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Sbírka vyjádření, prohlášení a jiných textů, kterou zde prezentujeme z pověření synodu ČCE, obsahuje 

dokumenty, ve kterých se synod nebo jiná součást Českobratrské církve evangelické vyjadřují 

k společenskému dění. Výběr textů byl proveden tak, aby se v nich odrážel vztah ČCE 

k společenským, politickým a sociálním otázkám v období po roce 1989.  

Soustředili jsme se na synody, synodní rady a na několik poradních odborů, které zřídila synodní rada 

pro svou práci. Jsou to odbory, které řeší společenské, politické a sociální otázky. Dále jsme vybrali 

některá témata, která nebyla v gesci poradních komisí, ale tematicky do tohoto sborníku patří. Výběr 

také obsahuje prohlášení a poselství synodů od roku 1990. 

Překotný vývoj koncem osmdesátých let a začátkem devadesátých let 20. století zastihl církev 

nepřipravenu. Nacházela se dlouho v ústraní a bylo jí bráněno v tom, aby vstoupila výrazněji do 

společnosti. Některá témata, která pak v debatách v devadesátých letech dominovala, se sice již 

ozývala, ale s velkou opatrností. V přípravách na synod, který se sešel v předvečer 17. listopadu 1989, 

se mluvilo o revizi vztahu ke státu, o změně fungování Sekretariátu pro věci církevní a o nutnosti 

reflektovat jednání církve a jejích představitelů v minulosti. Nikdo tehdy netušil, že během několika 

měsíců bude církev čelit úplně jiné politické situaci, v níž bude konfrontována pro svoji 

nepřipravenost.  

Církev se ve svobodné společnosti musela vyrovnat s několika zásadními otázkami. Musela se vyjádřit 

k otázce vyrovnání s minulostí, která tehdy výrazně hýbala společností v podobě lustračního zákona 

a tzv. Cibulkových seznamů spolupracovníků komunistické Státní bezpečnosti. Další otázka, která se 

záhy vynořila, se týkala restituce zestátněného církevního majetku. Do veřejné debaty se vrátily 

dlouho zamlčované otázky, které souvisely s principy a fungováním demokratického státu, jako je 

problematika národnostních menšin a jejich ochrana (především Romů) nebo poválečné vyhnání 

českých Němců. Také otázka mezinárodního směřování republiky, její vstup do NATO a do EU, 

vyvolala v církvi potřebu se vyjádřit. V ČCE výrazně rezonovala problematika kolem Kuby 

v souvislosti se zákrokem vůči demokratické opozici v roce 2003. Návrat společnosti do pluralitního 

světa přinesl otázky kolem globalizace, také etické otázky týkající se např. homosexuality.  

Materiál v této sbírce je uspořádán především tematicky a uvnitř okruhů pak vesměs chronologicky. 

Nejsou zde zahrnuty materiály z organizací a struktur, které fungují v prostředí ČCE, například ze 

Spolku evangelických kazatelů, z Evangelické teologické fakulty, z jednotlivých seniorátů či sborů, 

jelikož bychom překročili rámec zadání synodu. Považujeme ale za důležité, aby v další fázi tato 

sbírka byla z důvodu reprezentativnosti doplněna o dokumenty ze širšího evangelického prostředí. 

Církev není jen církevní ústředí, mnohem důležitější jsou sbory a další společenství uvnitř církve. 

Leden 2020 

Peter Morée 
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I. Veřejný život 
 

Tato část uvádí prohlášení a vyjádření synodu a synodní rady k různým tématům, která v určitý čas 

hýbala českou veřejností. Červenou nití v těchto dokumentech jsou hodnoty jako demokracie, 

tolerance a otevřenost, na kterých společnost stojí.  

Rozsáhla amnestie ledna 1990 nebyla jen otázka humanitárního charakteru, v pohledu církevního 

vedení šlo především o schopnost popřevratové společnosti adekvátně a demokraticky reagovat na 

návrat velkého množství vězněných.  

V období tzv. televizní krize, kdy se některé politické strany snažili omezit nezávislost veřejnoprávních 

médií, synod chválil Českou televizi v tomto ohledu za její přínos.  

Při úmrtí Václava Havla synodní rada zdůrazňuje význam prvního českého prezidenta pro politický 

a společenský život v zemi.  

Církev se neváhá vyjadřovat kriticky k vývoji, který považuje za problematický či špatný. Debata 

o mariánském sloupu na pražském Staroměstském náměstí by měla vyústit v takové řešení, které 

nevylučuje žádnou tradici a neprosazuje výlučný výklad dějin.  

Církev se vymezuje vůči používání tzv. křesťanských hodnot v prosazování netolerantních postojů. 

A tak při příležitosti stého výročí založení Československa zdůrazňuje, že „naším národním zájmem 

není sebestředná uzavřenost, nepřátelská k okolí, nýbrž přátelství a spolupráce se všemi, kdo 

respektují lidskou důstojnost a práva a usilují o spravedlnost a pokoj“. 
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1. Pomoc amnestovaným – dopis sborům ČCE 
 

5. 1. 1990 

Nově zvolený prezident Československa Václav Havel vyhlásil k 1. 1. 1990 rozsáhlou amnestii pro 

méně závažné trestné činy. Během prvních tří týdnů roku 1990 opustilo české vězeňské zařízení 

různého typu celkem 15 392 obviněných a odsouzených (přibližně 70 % všech vězněných).1 Už 5. 1. 

1990 na nastalou situaci reagovala synodní rada dopisem sborům, ve kterém poskytovala podrobnou 

instruktáž, jak mohou postupovat a propuštěným pomáhat. Motiv, který vedl církevní vedení k tomuto 

kroku, souvisel s obavou o legitimizaci nové demokratické vlády. Potíže při propouštění nebo nárůst 

kriminality by podkopaly nový začátek československé společnosti. 

Milí bratři a milé sestry, 

v těchto dnech se ve velkém počtu navrací z vězení lidé, propouštění na základě amnestie, vyhlášené 

prezidentem republiky dne 1. 1. 1990. Obracíme se na Vás s prosbou, abyste na ně pamatovali ve 

svých přímluvných modlitbách i činech, v nichž jim můžeme otevřít svá srdce a dát jim poznat 

křesťanskou víru, naději i lásku. 

Sdělujeme Vám několik námětů na konkrétní pomoc amnestovaným: 

1. Doporučujeme staršovstvům sborů, aby se prostřednictvím svých zástupců co nejdříve spojila 

s náčelníky nápravně výchovných ústavů (NVÚ), umístěných v obvodu sboru (informace 

o nich dostanete na ONV u sociálního kurátora), jimž můžete nabídnout: 

a) Šatstvo (zejména zimní svrchní oděvy) pro propuštěné, kteří nejsou dostatečně ošaceni. 

b) Seznam adres všech sborů naší církve (např. darováním loňského evangelického 

kalendáře), podle něhož by vychovatelé (jsou v každém NVÚ), kteří připravují vězně na 

propuštění, mohli při odchodu každému doporučit návštěvu sboru podle jeho bydliště, 

kam se navrací. 

c) Další pomoc podle konkrétních potřeb příslušného NVÚ. 

 

2. Dále staršovstva žádáme, aby ihned vstoupila v jednání se sociálními kurátory, kteří pracují na 

všech okresních, a ve větších městech na městských (obvodních) národních výborech (NV) 

a projednala s nimi způsob a rozsah pomoci sborů amnestovaným, kteří se vracejí do místa 

svého trvalého bydliště v obvodu příslušného NV. V úvahu připadají tyto nejnaléhavější 

formy pomoci: 

a) Sbírka šatstva (zejména zimní oděvy). 

b) Zajištění přechodného ubytování (přístřeší) v ubytovnách institucí, v nouzi i v soukromí 

nebo v prostorách sboru (v těchto případech je nutno na ubytovacích místech zajistit stálé 

organizační služby, které mohou být po dohodě s příslušným NV odměňovány 

z prostředků NV). 

c) Poskytnutí občerstvení či stravy přijíždějícím amnestovaným. 

d) Pomoc při získání vhodného zaměstnání. 

e) Jiná pomoc podle konkrétních možností sboru a podle dohody se sociálním kurátorem 

NV.    

Nejkritičtější situace je v Praze, kde je šatstvo z pražských sborů soustřeďováno ve II. 

žižkovském sboru (Čajkovského 10). Ubytovací možnosti a dobrovolnické služby v Praze je 

možno nabízet individuálně i za sbory jménem Diakonie u sociálních kurátorů NVP. 

 
1 Aleš Kýr, Vývoj situace ve vězeňství po 17. listopadu 1989, in: Historická penologie 3/2005, str. 3. 
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3. Informaci o navracejících se amnestovaných je možno získat také na místních a okresních 

(městských, obvodních) odděleních Veřejné bezpečnosti, kam mají přicházet pro uložené 

občanské průkazy. 

4. Amnestovaní se po propuštění často zdržují v restauracích, hostincích a na nádražích, kde jim 

je možno rovněž vhodným způsobem nabídnout pomoc. 

5. Zvláštní pozornost je třeba věnovat propuštěným, kteří jsou nemocní či zdravotně postižení, 

zejména invalidní. Přitom je vhodné podle potřeby spolupracovat se Svazem invalidů, Čs. 

červeným křížem, zdravotnickými zařízeními, ústavy sociální péče apod. 

6. Amnestovaní dostávají při propuštění peníze alespoň na jízdné a stravu pro cestu do místa 

svého trvalého bydliště. Když se tam přihlásí na ONV, mohou obdržet sociální podporu či 

finanční půjčku. Není tedy zpravidla nutné (ani žádoucí) dávat jim peněžní dary či půjčky 

z církevních prostředků, pouze ve zcela výjimečných případech a po konzultaci s příslušným 

sociálním kurátorem NV. 

7. Součástí všech uvedených forem pomoci by měla být duchovní pastorace a snaha o vytvoření 

lidského prostředí a společenského zázemí propuštěným. Uvědomme si, že i na nás záleží, 

jaký bude celospolečenský dopad probíhající amnestie, jež je velkým činem milosrdenství 

a odpuštění a výzvou k pokání a novému životu celé společnosti. 

8. Budete-li mít jakékoliv nejasnosti, dotazy a problémy spojené s pomocí amnestovaným, 

obraťte se na kancelář synodní rady. 

Milé sestry, milí bratři, prosme našeho Pána, abychom v sobě překonali strach z propuštěných i jejich 

odsuzování. „Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi. Pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť 

i vás může potkat utrpení.“ (List Židům 13,3) 

S bratrskými pozdravy 

PhDr. Karel Schwarz 

vedoucí účelového zařízení Diakonie 

Pavel Smetana 

náměstek synodního seniora 
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2. Multikulturní společnost 
 

Teroristické útoky od roku 2001, nestabilita a války na Blízkém východě od doby tzv. arabského jara 

způsobily stoupající napětí v západních společnostech. V různých zemích uspěly ve volbách strany, 

které doposud spíše stály na okraji politického života. V české politice se tyto tendence poprvé objevily 

v prezidentských volbách roku 2013.  

ČCE na tyto změny reagovala řadou prohlášení, která koncepčně navazují na dřívější vyjádření 

k rasismu nebo k menšinám. Dokument Pluralitní společnost a čeští evangelíci proto tvoří jakousi 

platformu, na které mohla být stavěna pozdější prohlášení, především z období uprchlické krize roku 

2015, kdy v Evropě (především západní) hledal útočiště přibližně milion běženců z Blízkého východu 

(Sýrie). Nálada v české společnosti se pod vedením většiny politiků obrátila proti postojům v Německu, 

kde vláda a velká část veřejnosti reagovaly na příchod migrantů vstřícněji. 

Synodní rada spolupracovala v této problematice i s partnery z Itálie, kde se od roku 2017 

shromáždilo velké množství uprchlíků z Afriky. Obrátila se na vládu, aby projevila solidaritu 

s jihoevropskými státy v přerozdělování těchto uprchlíků.2  

 

2a Problematika uprchlictví a migrace 

2a1. Pluralitní společnost a češti evangelíci  

Text připravený Poradním odborem pro společenské a mezinárodní záležitosti; sborům ČCE poslán 

v rámci sborové zásilky v květnu 2013.  

10. 3. 2013 

Nejen v Evropě, ale i v jiných světadílech se téměř každá země zabývá otázkami vztahů mezi 

domácím obyvatelstvem a lidmi odjinud, kteří do země přišli jako přistěhovalci, hledající práci či lepší 

podmínky pro život, nebo jako azylanti, kteří ve své domovině nebyli bezpeční. Někteří zůstávají 

dočasně, jiní ale natrvalo, a tak se stávají spoluobčany domácích, tvoří menšiny. Menšiny v současném 

světě rostou a porostou, s tím je potřebí počítat. Rozrůznění společnosti je etnické, jazykové, 

náboženské... Imigrace a společenské změny, ke kterým dochází rychle a společnost na ně není 

připravena, vyvolávají strach. Strach vede k růstu extremismu a k uzavírání společnosti před cizími 

vlivy. Uzavřenost společnosti a potlačování jinakosti však není řešením, nutná je otevřenost.  

Také u nás se společnost rozrůzňuje, nejpočetnější menšiny jsou Slováci, Ukrajinci, Vietnamci, 

Rusové. Jsou tu také Romové, kteří se často považují a hlásí za Čechy. Naše společnost je už nyní 

etnicky pluralitní. V budoucnu bude méně a méně homogenní. Nejsme na to připraveni, proto je na 

místě, abychom se jako křesťané zamysleli nad problematikou vzájemného soužití v širších 

souvislostech.  

Spolužití v různosti  

Společný život lidí různých tradic a kultur může vést k obohacení. Do cesty se mu však staví řada 

překážek. Objevují se ve většinové společnosti stejně jako v minoritách. Jednou z nich je zbytňování 

vlastního sebevědomí v nacionalismus, když člověk ztrácí úctu vůči lidem jiných národů, podceňuje je 

 
2 Synodní rada psala 19. 7. 2017 ministerskému předsedovi B. Sobotkovi dopis, kde uvádí mj. toto: „Víme 
o tom, že Vy osobně jste nakloněn evropské spolupráci v mnoha ohledech a máte pro potřebu evropské 
solidarity více pochopení než mnozí jiní členové Vaší vlády. Obracíme se na Vás s prosbou, abyste závěrečné 
měsíce svého působení v této vládě intenzivně věnoval právě těmto otázkám a snaze pomoci zemím, které 
nesou největší tíhu migrace. Můžete tak činit s vědomím, že je tu přece nezanedbatelná skupina občanů této 
republiky, kterým na tom záleží. A kteří nezapomenou.“ 
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anebo jimi pohrdá. Jinou překážkou je důraz na vlastní rasu proti rasám jiným, když si člověk zakládá 

na své barvě pleti a na stavbě těla a z odlišností vyvozuje rasové předsudky. Kořenem nacionalismu 

a rasismu je generalizování, které celé národy a skupiny posuzuje paušálně. Pokud říkáme „Němci 

jsou“, „Američané jsou“, „Romové jsou“, Češi jsou“, nevystihuje to skutečnost.  

Další překážkou je samolibá, někdy i věroučně podložená výlučnost v oblasti náboženství – příslušník 

náboženského celku, hnutí, církve, sekty si osobuje nárok na úplné vystižení smyslu lidského života, 

jiné proudy odmítá, vylučuje nebo pronásleduje.  

