Batelkovi, ale protože stál až na samém konci početného shromáždění, pamatuji si,
že jsem po celou dobu obřadu trpěla obavou „kam až za ním s tou kyticí budu muset běžet“ (jak mám zapsané ve svém deníku z té doby). Nakonec to dobře
dopadlo. Účastníci tehdejší naší konfirmace, senior Lanštják, faráři Koutný, Velkoborský, Batelka, členové staršovstva i někteří z konfirmandů nejsou již mezi námi,
ale v mé paměti je stále živá a fotografie, které mi zůstaly a obrázek s textem
Řím 1-16, který visí doma na zdi, mi ji čas od času připomenou.
Jiřina Adamcová

Kurz pro mladší mládež v Křižlicích
Tento rok kurz (15.-22.2.2008) znovu vedli Miki Erdinger (člen našeho sboru)
a Filip Keller, celocírkevní farář pro mládež. Jako třetího do party k sobě vzali Radku Včelnou, farářku v Jasenné.
Cykly přednášek se nesly v duchu hesla „S Jákobem up & down“. Dopoledne byly
přednášky biblické, které střídavě vedli Filip a Radka. Po obědě byl Mikiho
program, jehož náplní byly buď vycházky nebo hry. O poledním klidu jsme si pustili
i nějaký ten film. Po svačině následoval program nebiblický, který ale na Jákoba
návaznost měl. Následovala večeře a po večeři program, součástí kterého byly
nejčastěji hry. Po večerním programu jsme (my účastníci) byli vzhůru často až
do jedné. Během té doby jsme si povídali, hráli karetní hry Stres a Kent a pouštěli si
hudbu. Poslední noc jeli někteří „NON STOP“ (celou noc nespali).
V úterý jsme šli na celodenní výlet, na kterém si, všichni kromě vedoucích, mysleli,
že jdeme špatně. Ale vedení mělo pravdu. V Jilemnici jsme byli v Krkonošském
muzeu, které všem doporučuji navštívit.
Na letošních Křížlicích bylo celkem šestnáct účastníků, kteří dohromady tvořili
dobrou partu. Myslím, že celý běh byl velmi vydařený a doufám, že se tak povede
i příští rok.
Daniel Ort
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Březen 2008 – velikonoce
Ježíš řekl: I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však
opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo
nevezme.
Jan 16,22

Ještě o konfirmaci

Milí přátelé,

- té naší i o jedné dávné

jako inspiraci při přípravě na letošní velikonoční dobu
nabízím slova apoštola Pavla: „Proto slavme velikonoce
ne se starým kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným
chlebem upřímnosti a pravdy.“ (1K 5,8)
Velikonoční svátky jsou u židů spojeny se svátky nekvašených chlebů, které trvají
ještě po sedm následujících dní. Ovšem již v den velikonoční hostiny musel být
ze všech domácností odstraněn kvas (kynutý chléb apod.) a během této hostiny,
která připomíná vysvobození z Egypta, se jí chléb pouze nekvašený (tzv. macesy).
Tento nekvašený chléb připomíná, že okamžikem vyjití z Egypta vstoupil Boží lid
na novou cestu. Kvas ze starého chleba se používal pro přípravu dalšího těsta a tím
představoval určitou kontinuitu. Byla to stále stejná složka v potravě. Lidé se tak
sytili pořád tím, co přetrvávalo z minula. Velikonočními událostmi má však nastat
předěl. Boží lid nemá nadále žít z toho, co bylo před tím, ale z nových Božích skutků, které Bůh během velikonoc aktuálně koná. Tuto novost tedy symbolizuje nový,
nekvašený chléb.
Apoštol Pavel tuto symboliku posunuje ještě o kousek dál. Tím starým kvasem,
kterého se během velikonoc zbavujeme, je zlo a špatnost a novým, nekvašeným
chlebem je upřímnost a pravda.
Velikonoce jsou tedy příležitostí k obnově. Mnohé v nás během uplynulého roku
zkyslo (zkvasilo), stalo se zlým a nyní je příležitost se toho zbavit. Židé to znázorňují tím, že kvas buďto spálí, nebo hodí do vody. Oheň a voda jsou očišťující živly.
Naše negativní minulost je těmito živly nenávratně odstraněna a nemá mít nad námi
nadále žádnou moc. Jezení nekvašeného chleba tedy podle apoštola Pavla představuje očištěnost od zla, které v minulosti prorůstalo našimi životy jako kvas těstem.
Nové kvality, které nám velikonoční události nabízí, jsou upřímnost a pravda.
Obě nějak souvisí s přímostí až prostotou, kterou představuje nekvašené, nenakynuté těsto. Jíst „chléb upřímnosti a pravdy“ znamená tedy především nevychloubat se.
Čeština na to má řadu pěkných slov jako „nadýmat se“, „naparovat se“ či „nafukovat se“. Všechny mohou zároveň vyjadřovat proces kynutí těsta. Opakem je
postoj upřímnosti a pravdy. Proměnu k tomuto postoji umožňuje pávě Boží jednání
během velikonoc.

