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POTOM na vás vyleji svého Ducha
Jeden z nejznámějších starozákonních textů o Duchu svatém najdeme
v proroctví Joelově. Hospodin zaslibuje toto: Potom vyleji svého Ducha na každé
tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši
jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleji svého
ducha, praví Hospodin (Joel 3,1-2). Důležité je předně to první slůvko
Hospodinova zaslíbení. Potom!!! Po čem se tento slib naplní? Až Boží lid
pochopí pohromy, o nichž prorok píše v první kapitole, jako Boží metly. Boží lid
odpadl od Hospodina, přestal Hospodinu sloužit, oblíbil si baalismus –
náboženství, v němž nešlo o pravdu Páně, ale jen o prosperitu, o vlastní prospěch,
o příjemné pocity. Izrael byl Hospodinovým lidem jen označením, nikoli srdcem a
činy. Proto na něj přišly pohromy: „co zbylo po housenkách, sežraly kobylky, co
zbylo po kobylkách, sežrali brouci, co zbylo po broucích, sežrala jiná havěť“ (Joel
1,4). A proto Hospodin ústy proroka Joele volá svůj lid k pokání a k návratu:
„Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu,
pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému
Bohu, neboť je milostivý a plný slitování“ (Joel 2,12). „A stane se potom, že
vyleji svého ducha na každé tělo.“
Takže podle Joela dar Ducha svatého je závislý na každém z nás. Nestačí jen
prosit o tento dar, čekat na tento dar. Klíčové je navrátit se k Hospodinu v postu,
pláči a naříkání. A pak Hospodin naplní svá zaslíbení. To platí pro jednotlivce
i církev jako celek.
P. Hudec
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Z jednání staršovstva
– čtvrtek 5. 5. 2014 v 19,00
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• proběhla oslava narozenin br. J. Hlavsy 13. 4. po
bohoslužbách
• v Klubu poznávání byl promítnut zajímavý dokument
o Athosu 10. 4. V 9:30
Koncert NP a Nsango malamu pro Afriku se konal 16. 4. v 19:30 u Martina ve
zdi – výtěžek 19 tisíc byl věnován na projekt „Škola v buši“
Setkání s hostem 24. 5. – hostem byl Pavel Dobrovský – Etiopie, země víry
a černé kávy – velmi zajímavé
byly promítnuty obrázky paramentů navrhovaných H. Härtelem staršovstvo se
vyjádřilo takto:
• 1. mělo by se přistoupit k vytvoření repliky stolu Páně, očekává se
konkrétní návrh na křtitelnici + skříňku v rohu za stolem Páně
• 2. paramenty – staršovstvo obecně nemá námitek vůči paramentům, ale
domnívá se, že z důvodu barevnosti modlitebny (okenní vitráže) se
paramenty jako takové do prostoru naší modlitebny nehodí. Staršovstvo
děkuje H. Härtelovi za práci, doporučuje řešit nejdříve stůl Páně,
křtitelnici a pak teprve případné další doplňky.
bazar šatstva – průběh bazaru zajišťuje J. Kohoutová a spol., skončení bazaru
16. 5., večer odvoz věcí Diakonií Broumov – výtěžek půjde na Diakonii
Stodůlky
koncert NP u Panny Marie pod řetězem 20. 5. v 18:00 hod.
29. 5. v 19:00 hod. Setkání s hostem – M. Prudký – Bible kralická (změna data
oproti Suterénu)
23. 5. Noc kostelů – v našem sboru se nekoná
24. 5. Bohoslužba za krajinu Suchdol v 15:00 hod.
11. 5. – ochutnávka vín v 17:00 hod. v modlitebně - výtěžek půjde na Diakonii
Nosislav
11. 5. křest - MUDr. Jan Matouš a jeho dcerka Lucie
31. 5. Táborová porada O. Macka a mládeže v Dejvicích
21. 6. Svatba Jany Mostecké v Libiši
setkání předškolních dětí a náboženství v Suchdole bude zakončeno v květnu
jsme zváni na bazárek Diakonie Stodůlky – 21. 6. 2014 ve 14:00 hod.
informace o jednání DR Diakonie Stodůlky – P. Hudec informoval o tom, že
prostory dílny bude pravděpodobně nutné odkoupit
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• proběhlo jednání s novým ředitelem celé Diakonie P. Haškou ohledně
sjednocení našeho střediska se střediskem ve Strašnicích (ředitelka Besčesová
odchází do důchodu) - příprava započne na podzim
• sbírka na HDL Jeronymovy jednoty – Kč 10 430,- (sbírka věnována sboru
Nymburk)
• na Velký pátek činila sbírka Kč 3 366,• sbírka na JJ doposud Kč 49 475,- sbírka bude pokračovat do konce května
• upozorňujeme dárce na platbu na školného dětem v Kongu
• informace ohledně kotelny – br. Hudec znovu žádal SR o realizaci výměny
kotle nejlépe do začátku prázdnin
• výdaje za rekonstrukci sborových prostor po vytopení vodou činí pro náš sbor
Kč 23 tis. (včetně DPH), pro ÚCK Kč 94 tis. (bez DPH), staršovstvo děkuje
Černohorským za zajištění rekonstrukce a všem dalším, kteří se podíleli na
úklidových a dalších důležitých pracích
• hledání nového ekonoma a účetního – po omezenou dobu je ochoten od
příštího roku zastat funkci ekonoma br. Mašek (cca 2 roky), jakmile se
zapracuje nový duchovní pastýř a nový kurátor, nastane vhodná doba pro
převzetí funkce ekonoma mladším bratrem nebo sestrou (byla oslovena
J. Cihlová
• z kanceláře předsedy vlády jsme obdrželi potvrzení přijetí dopisu, jímž
staršovstvo vyjadřuje podporu stanoviska sboru ve Střešovicích k situaci na
Ukrajině
• staršovstvo podporuje žádost sboru z Nosislavi o odložení zrušení
pastoračních pracovníků o cca 1 rok
• prosba o pomoc – Cizl Jiří – dlouhodobě nezaměstnaný ze sboru Strašnice
žádá o zprostředkování práce
• schváleno zapůjčení sborových prostor manželům Henychovým na oslavu
narozenin
• schváleno zapůjčení místnosti JAK pro konání domovní schůze Družstva
v Eliášově 26. 5. od 19 h.
• informace presbyterů pověřených hledáním faráře