Tyto překážky lze odstraňovat z hlubších duchovních a mravních zdrojů, které člověka vytrhují 

z navyklých stereotypů a osvobozují ho naopak k zájmu o lidi jiného národa, k zaujetí pro příslušníky 

jiné rasy a k rozhovoru se stoupenci jiných náboženství. Ovšem nejen od většiny, ale i od každé 

národní, rasové, jazykové nebo náboženské skupiny se očekává, že se nebude sama uzavírat do svého 

ghetta, ale bude otevřena druhým, kterých si bude vážit jako sebe. Podmínkou, bez které pluralitní 

společnost nemůže fungovat, je právě otevřenost a úcta k lidem různých jazyků, národů, barvy pleti 

a víry.  

Prosazování národní, rasové nebo náboženské čistoty může vést pouze k etnickým čistkám nebo 

násilnému vystěhováni „nepřizpůsobivých“. Výsledkem by ovšem bylo stěhování problémů z místa na 

místo, podobné tomu, co ve středověku zažili vyhánění Židé. Kulturní pluralita dnešní Evropy je fakt. 

Návrat k homogenním národním státům je neproveditelný.  

Biblický základ  

V Bibli najdeme řadu zkušeností a výzev, které se týkají různosti lidí, jejich vzájemnosti a jejich 

soužití. Jednak je tu jednoznačné starozákonní i novozákonní přitakání k hostům a příchozím. 

Zákonodárce Mojžíš vybízí k lásce k hostu (Dt 10,19), zámožný Job říká „cizinec nezůstával přes noc 

venku, pocestnému jsem otvíral dveře“ (Jb 31,32), prorok Jeremjáš podmiňuje budoucnost varováním, 

že příchozího či bezdomovce neutisknete (Jr 7,6), apoštol Pavel vybízí k přívětivosti k hostům (Ř 

12,13). Pavel zakládá vztahy k cizím lidem zásadně na osvobozujícím vlivu samotného Krista. Druzi 

jsou nejdříve lidé, bližní, pak teprve něco dalšího. Jejich řectví, židovství, barbarství či divošství 

v Kristu ustupuje a přestává mít prvotní význam a vliv (Ko 3,10–11).  

Současně však v Bibli nacházíme varováni, aby se Izraelci s okolními národy nemísili, protože by to 

mohlo vést ke ztrátě jejich pokladu víry v jediného neviditelného Boha, a tím jejich identity jako 

„vyvoleného národa“.  

Izraelci si dobře uvědomovali, že jsou mezi okolními národy menšina. Ježíš počítal s tím, že učedníci 

jsou menšina, ovšem významná a svým způsobem rozhodující – mluvil o „soli země“ a „světle světa“. 

Také Pavel si uvědomoval, že první křesťanské sbory jsou menšina, jež nemusí být přijímána, a sám 

na svém těle to opakovaně zakusil.  

Bible tedy ve vztahu k příslušníkům jiných národů, jiných kultur, k příchozím a k hostům přináší dva 

důrazy. Na jedné straně zdůrazňuje pohostinnou otevřenost, na druhé straně varuje před nekritickým 

přijímáním cizích hodnot, protože cenná menšina jak Izraele, tak první církve by se mohla v okolních 

kulturách rozplynout. Pro dnešní soužití různých kultur to znamená, že je potřebí uvědomit si, co je ve 

vlastní kultuře cenné a nosné, a tyto klady si nedat vzít, nedovolit jejich rozpuštění a relativizaci. Jsou 

věci, pro které stojí za to trpět.  

Klady západní kultury  

Naše společné hodnoty jsou převážně ty, které formovaly Evropu a celý západní svět z tradic antiky, 

židovství a křesťanství. Za dědictví antiky se považuje způsob našeho myšlení – schopnost abstraktní 

úvahy, to že dokážeme věci a děje kolem sebe, nakonec i sebe samotné nazírat z odstupu.   
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Z židovství a křesťanství pochází sociální cítění, zakotvené už v „dvojpřikázání lásky“, podle něhož 

máme milovat bližního jako sebe. Kdo je můj bližní? To vysvětluje podobenství o milosrdném 

Samařanovi; je to každý při mé cestě bez ohledu na národ, jazyk, víru, barvu pleti atd., tedy pravý 

opak jakékoli xenofobie.  

Také individuální lidská práva jsou zakotvena v Bibli. Bible nemluví k národům, ale oslovuje 

jednotlivce. Kristus zná své ovce a volá je jménem. Lidská důstojnost jednotlivých lidí není založena 

na příslušnosti k nějaké skupině – náboženské, národní, třídní, sociální, dokonce není založena ani na 

tom, jací ti lidé jsou a co dělají. Lidská důstojnost je v tom, že o lidi jako jednotlivce má zájem Bůh.  

Demokracie pochází z antiky, ale středověk byl autoritativní ve státě i v církvi. Přesto už ve 

středověku rostly zárodky moderní demokracie. Můžeme je najít například ve Velké listině svobod, 

kterou si anglické stavy vynutily na králi Janu Bezzemkovi roku 1215. Podstatný pro vývoj 

demokracie byl vliv reformace, zejména švýcarské reformované církve. Kalvín sám byl sice 

autoritativní, ale vytvořil model církve, kde nerozhodují jen kazatelé – kněží, ale volené rady starších 

– laiků. Volení zástupci řídí nejen církevní sbor, ale i společnost. Tento systém se ze Švýcarska 

rozšířil přes Holandsko a Anglii do Ameriky, kde stál u zrodu ústavy Spojených států. Z nich zase 

ovlivňoval zpětně vývoj demokracie v Evropě.  

Oddělení duchovní a světské moci je vymoženost západní Evropy. Důležité a plodné doby v evropské 

historii byly ty, kdy se světské a duchovní autority svářily o moc a složitě vyvažovaly svůj vliv. 

Demonstrovaly tím, že obojí je pro Evropu důležité, ale že se duchovní a světské zájmy nikdy nemají 

těsně spojit, jako je to v pravoslavné oblasti nebo v islámu. Když se v evropských dějinách někdy 

světská a duchovní moc přesto spojila, často to vedlo k neštěstí – k potlačení jednotlivců a zavedení 

totalitních režimů.  

Také tolerance je výsledek křesťanství. V Bibli jsou už její základy zachyceny: Když se v první církvi 

řešily rozpory mezi křesťany, kteří pocházeli jednak z židů, jednak z „pohanů“, došlo se k tomu, že si 

nemají navzájem vnucovat svůj životní styl. Měli se ve své odlišnosti navzájem ctít s vědomím, že ti 

druzí, ač odlišní, jsou také praví křesťané. Tohle pojetí se během středověku dostalo na okraj. 

Tolerance se objevila až mnohem později jako vedlejší produkt náboženských válek, když se ukázalo, 

že ty druhé nemůžeme s konečnou platností porazit a mocí přesvědčit, že ta naše pravda je ta pravá. 

Češi k tomuto poznání došli po husitských válkách a náboženský mír si uzákonili už v roce 1485. 

Proto po celé 16. století utíkali do Čech a ještě více na Moravu všichni, kdo byli jinde v Evropě pro 

víru pronásledováni. O staletí později se začalo podobně utíkat do Ameriky.  

Náš úkol je, abychom si hodnoty západní kultury uvědomovali a neopouštěli je. Příchozím bychom 

měli vysvětlovat, jak jsou cenné, a upozorňovat je, že je krátkozraké odmítat je, když chtějí v západní 

společnosti žít a využívat jejích plodů.  

Zvláštní problematika Československa a Česka  

Češi a Slováci zakoušeli problémy menšiny v mnohonárodnostním Rakousku-Uhersku, kde přednostní 

postavení měli Němci a Maďaři. Československá republika, vzniklá v roce 1918, byla opět 

mnohonárodnostním státem, vedle Čechů a Slováků tu žili Němci, Maďaři, Rusíni, Poláci, Židé, 

Chorvati, přednostní postavení měli ovšem Češi a Slováci. Poznali tak v jediném století nevýhody 

menšiny i břemeno většiny.  

V průběhu 20. století jsme v naší zemi prodělali ve skladbě obyvatelstva dalekosáhlé proměny. Před 

druhou světovou válkou v roce 1938 jsme ztratili pohraničí ve prospěch Německa, Maďarska a Polska. 

Znamenalo to značné přesuny českých obyvatel do vnitrozemí. Během druhé světové války za tzv. 

protektorátu Čechy a Morava, ale i v Slovenské republice, byli ze země násilně odvlečeni židovští 

spoluobčané do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Současně probíhal i romský holocaust, který 

byl sice početně menší než holocaust židovský, ale znamenal pro české Romy pohromu.   
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Po druhé světové válce byli vyhnáni Němci z pohraničních i vnitrozemských oblastí. V menším 

měřítku byli „vysídlováni“ i Maďaři ze Slovenska. Na místo Němců a Maďarů se přesouvali Češi 

a Slováci z vnitrozemí, ale přicházeli také Češi a Slováci z jiných zemi, např. volyňští Češi 

z tehdejšího SSSR, Češi z polského Zelova a pravoslavní Slováci z Rumunska. Do českých zemí dále 

přicházeli Romové ze Slovenska, ale i z Maďarska a Rumunska. Etnické složení zejména našeho 

pohraničí se tak zcela změnilo. Ve druhé polovině 20. století k nám přicházeli za studiem nebo prací 

také Afričané a Asiaté, mnozí se tu usadili. Zvláště početná je vietnamská komunita.  

Rozdělení Československa na dva samostatné státy sice neznamenalo větší přesuny obyvatelstva, jistě 

však vyvolalo změny v sebeuvědomění Čechů a Slováků. Do České republiky stále přicházejí Slováci, 

Ukrajinci, Rusové, Vietnamci a příslušníci mnoha jiných národů. Hodně jich zde zůstává dlouhodobě. 

Početně největší menšinou v ČR jsou Slováci, po nich Ukrajinci, na třetím místě Vietnamci.  

Naše země, která byla po druhé světové válce etnicky téměř homogenní, se postupně opět stává 

multietnickou oblastí.  

Vztah k historickým menšinám  

Problém, jak se vyrovnat s jinakostí, s etnickými a kulturními rozdíly, však není nový, jak nám ukazují 

dějiny vztahů s menšinami, s nimiž žijeme po staletí, což jsou Židé a Romové. Jistě by sem patřila 

i otázka vztahu s německou menšinou, tu však již obšírně řešil jiný dokument („K problematice 

vysídlení sudetských Němců“, který přijal synod v roce 1995 za stanovisko ČCE.)  

Židé  

Židé žijí v Evropě již od raného středověku. Ve středověku tvořili v našich zemích výraznou část 

obyvatelstva a historie jejich diskriminace a pronásledování je stejně stará. Hluboce zakořeněný blud 

antisemitismu, prorůstající evropskou kulturou, podporovala a šířila často právě církev. V 19. století 

jej u nás ještě přiživily sociální a politické problémy. Vše vyvrcholilo hilsneriádou v roce 1899, která 

je vedle francouzské Dreyfusovy aféry nejznámějším justičním projevem antisemitismu v Evropě. 

Předznamenala se tak i tragédie českých Židů ve 20. století. V Německem obsazených územích 

proběhl už v noci z 9. na 10. listopad 1938 pogrom na Židy, tzv. „říšská křišťálová noc‘. V době 

protektorátu Čechy a Morava (1939–1945), kdy nacisté Židy odvlékali do koncentračních 

a vyhlazovacích táborů, Češi povětšině mlčky přihlíželi. Našli se mezi nimi lidé, kteří Židům pomáhali 

a tajně je ukrývali, našlo se však i dost těch, kteří nacistům ochotně pomáhali.  

Antisemitismus (ačkoliv není obsažen v komunistické ideologii) se projevoval i v poválečné praxi 

komunistické strany. V procesu s tzv. „protistátním spikleneckým centrem“ v roce 1952 bylo ze 14 

obžalovaných 11 Židů a jejich židovství bylo výslovně zdůrazněno. Z 11 popravených bylo osm Židů. 

Jistě zde existovala souvislost s odmítavým vztahem komunistické strany a vlády ke státu Izrael, ale 

staletý lidový antisemitismus stál nepochybně v základu.  

I dnes, po všech těchto hrůzách, kdy v naší zemi působí jen desítka židovských obcí a několik 

synagog, se opakovaně objevují protižidovské řeči a další projevy antisemitismu. Je tedy určitě 

povinnost každého rozumného a slušného člověka všechny takové projevy tvrdě odmítat a snažit se 

jim aktivně čelit.  

Romové  

Druhá historická menšina, která s námi žije od 15. století, pravděpodobně ještě déle, jsou Romové. 

Vzájemné vztahy mezi Čechy a Romy jsou aktuální problém. Cikáni byli po generace pokládáni za 

lidi druhé kategorie. Otevřenou ranou zůstává především vzpomínka na druhou světovou válku 

a tábory v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu, zřízené českými úřady a vedené českými veliteli 

i českým personálem. V těchto táborech byli za nacistické okupace shromažďováni čeští Romové před 

transportem do vyhlazovacích táborů, kde jich zahynuly nejméně tři čtvrtiny.   
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Po válce, i v rámci obydlování pohraničí, k nám přišli noví Romové, převážně ze Slovenska 

a z dalších zemí. Menší vlna přistěhovalectví se pak objevila po otevření hranic a rozdělení 

Československa v devadesátých letech.  

Vztahy mezi Čechy a Romy jsou komplikovány především palčivými sociálními problémy, které 

způsobuje neschopnost najít přiměřenou cestu k integraci Romů. Jsme přesvědčeni, že cesta k řešení je 

v systematické podpoře vzdělávání. Vítáme a chceme podporovat snahu odstraňovat překážky a 

diskriminační prvky, a to na všech úrovních, od předškolních zařízení po vysoké školy. Cílem by měl 

být vznik dostatečně silné vrstvy vzdělaných a kvalifikovaných Romů, kteří by se stali obecně 

respektovanými reprezentanty a mluvčími této menšiny.  

K tomu však bude nutno odbourat mnohé silné předsudky ve většinové části obyvatelstva a změnit 

atmosféru k větší otevřenosti a ochotě respektovat jinakost. Osvědčeným prostředkem je vzájemné 

setkávání, k němuž vedou a přispívají již teď různé občanské i církevní aktivity. Vytvářet prostor pro 

vzájemné poznávání a sbližování českých a romských dětí a mládeže při uměleckých, sportovních 

i společenských činnostech, jak se to už leckde děje, je určitě dobrá možnost.  

Závěrem  

V minulosti do plachet multikulturního soužití vanul optimismus, plynoucí jak z hospodářské stability, 

tak z vědomí globální převahy Západu. Jevil se jako štědrá velkomyslnost, kterou si vůči chudým 

příchozím můžeme dovolit – nesmí jich však být příliš. V současnosti vplouváme do éry úspor 

a strachu z možných úkladů vnějšího světa. Ovšem strach je vždy špatný rádce, zatímco věcný pohled 

na problémy slouží jako předpoklad, abychom i v soužití lidí různého kulturního východiska nešli ode 

zdi ke zdi, ale pomáhali řešit problémy tak, jak přicházejí.  

Dnes u nás žijí příslušníci nejrůznějších evropských a mimoevropských národů. Nepovažujme to za 

problém či zátěž, ale za příležitost a obohacení. Učme se s nimi navazovat přátelské a solidární vztahy. 

Otázky našeho mravního, kulturního, sociálního a hospodářského zaměřeni řešme se zřetelem nejen 

k sobě samým, ale také k lidem okolo nás, kteří jsou jiní nebo jsou cizinci. Hosté jsme přece i my, na 

zemi jsme všichni pouze příchozí.  

