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0. Na úvod
– Nebude to nezaujatý popis: k tomu by bylo třeba vnějšího pozorovatele, tím já nejsem.
– Nebude to systematicko-teologický rozbor dokumentů této církve (na to jsem pouhý 
biblista) ani důležitých knih jejích zakladatelů, kterých v jubilejním loňském roce skutečně 
požehnaně.1

– Bude to spíše  pokus formulovat tyto důrazy sám, jako jakési zobecnění toho, co sám vidím 
kolem sebe v životě sborů, v tom na co se soustředí, co se daří, co ne, co se mlčky předpokládá.
– Mluvíme o ČCE.  S katolíky máme spor o to, zda jsme vůbec církví, nebo jen církevním 
společenstvím. Komenský formuloval učení Jednoty bratrské: Církev je jenom jedna, totiž 
Kristova, jeho nevěsta (Ef 5) nebo jeho tělo (1K 12). Církve v našem pojetí (denominace) jsou 
„jednotami“ (dnes jednotkami, částicemi, plátky pomeranče nebo díly dortu): vědomí vlastní 
částečnosti a přináležitosti k celku. NZ mluví o místních církvích („V té době přišlo na církev v
Jeruzalémě veliké pronásledování ...“ V „antiochijské církvi byli proroci a učitelé...“  „Andělu 
církve v Laodikeji piš…“). Filipi: Bůh „neuznává konfese“ ale církve daného místa (znamená: 
být si blíž s místním katolíkem, než s evangelíky odjinud?). Sváťa Karásek  v písňové 
interpretaci příběhu o Sodomě v Gn 18: „I v našem městě / hledá Bůh aspoň těch deset / 
nenajde-li...“ → společná odpovědnost za svou obec napříč konfesemi.

– Existují tři úrovně církve – ale pouze dvě z nich jsou teologicky „povinné“, takže bez nich 
nelze žít plnokrevně víru:
1) ekumenická celosvětová církev, jejíž jsme součástí a
2) místní církev (sbor), který tvoříme a za který ručíme.
Kategorie, která je mezi tím, je právě církev jako denominace, např. našich asi 250 sborů ČCE. 
V čem  spočívá denominace? Je to organizační jednotka, určená regionálně, historicky, 
ideologicky, esteticky. Bible sama varuje před přílišnou specifikací tohoto druhu (1K 3,4: 
„Když jeden říká: „Já jsem Pavlův“ a druhý „Já zas Apollův“, nechováte se jen jako obyčejní 
lidé?“). Luther s denominalizací  zprvu nepočítal, on reformoval celou církev. Víra žitá v čase  
samozřejmě nabírá jistá specifika (tím co prožila, získala a ztratila, jak se osvědčila, silnými 
osobnostmi, výraznými kulturními počiny, uměleckými díly, ale také tím, jak si zorganizuje 
standardní týden, jak vypadají její sejití, o co v nich jde…). V době menší pohyblivosti lidí byla