Výlet mládeže do Bukovce na Kokořínsko
Ještě na mládeži v úterý jsme si všichni sdělovali své dojmy z vydařeného
víkendu. Výlet mládeže se konal 2. - 4. května. Cestovali jsme pod přístřeší
Henychů, do Bukovce na Kokořínsku.
Víkendové akce se zúčastnilo devět lidí. Na páteční večer jsme po škole a práci
relaxovali společenskou hrou Activity, při které jsme v dvoučlenných týmech hádali
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slova v kategorii pantomimy, slovního popisu (vzpomeňte na TV show Kufr)
a kreslení. Tato hra nikdy nezklame, vždy znovu překvapí originální a zábavnou
atmosférou. Večerní ztišení s naším Pánem a odchod čerpat síly na zítřejší
celodenní výlet.

Foto: samospoušť Marka Stoklasy

V tomto malebném místě, na rozhraní 3 českých krajů, není příroda zelenější,
než jinde, ale přesto jsme zde byli rádi – první společná návštěva tohoto místa,
počasí nám vyšlo, spoustu času si povídat… Nikoho z nás nenapadlo, že jsme ušli
32 km! Všechny naše odhady byly maximálně poloviční. Prošli jsme Kostelecké
bory a Martinské stěny, přes obce Pavličky a Bylochov. V samém závěru nás čekalo
občerstvení v místní hospůdce a večer táborák a zpěv známých písní ze zpěvníku
Svítá.V neděli ráno krátké zamyšlení z knihy Karpatské hry od Miloslava Nevrlého.
Vedle úklidu jsme stihli ještě se nasmát u karetní hry UNO a procvičit naší
obratnost na laně nataženém mezi stromy. Spousta zábavy do poslední chvíle. Naše
milé slečny a dámy si ráno přivstaly a udělaly palačinky jako překvapení. Všichni
se shodujeme na tom, že jim všem patří díky za tu péči o nás, a ještě jednou
bychom jim chtěli touto cestou poděkovat. A ještě jednou také díky hostitelům –
Elišce a Vítkovi Henychům, resp. celé rodině. Bylo to krásné a bylo by pěkné se
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sem jednou vrátit. Budeme rádi, když se na naše další výlety připojí také mladší
mládež.
Za sehranou partu Jaroslav Nezbeda