Vztahy ve společnosti nelze řešit pouze formálními předpisy a organizačními opatřeními, nýbrž stále 

víc se ukazuje nezbytnost hlubšího duchovního zakotvení, které člověka vybavuje k mravně pevným 

postojům a dobrým rozhodnutím ve vztahu k druhým lidem, i k neznámým a cizím. Mezilidské vztahy 

jsou úkolem pro všechny ve sféře soukromé i veřejné. Církve v tom nesmějí zůstat stranou.  

V Praze na 4. neděli postní roku 2013  

Připravili členové POSM: M. Calda, J. Čapek, G. Frey-Reininghaus, J. Halama, D. Hamrová, M. 

Hübner, L. Pokorný, T. Růžička, Z. Susa, H. Volná, D. Ženatý 
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2a2. Otevřený dopis synodní rady ČCE předsedovi vlády ČR a ministru vnitra ČR 

18. 12. 2014 

Hospodin miluje hosta a dává mu chléb i šat (Pátá kniha Mojžíšova 10,18) 

Vážení pánové,  

trápí nás, že úřady České republiky odmítají přijmout syrské uprchlíky, ničené dlouhým válečným 

konfliktem. V posledních dnech odmítly učinit alespoň nepatrné gesto vůči těmto zkoušeným lidem. 

Nechtějí přijmout a poskytnout azyl 15 syrským nemocným dětem a jejich rodinám. Vymlouvají se na 

kde co, v neposlední řadě na bezpečnostní rizika.  

Tento postoj nechápeme a nechce se nám věřit, že za tímto jednáním je zbabělost představitelů tohoto 

státu a strach, aby nepřišla vládní garnitura o volební preference. Přejeme si, aby česká vláda zaujala 

k trpícím, pronásledovaným a potřebným statečný, odpovědný a státnický postoj.   

Vážení pánové, žádáme vás proto důrazně, abyste přehodnotili své stanovisko v této věci, zasadili se 

o to, aby strádající a nemocné děti byly přijaty a byla jim poskytnuta potřebná pomoc a bezpečí.  

Děkujeme za vaše dobré jednání. 
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2a3. Prohlášení synodní rady ČCE  

2. 7. 2015 

Patříme k lidem, kteří věří v Boha, pokoušejí se následovat Krista Ježíše. Považujeme úctu k člověku, 

solidaritu a pomoc bližnímu za podstatné hodnoty života i soužití mezi lidmi. Do okruhu víry v Boha 

patří také pomoc lidem prchajícím před násilím a válkou, kteří v současné době do Evropy přicházejí. 

Naši politici prokázali v této věci minimální odvahu. Proto není divu, že nedokážou čelit populistům, 

kteří podněcují mezi lidmi masovou paniku a vnášejí do společnosti nesnášenlivost a nacionalismus, 

které snadno podnítí násilné chování. Výsledkem je i to, že již téměř 60 % obyvatel ČR odmítá 

uprchlíky přijmout. 

České republice chybí politické morální autority, které by dokázaly lidem říct, že je třeba uprchlíkům 

pomáhat. To je to první, z čeho je třeba vycházet a co jako křesťané považujeme za podstatné. Když se 

někdo dostane do těžkostí, je potřebné hledat cestu, jak mu pomoci, a ne v první řadě vymýšlet, jak se 

takovým lidem vyhnout, jak je ze země vyhnat. 

Českobratrská církev evangelická (ČCE) má celou řadu lidí, kteří jsou ochotni pomoct. Očekáváme 

však od státu, že připraví právní rámec, ve kterém by se tato pomoc mohla uskutečňovat, a žádáme 

proto představitele státu, aby tímto směrem urychleně jednali. Tak pomohou nejen uprchlíkům, ale 

i sami sobě. Zároveň se obracíme na sbory ČCE, aby hledaly možnosti, jak poskytovat pomoc 

k začlenění všech, kdo s námi žít chtějí. Ostatně některé sbory církve takovou pomoc již dříve zahájily 

a jsme jim za to vděčni. 
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2a4. My a migranti 

Text byl připraven Poradním odborem pro společenské a mezinárodní záležitosti synodní rady ČCE, 

sborům byl poslán v mimořádné sborové zásilce v listopadu 2015.  

8. 11. 2015 

S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud — tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. (Žd 

13,2)  

Velkým tématem letošních veřejných debat se stali utečenci, přicházející z různých zemí a hledající 

bezpečí a slušné životní podmínky v Evropské unii. Podle údajů Mezinárodní organizace pro migraci 

jich letos do Evropy přišlo hodně přes půl milionu a miliony se jich nacházejí mimo hranice EU. 

Mladí, staří, matky s dětmi, celé rodiny i ti, kteří přežili smrt svých blízkých. Přicházejí jich každý den 

tisíce, každý den také přibývají oběti, ti, kteří cestu nepřežili. S přicházející zimou se situace migrantů 

stává stále obtížnější. Hrozí obrovská lidská tragédie.  

V některých zemích EU jsou zdůrazňovány vstřícnost, soucit a vlídné přijetí lidí v nouzi. V naší 

veřejnosti se šíří především představy ohrožení, zátěže a nebezpečí pronikajících zločinů. Na této 

situaci se podílejí také média a naši politici této náladě nedokážou nebo nechtějí důrazně čelit. 

Vzhledem ke způsobu jednání s migranty (např. v tzv. detenčních zařízeních) získala ČR velmi 

špatnou pověst a je za své chování kritizována na mezinárodní úrovni.  

Prosíme Vás, abyste jako křesťané, kteří znají důležitost milosrdenství, ve svém okolí čelili atmosféře 

nenávisti a strachu z příchozích. Je naším posláním dosvědčovat a připomínat spoluobčanům lidskost, 

soucit, úkol nasytit hladové, napojit žíznící, obléct potřebné, navštívit tísněné nejenom s ohledem na 

evangelijní přikázání; je to také jeden ze základů evropské kultury.  

Hlavní zátěž obrovského utečeneckého proudu nese několik málo států. Z více než půl milionu žádostí 

o azyl v letošním roce připadá přes 200 000 na Německo, skoro 100 000 na Maďarsko, dále na 

Švédsko, Itálii, Francii a Rakousko. Požadavek rozložit zátěž mezi všechny členy evropského 

společenství, být navzájem solidární v dobrém i ve zlém, by měl být samozřejmě přijat.  

Obracíme se na Vás s prosbou, abyste s nezbytnou odvahou mezi svými přáteli či jinak blízkými 

obhajovali nutnost solidarity na mezinárodní úrovni a byli pamětlivi apoštolského napomenutí, 

abychom na sebe brali břemena druhých. Každé lidské společenství může být stabilní jen tehdy, je-li 

jeho základem také solidarita.  

Víme přitom, že Česká republika, jakkoliv zůstává za mnohými partnerskými státy pozadu, dovede 

přijmout ročně velký počet lidí. Mnoho tisíc z nich, nehledě na etnické, náboženské a kulturní 

odlišnosti, se již stalo našimi spoluobčany. Jsme vděčni za všechny, kdo se těchto lidí ujímají, kdo se 

dobrovolně k péči o uprchlíky přidali a pomáhají potřebným.  

Od našich státních institucí očekáváme, že vytvoří podmínky jak pro samotnou integraci, tak pro 

zvládání potíží, které s ní jsou spojeny, včetně možných konfliktů. Víme, že si to vyžádá energii, 

připravenost organizační a zákonnou i nemalé náklady.  

Prosíme, abyste jako křesťané ve svém okolí rozptylovali strach v důvěře, že milosrdenství, solidarita 

a vstřícnost k bližním v nouzi jsou zásadní součástí zralého lidství a že obětovat něco z našeho 

pohodlí, dostatku a prostředků může pomoci snížit počet obětí na lidských životech. Může se to zdát 

úkol nad naše síly, ale smíme spoléhat i na Boží pomoc.  



17 
 

2a5. Společné stanovisko synodní rady a Diakonie ČCE k uprchlické krizi  

9. 11. 2015 

Lidem prchajícím před násilím a válkou je třeba pomáhat. Z toho vycházíme, a to považujeme jako 

křesťané za podstatné. „Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem 

na cestách, a ujali jste se mne.“ (Mt 25,35) 

Je dobré si přitom uvědomit: Drtivá většina migrantů se naší zemi vyhýbá. S přímými dopady 

uprchlické krize se nyní potýkají okolní země, nikoliv však Česká republika. Není proto kupříkladu 

zatím nutné vyhlašovat velkou materiální sbírku. Stále důležitější jsou ale finance pro aktivity 

v zahraničí, kde se v uprchlických táborech nacházejí statisíce lidí. Sbírky na jejich podporu vyhlásilo 

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE. 

Naše pomoc aktuálně míří i k uprchlíkům zadrženým v České republice v takzvaných detenčních 

zařízeních, např. v Bělé pod Bezdězem. Podmínky pobytu tam nejsou jednoduché. Pomoc těmto 

zadrženým organizuje farář ČCE Mikuláš Vymětal. 

Ze všeho nejdůležitější je ale důkladná příprava na budoucí integraci 1500 až 4000 azylantů, které náš 

stát přijme. Zásadní bude především pomoc ve městech a obcích, kde najdou nový domov. Právě 

v tom shledáváme velkou výzvu pro sbory naší církve. 

Nově příchozí budou potřebovat trpělivé a spolehlivé průvodce, kteří jim pomohou zorientovat se 

v psaných i nepsaných pravidlech naší společnosti – od fungování úřadů až po neformální zvyklosti. 

Budou také potřebovat „nové sousedy“, kteří jim nahradí zpřetrhané sociální vazby. 

Pomoc v integraci lidem, kteří nedobrovolně opustili své původní domovy a často zažili i velké 

utrpení, je náročná. Jednotlivci ji těžko zvládnou. K pomoci je potřeba celých komunit, jako jsou 

například právě církevní sbory. Je například možné, aby sbor či jeho jednotliví členové pronajali 

uprchlíkům volný byt. Pokaždé však bude důležitá spolupráce s dalšími institucemi, ať již 

s ministerstvem vnitra či dalšími, kteří se budou na integraci příchozích podílet. 

Čím dříve se přitom sbory na pomoc s integrací azylantů připraví, tím lépe. S žádostí o pomoc v této 

věci se můžete obrátit na Alenu Fendrychovou ze Střediska celostátních programů a služeb Diakonie 

ČCE. 
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2a6. Prohlášení synodu ČCE k současné situaci  

22. 11. 2015 

Nebojte se a zmužile sobě počínejte! 

Jsme šokováni nedávnými teroristickými útoky a vyjadřujeme svou účast těm, kteří ztratili své blízké. 

Modlíme se za moudrost a odvahu pro ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za bezpečnost a vládu 

práva tváří v tvář těm, kdo se uchylují k zákeřným teroristickým zločinům.  

Chápeme, že teroristické zločiny vyvolávají obavy a strach. Jsme však znepokojeni tím, jak jsou jejich 

pachatelé spojováni s uprchlíky v nouzi. 

Víme, že vlna uprchlíků mířící, v posledních měsících na území Evropské unie, způsobuje 

neočekávané problémy, a je tak zkouškou institucí a mechanismů spolupráce. Jsme však znepokojeni 

tím, že rozdílné postoje k utečencům jsou politicky zneužívány k setbě nejistoty. 

Odmítáme dělení společnosti na ty, kteří jsou dobrácky naivní, a ty, kteří mají oprávněné obavy.  

Uvědomujeme si, že proud tisíců uprchlíků v posledních měsících vyžaduje mimořádné nasazení od 

státních orgánů a klade nároky na celou společnost. Jsme vděčni za všechny, kdo se těchto lidí ujímají, 

kdo se dobrovolně přidali a pomáhají potřebným nejen v ČR, ale i v zahraničí.  

Od státních institucí očekáváme, že budou při zajišťování pořádku a bezpečnosti i v krizových 

situacích dbát jejich lidské důstojnosti a základních práv.  

Chceme jako křesťané ve svém okolí čelit atmosféře nenávisti a strachu z příchozích, povzbuzovat 

k sebevědomému občanství a zralému lidství, jehož součástí je milosrdenství, solidarita a vstřícnost 

k bližním. Chceme dosvědčovat, že úkol nasytit hladové, napojit žíznící, obléct potřebné, navštívit 

tísněné není jen naše poslání, ale jako projev lidskosti a soucitu je to jeden ze základů evropské 

civilizace. 

Může se to zdát nad naše síly, ale máme naději, že se smíme spoléhat na Boží pomoc. 
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2b Nacionalismus a rasismus 
 

Od devadesátých let 20. století věnovala ČCE výrazné úsilí problematice menšin, migrace 

a uprchlictví. Už v roce 1992 se vyhradila vůči antisemitským vyjádřením z kruhů neofašistické 

Republikánské strany. Atmosféra v polovině devadesátých let, kdy se staly i rasově motivované vraždy, 

vedlo v ČCE k vzniku jednoho ze dvou nejdůležitějších prohlášení církve z tohoto období, a to 

o rasismu, nacionalismu a xenofobii.  

Dokument přivolal větší pozornost státní správy, než je obvykle. Kancléř prezidenta Václava Havla, 

Ivan Medek, reagoval: „Velmi si vážíme postoje, který Českobratrská církev evangelická zaujímá k 

uvedeným negativním jevům v naší společnosti, i výzvy, se kterou se synod Českobratrské církve 

evangelické obrací k veřejnosti. Dovolte, abychom Vás ujistili, že i my sdílíme Vaši naději.“3 Obdobně 

se vyjádřil předseda nejvyššího soudu Otakar Motejl.4 Vedoucí Úřadu České republiky pro rozhlasové 

a televizní vysílání Pavel Gregora ve své reakci zdůraznil, že hodnoty, které prezentuje prohlášení 

synodu, neplatí pouze pro věřící, ale mají obecnou platnost: „Hodnoty, na které ve svém prohlášení 

kladete důraz, jsou hodnotami všeobecně platnými nejen pro věřící, ale jsou hodnotami všelidskými. 

Rasismus, nacionalismus, antisemitismus apod. odmítají všichni moudří a slušní lidé na celém světě. 

K nápravě situace může přispět každý nás jak svým občanským postojem, tak svou činností.“5 

K problematice se církev vrátila hned následující rok, když předseda parlamentní Republikánské 

strany Miroslav Sládek se opakovaně rasisticky vyjádřil na adresu romské menšiny. Tehdejší tiskový 

mluvčí synodní rady Miroslav Brož k tomu napsal: „Vyhlašovat za trestné narodit se do romské rodiny 

(...) je nejhrubším pošlapáním lidských práv a svobod a pohrdáním ústavou. Kdyby v naší společnosti 

převládla taková nenávist, na soudu dějin bychom neobstáli a naše země by se stala předmětem 

mezinárodního pohrdání.“6 

 

2b1. Prohlášení 29. synodu ČCE k rasismu, nacionalismu a xenofobii 

18. 11. 1995 

Příchozímu neučiníš křivdy, aniž utiskneš ho. (Ex 22,21a) 

Miluj svého bližního jako sám sebe. (Mt 22,39) 

Nesnažme se uhasit žízeň po svobodě pitím z kalicha hořkosti a nenávisti. (Martin Luther King, 28. 

srpna 1963) 

Pád komunismu v roce 1989 se pro naši společnost stal velkým předělem, v mnohém ohledu novým 

začátkem. Na jedné straně obnovujeme společnost a po půl století se opět chceme vrátit ke své 

odpovědnosti v Evropě. Navrátila se k nám lidská práva, hodnoty, jako jsou svoboda vyznání, svoboda 

projevu, svoboda sdružování, právo na majetek. 