1 Martin Luther, Malý katechismus Dr Martina Luthera, Praha 1947; Zachariáš Ursinus (Josef B. Jeschke ed.+tr.),  
(Heidelberský ) Katechismus to jest křesťanské učení, Brno 1948; Jan Kalvín (František M.Dobiáš ed+tr), Instituce 
učení křesťanského náboženství, Praha 1951; Rudolf Říčan et al. (ed+tr), Čtyři vyznání : vyznání augsburské, bratrské, 
helvetské a české, se čtyřmi vyznáními staré církve a se čtyřmi články pražskými, Praha 1951; Luther, Melanchton et al.. 
(Martin Wernisch ed+tr), Kniha svornosti, Praha 2006; Zachariáš Ursinus (Peter Cimala ed.+tr.),  Heidelberský 
katechismus: Křesťanské učení, Praha 2013; Martin Luther  (Ondřej Macek ed+tr), Menší a větší katechismus, Praha 
2017; Martin Luther (Martin Žemla ed+tr), Výbor z díla, Praha 2017; Martin Luther (Alexand Flek, Mikuláš Vymětal a 
Martin Wernisch ed+tr), Dopisy blízkým, Praha 2017; Martin Luther  (Ondřej Macek et al. – ed+tr), Bůh je rozpálená 
pec, Praha 2017.  O Lutherovi: Amedeo Molnár, Na rozhraní věků, Praha 1985; Otto Hermann Pesch, Cesty k 
Lutherovi, Brno 1999;  Jaroslav Vokoun, Luther, finále středověké zbožnosti, Praha 2017; Tomáš Petráček, Západ a jeho
víra: 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace, Praha 2017; Ondřej Macek;  Lenka Ridzoňová a  Lydie Férová 
(ilustrátorka), O bouřce, Bibli a Martinu Lutherovi, Praha 2017.
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zděděnou věcí: „mluvím takovým takovým nářečím, naše rodina se živí tím nebo oním … a 
jsme evangelíci“. V postmoderní době – a v napětí s předchozím – se denominace prakticky 
stávají možnými volitelnými variantami, které se vybíráme podle toho, co mi vyhovuje (někdo 
to rád horké, někdo studené, někdo intelektuálně na výši, někdo humorné, jiný liturgické, 
někdo woodstocké, jiný hradišťanské…). Otázka, zda nám má víra vyhovovat a zda si ji volíme 
jako zmrzlinu. SZ proroci: ostrá slova soudu nad formami, které nám vyhovují.  Jednotlivé 
projevy církevního života je třeba měřit základním zadáním církvi, které spočívá v úkolu 
dosvědčovat možnost Božího království jako v tomto čase těžkou, ale schůdnou a slibnou cestu.
Před časem jsem četl pěknou knihu Richarda Rohra a (evangelického faráře) Andrease Eberta 
Eneagram, devateronásobná typologie lidských povah.2  Analogicky běžně používané 
čtyřnásobné typologii povah (sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik) pracují Rohr+Ebert s
s typologií devítičetnou. Nad počtem typů a jejich atributy lze polemizovat a mým cílem není 
tuto devítici nikterak zde propagovat.  Na Rohrově knize se mi ale líbí otevřený přístup: jsou to
osobnostní dispozice podobné naší tělesné schránce, nesou s sebou vlohy a náchylnosti. Rohr 
říká: Každá z těchto devíti dispozic má svou vykoupenou a svou nevykoupená polohu.  V 
jednom číselném typu se mohou sejít tak rozdílné osobnosti, jako Ignác z Lojoly a Karl Barth 
(jedničky), Marie sestra Marty a Dietrich Bonhoeffer (pětky), biblický Saul i Martin Luther 
King (osmičky). Cílem není (a hlavně: není to možné!) změnit svou dispozici, má ale smysl se 
ptát, jak vypadá vykoupená a jak nevykoupená poloha dané dispozice. Také u ČCE jsem si už 
před časem formuloval 7  „dispozic“. Každá z nich má myslím svou vykoupenou a svou 
nevykoupenou polohu.