Když jsme 11. května ve sborovém sále, ozdobeném krásnými fotografiemi
bratra V. Jenčeka, ochutnávali moravská vína na podporu Diakonie v Nosislavi
a přitom si i pěkně zpívali, vzpomněl jsem si, že jsem před časem polemizoval
s článkem, který v oprávněném popisu nebezpečí návykových látek opomenul
specifika alkoholických nápojů. Je to stále aktuální téma a tak snad neškodí
připomenout si je i v souvislosti s dobrými moravskými víny.

Proč zpívat o víně a ne o ostatních drogách
Je třeba souhlasit s E. Potockým, který v příspěvku Droga si nevyberá človeka,
človek si vyberá drogu (MOSTY 2/2006) poukazuje na negativní důsledky
konzumace alkoholu a i s tím, že se do našeho pohledu na drogové spektrum
promítají naše kulturní tradice. Přece jen je však významný rozdíl mezi produkty
alkoholického kvašení na straně jedné a ostatními drogami na straně druhé.
Lidstvo se setkávalo s procesem alkoholického kvašení různých, především
rostlinných produktů od nepaměti. Ve vztahu k našemu tématu je však podstatné, že
alkoholicky kvašené produkty, tak jak se je člověk naučil postupně vyrábět, měly
mnohem více funkcí, než být jenom zdrojem opojení.
Možnost přípravy kvašených nápojů ze sladkých rostlinných šťáv či zředěného
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medu se spojuje s rozvojem hrnčířství v mladší době kamenné. Do stejné doby se
klade i prapůvod piva, které vzniklo zkvašením částečně rozmělněných zrn divoce
rostoucího obilí rozředěných vodou.
Spontánní alkoholické kvašení bylo po řadu tisíciletí významným způsobem
konzervace materiálů s obsahem sacharidů. Déletrvající uchování nezkvašených
ovocných šťáv umožnil totiž až poměrně nedávný objev tepelné sterilace z počátku
19. století.
I v současném systému konzervačních metod má konzervace ethanolem své
místo, uvážíme-li, že například zvlášť nebezpečné patogenní mikroorganismy hynou
již v poměrně málo koncentrovaném alkoholickém prostředí.
Je třeba také připomenout, že i při výrobě našeho chleba se uplatňuje alkoholické
kvašení. Samozřejmě, že obsah ethanolu je v pečeném produktu zanedbatelný. V této
souvislosti je třeba poukázat na energetickou hodnotu kvašených nápojů. Ne nadarmo
se říkalo o pivu, že je „tekutý chléb“. Podobně jako ve víně se tu podílí ethanol
významným způsobem spolu s nezkvašeným podílem na celkové energetické bilanci.
Tento posilující přínos kvašených nápojů byl samozřejmě oceňován zejména
v dobách, kdy potravin nebyl nadbytek.
Charakter vína jako životodárného nápoje se objevuje i v nejvýznamnějším
křesťanském obřadu připomínajícím oběť Kristovu – přijímání chleba a vína, Večeři
Páně.
Význam kvašených nápojů pro výživu vystupuje zřetelně do popředí za situací
omezené dostupnosti potravin a vody, jako byly například dlouhodobé námořní
plavby nebo expedice do neobydlených krajů. Zejména při námořních plavbách
nebylo snadné uchovat pitnou vodu v žádoucí kvalitě a dobře se zde uplatnil zmíněný
konzervační účinek alkoholicky kvašených nápojů. Přitom vysoký obsah vody
v případě piva a vína (zvláště ředěného vodou) z nich dělá hodnotné zdroje pro
uhašení žízně, respektive pokrytí nezbytné potřeby vody.
Současná doba rozšířila znalosti o složení kvašených nápojů. Ve víně je to
například kolem 500 látek, z nichž řada je prokazatelně zdraví prospěšná. Jistě
i některé drogy vykazují zdravý prospěšný účinek, ovšem za specifických situací,
takže jejich aplikace je adekvátní vesměs formou farmaceutických přípravků na
lékařský předpis.
A tak zbývá odpověď na nadepsanou otázku „proč zpívat o víně“.
Mnoha tisíci lety vývoje naší civilizace prověřené alkoholicky kvašené nápoje,
konzumované v přiměřeném množství a ve vhodném čase (a není nikdy dost na
zdůrazňování kultivované konzumace alkoholických nápojů) hasí žízeň, osvěžují,
v případě potřeby posilují tělo a přispívají k vytvoření dobré pohody. Zaslouží si
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proto tolik krásných písní, kolik bylo o nich vytvořeno.
A co o ostatních drogách? Výstižně to charakterizuje Ludvík Vaculík: „Marihuana
tu nebývala a ten nedostatek nevadí, nemusí tady zas být. Nic se bez ní nikomu
nestane. Nevědět o ní je velice snadné.“
Dušan Čurda