Současně však s novou silou vyvřely i negativní jevy, které nás od těchto hodnot vzdalují. Patří k nim 

i nenávist k lidem, kteří se liší rasou, národností, jiným původem, sociálním zařazením. To vše je 

urážkou samotného Boha. To vše je přímým a arogantním popřením zásady „Miluj bližního svého“ 

a staví se proti celému duchu křesťanství, v němž platí: „Potom už není Řek a Žid, obřezaný a 

neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný – ale všechno a ve všem Kristus.“ (Ko 3,11) Byla by 

 
3 Dopis Kanceláře prezidenta republiky synodní radě ČCE ze dne 29. listopadu 1995. 
4 Dopis předsedy nejvyššího soudu JUDr. Otakara Motejla synodní radě ČCE ze dne 27. listopadu 1995. 
5 Dopis vedoucího Úřadu rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání Ing. Pavla Gregory synodní 
radě ČCE ze dne 6. prosince 1995. 
6 Prohlášení ze dne 26. července 1996. 
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tragédie, kdyby jeden princip selekce – třídní nenávist – byl jen vystřídán nenávistí jinou, například 

nenávistí k lidem jiné barvy pleti. 

Rasismus postrádá jakýkoli vědecký základ, neexistují žádné důkazy o nadřazenosti či méněcennosti 

jakékoli skupiny lidí. Jde o jev, který využívají ke svým politickým a komerčním cílům ti, kdo 

nemohou nabídnout nic pozitivního. Těží z cítění lidí, kteří se obtížně vyrovnávají se svobodou 

a v nové společnosti nesnadno nacházejí své místo. 

Po druhé světové válce se naše společnost stala z národnostního hlediska poměrně homogenní. To 

v sobě skrývá nebezpečí uzavřenosti do sebe, netoleranci. Významné evropské země, jako jsou Velká 

Británie, Francie, Německo, se spolužití s nejrůznějšími etniky již dlouho učí. I dějiny Spojených států 

jsou přes všechna úskalí příkladem soužití nejrůznějších etnických a rasových skupin. Etnická, 

národnostní a kulturní pluralita může být plodná a vést k obohacení. Kdyby v naší společnosti převládl 

rasismus, nacionalismus či xenofobie, tato laciná kompenzace malosti a pocitu méněcennosti, nemohli 

bychom v takovém světě obstát a naše země by se právem stala předmětem mezinárodního opovržení. 

Synod Českobratrské církve evangelické vyzývá členy církve i veřejnost, aby bytostně odmítli 

rasismus ve všech jeho podobách – rasismus antisemitský, protiromský, protiasijský, protičernošský 

a jakýkoli jiný. Měli bychom však svůj nesouhlas dát veřejně najevo a vyvozovat z něho praktické 

důsledky: hodnotit ve volbách politické strany i podle toho, jak se stavějí k rasismu a ostatním 

projevům xenofobie. Neměli bychom kupovat, natož doporučovat tisk a hudební nahrávky, které 

obsahují nesnášenlivost a rasistické narážky. 

Synod Českobratrské církve evangelické vyzývá státní instituce – policii, státní zastupitelství a soudy 

– aby neprojevovaly vlažnost vůči rasisticky nebo nacionalisticky motivovanému porušování zákonů. 

Nechť nezapomínají, že v poslední době si takové zločiny vyžádaly i lidské oběti. Nechceme učitele, 

kteří by tímto jedem otravovali mládež, ani rasisticky tendenční učebnice. Státní, veřejné i občanské 

instituce by měly nadále podporovat studium příčin xenofobie a rasismu v naší společnosti, pomáhat 

při zveřejňování jeho výsledků. Náš stát je založen na občanském principu, nepatří pouze Čechům. To 

by se mělo odrazit na složení porot, policejních sborů a ve veřejných sdělovacích prostředcích, 

zejména v televizi. 

Synod Českobratrské církve evangelické vyjadřuje naději, že Bůh dá občanům České republiky 

dostatek sil a zdravého rozumu, aby rasismus a xenofobii s odporem odmítli jak ve své duši, tak 

veřejně. 
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2b2. Soužití s Romy 

Jak naléhavá v pohledu ČCE byla otázka rasismu a nacionalismu v druhé polovině devadesátých let 

20. století, vychází najevo z frekvence prohlášení z této doby. Už v roce 1997 vydal synod další 

dokument, který se výslovně zaměřil na soužití s romskou komunitou v zemi. Vymezuje se vůči stejným 

politickým silám, které byly v tehdejší době na vrcholu svých sil. V reakci na rasistické nálady 

zažádalo několik desítek romských rodin o azyl ve Velké Británii a v Kanadě. Do médií se později 

dostaly zprávy, že někteří z nich, kteří nemohli najít pracovní uplatnění v České republice, v jejich 

nových domovech dosáhli úspěchu.  

2b2a Poselství 3. zasedáni 29. synodu ČCE k otázce spolužití s Romy 

22. 11. 1997 

Vážení spoluobčané, milí bratři a milé sestry,  

jako zástupci ČCE jsme se sešli v době, kdy naše společnost stále hledá plný a hluboký obsah svobody 

a demokracie, nabytých znovu před osmi lety. Svobodě i demokracii s vděčností rozumíme jako 

Božím darům pro celou společnost. Současně však znovu přijímáme závazek odpovědnosti, který tyto 

dary přinášejí. 

Svoboda a demokracie otvírají dveře k možnosti i nutnosti přátelského soužití různých ras, kultur 

i náboženství. Právě nyní si s bolestí uvědomujeme, kolik dlužíme opravdovému lidskému soužití. 

Jako křesťané vyznáváme, že východiskem našeho života je Boží stvoření světa a lidí v něm. Boží 

lásku jsme nejzřetelněji rozpoznali v životě a oběti Ježíše z Nazareta, našeho Pána a Spasitele. Tato 

láska nás vybízí k tomu, abychom bratra a bližního spatřovali v každém člověku.  

Napětí mezi „bílou“ většinou a romskou menšinou v české společnosti přerůstá v násilí, kterého se 

v posledních letech na Romech dopouštějí zejména někteří příslušníci hnutí tzv. skinheads. Vidíme 

souvislost mezi těmito zločiny a rasistickými projevy představitelů Republikánské strany (SPR-RSC). 

Zjevně i skrytě protiromská opatření některých institucí považujeme za nepřijatelná. To se však děje 

za mlčenlivého souhlasu značné části společnosti, sdělovacích prostředků a někdy i státních, ba 

dokonce soudních orgánů. Nedávný exodus Romů do Kanady a Británie prozradil k naší hanbě náš 

dluh vůči jedné komunitě uvnitř naší společnosti.  

Nezavíráme oči před skutečností, že romská společnost je ve své většině vykořeněna. To má své 

příčiny: násilné přesídlování, vnucené ukončení tradičních způsobů života, nezvládnuté setkání 

s městskou a průmyslovou civilizací, jazykové problémy. Důsledkem vykořenění Romů je mezi jiným 

nižší vzdělanost, kriminalita a další negativní jevy. Nemůžeme se zbavit zodpovědnosti za příčiny 

těchto jevů. 

Proto prosíme spoluobčany, aby neslevovali ze zásady všeobecné platnosti lidských práv. Jakékoliv 

jejich omezení se může rozšířit na další skupiny občanů. Ti, kdo se cítí být Romy poškozováni, nebo 

dokonce ohrožováni, ať si uvědomí, že také Romové se cítí ohrožováni „bílými“. Považujeme za 

nepřípustné, aby jedna či druhá strana brala svémocně spravedlnost do vlastních rukou. Každý rasově 

motivovaný útok ohrožuje celou společnost.  

Náš obdiv patří všem, kdo se často netradičními cestami a s vynaložením značného úsilí snaží 

překonat dopad zmíněného neutěšeného stavu především na romské děti, mládež a mladé rodiny. 

Těmto snahám chceme být podle svých možností nápomocni vnitřní i vnější otevřeností i různými 

formami spolupráce, například poskytnutím shromažďovacích prostor, vzájemným rozhovorem. 

Hledejme, jak i ve sborech ČCE vytvářet společenství úcty a solidarity s Romy společně. Nebojme se 

i na veřejnosti vystoupit proti projevům rasismu. Romy mezi námi naopak prosíme o otevřenost 

neromské většině, aby usilovali o trvalý a přátelský dialog. Tvořme všichni společnost tolerantní 

a demokratickou.  
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2b3. Neonacismus a rasismus o 10 let později 

Rasistická strana tzv. sládkovců se ve volbách roku 1998 už nedostala do parlamentu. O deset let 

později se obdobné skupiny ohlásili znovu – tzv. Dělnická strana začala organizovat demonstrace 

v lokalitách převážně obývaných občany romského původu (např. Litvínov-Janov, Most-Chánov). Tím 

se otevřela veřejná debata o tzv. vyloučených lokalitách a vznikla vládní agentura, která měla tuto 

problematiku řešit. 

Proti neonacistickým průvodům protestovaly místní církve tím, že organizovaly bohoslužby na 

veřejnosti na místech, kde se demonstrace konaly. Na jednu obdobnou situaci reagovala synodní rada 

v dopise, ve kterém vyjádřila podporu plzeňskému biskupu Františku Radkovskému: „Cítíme pokoru 

před obětmi, které byly přineseny, aby svět a lidská civilizace byly napříště ušetřeny všeho, co život 

ochuzuje, zplošťuje a zneucťuje. Proto Vám tímto dopisem chceme vyjádřit svou lidskou blízkost 

v nesnadných a složitých chvílích. Jsme si jisti tím, že v Božích očích nejde o příliš složité dění, 

protože každý, kdo se staví na stranu toho, jenž má být ponížen a zneuctěn, stojí na té Bohu milé 

straně, na které stojí náš Spasitel, Ježíš Kristus. Věříme, že plzeňská ekumena stejně jako i osvícená 

plzeňská veřejnost budou vědět, že jejich spoluobčané s židovskými kořeny a členové židovské obce 

jsou dnes těmi bližními, pro které je třeba zapomenout na sebe sama a doprovázet je solidaritou, 

podporou a ochranou.“7 

V roce 2009 se znovu vyjádřil synod a v roce 2013 se k problému vrátila i synodní rada. Tehdy se ale 

začaly rasistické nálady obracet proti muslimům a uprchlíkům z arabského světa.  

2b3a Prohlášení synodu – pobouření nad projevy rasismu, neonacismu a antisemitismu v ČR  

2009 

Poslanci 32. synodu ČCE vyslovují své pobouření nad projevy rasismu, neonacismu a antisemitismu 

v České republice. Po historických zkušenostech naší země považujeme za nepřípustné, aby se pod 

záminkou svobody projevu a shromažďování pasivně přihlíželo šíření nacistické ideologie 

a symboliky. Vyzýváme státní orgány, aby účinně čelily těmto nebezpečným jevům. Banalizace zla 

ohrožuje základy svobodné společnosti. 

Vyjadřujeme solidaritu všem Romům v naší zemi, kteří se stali terčem zvěrských útoků. 

  

 
7 Dopis synodní rady biskupu Františku Radkovskému ze dne 17. ledna 2008. 
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2b3b Prohlášení synodní rady ČCE k projevům rasismu v české společnosti 

3. 9. 2013 

V poslední době nás v české společnosti znepokojují projevy otevřeného i skrytého rasismu. Skrytého 

rasismu v mnohých z nás využívají neonacistické bojůvky, jejichž příznivci pochodují ulicemi 

a vykřikují rasistická hesla. V době hospodářské recese se celý problém ještě umocňuje a k 

neonacistům se přidávají další lidé. V těchto dnech se tak děje zvláště v místech, kde problém soužití 

mezi většinou a romskou menšinou není zvládnut.  

Víme, že soužití s lidmi vyloučenými z většinové společnosti, s lidmi, kteří nemají dlouhodobě práci, 

nepoznali pravidelnost v životě, kterým rodiče neumožnili vzdělání, kteří nemají peníze, není 

jednoduché.  

K lepšímu soužití se však nedospěje demonstracemi, které jsou zneužity představiteli neonacistických 

stran a skupin k šíření zlé a tupé ideologie. Takové způsoby odmítáme, protože ohrožují svobodu 

a důstojnost našich spoluobčanů a ve svém důsledku i nás samých. Jsou cizí našemu pojetí, které 

vychází z víry a z následování Ježíše Krista. 

Považujeme za potřebné, aby veřejná správa, církve a neziskové organizace s menšinami trpělivě 

a plánovitě pracovaly. 

Připomínáme, že v této věci nejde jen o práci s romskou menšinou, ale o působení na celou společnost, 

o překonávání zažité nechuti, nenávisti a názorů na menšiny. Důležitá je odpovědná a pravdivá 

výchova dětí a mládeže a zdůraznění role rodiny jako prostoru, v němž se učíme lásce a toleranci.  

Děkujeme všem, kdo se staví na odpor rasistickému myšlení i jednání a snaží se situaci u nás nenásilně 

řešit. 
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2b3c Prohlášení synodní rady Českobratrské církve evangelické k aktuální společenské situaci 

11. 4. 2012 

V roce 2012 vrcholila v české společnosti nespokojenost s politickou situací. Proti sociálně 

ekonomické politice nestabilní vlády Petra Nečase, složené z ODS a nových stran TOP 09 a Věci 

veřejné se zvedla vlna protestů, které vyústily ve velkou demonstraci na pražském Václavském náměstí 

dne 21. dubna 2012. Nespokojenost zvýšily některé kauzy několika představitelů Věcí veřejných.  

Synodní rada reagovala na dění ve společnosti ještě před velkou demonstrací prohlášením, které se 

především zaměřovalo na sociální dopady vládní politiky. Druhé prohlášení z listopadu 2012 (několik 

týdnů po finálním parlamentním hlasování o tzv. církevních restitucích) se týká situace po krajských 

volbách v říjnu 2012, které vyhrála ČSSD. V několika krajích vytvořila pak ČSSD koalici s KSČM, což 

vyvolalo kritiku, že otvírá komunistům cestu k moci. 

Synodní rada Českobratrské církve evangelické (SR ČCE) považuje za nutné vyjádřit se k některým 

problémům, které aktuálně zachvacují Českou republiku, kazí atmosféru ve společnosti a postupně 

stravují její obyvatele. Upozorňováním na některé negativní jevy nechceme v žádném případě 

zneužívat možnost oslovit své členy i širší okruh spoluobčanů. Autoři tohoto prohlášení proto dlouho 

zvažovali, zda je vůbec vydat. Nicméně vzhledem k faktu, že SR ČCE je atmosférou ve společnosti 

zneklidněna již delší dobu a že některé trendy dokonce považuje za alarmující, je potřebné analyzovat 

tento stav a upozornit na jeho příčiny i následky. Děláme to proto, aby bylo možné do budoucna se 

těchto jevů vyvarovat. V první řadě však považujeme za nutné promluvit proto, že vnímáme, jak 

současnými způsoby řešení krize je zasažen jednotlivec, který se tak stává bezbranným a jeho bezmoc 

ho vhání do náruče dalšího zneužití a zla. Nemůžeme k tomu mlčet, brání nám v tom naše poznání 

řádů Božího stvoření a jeho uchování.  

Je několik skutečností, které nás nejvíce znepokojují. 

Víme, že západní společnost, i Česko, žila dlouhá léta na dluh. Víme, že je potřeba šetřit a žít 

zodpovědně vůči dalším generacím. Nicméně nás trápí, že obětmi současných reforem a úsporných 

opatření jsou především lidé z nejchudších společenských vrstev, lidé staří a v neposlední řadě také 

neziskové organizace, které se těmto lidem snaží pomoci. Reformy by měly být sociálně citlivé tak, 

aby neuváděly ty nejpotřebnější do ještě větší bídy a navzdory současné ekonomické krizi i oni mohli 

žít v podmínkách sice skromných, leč důstojných. Žádná vyspělá demokracie si nesmí dovolit házet 

tyto lidi přes palubu. Kromě špatné vizitky to vypovídá i o jejích trendech do budoucna, které mohou 

ohrozit každého z nás.  