1. Důraz na Boží milost
Tento důraz představuje od dob Martina Luthera hlavní důraz všeho evangelického kázání. 
Opírá se o Pavlovo učení o ospravedlnění zástupnou obětí Kristovou. V Lutherově osobě jde o 
osvobodivě probojovaný návrat k původnímu náboji evangelia, který vidí milost jako 
překvapivý zvrat na cestě k odsouzení. Ve zjednodušené podobě toho, co padá z bezpočtu 
evangelických kazatelen,  ale zaráží naprostá ztráta napětí, při němž se člověku tajil dech nad 
překvapivostí Božího nakonec a navzdory zdání za-pravdu-dání cestě Ježíše z Nazareta. Milost 
v pojetí Pavla nebo Luthera rozbíjí všechno, čím se chtěl člověk před Bohem obrnit. Poklesle 
evangelický axiom milosti je naopak efektivní izolací před  Božím hlasem, je zárukou toho, že 
víra po mě nebude chtít víc než základní občanskou spořádanost (byť si na sebe vezme podobu 
lehkého, spíše estetického nonkonformismu vůči převažujícím tendencím společnosti).  
Z milosti jako Božího nečekaného „a přece“ se stal princip, důraz, kterým se odlišujeme  od 
Židů, katolíků i pietistů, z milosti je  nároková dávka, o které ovšem nakonec nakonec zívajíce 
diskutujeme, jestli nám ještě vůbec něco říká. Tohle v minulém století promýšlel Dietrich  
Bonhoeffer. Nemyslím teď na jeho protiklad drahé a laciné milosti z knihy Následování,3 nýbrž
spíše na jeho poznámku v dopisech z vězení, napsanou právě v den reformace 31.října 1943. 
Luther by prý dnes musel prohlásit „opak toho, co tenkrát.“4 Chápu to tak, že byl-li 
v Lutherově době problémem církevní znetvoření evangelia do systému zásluh a odpustků, 
vypadá dnešní problém úplně jinak. Vstupujeme na zbořeniště někdejších ideologií s hlasitě se 
překřikujícími nabídkami všeho možného – a základní břemeno našeho současníka je absence 

2 Richar Rohr a Andreas Ebert, Eneagram: Devět tváří duše, Praha 2001
3  Dietrich Bonhoeffer, Následování: Výklad kázání na hoře, Praha 1962 (+ exilový reprint).
4  Dietrich Bonhoeffer, Na cestě ke svobodě: Listy z vězení, Praha 1990, s.114.
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smyslu, dezorientace. Orientace v životě, hierarchie hodnot, závazné a náročné životní modely 
mohou být dnešními podobami evangelia. V teologii to znamená přesunout se z Pavlových 
epištol na půdorys evangelií, která vyzdvihují příběh a příklad pozemského Ježíše a mesiášskou 
skutečnost, kterou otevřel a která znamená alternativní životní sloh, k němuž a k jeho náročné 
cestě – a právě v tom spočívá ta milost! – je člověk pozván.