Sedmdesát let prožitků a zkušeností otevřených
k budoucím
Charakteristiku určitého údobí tvoří zejména osobní příběhy. A tak si tak dovolím –
v rámci letošního roje oslavenců – přispět částí svého.
Můj život utvářela především setkání s pozoruhodnými o lidmi nebo událostmi.
Narodila jsem se do hluboce věřící rodiny. O babičce, která zemřela rok před mým
narozením, se psalo vděčně v místním tisku – její moudrost byla známa v širokém okolí.
Vychovala devět dětí, její manžel zemřel, když bylo nejmladšímu – mému otci – deset let.
V mém dětství, prožívaném na okraji Prahy, jsme navštěvovali často dvojí bohoslužby –
maminka byla katolička. Evangelické bohoslužby se tam do roku 51-52 konaly ve škole –
a byla plná třída, nedělka bývala poté. Vedl je kurátor místního sboru, nebo mladá hezká
výborná vikářka ze Střešovic. Tu jsem měla velmi ráda. Abych si s ní mohla povídat,
doprovázela jsem ji vždy po náboženství asi kilometr na její další působiště. Asi v r. 52-3
musela odejít pracovat na stavbu – a tam ji zasáhla do hlavy cihla (!).
Tatínek nikdy nezatrpkl, ač jsme dvakrát v krátké době přišli o veškeré rodinné úspory,
které vydělal díky svým patentům. Vedli s maminkou pěkný rodinný život i v rámci
širokého příbuzenstva, jezdili jsme na výlety a krásné dovolené. Mamince, která byla
vážněji nemocná, pomáhal v domácnosti. Učil nás číst z mapy, chodil se mnou malovat
do terénu, v první třídě jsem již znala perspektivu, psal mi krásné moudré úvahy do
památníčků a učil mě přemýšlet způsobem, kterým předběhl svou dobu jak v didaktice,
tak psychologii myšlení. Maminka jeho výchovu doplňovala bohatou asociační výbavou
lidové slovní moudrosti, která se mi velice hodila, když jsem později v diakonních
kurzech potřebovala vysvětlit složitější psychologické jevy jednoduchým způsobem.
V r. 54 tatínek našel nebytový, avšak slunný prostor v Dejvicích, kam jsme se s velkou
radostí přestěhovali. Začala jsem zde navštěvovat novou velikou školu, avšak než jsem se
stihla seznámit s novými spolužáky, musela jsem projít další pozoruhodnou zkušeností.
Každou velkou přestávku mě na stupínek vyvolávala celoškolní pionýrská vedoucí
a nutila mě, abych se přiznala, že ten odsouzený Slánský je můj strýc. Procesy byly
vysílány v rozhlase a já jsem s prostředím nové školy ještě nebyla seznámena. Měla jsem
veliký strach, nerozuměla jsem tomu, své strýce jsem přece znala. Trvalo dost dlouho, než
konečně někdo zakročil. Až po nějaké době jsem dokázala tu situaci zreflektovat.
V sousedství bydlela akademická malířka a ta si povšimla mé záliby a začala mě učit
malovat – ve dvanácti letech jsem s její pomocí již malovala obrázky olejovými barvami.
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S maminkou jsme navštěvovaly koncerty pro mládež, které organizoval Ivan Medek, ale
nejvíce mne v té době ovlivnila paní Milča Mayerová, do jejíchž kurzů mě maminka
přihlásila. Učila nás vnímat hudbu i prostor a sebe v něm, a vyjádřit to pohybem. S její
výbavou jsem dokázala zvládnout i další náročnou zkušenost. Ve třinácti letech jsem
utrpěla běžnou zlomeninu bérce, avšak špatně léčenou. Po dva měsíce jsem nesměla
stoupnout na nohu, která byla celá fixovaná v sádře a když mě konečně po dalších asi
dvou týdnech sádru sundali, měla jsem nejen nohu kratší, ale zcela neohybatelnou v obou
kloubech. Takto jsem byla bez jakékoli pomoci ponechána sama sobě. Za dva roky jsem
již dokázala soutěžit v tanci a od té doby se věnuji rehabilitaci – ve fyziologickém