O to víc jsme nespokojeni zjištěním, že spousta finančních prostředků se ztrácí na účtech anonymních 

společností, které vlastní podivní lidé, napojení na současnou politickou reprezentaci. Ať už se jedná 

o tunelování veřejných zakázek, či privatizaci státních podniků, toto „plýtvání“ prostředky, které by 

bezesporu jinde mohly pomoci, je velmi nezodpovědné. Navíc za velmi nebezpečný trend považujeme 

zákulisní vliv na politická rozhodnutí těchto lidí, kteří se žádné politické volbě ani veřejné kontrole 

nepodrobili. Vidíme, že se tak řízení českého státu postupně přesouvá od demokraticky zvolených 

politiků k lidem s podivnou minulostí, kteří se z principu nemusí zodpovídat nikomu.  

S tím bohužel dle našeho názoru úzce souvisí i aktuální stav politické kultury. Očekáváme, že po více 

než dvacetileté demokratické zkušenosti, i díky generační obměně politických reprezentantů, by měla 

vykazovat vyšší kvalitu než v porevolučních dobách devadesátých let. Musíme nicméně konstatovat, 

že politické elity, které mají formovat společnost a jít příkladem, vykazují právě nyní velmi 

neuspokojivé morální kvality. Chápeme, že politickým stranám jde o moc a o to, aby prosazovaly 

politické programy. Často ale pochybujeme, zda jim jde ještě o politické ideje, zda není v ohnisku 

jejich zájmů spíše moc, peníze a jejich vlastní osobní prospěch. 

Nechceme nikoho a priori odsuzovat. Sami cítíme vinu, že jsme svým mlčením dali příležitost 

lecčemus nedobrému vzniknout. Nabízíme ruku ke spolupráci těm, kteří to s touto společností myslí 
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dobře. Našim zájmem je společnost, ve které žijí lidé rádi, nemusí se za ni stydět, která bude dobrým 

prostorem pro život i budoucích generací.  
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2b3d Vyjádření synodní rady Českobratrské církev evangelické k vývoji ve společnosti 

27. 11. 2012 

Se znepokojením v těchto dnech sledujeme politickou situaci v naší zemi. Zdá se, že česká politika se 

dotkla dna – morálně i odborně. Dno je odkryto a to umožňuje, aby se na českou politickou scénu 

vrátila skupina lidí, jejichž předchůdci zničili kulturu a školství, potlačili iniciativu, převrátili morální 

hodnoty, vztahy mezi lidmi, a zničili mnoho životů.  

Nechceme kádrovat a určovat, kdo může za to, že se česká demokracie po 23 letech dostává do potíží. 

Obecně lze říct, že je to lidská nenasytnost, jež se usadila ve vlivných politických stranách, které mají 

demokratický program. Možná také slábnoucí ekonomika, která lidem v zemi částečně snižuje 

blahobyt a vážně ohrožuje skupiny s nejnižšími příjmy a lidi s postižením. 

Nemůžeme se smířit s tím, že ve většině krajských rad sedí členové KSČM. Výsměchem je, že 

v některých krajích se mají členové této strany starat o resort školství a kultury, tedy o hodnoty, které 

minulý komunistický režim záměrně ničil, a způsobil tak nenapravitelné škody.  

Těžko se smiřujeme se skutečností, že komunisty přizvala k moci ČSSD, strana, kterou mnozí členové 

naší evangelické církve v důvěře volí. Některé hodnoty, které má ČSSD v programu, jsou totiž 

biblické, a proto pro křesťany důležité: péče o potřebné, nemocné, handicapované, chudé, vyloučené 

na okraj společnosti. Spolupráce ČSSD s KSČM, stranou, která v minulosti těmito hodnotami 

opovrhovala, činí tento program ČSSD nevěrohodný.  

Nezapomínejme na neblahou minulost naší země a jednejme tak, abychom nepromarnili svobodu 

a všechny její dary.  

Děkujeme všem, kteří budují v naší zemi občanskou společnost, zapojují se do aktivit, kteří zápasí 

o poctivost v politice i v ekonomickém životě, pomáhají potřebným, ohroženým a postiženým, jednají 

odpovědně vůči krajině a věnují se výchově a vzdělávání. 

Jsme přesvědčeni, že sebevědomá, aktivní a pestrá společnost, která se skládá z odpovědných lidí, je 

schopna se bránit recidivě totality a směřuje k demokracii. 
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3. Kratší prohlášení k aktuálním otázkám (2016–2018) 
 

Synodní rada a synod vydávají pravidelně krátké prohlášení k aktuálním událostem ve společnosti, 

které jsou zrcadlem stoupajícího napětí. Synodní rada dne 26. 4. 1016 odsoudila vandalské útoky na 

objekty Diakonie a jiných organizací, které byly připojeny do sítě HateFree.8 V říjnu 2016 kritizovala 

zneužití pojmu křesťanské hodnoty v debatách o migraci a multikulturní společnosti.  

Synodní rada se také vyjádřila k teroristickým útokům v roce 2011 a v roce 2016. Dne 22. července 

2011 bylo v Norsku pravicovým extremistou zavražděno 77 převážně mladých lidí, kteří se zúčastnili 

letního táboru Strany práce. Synodní rada odmítla motivaci vraha, který obhajoval křesťanský Západ. 

Taktéž odsoudila koncem roku 2016 teroristický útok na vánoční trh v Berlíně, při kterém bylo zabito 

12 osob.  

V květnu roku 2018 byla na brněnském divadelním festivalu představena hra Naše násilí a vaše násilí 

chorvatského režiséra Olivera Frljiče. Hra o nábožensky motivovaném násilí (především v křesťanství 

a v islámu) vyvolala protest ze strany římskokatolické církve (arcibiskup Dominik Duka podal trestní 

oznámení na policii). Krajně pravicová skupina pod názvem Slušní lidé organizovala demonstrace 

proti představení hry a posléze vnikla násilně na podium. 

Synodní senior se vyjádřil k problematice v denním tisku, ale jeho slova nebyla korektně 

interpretována. Také synod se vymezil vůči těm, kteří chtěli hru zakázat.   

 

3a K útoku vandalů na Diakonii ČCE  
 

Prohlášení synodní rady Českobratrské církve evangelické 

26. 4. 2016 

Cílem organizovaného útoku vandalů na několika místech v Praze se o víkendu stalo i sídlo Diakonie 

Českobratrské církve evangelické v Belgické ulici. Vandalové se zaměřili na instituce a podniky 

zapojené do sítě HateFree Zone, tedy místem, kde se nesetkáme s nenávistí a násilím. 

Tyto události nás velmi znepokojují. Agresivita a volání po smrti je proti duchu evangelia. Takové 

jednání nechceme podceňovat a přecházet lhostejností. Budeme usilovat o to, aby tyto útoky byly 

řádně vyšetřeny. 

Jsme rádi, že církev byla, je a bude místo otevřené pro všechny. 

  

 
8 V únoru 2016 se synodní rada v dopise premiéru Sobotkovi zastala autonomního kulturního centra Klinika: 
„Vážený pane premiére, jsme znepokojeni narůstajícím napětím v naší společnosti, lidé odlišných názorů si 
stále méně vzájemně naslouchají. Rozmáhá se agresivita, projevy střízlivého kritického uvažování jsou 
přehlušovány siláckými vyjádřeními, která otevírají bránu násilí. To, že došlo k organizovanému žhářskému 
útoku na objekt ASC Klinika v Praze-Žižkově, pokládáme za alarmující.“ 
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3b Reakce na zneužívání pojmu „křesťanské hodnoty“  
 

Prohlášení synodní rady Českobratrské církve evangelické 

18. 10. 2016 

Jsme hluboce znepokojeni způsobem, jakým v posledních měsících někteří veřejní činitelé volají po 

návratu ke „křesťanským hodnotám nebo kořenům“, „semknutí kolem své křesťanské identity“ nebo 

„návratu ke svým křesťanským kořenům“. Přijetí zákona o Velkém pátku jako státním svátku se 

zdůvodňovalo podporou křesťanské identity oproti náporu identit jiných. K návratu ke křesťanským 

kořenům jako k obraně proti islámskému fundamentalismu vyzval i prezident Miloš Zeman na 

letošních svatováclavských slavnostech. 

Proč se nám to nelíbí? Záleží nám na tom, aby označení „křesťanský“ nebylo vyprazdňováno. 

Pokládáme za nepřijatelné, používá-li se „křesťanská“ rétorika pro šíření předsudků a nenávisti vůči 

cizincům, nejčastěji muslimům, pro odmítání pomoci uprchlíkům, přivolávání střetu civilizací či 

vyvolávání duchů nacionalismu. Obáváme se toho, aby se povrchní „křesťanská“ rétorika nestala 

ospravedlněním naší nechuti dělit se s druhými nebo něco obětovat. 

Evangelium přijímáme jako dobrou zprávu pro slabé a trpící, která je v příkrém rozporu s každým 

hloubením příkopů mezi lidmi, vytvářením přehrad a nepřátelství. Jako křesťané se ke zvěsti Ježíše 

Krista hlásíme jako k programu své životní cesty, byť jej ani zdaleka nedokážeme naplňovat. Rádi 

bychom povzbuzovali k naději, že lze hledat cestu k lidem kolem nás a překonávat zničující konflikty. 

  



29 
 

3c Vyjádření synodní rady Českobratrské církve evangelické k událostem v Norsku 
26. 7. 2011 

Synodní rada Českobratrské církve evangelické s pohnutím a lítostí sleduje poslední události v 

Norsku. Kromě celé události, obětí a bolesti se jí dotýká to, že původce hrozného činu se mimo jiné 

hlásí také ke křesťanství. S křesťanstvím však jeho myšlení a čin nemají nic společného, je to naprostá 

diskreditace toho, co od svých následovníků žádá Ježíš Kristus. Nejen jako lidé, ale rovněž jako 

křesťané odmítáme jeho jednání stejně jako přístup k životu a pohled na soužití s druhými.  

Protože je nám dáno žít v malé zemi a dosud jsme nic podobného v takové blízkosti a míře nezažili, 

neumíme v celé šíři obsáhnout, co znamená tak brutální útok na děti, rodiče a rodiny a co to ve svém 

důsledku znamená pro společnost, pro kterou mezilidská důvěra, otevřenost a úcta jednoho k druhému 

byly základní kameny lidského soužití. 

Protože ještě neustal proud informací, které tragédii v Norsku stále víc a více odhalují, neumíme nic 

jiného než na dálku být solidární se všemi zasaženými lidskou zvůlí a modlit se za ty, kdo prožívají 

hluboké rozčarování z tak snadného zneužití svobody. Vzájemně nás sbližuje odhodlání bránit tomu, 

aby zlo a násilí měly do jednotlivých lidských životů tak otevřený přístup. 

Přestože obrovská vlna solidarity nenahradí ztracené životy a sotva kdy zacelí rány, které vytvořily 

události z konce minulého týdne, věříme, že odpověď na setkání s touto podobou choromyslnosti, 

fanatičnosti a zvrhlosti je soustředěné rozvíjení všeho, co život obohacuje, a to i s vědomím, že 

zranitelnost lidského společenství zůstane napořád vysoká. 

Protože však známe, co znamená šíření nenávistných, zhoubných a nelidských idejí a myšlenek, 

uvědomujeme si, že pokojná budoucnost našich dětí a mladé generace obecně bude záviset jedině na 

tom, co jedna generace předá těm, kdo ji pozvolna střídají. V této souvislosti si uvědomujeme svůj 

dluh, protože výchova k obětavosti, úctě k druhým, k pokornému užívání vymožeností svobody 

a nakládání s právy člověka obecně ztratila svůj významný podíl při formování úrovně budoucího 

života a soužití lidí. 

Rodinám, norské společnosti a norským křesťanům posíláme co nejupřímnější projevy účasti, se 

kterou neseme jejich smutek. Zároveň přejeme, aby oběti, které byly násilím a nedobrovolně 

přineseny, nezůstaly pouhým upozorněním na značnou bezbrannost výdobytků lidské civilizace. Kéž 

Pán Bůh dá, aby nám desítky zemřelých připomínaly vysokou cenu nesamozřejmých darů, které 

dostáváme my stejně jako naši bližní bez ohledu na vyznání, vzhled, rasu nebo postavení na 

společenském žebříčku.   
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3d Reakce na události v Berlíně  
20. 12. 2016 

V pondělí večer vjel do davu na vánočních trzích v centru Berlína nákladní vůz. V důsledku tohoto 

činu zemřelo zatím 12 lidí a dalších pět desítek je zraněných. 

Jsme spolu s ostatními touto událostí hluboce otřeseni. V modlitbách myslíme na rodiny obětí 

a zraněných. Ať světlo Kristovy lásky proměňuje lidská srdce a svítí i tam, kde člověk rozsévá tmu. 
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3e Bouře kolem divadla 

3e1. Rozhovor v Lidových novinách s Danielem Ženatým, synodním seniorem ČCE 

29. 5. 2018 

V souvislosti s incidentem během brněnského představení Naše násilí a vaše násilí zveřejňujeme 

v plném znění reakci Daniela Ženatého pro Lidové noviny ze dne 29. 05. 2018. 

Synodní senior D. Ženatý na zaslané otázky redaktora odpověděl písemně. V Lidových novinách o den 

později vyšel pouze výňatek z jeho odpovědí. Zveřejněnou formulaci považujeme za vytrženou 

z kontextu a nešťastným způsobem zavádějící, zejména proto, že byla dána do přímé souvislosti 

s hnutím Slušní lidé. 

Otázky a odpovědi proto předkládáme v plném, needitovaném znění: 

1. Do jaké míry Vás zmíněný výjev pobouřil, či nikoliv? 

Daniel Ženatý: Myslím, že to má dvě roviny. Prvá je otázka svobody projevu. V této svobodě, které si 

vážím a rád ji sám užívám, prostě musím vydržet i to, co se mi nelíbí. 

Ten výjev se ovšem podle mne týká mnohem více jiné roviny. Roviny vztahů. Křesťané Ježíše 

následují, věří mu, mají ho rádi. A tento svůj vztah, svou lásku k němu netají! Je tedy podle mne 

ubohé se cíleně, ne v náhlé emotivní chvíli, ale vědomě dlouhodobě připravovat na to, že tu lásku 

pošpiním či jinak urazím. 

2. Jak tomu výjevu rozumíte? Vnímáte jej jako metaforu, umělecké vyjádření či jen prázdné gesto, 

jehož jediným smyslem je provokovat? 

Daniel Ženatý: Já jsem to neviděl. A ani jsem to moc nesledoval. A proto musím poctivě připustit, že 

by snad teoreticky o nějakou geniální metaforu, která nakonec k něčemu kladnému směruje, mohlo jít. 

3. Máte pochopení či porozumění pro aktivisty, kteří při předvádění inscenace v sobotu vtrhli na 

jeviště a hru přerušili? 

Daniel Ženatý: Chápu, že jsou lidé, kteří nezůstanou klidní, když se někdo vysmívá tomu, koho mají 

rádi. Ostatně, když někdo bude chladnokrevně a cíleně urážet vaše rodiče, zůstanete klidní? 

Ale nešel bych s nimi takto protestovat, protože bych se bál zneužití. Že to někdo postaví proti sobě 

jako boj křesťanství a islámu. A jsem rád, že je ve světě bezpočet muslimů a křesťanů, kteří spolu 

nepotřebují bojovat, normálně spolu mluví a rádi se mají. 