Lukáš Klíma
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Ráda bych se ještě vrátila ke konfirmaci, která se v našem sboru konala v prosinci
minulého roku. Její průběh podrobně popsal bratr Joel Pokorný ve svém článku
v minulém sborovém dopisu. Chci se připojit s přiznáním, že způsob, jakým byla
konfirmace vedena, se mi velmi líbil, zejména možnost konfirmandů vybrat si žalm,
který je zaujal a byl jim pak br. farářem J. Ortem vyložen. K radostné náladě přispěla
také naše kurátorka Magda Jelínková svou promluvou ke konfirmandům a zvláště
svým neobvyklým dárkem pro ně na památku, malých plyšových medvídků koala
jako symbolu některých jejich dobrých vlastností. Osobně jsem byla touto slavnostní
a srdečnou chvílí dojata, a myslím, že nejen já, ale i konfirmandi spolu se svými
rodinami a mnohými účastníky této události. Společné přijímání svaté večeře Páně
a po bohoslužbách bohaté pohoštění, které připravily rodiny konfirmandů, ukončilo
toto vzácné shromáždění.
Při této příležitosti jsem zavzpomínala na svoji konfirmaci, od které uplynulo již více
jak šedesát let. Byla to pro nás jedna z mála světlých událostí posledního roku války.
Tehdy se nás sešel velký počet 27 konfirmandů z Mnichovic a okolních vesnic.
Všichni jsme tuto slavnost přijímali s velkou vážností. Dívky převážně oblečené
do bílých šatů, které se tehdy těžko pořizovaly a hoši v oblecích, většinou svých
prvních.
Na rozdíl od zdejší konfirmace probíhalo zkoušení přímo před očima všech přítomných. Všichni jsme obstáli, dostali obrázek s osobním textem z Bible a byli přijati
za samostatné členy naší církve. Poprvé jsme pak přistupovali k přítomným představitelům církve a předali jim květiny. Já jsem byla pověřena poděkovat bratru
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rodičů promítají v hlavě dítěte a později, jak si školou povinná Marja srovnává
to, co slyší ve škole s tím, co jí vysvětlili rodiče.
Popravy a mučení minulého režimu střídají popravy za režimu nového a tak se
Marja (a i divák) musí srovnávat nejdřív s totalitními praktikami o kterých jí
vypráví její strýc, později ale i s jeho vlastní popravou novým režimem. O popis zvěrstev totalitních režimů a války tu není nouze, autorka dokáže smutné
i dojemné momenty kontrastně podtrhnout až vás zamrazí, brzy se však zase
dočkáte odlehčení a humoru veselejší strany každodenního života.
To je dobře vidět ve scéně, kdy se Marja musí podřídit omezováním islámistické vlády (například povinné nošení šátků) a zároveň se snaží oblékat
podle poslední západní módy, nosí placku s Michaelem Jacksonem, na batohu
má přišpendlenou nášivku „punk is not dead“ a na černém trhu shání poslední
nahrávky Iron Maiden.
V druhé části filmu Marja zažívá střet s opravdovou západní kulturou
a všemi jejími projevy, katolickou školou, partičkou mladistvých „nezávislých“ intelektuálů, hašišem a životem na okraji společnosti.
Film Persepolis ukazuje rozdíly mezi východní a západní kulturou, ukazuje
ale i obyčejné lidi, kteří ve svých životech řeší v podstatě podobné problémy
jako kdekoliv na světě. Důležitým přínosem filmu je pro běžného diváka
souhrnný historický pohled do celých dějin Íránu, který však ve filmu oproti
komiksu trochu utrpěl kvůli snaze zkrátit komiks do přijatelné délky (jako
několik dalších scén). Zajímavé je pro diváka z naší zeměpisné a politické oblasti pohled na dějiny a politickou situaci na blízkém východě bez idealizace
západních demokratických mocností, které zde spíše než svou demokratičnost
a humanismus projevovaly touhu po vlivu, ropě a penězích. Západní společnost nezůstane bez lehké kritiky ani v té části filmu, kde Marja studuje
v Rakousku. Není to však jistě žádný primární cíl snímku, i když podání dvou
kultur ženou z Íránu je jistě pohled nový a osvěžující a je to jedna z nových
a pozitivních věcí, kterou film přinesl. Ostatně řešení problému své íránské
identity uprostřed života ve vyspělé Evropě je jednou z důležitých momentů
příběhu.
Film Persepolis zaujme neotřelým zpracováním, silným příběhem, hravostí, vtipem a nadhledem i zajímavě podanou historií. Kvůli nutnému vypuštění
některých scén z komiksu působí občas některé další malinko nejasně nebo
přehnaně, ale v celkovém dojmu z filmu se tyto drobné (a téměř neřešitelné)
nedostatky hravě ztratí. Rozhodně ale doporučuji přečíst si nejdříve komiks,
v klidu si projít příběhem a pochopit všechny souvislosti a pak si užít příběh
znovu v kině společně s vizuálním zážitkem výtvarného zpracování.