2.  Důraz na svobodu
Staví na příběhu vysvobození Izraelců z egyptského otroctví. Boží lid je definován jako 
společenství osvobozených otroků – a to je tón, kterýž ze všeho nejsilněji zní o každém 
židovském svátku Pesach.  Na počátku cesty církve byl tenhle důraz v argumentaci Pavlově 
otočen o 180°, když se dostal do těsné blízkosti s důrazem na milost: v polemice s Židy a ve 
snaze vyjádřit ten aspekt milosti, který umožnil do nového mesiášského společenství vstoupit 
také někdejším pohanům aniž by se předtím museli stát Židy, používá apoštol opakovaně 
argumentu svobody, tentokrát ale svobody od ustanovení Mojžíšova zákona. 
Zejména novozákonní pavlovská argumentace sehrála důležitou roli na vnitrocírkevní frontě, 
ve sporu etablované církve s různými formami probuzenectví. Zajímavé je, že argument 
svobody si přitom do štítu braly obě strany barikády. Už blouznivci potolerančního období 
odmítají institucionalizovanou církev ve jménu svobodné duchovnosti.5 Původní název Církve 
bratrské byl Svobodná reformovaná. Argument malé svobody ve věcech duchovního prožívání 
zněl, když se od ČCE oddělovalo Křesťanské společenství Dana Drápala.  
Častěji bývá ale svoboda to, co má navíc ČCE oproti menším, probuzeneckým církvím. 
Souvisí to s tím, že se nám od 60. let minulého století podařilo ve jménu svobody  zatočit s  
dědictvím karafiátovského puritanismu v naší církvi. (Za našeho mládí vtip o spolužákovi, který
se ptá, jestli evangelík může pít alkohol, tancovat, ženit se, rozvádět se … Nakonec se 
frustrovaně ptá: „Tak co teda nesmíte?“  – a tu se na vypravěčově tváři se rozhostí vítězný 
úsměv, neboť právě ukázal, že není takové věci, kterou by evangelík nesměl okusit… Ale má 
tomu opravdu tak být?) Důležitý podíl na tomto rysu ČCE má revoltující estetika 60.let 
(kterou jsme dnes všichni pod pětašedesát let věku určeni velmi výrazně), které se církev takřka
bezvýhradně otevřela – a dnes tvoří nezbytnou součást skupinového kódu ČCE. Roli při 
uzavírání sňatku s estetikou 60.let sehrál společný nepřítel, socialističtí papaláši tlustých zátylků 
v sakách a šestsetrojkách, režim, založený na strachu. Ti, kteří proti němu stáli, byli tehdy 
strženi generačním kvasem společným pro celou euro-americkou civilizaci („osmašedesátý“ v 
Paříži a v Německu – a u nás; politicky protikladné, a přece esteticky shodné). Ve svém 
emancipačním nasazení stoupenci těchto hnutí prokazovali větší víru v „cosi či dokonce kohosi
nad námi“, než mnohé církevní struktury (Sváťa Karásek, Plastici … Lídl + Velík…).  
Vzácných plodů tohoto sňatku vidím mnoho. Chtěl bych ale  poukázat na jeho povážlivé rysy. 
Především znamená zúžení. Když naše řady opouštějí probuzenečtí nebo jinak duchovně 
hledající kolegové, když se studenti tohohle typu přestávají hlásit na fakultu, ztrácíme tím 
především my sami. Z našeho sympatického svobodomyslného kódu se stává peritomé, 
obřízka, kterou vyžadujeme jako předpoklad přináležitosti.
Projevem zmíněného kódu je naprostá nechuť rozhodovat a šéfovat, říci na úrovni sboru nebo 
– horribile dictu –  seniorátu či celé církve v nějaké konkrétní otázce Pavlovo „Bratří 
napodobujte mne…“ (Fp 3,17). Jako je ve společenských – i církevních – organismech jistě 
5 K tomu neprávem pozapomenutá Tereza Nováková, Děti čistého živého: Román ze života lidu na východě Čech, Praha
1966 (původně 1907).
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myslitelné zneužití moci, tak je – a to je myslím náš případ – možný také pravý opak tohoto 
vývoje: ustrnulá nehybnost v patové situaci absence autority,  zmarnění nekoordinovaností.  
Vzpomínám na povzdech Miroslava Heryána, že kybernetika, kormidelnictví, je také charisma,
a to takové, které dnes chybí jako málokteré jiné.6 Zesnulý teolog Friedrich-Wilhelm 
Marquardt, jinak velký příznivce emancipačních hnutí poválečné Evropy, po kontaktu s 
židovstvím zatoužil po evangelické halaše, síti zvyklostí a zákonitostí, toho, co se mezi námi 
dělá a nedělá, právě třeba i při bohoslužbách.