  

Pro doplnění kontextu uvádíme, že představení v brněnském divadle Husa na provázku narušili svým 

vystoupením členové politického hnutí Slušní lidé (někdejšího Hnutí DOST). Jedná se o uskupení, 

které Ministerstvo vnitra ČR hodnotí jako pravicově extremistické (viz Souhrnná situační zpráva 

Ministerstva vnitra ČR za 2. čtvrtletí roku 2017) s personálními vazbami jeho čelních představitelů mj. 

na neonacistickou a chuligánskou scénu. 

Odpověď Daniela Ženatého v žádném případě nenaznačovala jakékoli souznění s tímto kontroverzním 

uskupením, tím méně pak pochopení pro tyto konkrétní protestující. To totiž nelze bez znalosti jejich 

motivace a ideového pozadí jejich činu spolehlivě posoudit.  

Jakkoli hra Naše násilí a vaše násilí budí kontroverze, vybízí mimo jiné i k dialogu. Nikoli vedenému 

násilnou formou, přerušováním divadelních představení a pomocí hlasitých a nenávistných politických 

proklamací a gest, ale pomocí sebereflexe a zamyšlení. Dovolujeme si v tomto kontextu akcentovat 

postřeh sociologa Jana Spousty: 



32 
 

„Panuje shoda, že Ježíš nikdy nemohl znásilnit muslimku. Už jen z toho prostého důvodu, že žil 600 let 

před vznikem islámu. Jistý balkánský autor však nyní takovou scénu předvedl na jevišti. Mluví se proto 

o lži a urážce křesťanství. Mě jako křesťana mnohem víc uráží a zahanbuje to, co se dělo počátkem 

devadesátých let v Bosně. Srbské „křesťanské“ milice tam prováděly genocidu muslimů. Mimo jiné 

zřídily tábory, kde byly zajaté muslimské ženy systematicky znásilňovány po tisících. Možná, že 

postava Ježíše v diskutované hře neznamená skutečného Nazaretského. Možná je to jen symbol něčeho 

jiného.“ 

 

3e2. Kauza divadlo – Vyjádření Daniela Ženatého pro Lidové noviny  

29. 5. 2018 

Jako reakci na uveřejnění zavádějícího výňatku z odpovědí na otázky, předložené redaktorem Janem 

Horákem, požádal Daniel Ženatý Lidové noviny o otištění následujícího textu: 

Odmítám síly, které zneužily divadelní představení Naše násilí a vaše násilí. Nesmíme připustit, aby 

někdo určoval, co smí herci hrát, a co smí divák sledovat. Děsivé a zneklidňující je, když se toto 

násilné omezení svobody činí pod záminkou obrany křesťanských hodnot. 

Omlouvám se těm, které má slova (vytržená z kontextu) v LN dne 29. 5. 2018 mohla vést k tomu, že 

násilné omezování svobody je možné tolerovat. Není. 

Daniel Ženatý, Synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví 
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3f Prohlášení synodu k aktuálnímu společenskému dění – Synod ČCE 
2. 6. 2018 

Čtvrté zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické, které se sešlo v Litomyšli ve dnech 31. 

5. až 2. 6. 2018, přijalo toto prohlášení: 

„Českobratrská církev evangelická je spjata se společností, ve které žije. Proto nesmíme připustit, aby 

někdo o své vlastní vůli například určoval, co smí herci hrát nebo na co se smí diváci dívat, jak se stalo 

při divadelním představení Naše násilí a vaše násilí v Brně 26. 5. 2018. Nejde nám o interpretaci 

divadelní hry. Odmítáme však, aby skupiny spojené s fašismem či neonacismem používaly křesťanské 

hodnoty jako zástěrku pro své jednání. 

V následování Krista se potkávají lidé všech ras a národů, sociálního a ekonomického postavení. Proto 

odmítáme, aby lidé, kteří šíří nenávist a brání svobodě, mluvili jménem křesťanů.“ 
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4. Výročí historických událostí 
 

V rámci výročí významných historických událostí vyjadřují se církevní orgány k jejich podstatě 

a k hodnotám. Rok 2018 nabízel několik takových možností: násilné ukončení liberalizačního procesu 

pod názvem pražské jaro a založení první Československé republiky v roce 1918. 

 

4a K 50. výročí okupace 
 

Synodní rada ČCE 

21. 8. 2018 

Události 21. srpna 1968 krutě udupaly naděje na svobodný život v tehdejším Československu. Mnozí 

tu trpkou bezmoc a bolest pamatujeme. Proto jako ti, kdo žijí ve svobodném státě a mají zkušenost 

života v totalitě, podporujme všechny, kdo na této planetě žijí v útlaku a po svobodě touží. Modleme 

se za ně a žádejme představitele našeho státu, aby se jich aktivně zastávali. 

Važme si toho, že žijeme ve svobodě a demokracii a s občanskou odpovědností odmítejme všechny 

projevy, které je ohrožují. 
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4b Slovo synodní rady ke sto letům republiky 
 

24. 10. 2018 

Vznik Českobratrské církve evangelické je spjat se vznikem Československé republiky. Ta souvislost 

není nahodilá. Čeští evangelíci se tím nejen chopili příležitosti k svému osamostatnění, nýbrž se také 

přihlásili k odpovědnosti za nově se utvářející demokratickou společnost. 

V uplynulých 100 letech jsme tento odkaz někdy ztráceli ze zřetele, jindy zas nově objevovali 

a naplňovali. V současné době změn ve společnosti i v církvi je třeba si tuto odpovědnost připomínat. 

Demokracie není samozřejmost. Není to ani jen formální zřízení, nýbrž jde o vztah k druhým lidem 

a k okolnímu světu. Svoboda v demokracii znamená nejen názor mít a projevovat, avšak hledat 

v rozhovoru obecné dobro, nad výměnou názorů a postojů ctít kritérium pravdy a vždy mít ohled na 

slabé. 

Naším národním zájmem není sebestředná uzavřenost, nepřátelská k okolí, ale přátelství a spolupráce 

se všemi, kdo respektují lidskou důstojnost a práva a usilují o spravedlnost a pokoj. 

Čerpejme inspiraci a sílu z Kristova evangelia a za naši republiku a její obyvatele se modleme. 

Synodní rada Českobratrské církve evangelické 
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II. Stát a politika 
 

V této části nacházíte dokumenty synodní rady nebo synodu, adresované politickým stranám, 

politickým činitelům, vládě a politické veřejnosti. Církev od začátku devadesátých let zdůrazňuje 

význam demokratických voleb jako součást svobodné společnosti a k účasti na volbách nabádá 

veřejnost. Vyjadřovala své obavy z rozpadu společného státu, který stál částečně na reformačních 

dějinách slovenských a českých protestantů. Nebojí se vyjádřit své výhrady k zvolenému prezidentovi, 

protože zneužil určitý výklad dějin, aby očernil svého protikandidáta.  

Odluka církví od státu se stala ožehavým tématem v politice od raných devadesátých let. Do roku 2012 

stát financoval platy duchovních. Materiální závislost na státu vedla k určitým třenicím 

s ministerstvem v období škrtů státního rozpočtu. Platové podmínky duchovních zůstaly výrazně 

pozadu ve srovnání s ekonomickým vývojem ve státě.9 

Od začátku devadesátých let 20. století se začala církev připravovat na ukončení státní podpory do 

církevního rozpočtu. Přes částečné kroky v podobě restituce omezeného počtu budov se otázka odluky 

dostala na dlouho do slepé uličky. Neexistoval politický konsenzus o širším odškodnění církví za 

znárodnění majetku po nástupu komunistického režimu. Teprve v roce 2012 se podařilo otázku vyřešit 

legislativně tím, že státní náhrady církvím budou postupně ukončovány do roku 2043. Takzvané 

církevní restituce zůstávají pro některé politické strany snadným tématem, a tak byla problematika 

v parlamentu ČR znovu otevřena rozhodnutím o zdanění těchto náhrad. 

 
9 V březnu 2005 vyzvala synodní rada premiéra Grosse k nápravě situace:  
„Vážený pane premiére, jako představitelé Českobratrské církve evangelické se na Vás obracíme v záležitosti, 
která je obdobná i ostatním církvím v České republice. Metodika financování církví prochází jistým vývojem. Pro 
církve samé byl dřívější způsob financování trochu neprůhledný. Proto v průběhu loňského roku došlo k jistým 
úpravám s tím výsledkem, že výše státní dotace na platy duchovních poklesla. Nelze však přehlédnout 
skutečnost, že Českobratrská církev evangelická tak obdržela ve srovnání s rokem 2003 dotaci nižší o více než 
jeden milion Kč. Platové výměry kazatelů byly vystaveny na základě dřívější úrovně dotací ze státního rozpočtu. 
Koncem roku pak došlo k velice nepříjemné situaci – kazatelé církve v posledních dvou měsících roku 2004 
nemohli dostat plat zaručený platovými výměry, a tím jim reálně poklesla mzda. I když již delší dobu platy 
duchovních dorovnáváme z vlastních zdrojů, nemáme takové příjmy, abychom byli schopni náhle vzniklý 
schodek dorovnat celý. Naše vlastní zdroje nepocházejí odjinud než z darů členů církve. A jimi není nikdo jiný 
než členové společnosti, v jejichž jménu Vaše vláda spravuje tuto zemi.  
Proto se v této chvíli na Vás obracíme s následujícími dvěma žádostmi.  
1. Prosíme Vás, abyste ve spolupráci s odborem církví MK ČR pomohl vyřešit nepříznivý vývoj financování 
Českobratrské církve evangelické státem. Což znamená v případě systémového, poměrného a průhledného 
řešení jednorázové dorovnání ve výši 2,6 mil. Kč (dle indexace a výpočtu odboru církví MK ČR). Věříme, že 
budete přistupovat i k naší žádosti se vstřícným porozuměním, jaké jste v posledních dnech prokázal vůči 
podobné žádosti ze strany jiné církve. 
2. Platy duchovních se stanovují vládním nařízením, a to bez jakékoliv právní záruky a nároku. Proto Vás 
žádáme, abyste z moci své funkce pomáhal takovým systémovým krokům, které by napříště předešly dopisům 
a žádostem církví, jichž pravděpodobně nyní dostáváte více. Součástí takových kroků by mělo být: A) uznání 
služby duchovních, kterou konají k prospěchu společnosti. Takové uznání zatím nelze vyjádřit lépe než platovým 
sladěním duchovenského povolání s ostatními obdobnými profesemi s vyžadovaným vysokoškolským 
vzděláním. I my činíme vše pro to, aby do této služby (nejen v církvi, ale i v sociálních službách, v nemocnicích, 
věznicích, armádě, příp. školství) vstupovali lidé odborně schopní a lidsky zralí. Neboť takoví pomáhají dobrému 
a pokojnému životu člověka, jenž činí základ života celé společnosti. B) Dalším krokem – úzce spojeným s 
předcházejícím – by mělo být vytvoření průhledné a pro církve garantované metodiky rozdělování státní 
dotace, včetně pravidelné valorizace příslušným rozhodnutím vlády ČR.“ 
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Církev se v rámci Ekumenické rady církví vyjadřovala velmi kriticky k plánům vládnoucí moci, aby 

byly náhrady za vyvlastněný majetek zdaněny. Považuje tyto kroky za porušování principu právního 

státu.10 

Církev se také vyjadřovala k různým etickým tématům, ve kterých je třeba spolupracovat se státními 

orgány. Už na začátku transformačního období, kdy vznikly soukromé televize, upozornila ČCE 

parlament na nedůslednou kontrolu vysílání. Varovala před spatným vlivem některých televizních 

programů na mravní výchovu dětí a mládeže.11 I v případě křesťanských svátků tlumočila synodní 

rada zájmy církve politikům. Přes snahy některých senátorů se ovšem nepodařilo prosadit Velký pátek 

jako státní svátek (stal se tím teprve v roce 2016 v rámci politických dozvuků migrační vlny).12 V roce 

2009 navrhla z pověření synodu synodní rada sněmovně, aby vyhlásila den úmrtí Jana Palacha (19. 

ledna) památným dnem.13  

Dále nabádala ČCE politiky k tomu, aby prosazovali lidská práva jako základ bilaterálních a 

mezinárodních vztahů. Intervenuje ve prospěch některých osob, kterým hrozí bezpráví nebo ohrožení.   

 
10 Ve společném prohlášení České biskupské konference, Ekumenické rady církví v ČR a Federace židovských 
obcí v ČR ke zdanění církevních restitucí z 12. 12. 2018 se píše:  
„Tento týden si s velkou úctou připomínáme 70 let od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným 
shromážděním OSN. V Článku 17 se zde výslovně praví, že každý má právo vlastnit majetek a nikdo nesmí být 
svévolně svého majetku zbaven. Oba totalitní režimy, jak nacistický, tak komunistický, tento základní postulát 
flagrantně a brutálně porušovaly. Je proto nehorázné, že návrh na zdanění „církevních restitucí“ – částečného 
navrácení církevního majetku a částečného odškodnění, tedy návrh na změnu zákona, který se pokusil o 
napravení historických křivd, komunisté předložili. A je s podivem, že jejich návrh je vůbec Parlamentem České 
republiky projednáván. 
Ti, kteří poukazují na protiústavnost tohoto návrhu, spoléhají na to, že Ústavní soud navrhovanou změnu 
zákona zruší, pokud by byl zákon přijat. Z právního hlediska je to velice pravděpodobné. Z úst mnoha politiků 
toto zaznívá a je s podivem, že to nejsou jen ti, kteří takovémuto postupu oponují. Spoléhat na to, že další 
bezpráví zastaví až Ústavní soud, je politicky cynické, nezodpovědné a z morálního hlediska nepřijatelné. Je to 
svým způsobem podvod na voličích, kterým se pak řekne, že byla snaha, ale nějak to nevyšlo. 
Díky politickým diskusím nad otázkami, které souvisejí s navrácením majetku, původně ukradeného církvím 
a náboženským společnostem, se však rozpoutá další kolo veřejné nenávisti vůči institucím, které po léta bojují 
s hluboce zakotvenými předsudky a stereotypy.“ 
11 Dne 27. 1. 1993 napsala synodní rada parlamentu ČR o „sexuální pornografii a zobrazováním násilí a 
krutosti“, které se šíří „prostřednictvím obrazových technik“. „Považujeme za svou povinnost vyvinout 
legislativní iniciativu, která by vedla ke zlepšení současného stavu podobnou zákonnou regulací, jakou má řada 
zemí, v nichž v posledních desetiletích fungovaly demokratické struktury.“ 
12 Senátoru Martinu Mejstříkovi napsala synodní rada: „Svou podporu vyjadřujeme i touto písemnou formou, 
protože Váš návrh je v souladu s tím, co žádají členové Českobratrské církve evangelické po svých 
představitelích již řadu let. Přání, aby Velký pátek byl státní svátek, jsme formulovali a zasílali opakovaně na 
řadu míst, ale bezvýsledně. Doufáme, že platí, že všechno má pod nebem svůj čas, a proto Vám přejeme, aby se 
podařilo tento dobrý návrh prosadit a uvést do života této společnosti. Víme, že den volna nic nepřidá ani nic 
neubere na tom, jak tato společnost bude vnímat smysl oběti Ježíše Krista, přesto se domníváme, že pro 
všechny ty, kdo chtějí stavět svůj život na odkazu a díle Ježíše Krista, takový krok bude významné rozhodnutí. 
Chápeme, že kritici Vašeho návrhu se bojí ekonomických ztrát. Věříme však, že ohled na ekonomické důvody při 
přijímání navrhované změny zákona 245/2000 Sb. o státních svátcích nakonec nebude hrát první a 
nejdůležitější roli. Lidský život stejně jako život lidské pospolitosti není určován pouze ekonomickými 
zákonitostmi. Sdělení zákonodárců o tom, že v lidském životě hraje roli jak oběť, tak odpuštění, bude vnímáno 
velice silně a vděčně všemi těmi, kdo se cítí být menšinou v převaze ekonomických hledisek.“ 
13 Synodní rada v dopise ze 7. 10. 2009 uvádí jako důvod: „Poslanci synodu byli při přijetí této žádosti vedeni 
zájmem, aby i budoucím generacím zůstal před očima obraz Jana Palacha jako člověka, který v narůstajícím 
a hrozivém rozměru lhostejnosti připomněl, že existují hodnoty, které si žádají obětí, některé z nich i oběť 
nejvyšší. Domníváme se, že společnost, která opět upadá do pasivity, do téměř destruktivní sebelásky a 
soběstřednosti, nemá zapomenout na příklady těch, kdo svému životu předřadili zájem širší a nadčasový.“ 
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1. Prohlášení k volbám 
 

Prohlášení k volbám mají za hlavní cíl povzbudit členy církve k volební účasti a nasměrovat je podle 

demokratických hodnot. Stanovisko z roku 1992, kdy se konaly první pluralitní volby (v roce 1990 byly 

„revoluční“), odráží zklamání ve společnosti z demokratických procesů, při kterých se ale objevila 

extremistická strana (Republikáni pod vedením M. Sládka).  