Vicit agnus noster, eum sequamur
Tuto latinskou větu mnozí z vás jistě někde viděli a četli a někteří jí také
rozuměli. Česky znamená: Náš Beránek zvítězil, následujme jej. Její první
polovina je vyznáním, druhá výzvou a celá věta je ústředním znamením
povelikonočního času. Velikonoce neskončily dominancí lidské zloby
a potupnou popravou Ježíše Krista, ale Ježíšovým vzkříšením, vítězstvím
nad smrtí a hříchem, vítězstvím jeho čistého života, jeho věrností v poslání
daným nebeským Otcem, jeho služby ve prospěch slabých a bezradných
a příkladu nezměrné lásky. Pro toto všechno ho následujme, to je cesta,
po které křesťané chodí.
Věta v titulu článku je heslem Jednoty bratrské a váže se ke grafickému
symbolu beránka. Když se podíváte na webové stránky dnešní Unitas
Fratrum, najdete symbol bílého beránka na svěžím zeleném trávníku.
Má zlatou gloriolou kolem hlavy a jednou nožkou přidržuje „na rameni“
žerď, na níž vlaje bílá standarta vítězství s červeným znamením kříže.
Symbol procházel mnohými výtvarnými obměnami, ale vždy v něm zůstával ústřední obraz Beránka s praporem vítězství.
V prvním čísle letošního ročníku časopisu Český bratr na str. 3 je fotografie medailónu, patrně z insignie synodního seniora ČCE. Hlavní symbol
beránka je i zde, kříž je umístěn jak na vlajce, tak na konci žerdě. Text okolo na obvodu je plné jméno naší církve. Tím je zdůrazněno, že se hlásíme
k dědictví Jednoty bratrské. Také jedno ze čtyř ČCE přijatých věroučných
vyznání je „Bratrská konfese“ z r. 1535 podle posledního vydání J.A.Komenského (1662).
Jedno zobrazení však máme my vršovičtí neustále před sebou na stole
Páně. Dobře si ho všímejte. Já se rád nad ním zamyslím, kdykoli ho tam
vidím. Jádrem symbolu je obvyklá podoba beránka, ale místo nápisu
v kruhu okolo ní je jednak palmový list upomínající královský vjezd
Ježíšův do Jeruzaléma, jednak vavřínová ratolest, která náleží vítězi,
tj. Beránkovi (titul Ježíše, použitý poprvé Janem Křtitelem).
Věnec vítězství náleží pak i těm, kteří následují Beránka kamkoli jde
a sami jdou ve šlépějích jeho příkladu (Zj.14,4). Jsou to ti, kteří nebudou
hladovět a žíznit, ani slunce ani jiný žár jim neublíží, neboť Beránek je bude pást a povede je k pramenům vod života (Zj 7,16-17). Jsou to ti, kterým
je zaslíbeno, že jsou jako první z lidstva vykoupeni (J 12,26).
-joel-

Jakub Ort
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Okénko poesie
Angelus Silesius: Cherubský poutník
Náhrobní nápis spravedlivého
Hle, země slitovná zde schránu muže hostí,
jenž prahl nocí dnem jen po spravedlnosti
a nebyl utěšen. Teď poznal, o čem snil:
Bůh sladké věčnosti tu žízeň utišil.
Tajemné vzkříšení
Když v pýše, rozkoši a dychtivosti světa
duch, duše, tělo tvé jsou podrobeny Zlým,
pak láskou, soucitem a srdcem pokorným
tvé tělo, duše, duch zas v novém žití vzkvétá.
Vrch Lebka
Ten vrch že Lebka zvou? Není to jen mé zdání,
že růže, lilie tu kvetou bez přestání.
Strom žití zřím co lék, zdroj se čtveřicí řek.
Tak to vidím já, ať kdo a jakkoli to vidí.
To místo je spíš ráj: ráj vykoupených lidí.
Nádhera Kristova v tomto světě
Má třtinu za žezlo, spleť trnů za korunu
a hřeby za šperky, kříž smrti místo trůnu,
krev za purpurný háv a vrahy za dvořany,
zevlouny za čeleď; a holdem jsou mu rány,
žluč vínem, hudbou řev, jenž drásá jeho sluch.
Hle – nádhera, jíž zde je obklopován Bůh.
Tam je to jinak
Zde visí na kříži – tam sedí na trůnu,
zde věnec trnový – tam nese Korunu,
zde zbit a utýrán – tam vládne nad vším časem,
zde neotvírá úst – tam mluví jasným hlasem.
Zde žal – tam radost. Nuž jen vzchop se v srdci svém:
když trpíš sám ten kříž – i tys tím vítězem.
Na hrob Ježíšův
Zde spočinul, jenž jest i byl, dřív než se stal,
byl strázní smrtelnou vliv zlého přemáhal.
Kdo chceš být jako on a stejně vítězit,
trp mužně, vzdoruj tmám, hleď hříchu světa mřít.
A toužíš-li ho znát, to trojí pamatuj:
jest člověk, jest i Bůh, jest vykupitel tvůj.