3. Důraz na Boží jinakost.
To je hlas, který se ozývá proti všemu zpředmětnění, zakonzervování víry v nějaké již hotové 
formě.  Ozývá se v Desateru v zákazu zobrazovat, v kázání proroků, v Ježíšových podobenství, 
nebo když vyčistil Chrám. Ozýval se od dob patristiky přes reformaci ve všech formách 
apofatické teologie až po tu Barthovu.7 Všechny formy braní jména Božího nadarmo, které se 
vlastně mohou přihodit pouze vždy jen uprostřed věřícího lidu, vyostřily evangelickou citlivost
(až háklivost) na stírání hranice mezi Bohem a člověkem, které zde jsou a mají být 
zachovávány. Luther8  v  životě křesťanů  uprostranil světským radostem jako autonomní, 
Bohem chtěné oblasti lidského života. 
Můj dojem ovšem je, že velmi často nedostojíme oprávněné intenci tohoto ukázněného 
rozdělení – a Boha, tak jiného a vzdáleného a nižádným způsobem nám odspoda přístupného, 
prakticky ze života škrtneme. Přitom víra všech biblických hrdinů byla vždy také vírou (nebo 
pracným uvěřením) v sebe samotného a v přítomný okamžik, že právě ke mně nyní Pán Bůh 
mluví. Přitom rozsáhlá tradice kultivované zbožnosti zdaleka nemusí vždy znamenat jen 
technologii navozování si zbožných nálad. Pěstování spirituality chápu jako zájem o ozkoušené
způsoby, jak se téhle Boží jinakosti vystavovat, jak ji v životě vydržet, vnímat ji a připomínat si.
Typické – a smutné – mi připadá, že jsme docela poztráceli tradici duchovního vedení, 
vycházející z toho, že duchovní život před Hospodinem je svébytná životní oblast, ve které si 
máme navzájem pomáhat, jako si pomáháme – třeba právě exegetickými schopnostmi, 
hebrejštinou apod. Uvažme tuto disproporci: v biblistice samozřejmě integrujeme poznatky 
sousedních disciplín (archeologie, sociologie, literární teorie, jazykovědy) a nebojíme se 
magisteria (káže zpravidla fakultně školený farář). Znám ale kopřivku, která mi naskakuje, když
mám duchovně poradit člověku na jeho životní cestě, nebo třeba v problémech, třeba 
manželských, s rodiči nebo v práci. Většinou v takovém případě přeskočím do modu 
psychologického a podle toho, kolik toho k problému z psychologie vím, diletantsky poradím 
nebo alespoň vyslechnu. Anebo pošlu za odborníkem – psychologem. Jistě je to lepší, než rady 
neumětela. Ale proč faráři a teologové přestali být odborníky na duši alespoň takovými, jako 
jsou odborníky na dějiny nebo společenské záležitosti? 
Znám kouzelné slovíčko, kterým se někdy na tuto otázku odpovídá. Zní „cudnost“: naše prý 
evangelická cudnost, která nám ukládá kolem toho skutečně podstatného v životě a ve víře 

6 Projížděl jsem si konkordačně slovo kybernésis a vypadlo na mě např. Př 11,14 „Pro nerozvážné vedení padá lid, 
kdežto v množství rádců je záchrana.“ Ale – na což myslel Heryán – 1K 12,28: A v církvi ustanovil Bůh jedny za 
apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení 
církve (cari,smata … kubernh,seij)…
7 Nepřekonatelný je svou výmluvností i poetičností Karl Barth, Der Römerbrief, München 19233, s.315: „Bůh, ona čirá
hranice a čirý počátek všeho toho, čím jsme, co máme a co děláme, kvalitativně od člověka  nekonečně odlišný, za
žádných okolností netotožný s tím, co jako Boha nazýváme, zakouším, tušíme a vzýváme…“. 
8 Martin Luther, O dobrých skutcích, Praha 1987, 28nn.
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chodit po špičkách. Chápu odpudivost dryáčnických metod zvěstování, od nichž se chce 
cudnost odlišit. Jako nějaká zvláštní kategorie, která by měla mít slovo při našem rozhodování, 
jak jako křesťané a jako sbory žít,  mi ale cudnost připadá biblicky i věcně zcela nezdůvodněná 
a přečasto především alibistická. 