Volby v roce 2010 se konaly v politicky napjaté situaci, po pádu Topolánkovy vlády. V tomto případě 

synodní rada vyzvala demokratické politické strany k rozhovoru o některých tématech. V žádosti 

o rozhovor uvedla: „1. role věřících a církví jako významné části společnosti z pohledu Vašeho 

i z pohledu strany, již reprezentujete; 2. řešení vztahu církví a státu – otázka majetkového narovnání, 

budoucího modelu soužití, odluka církví a státu, jiné modely a návrhy Vašeho řešení; 3. otázka 

výchovy, rodiny, vztahů mezi lidmi, priorita, jakou jí dáváte a principy, na základě kterých ji budete 

prezentovat, případně řešit; 4. korupce – jak tento celospolečenský problém řešit, co jste v této oblasti 

učinili dosud, jaká další opatření v této oblasti plánujete.“ 

Vyjádření synodu z roku 2017 zaznělo do situace, kdy se k moci hlásilo populistické hnutí ANO a kdy 

řada stran měla potřebu se vymezit vůči migraci a pluralitní společnosti. Varovný tón zazněl také 

v prohlášení k prezidentským volbám. Odráželo se v něm rozčarování z prvního prezidentského období 

Miloše Zemana. Již po jeho zvolení v roce 2013 se synodní rada vymezovala vůči stylu a obsahu jeho 

politiky. Napsala mu: „Pravdu a pravdivost považujeme za základní kritérium velikosti člověka 

a světa. Každý člověk, který se ve Vašem okolí bude pohybovat a je spojen s neprůhledností 

a korupčními způsoby, podkopává jakoukoliv snahu o pravdivost. Pravděpodobně i takoví lidé 

ovlivňovali Vaši kampaň. Na jedné straně Vám významně pomohli k vítězství, na druhé straně však 

také mnohé odradili tím, jak skutečnost zamlčovali nebo účelově upravovali. Vyjadřujeme na počátku 

Vašeho funkčního období tedy i své zklamání ze způsobu takového vedení Vaší předvolební kampaně. 

Myslíme mj. i na Váš nekorektní způsob nakládání s tématy souvisejícími se sudetoněmeckou otázkou 

a zneužití této věci v politickém zápase. Po svém zvolení jste prohlásil, že chcete být prezidentem všech 

občanů České republiky.  K tomu je ovšem třeba, aby Vás také všichni občané České republiky jako 

svého prezidenta přijali. Cesta k tomuto cíli bude nesmírně složitá. Překážkou na ní se stane 

především výše zmíněný způsob vedení Vaší předvolební kampaně a některé Vaše politické postoje 

v minulosti.“ 

 

1a Stanovisko synodního zastupitelstva Českobratrské církve evangelické k volbám 
4. 4. 1992 

Svým rozhodnutím při blížících se volbách chceme vyjádřit svou spoluodpovědnost za další cestu naší 

společnosti. Proti dřívější sevřenosti společnosti pod vládou jediné strany stojí dnes veliké množství 

politických stran. Musíme tedy projít tímto obdobím roztříštěnosti. Naučme se přitom politické 

pokoře, duchovní toleranci a tvůrčí spolupráci. Pokoušíme se zorientovat uprostřed mnoha pozvání 

a nabídek. Chceme se vyvarovat podpory politiky, která předkládá zjednodušená řešení, staví na 

sociální a rasové demagogii a v posledu vede k okleštění tvůrčí občanské svobody a k systému 

nekontrolované moci. Zdrojem všeho našeho rozhodování má být evangelium Ježíše Krista. Z něho 

vychází apoštol Pavel, když upozorňuje na to, co je mezi lidmi pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, co 

je hodno lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu (Fp 4,8).  

Chceme podporovat politiku, která podněcuje k pravému lidství, těží z duchovních zkušeností 

a nosného odkazu našich dějin, přeje rozkvětu kultury a vzdělání, vytváří podmínky pro prosperující 

hospodářství, usiluje o záchranu a ozdravění životního prostředí, pamatuje na sociálně slabé, pěstuje 

vzájemnost Čechů, Slováků a všech dalších národností u nás, čelí rasismu a bdí nad přínosným 
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postavením naší země v Evropě a ve světě. Posuzujme politické strany a jejich programy v tomto 

světle. Nepodléhejme únavě z politiky. Chceme se každý osobně účastnit tvorby svobodné, 

demokratické a solidární společnosti. Jen taková společnost může přispět k řešení tíživých problémů, 

před kterými světová pospolitost stojí. 
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1b Nedejme se odradit – Slovo k parlamentním volbám 2010  
20. 4. 2010 

Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé,  

podobně jako mnozí z Vás vyhlížíme s obavami a rozpaky blížící se parlamentní volby. Způsob, 

jakým většinou politici a strany vystupují, vzájemně se napadají a obviňují, vyvolává nedůvěru 

a znechucení. Byla by ovšem vážná chyba, kdybychom se negativními jevy nechali odradit od 

odpovědnosti, kterou ve společnosti máme. Jako křesťané chceme usilovat o pokoj a svobodu 

společenství, ve kterém žijeme. K tomuto úsilí patří v demokracii i spoluodpovědnost za volbu 

politických představitelů.  

Chceme mít politiky neúplatné, čestné a obětavé, kterým jde v první řadě o dobro naší společnosti 

i mezinárodního společenství, kteří nebudou naši zem zadlužovat, kteří své vlastní zájmy odsouvají 

stranou, mají úctu k politickým protivníkům a umí jim v zájmu obecného dobra dát i za pravdu.  

Podle volební kampaně některých politických stran se zdá, že takoví politici nejsou. Jsme však 

přesvědčeni, že mezi těmi, kdo se ucházejí o veřejné funkce, jsou lidé, kteří svůj úkol vnímají jako 

službu společnosti, neupřednostňují své osobní zájmy, nepohrdají konkurenty a jde jim o spravedlnost 

a pokoj ve společnosti. Hledejme je, poznávejme důkladně ty, kdo se ucházejí o náš hlas. Volme ty, 

kterým se odvážíme důvěřovat.  
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1c Slovo k parlamentním volbám v roce 2017 
20. 5. 2017 

V České republice stojíme před důležitými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v lednu 

pak budeme volit prezidenta republiky. Slovo k volbám nedávno vydal synod – nejvyšší církevní 

shromáždění. Představitelé církve vyzývají – pojďme k volbám. 

Už téměř třicet let žijeme v politické svobodě, ale důvěra v politické strany a v politiky je nízká. Jsme 

přesvědčeni, že stojí za to usilovat o zlepšení správy veřejných věcí a že má cenu se občansky 

angažovat. Jako občané se snažme poznat ty, kdo usilují o veřejné funkce, seznámit se s jejich 

programy i s jejich dosavadním působením, abychom mohli posoudit, komu svou důvěru dát. 

Křesťanství není politický program. Následující výzva není vázána na žádnou politickou stranu, jde 

v ní o respekt k základním hodnotám lidského soužití. 

Při volbě podporujme kandidáty, od nichž lze očekávat, že ve své politické funkci 

– budou mluvit pravdu a jednat v souhlase s tím, co pověděli, 

– budou dávat přednost obecnému prospěchu, a nejen soukromým nebo skupinovým zájmům, 

– budou usilovat o spravedlnost a dosavadním osobním příkladem dosvědčí úctu k právu, vzdělání 

a tradičním hodnotám slušnosti, 

 budou zvyšovat respekt k pravdě a svobodě, a čelit tak těm, kteří šířením strachu usilují o lacinou 

popularitu, 

– budou i ve vypjatých chvílích povzbuzovat k odvaze hájit lidská práva a pomáhat tam, kde jsou lidé 

postiženi neštěstím, 

– budou naslouchat bolestem a starostem spoluobčanů, hledat pokojná řešení a zabývat se problémy, 

postihujícími celou společnost, 

– budou si vážit lidí úspěšných, poctivých, nesobeckých, a zároveň věnovat pozornost lidem v 

jakémkoli ohledu slabým a společností vyřazovaným, 

– budou brát vážně problémy týkající se životního prostředí a podporovat rozhodnutí odpovědná vůči 

životu následujících generací a stavu planety vůbec, 

– budou připraveni zasahovat aktivně do událostí, překračujících domácí politiku, hledat prospěch 

širšího celku a pěstovat solidaritu uvnitř Evropské unie i mimo její hranice. 

Nadcházející volby chápeme jako příležitost pozitivně ovlivnit roli, kterou bude v následujících letech 

v evropské i světové politice Česká republika hrát. V řadě zemí získávají převahu – ani u nás 

nechybějí – hlasy, zpochybňující základní pilíře demokracie, svrchovanost práva, svobodu slova, 

solidaritu, a tím i sám unikátní evropský politický projekt, jehož jsme součástí. Historie nás poučila, že 

odvržení těchto hodnot by mohlo mít neblahé dopady na život nás všech. 

Mějme naději, že každý z nás může běh věcí ovlivnit a že apatie a sobectví nepřeváží nad touhou po 

pokojném a tvůrčím spolužití. 

Poslanci synodu Českobratrské církve evangelické 
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1d Prohlášení synodní rady Českobratrské církve evangelické k 2. kolu prezidentských voleb 

v roce 2018 
19. 1. 2018 

Čeká nás druhé kolo prezidentských voleb. Tento okamžik považujeme za důležitý pro směřování naší 

země. Proto vyzýváme každého, aby se voleb zúčastnil. 

Chceme prezidenta, který usiluje o slušnost a spravedlnost, zastává demokratické hodnoty a záleží mu 

na důstojnosti a hodnotě každého člověka. Přejeme si, aby naše země byla i v dalších letech součást 

západního světa a měla své místo v evropské i světové politice. 

Ve druhém kole prezidentských voleb proto dáme hlas Jiřímu Drahošovi. Využijte i vy svého práva 

volit svobodně a zodpovědně. 
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2. Rozdělení Československa 
 

Už brzy po předání moci a konsolidaci nových poměrů v roce 1990 se objevil nový politický úkol: 

zachovat společný stát Čechů a Slováků. Hlasy k jeho rozpuštění významně sílily především na 

Slovensku, kde mnozí vnímali svou roli ve společném státě jako druhořadou. Výsledek parlamentních 

voleb v červnu 1992 byl, že nacionalista Vladimír Mečiar a pragmatik Václav Klaus se domluvili na 

pokojném rozchodu k 1. lednu 1993. Vedení evangelických církví na obou stranách patřilo k těm, kdo 

volali po zachování Československa z důvodů sdílených demokratických ideálů.  

 

2a Stanovisko synodní rady Českobratrské církve evangelické k zachování společného státu 
27. 3. 1991 

1 „Češi potřebují Slováky, aby poznali pravdu.“ (Jan Patočka) 

V bolestných dohovorech a sporech o společný stát a jeho podobu zapomínáme v Čechách i na 

Moravě, že společná minulost, obnovení reformačních církví po tolerančním patentu, vznik 

samostatného společného státu po roce 1918, podobně jako všechny zápasy posledních sedmdesáti let, 

by nebyly myslitelné bez účasti Slováků a ostatních občanů Slovenska.  

Máme na mysli nejen vzdálenou minulost, ale zvláště české národní obrození, které v Jánu Kollárovi 

a Pavlu Josefu Šafaříkovi má své kořeny také na Slovensku. A není bez významu, že i František 

Palacký tam strávil svá studentská léta.  

Základem obrozenecké češtiny byl jazyk Bible kralické. Čerpal z ní jak Josef Jungmann, tak jeho žáci, 

kteří ji dokonce podle Jungmannova vzoru četli každý den, např. Karel Havlíček. A právě slovenským 

evangelíkům jsme vděčni, že její krásnou řeč – tzv. bibličtinu či kraličtinu – uchovávali po dlouhý čas 

ve své zemi i jako živý jazyk. Podobně to bylo i s písněmi (Tranoscius). 

Po tolerančním patentu k nám přišli kazatelé nejen z Maďarska, ale také z Horních Uher, tj. ze 

Slovenska.  

Vděčně si připomínáme syna evangelické fary Milana Rastislava Štefánika, který se přimkl k T. G. 

Masarykovi; jejich přátelství vedlo k tomu, že se tento slovenský vědec a myslitel stal 

spoluzakladatelem společného demokratického státu. K tomu oba vůdci čerpali posilu v nejlepších 

tradicích obou národů, což je vedlo až k ideji společného základu, který nespočívá v pouhém původu 

nebo jazyku, ale v duchovním dědictví, které chápali jako východisko a inspiraci pro budoucnost.  

Vděčně vzpomínáme na projevy upřímné touhy po obnovení společného státu, jako byla velkolepá 

slovenská pouť k památníku M. R. Štefánika 4. května 1939 na vrch Bradlo.  

Tytéž myšlenky se objevily při přípravě Slovenského národního povstání; připomínáme si, že toto 

povstání bylo vyhlášeno z evangelického sboru v Banské Bystrici a že se zápasu s nacismem a jeho 

pomocníky zúčastnili obětavě slovenští evangelíci.  

Rok 1968 i rok 1989 je nemyslitelný bez spolupráce a spolurozhodnutí slovenských demokratů.  

A tak nyní právě ve vědomí této vděčnosti za minulost chceme vyznat, že si nedovedeme představit 

svou budoucnost bez Slovenska, bez účasti jak slovenského národa, tak ostatních národností žijících 

ve Slovenské republice. 

Jsme spjati tisícerými pouty a tyto svazky nechceme trhat, ale naopak rozvíjet. Jako křesťané jsme si 

vědomi toho, že nás pevné svazky poutají nejen se slovenskými evangelíky obou konfesí, ale též se 
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slovenskými římskými i řeckými katolíky a pravoslavnými. Jen v rozhovoru se všemi duchovními 

proudy můžeme hledat cestu do budoucnosti.  