4
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a plodným. Pokud však uhájili důvěru evangeliu i sami proti sobě, ten plný lidský
život zachránili, nebude jim ani odňat, ani nezůstane jalový.“
Je tu také sorta lidí, kteří se sice nenechají zmást panikou psychosomatických bouří,
ale s Ježíšem si raději přece jen nezačnou důkladně. Vědí dopředu, že by jako Ježíšovi učedníci nebyli „dost normální“. Normalita u nich nesouvisí s normou, ale
s obvyklostí, s uměním nevyčnívat nad okolí. Mají pravdu, Ježíš nepřipadal normální
ani náboženským a politickým autoritám, ani své vlastní rodině. Ale tihle milovníci
taktik „za žádných okolností nevyčnívat z řady“ by neměli přeslechnout neúprosné
jádro Ježíšovy úvahy: „Získáš třeba celý svět a nikdo ti jej nebude moci vyrvat. Ale
co s tou kořistí, když život – ten v Bohu, ten jediný z životů, který vydrží s dechem
až do bezčasí – ten ti mezitím unikne mezi prsty? Co s věčným životem, který nekoření v Bohu? Co s životem kdysi možná i šťastným, ale později beznadějně pokleslým na pouhé fysiologické procesy?“
Podle Marka vedl Ježíš Šimona Petra ke změně smýšlení šokem – prostě hýčkanému
předákovi ohavně vynadal do ďáblů. Izajáš léčil tužby „nevyčnívat“ z normálního
davu šokujícím apelem na důvěru tomu, co boží slovo nabízí jako záchrana. Dnes
jsme slyšeli: „Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám
nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje
pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.“
-jk-

Recenze II - Persepolis
Animovaný film Persepolis byl natočen podle stejnojmenného komiksového románu
od íránské autorky žijící ve Francii, Marji Satrapiové.
Kniha Persepolis (1 a 2) je vůbec prvním íránským komiksem. Je jednoduše, ale
osobitě a vtipně nakreslený, založený na silném příběhu, ale i nadhledu a hravosti.
Na pozadí autobiografického autorčina příběhu se detailně seznamujeme s částí
neklidných íránských dějin. Nahlížíme do příběhu dívčího dospívání v zemi, kde
vládne náboženský fanatismus, ve druhém dílu se zase seznamujeme s naším, západoevropským světem podaným očima íránské dívky.
Podle komiksové předlohy natočila film sama Satrapiová. Film je celkově dost
přesnou adaptací své knižní předlohy, autorka ale využila všechny možností filmu
jako „pohyblivějšího" média. Do svých striktně černobílých kreseb ve filmu přidala
odstíny šedé a pohrála si se scénami a obrazem tak, že se film místy stává vyloženě
vizuálním zážitkem.
To co nás upoutá především, je silný příběh postupně rostoucí holčičky, která
chce žít normální život svých vrstevníků kdekoliv jinde a zároveň silně prožívá politickou situaci kolem sebe. Pozorujeme nejdřív, jak se politické debaty Marjiných
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vztahů, které na Golgotě tak strašlivě postrádal. Bylo tam vše, co člověku třeba
prožít, aby byl jednou v Boží náruči šťasten trvale a bez krizí.
Nejen pro Šimona snícího o božím království dle střihu rybářského podnikatele, i pro
každého z nás je důležitá mnohonásobná změna smýšlení. Prožíváme už od dětství
kratší či delší období hodně kritická, kdy se musí měnit nejen osvědčené návyky, ale
i hodnocení a motivace činů. Jsou mezi nimi i takové kritické zátěže, kdy všechna