i psychologickém smyslu.
Dostala jsem se na oděvní průmyslovku, kde byla vynikající češtinářka a historička
umění. Historii oděvů a architektury jsem si snadno rozšířila o studium historie. Mezi tím
však tatínek koupil s podporou příbuzných domek na Hanspaulce, který bylo třeba
splácet. Při zaměstnání jsem večerně studovala, přemýšlela a za pomoci přátel upravovala
půdu k obývání. Nejbližší mě byl Komenský a Exupery. Do dejvického sboru nastoupil
Jan Čapek a schůzky v dejvické mládeži se časem staly hojně navštěvovanými mládeží
z celé Prahy, později i zahraničními hosty. Výborné byly v té době také výlety
evangelické pražské mládeže a evangelické celocírkevní brigády. Škoda, že se tak
vynikající tradici v dnešní době snad nikdo nevěnuje.
To již byla šedesátá léta. Začala jsem navštěvovat Psychologii na Filosofické fakultě,
a když jsem se vyrovnala s nároky nového studia, začala jsem externě navštěvovat
i některé přednášky na filosofii. Přivydělávala jsem si hlídáním dětí a později jako
pomocná vědecká síla. Seznámila jsem se s mladým lékařem, což bylo fatální setkání,
i když byl nemocen. Ta nemoc se stala časem léčitelnou, avšak v té době ji medicína
léčila vysokými dávkami halucinogenů a barbiturátů. Všichni takto léčení zemřeli a já
byla teprve ve druhém ročníku. Rok jsem pak žila na samé hranici života. Nejblíže mi
byli Mozart a Vladimír Holan. Do života mě vrátil farář Jan Čapek, který měl v té době
již podobnou zkušenost se svým synkem, sestra Bohunka Fišerová, a práce ve sboru.
Rozhodla jsem se věnovat vědě a výzkumné práci a svým třem kmotřencům. Na
filosofické i teologické fakultě byly v letech 67 a 68 pořádány mimořádné večerní
přednášky významných myslitelů, kteří nemohli do té doby přednášet – prof. Patočka, dr.
Ladislav Hejdánek, dr. Jiří Němec a další. Praha kulturně ožila, přijížděla řada hostů.
Moje půdní prostory se staly místem setkávání, učili jsme se společně na zkoušky,
v ročníku nás byla třetina věřících. Na závěr studia se zde konal i první psychologický
happening na téma neverbální komunikace s vyřazením jakéhokoli pohybu. Téma mé
disertační práce bylo rozsáhlé a také v té době zcela nové – Vliv citů na myšlení,
s podtitulem Funkční vázanost subjektu jako hypotetická entita.
Pracovat jsem začala ve farmakologické laboratoři Lékařské fakulty. Byla jsem teprve
druhou psycholožkou v tomto oboru u nás. Své dosavadní výzkumy jsem zde mohla
rozšířit o medicínskou a farmakologickou dimenzi. Postavila jsem program mezioborové
kandidátské disertace v rámci externí aspirantury. Minimum jsem stihla ještě s klasickou
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filosofií, ale po r. 72 nastaly normalizační problémy. Můj skvělý šéf a školitel byl zákeřně
vyhozen a moje výzkumy byly zastaveny. Pod vedením výborné vedoucí katedry jsem
však mohla vést výzkumné semináře a studentské kroužky. Učila jsem studenty zkoumat,
vyhodnocovat a písemně a přednáškově zpracovat různá psychosomatická témata, která
jim přesvědčivě ukazovala, jak některé fyziologické stavy mohou být modifikovány
osobností pacienta a jeho momentálním stavem. Velký ohlas u odborné veřejnosti mělo
zvláště téma indoktrinace. S pomocí druhého školitele jsem pak ještě stihla provést na
jiném pracovišti výzkumy pro svou práci, ale pak již jsem musela toto báječné pracoviště
nařízením děkanátu opustit, neboť pro mne údajně zde již nebyla práce. Disertaci jsem