4.  Důraz na Slovo
Zpravidla dochází výrazu v tom, jak prominentní místo při nedělních bohoslužbách zaujímá  
kázání. To je ještě podtrženo redukcí jiných forem komunikace, typickou pro evangelické 
bohoslužby. Evangelické slyšení se dává do protikladu katolickému vidění.9 
Pozoruji někdy poněkud zkratovitou obhajobu ústřední a nezřídka exkluzivní  role kázání 
některými biblickými místy. Např. z Janova prologu, podle něhož z věty, že „na počátku bylo 
Slovo“ (en avrch/| h=n o` lo,goj), prý plyne prominentní postavení verbálního kázání. Jakoby 
metafora, že k nám Bůh ve svém synu „promluvil“ (Žd 1,2) znamenala, že dosvědčovat Krista 
znamená především kázat a kázat (tedy mluvit a mluvit). 
Připomeňme si ale, že když Jan hovoří o slovu, navazuje na staletí helénistického rozhovoru, 
kde logos znamená jakousi šifru vystihující Boží úmysl. Logos jako intence Boží se světem.  
Církev drží pohromadě tím, že si připomíná a obnovuje, že je společenstvím vyvolaným 
k životu Božím královstvím, které na zemi nastolil Pán Ježíš. Forem takového připomínání je 
víc. Osobně vidím ohromný potenciál v takových formách bohoslužeb, kde se zapojí víc lidí 
než farář10 – a připadá mi moudré zkoušet se spolu se sborem učit  nazpaměť ordinária, 
opakující se části bohoslužeb: už jenom proto, že to pak podtrhne proprium, to zvláštní a nové, 
jež zazní danou neděli. Společně zažitá ordinária (včetně Večeře Páně) bych při bohoslužbách 
vítal také proto, že dají zaznít východiskům a základu naší naděje.11 Ozkoušel jsem si, že kázání 
samo v tomto sborem společně dosvědčovaném  rámci může být mnohem hledačštější, 
experimentálnější, může končit otazníky.  Myslím, že bohoslužby jsou místem, kde  se mají 
mobilizovat síly Božího království a kde se má s odvoláním na příběh Bible přeznačovat 
skutečnost okolo nás; a že tedy mají při bohoslužbách znít slova větší než je naše aktuální víra a 
v jejich klenbě že se možná jako pták rozlétne víra – má vlastní i posluchačů kázání.  

5. Důraz na společenství.
To se již vracíme k některým výše zmíněným důrazům z jiné strany (a proto mnohem 
stručněji). Snad na všech svých místech biblický mnohohlas ujišťuje, že víra je vždy současně 
přináležitost do společenství lidu Božího. I když jako evangelíci také vyznáváme katolicitu své 
církve, bývá u nás mnohem silněji než u římských katolíků položen důraz na konkrétní sbor, 
jehož máme být aktivními členy. Výhodou je naše semknutost, jsme si blízko. Spolkovost ale 

9 Podrobněji o tom viz Paul Ricoeur, „Manifestation and Proclamation,“ in: Mark I. Wallace (vyd.), Figuring the 
Sacred, Minneapolis 1995.
10 Zaznamenávám zde ještě jedno velmi instruktivní ústní podání Miroslava Heryána: Život sboru je jako divadelní 
představení. Ale ne tak, že by lavice byly hledištěm a kazatelna jevištěm, na němž  svůj part hraje  farář.  Celý sbor je 
jevištěm, resp. divadelním souborem, který předvádí nějaké drama. Role každého má vliv na vyznění hry. Divákem této
hry je Hospodin. A jakou roli zde má farář?  Farář má roli nápovědy, skrytý v budce pro nápovědu, zvenčí neviditelný, 
ale přitom nepostradatelný.  Jeho úkolem je na základě znalosti celé hry i jednotlivých herců pomáhat hercům dobře 
zahrát jejich vlastní roli.
11 Za jeden z nejdůležitějších okamžiků bohoslužeb, jak jsme je jako vinohradský evangelický sbor slavívali  s místním 
husitským sborem jednou za měsíc, považuji starokřesťanský dialog, který zazní buď zkráceně  (farář: Pán s vámi; sbor:
i s tebou) několikrát během bohoslužeb  nebo v rozvinuté formě (… farář: vzhůru srdce; sbor: máme je u Pána…) před 
večeří Páně. Dialog skvěle vyjadřuje, že celý sbor, nejen farář, jsou aktivními účastníky bohoslužeb.
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někdy trochu stírá objektivní a liturgický rozměr sboru: stírá to, že zde sbor není kvůli sobě, ale
Hospodinu k oslavě (při bohoslužbách) a lidem na svědectví (při misii a diakonii). Dobré 
vztahy, povýšené na nejvyšší přikázání, mohou vést k tomu, že se sbor stává spolkem, který má 
cíl sám v sobě, namísto aby očekával na Hospodina. Sbor jako partička je jistě příjemný těm, 
kdo jsou uvnitř, je ale zpronevěrou poslání být pouze přechodnou expoziturou Božího 
království, místem, kde zní Boží slovo. Vidím napětí mezi kamarádskými vztahy ve sboru, o 
které zpravidla usilujeme a tu a tam, vzácně a nesamozřejmě, jsou nám dány. A mezi posláním 
církve být otevřená navenek, být spolu s Pavlem (Fp 3,12) pelotonem běžců či spolu s Petrem 
královským kněžstvem (1Pt 2,9), což jde často našim partičkám napříč.