dosavadní naše reálná víra – totiž důvěra našich srdcí v Ježíšův životní styl – visí
na vlásku.
Kdo z vás se necítil ještě k smrti osamělý přesto, že sám dokázal daroval otevřenost
a přátelskost mnoha jiným? Osvědčilo se nám, že jsme druhým umývali nohy? Kdo
necítil křivdu v tom, že zůstal mezi posledními, pokud se nedral kupředu bezohledně? Kdo necítil hořkou chuť, když viděl své vrstevníky obdařené dětmi a šťastnými
partnery? Kdo bez ohledu na počet vlastních dětí neměl ohavný pocit, že po tom
všem zůstal osamělý nebo osamělá, marně čelící pokušením k zoufalství?
Hormonální výbava našeho těla a její přestavby hrají v krizích roli větší, než chceme
připustit. Proto jedni na krizi reagují výkřikem: „Konečně jsem objevil – objevila
pravý život a pravé hodnoty“ a své deprese i frustrace přehlušují prožitky, které nabízí „normální trh“. Jiní usoudí, že Bůh se na ně zlobí a je třeba si koupit jeho přízeň
nebo aspoň neutralitu podle prastarých archetypů pokáním.
Nikdo z nás neuhne psychosomatickým krizím dospělých. Po pubertě není vyhráno,
přicházejí neméně dramatické proměny v krizi posledního zvonění, druhé mízy nebo
klimakteria. V jejich rámci člověk někdy tak trpí, že unavené srdce z posledních sil
třeba i rebeluje. Snadno například uvěří, že na rozkoš a na úspěch má člověk právo
a to je třeba ze skály nepřátelského osudu vylámat třeba i násilím nebo přinejmenším
bez ohledu na etické normy. Kdeže pak naslouchání a nastavování hřbetu nebo tváře
ztvrdlé jako křemen!
Podobně jako Izajáš, i Ježíš k tomu dnes v Markově textu tvrdí, že bída existence
nepotřebuje přitáhnout šrouby pokání. Bída a úzkost potřebuje včasnou změnu myšlení o smyslu života a smyslu štěstí. Změnu, která by čelila tiché spontánní změně
smýšlení vyvolané fysiologicky nebo obecně psychosomaticky.
Právě těm, kteří v těžkých a vleklých krizích slyší ve vlastním srdci tak divné a nečekané hlasy a touhy, kdo cítí únavu až k smrti a zároveň úzkost, že prošvihnou ten
poslední vhodný okamžik, právě těm míří dnešní úryvek o smýšlení nebezpečně lidském, o potřebě nechat si poradit Stvořitelem těch psychosomatických mechanismů
a nasadit smýšlení poučenější zkušeností toho, komu jsme uvěřili jako Kristu.
Ježíš v dnešním úryvku o kříži a následování naléhá: „Snažíte se následovat svého
mistra a Pána právě tak naivně jako kdysi Šimon Petr, který si roli Mesiáše vymyslel
tak, aby mesiášský lid už byl bez práce. To nemůže dopadnout dobře. Toužíte
po životě, ale nehledáte jej u pramenů, v osvědčené dospělé poslušnosti a vděčné
kenozi. Chcete zachránit prchající hodnoty života jinak než radím jako Dobrou zprávu pro tenhle váš konkrétní osud; vaše víra víc naslouchá a důvěřuje vlastním
dojmům a pocitům vašeho já“. A tak musí mistr připomenout, že „O život přijde,
kdo jej mocí mermo chce zachránit svými manévry. Ale že se také stává, že lidé
v krizi ponoření skutečně na čas přijdou o vše, co život člověka dělá půvabným
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O liliích
Když vidím lilie, vždy pociťuji žal,
leč vzápětí – ten div! Mám srdce plné chval.
To, co mě trápí, je, že náhle ztratil jsem,
co v ráji mělo být mým vděčným údělem.
A pak se raduji, že narodil se ten,
jímž onen vzácný dar mně byl zas navrácen.