pak po dalším odkladu stihla sepsat na poslední chvíli až při mateřské dovolené, avšak
abych mohla v té době obhajovat, musela jsem odložit svatbu.
Po složitém návratu do zaměstnání na jiné lékařské fakultě se v 80. letech podařily dva
významné výsledky:
- Byla jsem přizvána ke spolupráci na terapii u nás prvně diagnostikovaného případu
Alzheimerovy demence u vysoce vzdělaného a kultivovaného člověka, který již nemohl
psát ani se oblékat. Neexistovaly žádné zkušenosti, bylo třeba zcela improvizovat. Využila
jsem všech svých dosavadních výsledků a zkušeností a položila jsem základy nového
terapeutického přístupu. Po několika měsících výborné spolupráce všech ošetřujících
i skvělé manželky pacienta se stav zlepšil natolik, že mohl na chalupě uvítat zahraniční
návštěvu,s níž se dlouho neviděl, a vyjít na výlet, aniž by návštěva zaznamenala nějakou
změnu chování. Později jsem z těchto metod vytvořila terapeutický Program kognitivněrehabilitační péče, který s dobrými výsledky aplikuji posledních asi dvacet let.
- Spolu s dvaceti dalšími psychology, lékaři a sestrami na několika gerontologických
odděleních se mi podařilo prokázat účinnost několika nootropních látek (léků
vytvořených na přírodní bázi), které byly v USA a Kanadě považovány za neúčinné. Tyto
léky se dodnes s úspěchem podávají pro zlepšení snížené kognitivní činnosti – známy
jsou například pod názvem Nootropil, Piracetam, Enerbol.
V době normalizace k nám téměř pět let v rámci bytového semináře týdně chodilo až
30 lidí, kteří nemohli běžně získat vyšší vzdělání, a řádka význačných našich
i zahraničních učitelů. V té době se také v dejvickém sboru řada odvážných členů svým
podpisem pod petici zasloužila o to, že bylo vykonstruované trestní stíhání jednoho
oblíbeného mladého faráře zastaveno.
A co se podařilo v době nové:
- V devadesátých letech se v rámci kurzů, pořádaných Diakonií, přeškolil personál
většiny seniorských zařízení natolik, že během asi deseti let se život v těchto zařízeních
změnil k nepoznání. Základem této změny se stalo nejen poznání, že ve stáří nemusí
nutně docházet k úbytku schopností, ale i pravidla cesty k jejich udržení: aktivace, cvičení,
důvěra, úcta, vlídné vstřícné a kreativní zacházení.
- V té době došlo v mé terapeutické praxi ještě k jednomu významnému výsledku.
Navštěvovala jsem jednou týdně pána, který měl čtyři roky po mrtvici ochablou pravou
polovinu těla, ruka byla ohnuta v křečovitém sevření, špatně artikuloval, výrazově
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nerozlišoval smích a pláč, svými výbuchy častoval skvělou manželku i rehabilitační
sestru. Po několika měsících se artikulace upravila do značné míry, emoční problematika
zcela. Po roce a půl ochablé svalstvo postižené poloviny těla zbytnělo, mohl podat ruku
a chodit samostatně na asi kilometrové procházky. Tuto změnu jsem nemohla vyložit
jinak, než tím, že došlo k nárůstu nových nervových drah a tím i k nové inervaci a výživě
svalů. Do té doby bylo vžito přesvědčení, že od narození dochází k postupnému úbytku
nervových buněk i nervové sítě.
A tak pevně doufám, že přes všechny překážky své slané jméno nenosím zbytečně
a s velikou pokorou děkuji za všechnu pomoc a podporu, která mi byla dána z míst
Nejvyšších, i od mé rodiny i přátel. Také si dovoluji doufat, že celá řada výsledků, která
ještě nemohla být zveřejněna, se jednou stane podkladem pro práci mých následovníků možná i z dejvického sboru.
Jaroslava Slánská (redakčně zkráceno)