6. Jedinečnou zvláštností ČCE, určitě alespoň v rámci domácí ekumény, je důraz na 
veřejnou odpovědnost církve. Důraz to není ůbec samozřejmý, v dějinách církve k němu 
panoval dost proměnlivý vztah (rozdíl v postojích tzv. malé a velké stránky v Jednotě, 
počáteční nezájem o politiku tolerančních evangelíků, ale už angažmá klientského Benjamína 
Košuta nebo národních obrozenců). Mám za to, že pro dnešní podobu tohoto důrazu je zvlášť 
důležité  poválečné působení profesora Josefa L.Hromádky. Z jeho odpovědnosti za budování 
socialistické společnosti, ke které se za církev přihlásil,12 vyrostla mezi některými jeho žáky 
Nová orientace,13 skupina, která z  Hromádkova programu vyzdvihla především dvě slova:  a) 
odpovědnost a b) společnost. Učinivši toto, ocitla se již koncem 60.let v hledáčku režimu jako 
skupina nepřátelská. A vzdorovala mu pak srdnatě až do listopadu 1989. V našem prostředí šlo o
nevelkou skupinu jednotlivců. Jejich  motiv, vyrůstající z Hromádkou formulované otázky po 
křesťanově veřejné odpovědnosti,  je ovšem motivem ve své podstatě lidově-církevním. 
Vyrůstá z  úvah, jaký je a jaký není vladařský mandát. Tyto úvahy  mají své tisícileté dějiny, 
svými nehlubšími kořeny se dotýkají „třináctkových oddílů“ v Novém zákoně (Ř 13; Zj 13, 1Pt
2,13), tedy textů, které se věnují vztahu křesťanů k vrchnosti. Naplno se tyto úvahy v Církvi 
rozvinou až po Konstantinu Velikém, kdy se křesťanství brzy stává ideologickou páteří státu. 
Vztah ke (křesťanké) vrchnosti pak představoval standardní položku církevního učení.  Model 
lidové církve je ovšem v Evropě nenávratně minulostí. Říkám to právě proto, že po ní 
v poslední době překvapeně registruji mezi některými teologickými kolegy značnou nostalgii. 
Tu a tam jistě ještě fungují její dozvuky (naposledy kardinál Duka pozvaný prezidentem 
Zemanem na jmenování generálů). Pokud jde o model života církve ve společnosti, nevidím 
jinou možnost než ústup zpět k  novozákonní a apoštolské církvi, k Izraeli jako ke zvláštnímu, 
světu cizorodému a nepoddajnému lidu Páně. Pro nadcházející desetiletí bych se proto nebál  
jistého – z hlediska společnosti – odstředivého církevního a sborového separatismu, usilujícího 
právě kolem sborů vybudovat alternativu sekulární společnosti.
Než propukne spor o oprávněnost té nebo oné cesty, připadá mi důležité vrátit se k prvotnímu 
úkolu církve, formulovanému výše: dosvědčovat Boží království jako mesiášskou, v Ježíši Kristu
danou  možnost  života v poslušnosti Pána Boha. Myslím, že důsledky takto pojaté služby 
církve, nás rozhodně vynesou na okraj společnosti. A na tom okraji nám tu společnost 
rozhodně položí na srdce.