Jiřina Adamcová: Dík za život
Teprve když klesneme až na dno
té propasti, kam hřích nás opět svál,
odkud již není mnoho cest
a vidíme, že nemůžem jít dál,
že nestačí nám naše ani jedno
z těch úsilí, jak vlastní silou jít
a vděčným Božím dítkem být pak poznáme, co Ježíš pro nás jest.
Jen Tvoje láska, Pane, to vždy byla,
co z bídy propasti nás vymanila
a naděj milosti jsme mohli vzít
z Tvých ran, z Tvé oběti a pro bolest,
kterou jsi na svém těle musel nést.
Svou bezmocnost Ti s vírou odevzdáme,
že odpuštění pro náš život máme,
když podstoupil jsi za nás tvrdý trest.

Recenze I - Zpytování evangelické identity
Rychle se měnící svět a způsoby lidského života kladou tradičním náboženským
společenstvím, mezi které u nás patří také evangelické církve (především ČCE),
otázku po jejich identitě. Otázka po tom, co zakládá identitu nějakého společenství,
je namnoze otázkou po kontinuitě jeho totožnosti napříč generacemi. U mnohých
evangelíků je účast na životě církve stále okrajovější záležitostí a v každé další
generaci se tato vazba ještě oslabuje. Tím nabývá otázka po evangelické identitě své
aktuálnosti.
Péčí nadaného evangelického bohoslovce mladší generace, Ondřeje Macka, se ve
smršti titulů předvánočního knižního trhu objevil také sborník s názvem „zpytování
– studie a eseje k evangelické identitě“. Již napohled se jedná o půvabnou knihu
z provenience vydavatelství Zdeňka Susy, Středokluky, ve které se dvacet předních
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evangelických teologů (namnoze učitelů Evangelické teologické fakulty) zamýšlí
nad tématy identity obecně, vlastní identity evangelické a několika jejím speciálním
kontextům. Celý sborník je možné vnímat jako soubor pohledů a odpovědí na mnohotvarost výše nastíněné otázky.
Podnětem k jeho vzniku byla přednáška lipského prof. K.-Ch. Eptinga – Evangelická
identita v ekumenickém věku, kterou proslovil na ETF v roce 2005. Tato přednáška
vychází z reakce na domnělou „přežilost“ evangelického křesťanství. Hledání identity tohoto typu křesťanství položilo na počátku minulého století základ modernímu
ekumenickému hnutí. Evangelická identita je od té doby nesená touhou po shodě
křesťanů, má být utvářená ekumenickou výzvou a realizovat se v „Leuenberském
společenství církví“. Vedle silného důrazu na shodu evangelických církví, která má
být příspěvkem ke křesťanské ekumenicitě, nabízí prof. Epting také značně široké
výměry: „O evangelickou identitu jde tedy tam, ... kde otázky antropologické, otázky
svědomí, osobní zodpovědnosti, míru, smíření svobody i odpovědnosti získávají
rozhodující význam pro život a jeho utváření“ (str. 157). Evangelická identita se
v tomto pojetí orientuje především na ekumenickém závazku, pramenícím z Ježíšovy
modlitby „aby všichni byli jedno“ (J 17,21) a na základních rozměrech lidství.
Vedle těchto jistě platných formativů evangelictví je myslím dobré zmínit také
tradičně specifický vztah k roli Písma, kterému se věnuje příspěvek Petra Slámy
– A kde jsou ti písmáci, co se s nimi mohlo stát ...? Po historickém rozhledu nám
autor předkládá odvážně konkrétní podněty, jak vnímat Písmo pro oživení osobní
spirituality i sborového života. V oddíle nazvaném „Divinační čtení aneb odvaha
ke konkrétnosti“ vyjadřuje nutnost vrátit se k „pojetí, kdy bude historičnost Bible,
její pravdivost ve smyslu věrohodnosti, znovu záviset především na nás jako čtenářích či posluchačích. Bude záviset na tom, zda svou odpovědí ztělesníme historicitu
jejího působení.“ (str. 133).
Jako třetí ochutnávku z lahůdkového čtení tohoto sborníku nabízím upoutávku
na stať Pavla Hoška, nazvanou prostě – Kdo jsme? Přispěvatel konkretizuje otázku
po identitě směrově, tedy co je „naším společným odkud a společným kam“ (str. 75).
Odpovědí na „odkud“ je tok tradice od jednoho životního příběhu k druhému,
od biblických postav, přes církevní otce, reformátory až po výrazné postavy soudobé
církve. Toto dědictví je zároveň motivací pro naše „kam“. Tímto „kam“ je
v posledku Boží království, tedy smysluplná a nadějná budoucnost. Za tuto životní
trajektorii vyznává autor v závěru své stati vděčnost, neboť si jako ten, který se evangelíkem stal, uvědomuje její nezaslouženou darovanost.
„Evangelická identita“ je v poslední době předmětem zvýšeného zájmu zainteresovaných, o čemž svědčí také stejnojmenné téma lednového farářského kurzu. Otázkou
zůstává, zda je častější užívání tohoto sousloví dokladem o její proměně, krizi, nebo
dokonce faktické neexistenci a zároveň zvýšené potřebě nově se jako církev i jedinci
orientovat. Věřím však, že i tomu, kdo si otázku po své evangelické identitě dosud
nekladl, přinese „zpytování“ mnohý užitek. Ostatně poctivost a hloubka předložených reflexí o naší identitě také něco vypovídá. Závěrem si tedy mohu jenom přát,
aby se těchto dvě stě stran dobře udělané knihy dostalo ke všem čtenářům, kterým
nejsou evangelická církev a její vyzařování lhostejné.
-luk-
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Homilie Jana Konzala
Homilie přednesená autorem 25. března 2004 na postní liturgii smíření Institutu
ekumenických studií ETF UK. (1. čtení Iz 50, 4-7 „Neukrývám svou tvář před potupami…“; 2. čtení Jk 2, 14-18 „Víra, není-li spojena se skutky, je mrtvá...“;
evangelium Mk 8, 34-9,1 „Kdo ztratí svůj život pro mne“; podklady pro bohoslužbu
vyšly ve druhém čísle Getseman r.2004.)