Proč je první a poslední přikázání Desatera nejdůležitější?
Opět několik myšlenek z přednášky Mgr. Davida Nováka na Universitě třetího
věku.
První přikázání nám říká: „Nebudeš mít jiné bohy přede mnou ….“. Desáté
přikázání nás nabádá: „Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu“. Tato
dvě přikázání označil za nejdůležitější svatý Augustin. U prvního přikázání je to
jasné – označuje, kdo nebo co je nejdůležitější v našem životě. Podle toho, co je pro
člověka vůbec nejpodstatnější, řídí potom celý svůj život.
Proč ale desáté přikázání? To je totiž shrnutí všech předchozích. Než člověk
udělá něco špatného, předchází tomu vždy touha, žádost. Ta se rodí v srdci, člověk
touží po něčem, po čem by neměl. Vzpomeňme jen na krále Davida a jeho touhu po
Betsabé. Celý příběh pak skončil cizoložstvím a vraždou. Nestačí zatnout zuby
a s přemáháním plnit jeden příkaz desatera za druhým. To nejde, to člověk
nezvládne. Tak se snažili farizeové a ještě si „předpisy“ Desatera zpřísnili spoustou
dalších omezení. Přesto je Ježíš označil za obílené hroby, zvenku čisté, ale uvnitř
s mrtvým srdcem. A právě ze srdce člověka vycházejí všechny myšlenky – ty
dobré, ale i ty zlé. Jde o změnu našeho srdce, o proměnu celého člověka. Tak jak
toužil žalmista: „Srdce čisté stvoř mi ó Bože a ducha přímého obnov u vnitřnostech
mých“. Desáté přikázání by se dalo shrnout slovy: Buď vděčný za to, co jsi dostal
od Pána Boha a přej ostatním to, co mají.
Přímo proti tomu vystupuje dnes reklama. Ta se snaží vytvořit v nás pocit
nespokojenosti. Nabádá nás: Nikdy nemáš dost, kup si lepší auto, výkonnější
ledničku, tvůj soused má lepší dům a byl už na safari v Africe a lezl v Himalájích
a ty jsi ještě nebyl ani na Kanárech. Někdy pak člověk dře celý den v práci, která ho
netěší, aby si mohl opatřit něco, co vlastně vůbec nepotřebuje. Dnes netrpíme
hladem, ani nedostatkem, náš život je daleko bohatší než v minulosti. Spíš se stává
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problémem, jak nasytit člověka, který je sytý, jak obdarovat toho, kdo všechno má.
Jsou lidé v bohatých zemích šťastnější? Jeden Ind uspořádal rozsáhlou anketu
s tisíci pěti sty lidmi z různých zemí a různých vrstev. Zjistil dvě věci: Jednak to, že
pocit blahobytu s rostoucím bohatstvím sice roste, ale přírůstek radosti je čím dál
menší. Nemá-li například dítě v Africe boty a do školy (je-li jaká) chodí bosé, pak
mu boty jistě udělají radost. U nás má muž např. jedny černé boty k obleku, jedny
hnědé, botasky, pohorky, boty na lyže, boty s bruslemi, boty na jogging, trepky na
doma, sandály atd. Koupí-li si další boty, má z nich ještě radost?
Za druhé zjistil, že lidé v bohatých zemích nejsou šťastnější než lidé v chudých
(pokud ovšem země netrpí válečným konfliktem. Nehrozí nám tedy krize
materiální, ale krize smyslu života. V posledním století se prodloužil průměrný
život u nás o víc než 20 let. Jaký je smysl těchto přidaných let? Mnozí lidé si s nimi
vůbec nevědí rady. Vyšší spotřeba, luxusnější věci – to nepřispívá k nalezení smyslu
života. Ekonomové se snaží přinutit lidi, aby kupovali a spotřebovávali stále víc.
Jak k tomu člověka přimět, když vše má? Jak v člověku vzbudit touhu? Jak
překročit to desáté přikázání? Je třeba vzbudit dojem, že nemáte vše. Když to
budete mít, zkvalitní to prý váš život. Tento stálý tlak působí i na děti a vnoučata –
nechtějí být outsidery.
Jak se tomu bránit? Především být spokojen s tím, co mám. Být vděčen Pánu
Bohu za to, co mi do života dal. (Ve starém kancionálu byla píseň: „Sečti všechny
dary, které Pán ti dal“…). Někteří lidé na vše nadávají, ale proč? Většinou mohou
chodit, vidí, slyší, mají přátele, kteří je mají rádi. Buďme přející, přejme druhým
nadání, úspěch či co jiného. Berme život jako nezasloužený dar.
Když na nás útočí reklama, řekněme si: „A skutečně to potřebuji?“ Traduje
se, že Albert Einstein jednou ve velikém nákupním středisku v New Yorku byl
udiven spoustou nabízeného zboží a že přitom řekl: „To jsem nevěděl, že je tolik
věcí, které vůbec nepotřebuji.“
Jana Oliveriusová