12  Viz např. J.L.Hromádka, „Naše odpovědnost v poválečném světě,“ in: J.L.Hromádka, Pravda a život, Praha 1969, 
s.59-74.

13  Podrobněji o ní Miroslav Pfann, Nová orientace v Českobratrské církvi evangelické: Malá historie jednoho hnutí 
evangelických křesťanů podle archivních dokumentů, Středokluky 1998. 
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7. Důraz na reformační dědictví.
Nejčastěji ho slýchám (či přesněji: jsem slýchal, dnes je to již méně) jako argument pro 
negativní vymezení se proti projevům označeným za katolické. Úplný rozbor reformačních 
důrazů by vydal na samostatnou přednášku, kterou by ovšem musel přednést historický teolog, 
historik dějin dogmatu. Sám tento důraz chápu především jako přiznání se k jedné dílčí tradici 
křesťanství, která přinesla mnoho dobrého, zakusila v dějinách mnohá protivenství a je u nás 
výrazně menšinovou. Kdo jiný než my by měl být zodpovědný za její pěstování. To, že svým 
vystoupením byli reformátoři v 16. a u nás již v 15.století  byli teologicky „v právu“, ovšem 
samo o sobě ani zdaleka nezajišťuje reformačním církvím totéž oprávnění dnes. Je myslím třeba
připomínat si katolickou, celocírkevní ambici Husova i Lutherova původního vystoupení. 
Jejich odkaz lze myslím uchopit jako přesun pozornosti od zbytnělých  konkrétních forem 
projevů víry k tomu podle Písma skutečně podstatnému, čímž míním víru a z ní plynoucí 
stylem života dosvědčovat Boží království jako mesiášskou možnost, danou Ježíšem Kristem. 
Je-li jaká nosnost evangelické tradice dnes, spočívá dle mého právě v této svobodě  ve vztahu 
ke konkrétním formám života víry, ve svobodě, která ovšem není projevem lhostejnosti, ale 
naopak umanutosti tím podstatným, totiž samotným Božím královstvím. Právě tato svoboda 
nám dovolí střízlivě uvážit výrazové prostředky víry a zhodnotit je z hlediska toho, jak 
napomáhají nebo naopak zastírají ono podstatné svědecké poslání Církve. Se značnou dávkou 
eklekticismu se smíme vydávat na lov do katolických i pravoslavných hájemství a nosit 
odtamtud trofeje nám neznámých ale starých a ozkoušených forem vyjadřování, sdílení a 
předávání víry. (Miloš Rejchrt: „Musíme katolíky i s jejich liturgií vytunelovat“). Doufal bych, 
že nad tímto tunelářstvím Bible poněkud přimhouří svůj kritický pohled, neboť – mezi námi – 
o něm  v rámci svého starověkého blízkovýchodního kontextu sama také cosi ví.

Což máme činiti, muži bratří? (Sk 2,37)
1. Pokání čiňte…  Tedy my jako ČCE:  nefrajeřit tváří v tvář ostatním proudům křesťanství

(katolící, charizmatici, mezi nimiž nám je dána středová poloha). Ve jménu toho posledního,
BK, můžeme relativizovat  výrazové prostředky své vlastní  víry – právě z  hlediska  jejich
komunikační efektivity.

2. ...a  buďte každý z  vás  pokřtěn (ponořen!)  do jména JK...  Takový ponor  do skutečnosti
Božího království  otevřeného Kristem je  mnohem spíš  mystika  než  intelektuální  výkon.
Napomáhá tomuto sborový provoz? 

3. … a přijmete (indikativ, nikoli imperativ) dar Ducha svatého. Tohle stále vyhlížejme.
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