Slyšel jsem jednoho novozákoníka, když nahlas přemýšlel, proč Vulgáta převádí
dost často pojem „změna smýšlení“ (metanoia) slovem „pokání“. To ovšem má
významně jinou konotaci. Ať je dobrovolné ztížení podmínek existence jakkoli drsné, přijde člověka obvykle mnohem levněji než metanoia. Celou řadu našich obtíží
nevyřeší pokání, ale jen stejně poctivá, nicméně jinam mířící změna smýšlení. Například rasový zločin nelze smířit tvrdým postem v žínici či modlitbou žalmů v kleče
na tvrdé zemi, ale změna postoje k oné rase šanci má. Také dnešní neshoda mezi
Mistrem a Šimonem Petrem nevyžaduje od Petra půst, ale lepší porozumění boží vůli
spolu s poslušností.
Petr si pochopitelně přál Krista, který naštěstí všechno zvládne svojí zázračnou silou.
Třeba hlad velmi chudých zvládne zázrakem, na požádání odstraní krize člověka
a zruší frustrace. Ale Kristus Ježíš měl jinou vizi záchrany lidského a božského
v jednotlivém lidském srdci.
Šimon nebyl jistě sám, kdo touhy a potřeby svého nevědomí povýšil na normu zavazující s ohromující samozřejmostí i Stvořitele a Pána toho nevědomí. Jiní zase pokoušejí Boha zátěží těla i duši dobrovolnou, ale jinak neužitečnou kázní a strádáním
a domnívají se, že si tím Boha zavázali jako stranu povinnou je za to ospravedlnit.
Bůh, ten Abba našeho Pána Ježíše, ten rozhodně nepotřebuje ke své spokojenosti
vidět lidské postavičky padat pod kříži příliš těžkými, a proto velmi záslužnými.
Podle Ježíše znamená zapřít sám sebe to, co může a nemusí být obtížné, ovšem je to
prospěšné druhým či věci druhých. Moje já při tom chtě nechtě musí do stínu. Dobře
to vysvětluje v listu Filipským apoštol: „Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece
na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal
se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to
smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nadevše a dal mu jméno nad každé jméno…“
Je řeč o kenozi. Tenhle typ smýšlení se nezískává v mateřském lůně, s tím na svět
nepřijde nikdo. Mezi takto smýšlející se dostane jen ten, kdo své staré osvědčené
smýšlení sám před sebou zapře a otevře se tomu smýšlení, které vedlo Krista Ježíše
životem a smrtí do vzkříšení. List k Židům dosvědčuje, že Ježíš založil svou strategii
podobně jako před ním proroci Samuel nebo Izajáš na naslouchání a smiřování vlastní vůle s vůlí Stvořitele a Pána dějin.
Ježíš tedy čekal vše z ruky Boží, nelíčil pasti a nelovil lepší osud jako kořist. Pokojně doufal, že v Boží dlani bude určitě vše, co je třeba. Bylo tam vše. Jásot zástupů,
přátelé, ale také žádný domov – mohl by závidět liškám doupata. Našel v té dlani
moc osvobozovat ztrápené, ale také svoji bezmoc v Getsemanech a před vrchností
politickou i náboženskou. Čekalo tam na něj tvrdé sousto zrady, ale i vzkříšení všech
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ra až dolů. A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: ,,Ten
člověk byl opravdu Syn Boží.“
13. Ježíšovo tělo sňato z kříže (J 19, 38-42)
Potom požádal Piláta Josef z Arimatie - byl to Ježíšův učedník, ale tajný, protože
se bál Židů - aby směl Ježíšovo tělo sejmout s kříže. Když Pilát k tomu dal
souhlas, Josef šel a tělo sňal. Přišel také Nikodém, který kdysi navštívil Ježíše
v noci, a přinesl asi sto liber směsi myrhy a aloe. Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je
s těmi vonnými látkami do lněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem.
V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, byla zahrada a v ní nový hrob, v němž
dosud nikdo nebyl pochován. Tam položili Ježíše, protože byl den přípravy
a hrob byl blízko.
14. Ježíšovo tělo položeno do hrobu (Mt 27, 59-61)
Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna a položil je do svého nového hrobu,
který měl vytesán ve skále; ke vchodu do hrobu přivalil veliký kámen a odešel.
Byla tam Marie z Magdaly a jiná Marie, které seděly naproti hrobu.
připravil -pH-

Recepty 35
… pomazánkové řešení kuchařské krize
Moje krize vaření stále trvá. Občas se musím jen pousmát nad tím, že právě
já vedu rubriku Recepty ve sborovém dopise. Naštěstí obědy v týdnu nemusím vařit vůbec – tedy vlastně měla bych je připravovat Jirkovi – a na večeře
se málokdy sejdeme společně doma. Večeří všichni, ale každý má svůj
program, různě přicházíme a odcházíme a tak si ceníme dní, kdy se u jídla
sejdeme společně a máme čas si v klidu vzájemně sdělit, co jsme zažili.
Někdy se to povede i u snídaně, což je milé, ale většinou pak utíkáme do školy a do práce na poslední chvíli.
Honem se ale vracím k tématu krize vaření. Poslední dobou jsem už zase
začala hledat v kuchařkách a dokonce jsem si už několikrát koupila časopis
s recepty, to jsem dříve vůbec nedělala. Osvědčil se mi časopis Báječné
recepty. Když si ho koupím na chalupě, tak mám čas a klid si ho několikrát
prohlédnout a pročíst.
Dnes se ale vrátím k jednomu starému časopisu, z kterého jsem dříve čerpala
hodně, ale v poslední době jsem na něj pozapomněla. Znovu jsem v něm
našla recepty na vyzkoušené a oblíbené pomazánky. Ty jsou totiž řešením,
když každý večeří v jinou dobu.
Jednou z nich je svěží pomazánka tvarohová s ovocem. 250 g tvarohu rozmícháme s mlékem, přidáme 2 lžíce bílého jogurtu, kousek taveného sýra a promícháme. 2 vejce uvaříme natvrdo, nakrájíme a přidáme k tvarohu. Jablko
a pomeranč nakrájíme na kostičky, vmícháme do směsi, kterou dochutíme
hořčicí a osolíme. Pomazánku mažeme na plátky veky a zdobíme kousky
ovoce.
Druhou je sýrová pomazánka s bramborem. Nastrouháme 200 g eidamu
a jeden větší uvařený brambor. Vmícháme majolku a 100 g nakrájeného salámu, nejlépe měkkého. Přidáme utřený česnek se solí a trochu sladké papriky
a promícháme. Já většinou ještě okořením sladkou nebo pálivou paprikou,
dle libosti.
Marie Ortová

