svými čelními představiteli a ve správní radě, kam patří ředitelé denominací, misijních organizací, univerzit, vydavatelů a církví.
Křesťan dnes

Týdeník Církve československé husitské
Vydává Ústřední rada Církve československé husitské, Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6
Šéfredaktorka: Dr. Helena Bastlová, redakce: Mgr. Jana Krajčiříková, dr. Klára Břeňová, Mgr. Ervín Kukuczka, Petra Štěpánová, tel.: 220398107, mail: cesky.zapas@ccsh.cz
Tisk: Grafotechna, Distribuce: A.L.L. production s.r.o., F. V. Veselého 15, 190 00 Praha 9