Další pozvání:
• 1. 6. Bohoslužby pro malé a velké, po nich pro rodiny s dětmi výlet (bude
upřesněno)
• 28. 6. – 5. 7. Sborová dovolená v Rakousku
• 3. – 10. 8. Pobyt s dětmi ve Strměchách

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 24. 6. 2014.
Prázdninové číslo vyjde 29. 6. 2014.
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Kalendář na červen 2014
Bohoslužby
ve sboru neděle 9:30

Biblická hodina
Děti

1. 6. Pro malé a velké
8. 6. Svatodušní s VP
15. 6.
22. 6.
29. 6.
6. 7. s VP
Úterý v 17:30

A. Hudcová
P. Hudec
Marie Medková-Jüptnerová
P. Hudec
D. Henych
P. Hudec

Mládež a dorost

Nedělní škola:
neděle v 9:30
Vyprávění z Bible a zpívání
s předškolními dětmi:
po prázdninách
ZŠ Suchdol:
po prázdninách
Úterý 19:00

x-cátníci

Čtvrtek 19. 6. v 19:30

Sbor Naši pěvci

Středa 18:30

Křesťan. služba

8. 6. po bohoslužbách

Klub poznávání

Po prázdninách

Hodina pohybu

2. 6. a 16. 6. v 15:00

Setkání s hostem Po prázdninách
Staršovstvo

Pondělí 5. 6. v 19:00

Zpívání ve
Stodůlkách

Pátek v 9:30

Setkání maminek Zpravidla poslední čtvrtek v měsíci
s malými dětmi
(více informací martasvetlikova@gmail.com)
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