Vojtěch Rada: „Třetí a Čtvrté zastavení křížové cesty“, 2008
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Recepty předávejte Marii Ortové buď osobně (v kostele) nebo e-mailem
(ortova@jabok.cuni.cz).
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Biblická křížová cesta
Nabízíme v době velikonoční pohled na křížovou cestu. Tváří v tvář ukázce lidové
zbožnosti si můžeme uvědomit, jak podobná je naše snaha napříč staletími i konfesemi.
Smíme přijmout nabízeného průvodce Božím darem života, který všichni společně
dostáváme a o kterém chceme svědčit. Celý článek, jehož autorem je Pavel Hradilek,
je převzat z časopisu Getsemany (duben 2003).
-JO-

Křížová cesta vznikla ve středověku jako projev lidové zbožnosti. Nahrazovala
liturgii, na které se lidé nemohli podílet, protože je dělilo několik bariér: jazyková, vzdálenost oltáře a kostelní lodi, akustická – liturgie byla čtena tiše. Dnešní
postoj římské církve ke křížové cestě a podobným para liturgickým děním je kladný, pokud z liturgie vychází a k ní přivádí (srv. SC 13). V praxi to znamená tyto
jevy spíše kultivovat, než rušit. Jednu, dle mého názoru zdařilou, kultivaci klasické křížové cesty jsem objevil v anglikánské katedrále v Sothwell. Biblické pasáže
k jednotlivým zastavením vybral Jonathan Clarke v r.1999. Ta zastavení, která
nejsou v bibli popsána, doplnil citáty z míst souvisejících.
1. Ježíš odsouzen na smrt (Mk 15, 15-17)
Pilát, aby vyhověl zástupu, propustil Barabáše; Ježíše dal zbičovat a vydal ho,
aby byl ukřižován.Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou
setninu. Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na
hlavu.
2. Na Ježíše vložen kříž (J 19, 16b-17)
Pilát Ježíše vydal, aby byl ukřižován, a Židé se Ježíše chopili. Nesl svůj kříž
a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota.
3. Ježíš poprvé padá po křížem (Iz 53,4)
Byly to však naše nemoci, jež nesl,
naše bolesti na sebe vzal,
ale domnívali jsme se, že je raněn,
ubit od Boha a pokořen.
4. Ježíš se potkává se svou matkou (L 2, 34b-35)
Simeon řekl jeho matce Marii: ,,Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých
v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat - i tvou vlastní duší pronikne
meč - aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí.“

6. Veronika podává Ježíši roušku (Iz 53, 2-3)
Vyrostl před ním jako proutek,
jak oddenek z vyprahlé země,
neměl vzhled ani důstojnost.
Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný,
že jsme po něm nedychtili.
Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl,
muž plný bolestí, zkoušený nemocemi,
jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář,
tak opovržený, že jsme si ho nevážili.
7. Ježíš podruhé padá po křížem (1 P 2,24)
On, na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi
spravedlnosti.
8. Ježíš mluví k plačícím ženám (L 23, 27-31)
Za ním šel veliký zástup lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho. Ježíš se
k nim obrátil a řekl: ,,Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou
a nad svými dětmi; hle, přicházejí dny, kdy budou říkat: ,Blaze neplodným, blaze
těm, které nikdy nerodily a nekojily!‘ Tehdy ,řeknou horám: Padněte na nás,
a pahrbkům: Přikryjte nás!‘ Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým?“
9. Ježíš potřetí padá pod křížem (Žd 4, 15-16)
Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi;
vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.
Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.
10. Ježíš zbaven šatu (J 19, 23-24)
Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly, každému
vojákovi díl; zbýval ještě spodní šat. Ten šat byl beze švů, odshora vcelku utkaný.
Řekli si mezi sebou: ,,Netrhejme jej, ale losujme o něj, čí bude!“ To proto, aby se
naplnilo Písmo: ,Rozdělili si mé šaty a o můj oděv metali los.‘ To tedy vojáci
provedli.
11. Ježíše přibíjejí na kříž (Mt 27, 39-40)
Kolemjdoucí Ježíše uráželi; potřásali hlavou a říkali: ,,Když chceš zbořit chrám
a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe; jsi-li Syn Boží, sestup s kříže!“

5. Šimon Cyrenský pomáhá Ježíši nést kříž (L 23,26)
Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili
na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem.

12. Ježíš umírá na kříži (Mk 15, 37-39)
Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odsho-
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