Z této vděčnosti vyrůstá naše touha po tom, abychom v rozhovoru se slovenskými bratry překonávali 

dnešní problémy a hledali společnou budoucnost a odpověď na palčivé otázky. Naše budoucnost je ve 

společném státu se Slováky a na všechny roztržky a neshody se díváme jen jako na překážky další 

cesty. Respektujeme tužby slovenských bratří a věříme, že právě ve svobodě a odpovědnosti, jak 

vyrůstá z poznání pravdy evangelia, najdeme sílu ke společné práci a společnému životu.14  

  

 
14 Prohlášení uvítal tehdejší předseda vlády České republiky Petr Pithart s tím, že o věci musí rozhodnout 
demokratické orgány státu. 
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2b Prohlášení za zachování společného státu ČSFR 
8. 10. 1991 

Představitelé Slovenské evangelické církve augsburského vyznání v ČSFR a Českobratrské církve 

evangelické, kteří se dnes sešlí v Praze, zdraví členy svých církví, všechny křesťany i všechny občany 

pozdravem Kristova pokoje. 

Jsme si vědomi křesťanské odpovědnosti za dění v naší zemi, a proto chceme vyjádřit své stanovisko 

k budoucnosti našeho státu. Znovu jsme promýšleli tuto problematiku z biblického hlediska a dospěli 

jsme k těmto závěrům: 

Mluví-li Bible o lidském společenství, pak prvotní veličinou není národ, nesoucí určité společné 

znaky, nýbrž lid, který žije z Boží smlouvy a spravuje se Božími řády, mezi nimiž na předním místě 

stojí milosrdenství a pravda. Vždyť i při vzniku našeho státu nebyla prvotní idea národa, nýbrž idea 

humanistická a snaha navázat na duchovní dědictví, které nás již v minulosti spojovalo. Na druhé 

straně známe dost varovných příkladů z historie, k jakým koncům vedlo, když se postavila národní 

stránka na první místo. 

Patříme k církvím menšinovým, a proto cítíme odpovědnost zejména za ty, kteří u nás tvoří menší 

národnostní a jiné ostrůvky. Jsme přesvědčeni, že jejich práva mohou být lépe zajištěna ve společném 

státě než v útvarech, které by vznikly z nacionálních tendencí. 

My křesťané máme dokázat, že jsme schopni spolu žít i při všem, v čem se od sebe odlišujeme. Jde 

nám o spravedlivé uspořádání věcí. Víme však, že mnohem spolehlivější základ soužití je kristovská 

láska, která vychází druhému vstříc, a proto unese i skutečnou či domnělou křivdu. Spravedlnost se 

dovršuje v lásce. Domníváme se, že právě teď přišla chvíle, kdy máme jako křesťané ukázat, že 

Kristova láska pro nás není jen prázdný pojem, ale skutečnost, která proniká do celého našeho života. 

Jako varovné memento připomínáme Ježíšovo podobenství o domě, z něhož byl vypuzen nečistý duch. 

Protože však lidé nedokázali vyplnit vzniklý prostor dobrými věcmi, zlý duch se vrátil a přivedl s 

sebou ještě sedm jiných a poslední věci byly horší než první. Nedokážeme-li se ubránit sobeckým 

cílům, může se stát, že toto podobenství, necelé dva roky po vypuzení zlého ducha totality, bude platit 

i o nás. 

Vyzýváme proto všechny křesťany v naší zemi, aby se nepřipojovali k silám, které chtějí náš společný 

stát rozbít, ale aby ve jménu Ježíše Krista hlasitě dali najevo touhu po jeho zachování. 

Ve svých církvích vyhlašujeme čas přímluvných modliteb za jednotu naší země a prosíme i ostatní 

křesťany, aby se připojili. 

V Praze dne 8. října 1991  

Pavol Uhorskai, generální biskup  

Pavel Smetana, synodní senior 
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3. Ostatní  
 

3a Naléhavá výzva a prosba o záchranu křesťanů  
16. 11. 2014 

Synodní rada Českobratrské církve evangelické reaguje na dopis syrských a libanonských 

evangelikálních a protestantských křesťanů, který upozorňuje na likvidaci křesťanské církve v Sýrii 

a zároveň je prosbou o pomoc a podporu. Syrští křesťané i křesťané v Iráku a Libanonu se ocitli na 

pokraji vyhubení. 

Islámský stát, který vede bojovou kampaň na území Sýrie a Iráku, likviduje všechny, kteří nepatří 

k radikálním vyznavačům islámu. Do skupiny, určené podle islamistů k vyhlazení, patří především 

křesťané. Nestačí-li uprchnout z míst, která Islámský stát obsadil, jsou muži popravováni, z mladších 

žen se stávají sexuální otrokyně. V oblastech, které islamisté okupují. zahájili konečné řešení 

křesťanské otázky.  

„Synodní rada ČCE, oslovena výzvou syrských evangelických křesťanů, se rozhodla intervenovat 

prostřednictvím Ekumenické rady církví u vlády ČR. Chce ji požádat, aby svou zahraniční politiku 

více orientovala na situaci utiskovaných a pronásledovaných, pokoušela se ve zmíněných oblastech 

pomoct trpícím a neřídila se ve svém rozhodování pouze jednostranně ekonomickou výhodností,“ 

vysvětluje stanovisko synodní rady ČCE Joel Ruml, synodní senior ČCE. 

„Budeme se snažit hledat prostřednictvím Diakonie ČCE a spolu s dalšími evropskými církvemi 

možnosti, jak křesťanům ve zmíněných oblastech cíleně pomoci. Prosíme vás, sestry a bratři, 

o dlouhodobou modlitební i materiální podporu těchto zabíjených, týraných a pronásledovaných 

křesťanů. Doporučujeme vám zařadit syrské, irácké a libanonské křesťany do pravidelných přímluv,“ 

doplňuje synodní kurátorka ČCE Lia Valková. 

Synodní rada ČCE vyhlašuje pro tyto naše sestry a bratry v Kristu dobrovolnou otevřenou peněžní 

sbírku. Peněžní dary lze posílat na konto synodní rady ČCE s číslem: 478496703/0300 pod 

variabilním symbolem 911708 (variabilní symbol je možné rozšířit o čtyřmístné identifikační číslo 

farního sboru v případě, že je dar odesílán hromadně). 
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3b Podpora čínským křesťanům 
6. 3. 2018 

Pouze osmi čínským křesťanům, kteří v České republice požádali o mezinárodní ochranu, udělilo 

ministerstvo vnitra na konci února v Česku azyl. Zbylých 70 žádostí bylo zamítnuto.15 

Rozhodnutí o žádostech, které uprchlíci podali začátkem roku 2016, bylo několikrát odloženo. Výzvu 

členům vlády s prosbou o brzké vyhovění žádostem o azyl zaslalo již v září 2016 předsednictvo 

Ekumenické rady církví v ČR. 

Jsme vděčni za udělení osmi azylů. Křesťané jsou v ČLR kvůli víře pronásledováni, a pokud by se tam 

odmítnutí žadatelé museli vrátit, hrozí jim postih a pronásledování. Přáli bychom si, aby mohli v naší 

zemi zůstat a svobodně vyznávat svoji víru, pokud tak nemohou činit ve vlastní zemi. 

Právníci, zastupující odmítnuté žadatele, se hodlají obrátit na soudy, aby rozhodnutí ministerstva 

vnitra přezkoumaly. To, že žadatelé aktivně projevují zájem o začlenění do společnosti, učí se česky, 

někteří z nich pracují, dokazuje, že nechtějí být závislí na podpoře a nejsou to ekonomičtí migranti. 

Děkujeme všem, kdo žadatelům pomáhají. Modleme se za čínské křesťany v jejich vlasti i v naší 

zemi! 

  

 
15 V roce 2017 se synodní rada již obrátila v této záležitosti na premiéra Sobotku, kterému mj. psala: „Jak 
uvádějí zprávy organizací zaměřených na lidská práva, jako jsou Amnesty International, China Aid, Freedom 
House aj, v Číně čelí perzekuci ze strany státu zvláště tyto náboženské skupiny: tibetští buddhisté, ujgurští 
muslimové, protestanští křesťané. Podle našich informací se čínská státní moc aktuálně zaměřuje zejména na 
příslušníky menších církví a náboženských skupin. Právě k nim zřejmě většinou náleží zmínění žadatelé o 
mezinárodní ochranu v České republice. S některými z nich se setkáváme ve společenstvích naší církve. Jejich 
žádosti stále nejsou vyřízeny, ačkoli byly již překročeny všechny zákonné lhůty.  
Jako občanům demokratického právního státu nám není lhostejné, jaký postoj zaujímá státní správa k lidským 
právům a právním normám. Zvláště pak v tomto případě, kdy se neúnosné protahování azylového řízení 
negativně dotýká života konkrétních lidí, uvádí je do nejistoty a vystavuje ohrožení.“ 
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3c Otevřený dopis ministru spravedlnosti ve věci Romana Smetany 
30. 4. 2012 

Roman Smetana opatřil vyobrazené politiky na předvolebních plakátech tykadly. Byl obžalován 

a odsouzen za poškození cizího majetku. Pro vyhýbání trestu byl odsouzen k odnětí svobody.  

Vážený pane ministře, 

německý církevní reformátor Martin Luther ve Velkém katechismu k přikázání Nepokradeš napsal: 

„Malé zloděje věšíme, velké oslavujeme. Arci zloději spolu s pány a knížaty vykrádají celé Německo.“ 

U nás malé zloděje nevěšíme, jen zavíráme, velké oslavujeme a vyzdvihujeme i do vysokých 

politických funkcí. A co hůř, zavíráme lidi, kteří nic zlého neudělali, jenom si trochu vystřelili z těch 

velkých.  

Myslíme na kauzu Romana Smetany z Olomouce, řidiče autobusu, který nakreslil několika mocným 

lidem, vystaveným na plakátech, tykadla. Byl za to odsouzen, přestože za poškození obrázků zaplatil 

finanční náhradu. Pikantní je, že pana Smetanu soudila a odsoudila manželka jednoho16 z těch, 

o kterých by Martin Luther bez rozpaků řekl, že patří mezi ty „velké“.  

Pane ministře, laskavě Vás žádáme, abyste se jako ministr spravedlnosti zasadil o nápravu.  

Do případu se vložil ministr spravedlnosti Pospíšil a Smetana byl propuštěn. Synodní rada vyjádřila 

poděkování ministru spravedlnosti v dopise 4. 5. 2012. 

  

 
16 Jedná se o Ivana Langera, politika z ODS. 
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3d Prohlášení k odsouzení pana Jaška v Súdánu  
29. 1. 2017 

Petr Jašek, syn někdejšího faráře z Horních Dubenek, byl misionářsky aktivní v Sudánu. V soudním 

procesu mu hrozil trest smrti. Po intervenci české vlády se podařilo Jaška osvobodit. Synodní rada 

o jeho případě korespondovala s ministerstvem zahraničních věcí od března 2016. 

Od zadržení a obvinění pana Petra Jaška v Súdánu sdílíme obavy o jeho osud. Jsme pobouřeni výší 

trestu, k němuž byl súdánským soudem dne 29. ledna odsouzen. Vyzýváme české ministerstvo 

zahraničních věcí, aby co nejdříve podniklo účinné kroky k jeho propuštění. 

 

3e Poděkování za propuštění Petra Jaška  
27. 2. 2017 

V neděli večer se do České republiky vrátil misionář Petr Jašek, kterého letos v lednu poslal súdánský 

soud na víc než dvacet let do vězení. 

Synodní rada děkuje české vládě a dalším lidem, kteří vyjednávali o jeho propuštění, i všem, kdo se za 

jeho propuštění modlili. Petru Jaškovi přeje v dalším životě vše dobré.  

  



50 
 

III. Evropská a mezinárodní problematika  
 

Vyjádření synodů a synodní rady k mezinárodním událostem a otázkám vychází z významu lidských 

práv pro svobodné společnosti. Hlásí se proto důrazně k Evropské unii a volá k hlubší integraci jejích 

členů, a to v období, kdy EU byla kritizována kvůli finanční krizi, která vyvolala konflikty mezi 

některými velkými státy ER.  

Poměrně velkou pozornost ČCE věnuje Kubě. V tomto ohledu církev zaujala podobnou pozici jako 

česká zahraniční politika, která v rámci zahraničněpolitických témat v EU měla situaci na Kubě 

a v některých jiných postkomunistických zemích jako přední téma. Na ministerstvu zahraničí existoval 

speciální program pro podporu iniciativ na demokratizaci v takzvaných transformačních zemích. Ve 

svých aktivitách – především jde o každoroční Den pro Kubu, který připravuje komise pro lidská 

práva SR ČCE – spolupracuje s neziskovou organizací Člověk v tísni a dalšími subjekty (například 

Knihovna Václava Havla). Pozornost, která se v ČCE věnuje Kubě, souvisí s tím, že v osudech 

křesťanů na Kubě rozpoznává své vlastní zkušenosti z dob komunistické diktatury.  

Církev ovšem sleduje problematiku lidských práv a zneužití mocí i v jiných částech světa, například 

v prostoru bývalého Sovětského svazu, v Číně nebo na Balkáně. V některých případech na to reagují 

partnerské církve podrážděně. Ruská pravoslavná církev zpochybňovala vyváženost prohlášení ČCE 

o válce v Čečensku.  
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1. Válka v Jugoslávii 
 

Dlouhý a krvavý konflikt, který se odehrál od roku 1990 na území Jugoslávské federace, se pravidelně 

objevoval ve vyjádření vedení ČCE. Součástí konfliktu bylo etnické čištění zabraného území, které 

provedli především bosenští Srbové v Bosně (Sarajevo, Srebrenica), ale také Chorvaté v Krajině. 

Poslední fáze konfliktu začala vystupňováním násilností v Kosovu na začátku roku 1999. Po krachu 

mírového vyjednávání se západní země, sdružené v NATO, rozhodly pro vojenský zásah v podobě 

bombardování, aby donutily Srbsko stáhnout se z Kosova. Zásah vyvolal velkou debatu v české 

společnosti, neboť byl zahájen 24. března 1999, několik dní po formálním vstupu České republiky do 

NATO. 

ČCE reagovala na události tím, že se zapojila do humanitární pomoci pro oběti války, kterou 

organizovala začínající organizace Člověk v tísni. Etnické čistky v Bosně vedly k velkému přílivu 

uprchlíků do střední a západní Evropy. V péči o ně se angažovala i Diakonie ČCE. V poslední fázi 

konfliktu, když NATO zasahovalo v Kosovu, se církevní vedení vyjádřilo i k debatě, která se vedla 

v církvi a na veřejnosti o oprávněnosti zásahu. Stanovisko nezůstalo bez kritické odezvy. Rozsáhlý 

a významný dopis, ve kterém synodní senior Pavel Smetana vysvětlil, co synodní radu vedlo 

k jejich stanovisku, nabízí důležitý vhled do teologických úvah církevního vedení. 

1a Humanitární pomoc – Bosna a Hercegovina  
20. 7. 1995 

Milí bratři a milé sestry,  

byli jsme požádáni nadací při ČT Člověk v tísni, abychom Vám předali materiály, které mají sloužit 

jako podklad pro různé aktivity v měsíci od 15. září do 15. října 1995. Ten bude věnován problémům 

v Bosně a Hercegovině. Synodní rada doporučuje všem sborům, aby v týdnu od 1. do 8. října podle 

svých možností organizovaly modlitební shromáždění, která by byla ukončena společnými 

bohoslužbami. V situaci, kdy na bojišti v Bosně a Hercegovině umírá množství nevinných lidí a kdy 

celosvětové společenství nenalézá cestu k utišení válečného konfliktu, chceme se jako křesťané znovu 

a soustředěně obrátit v přímluvných modlitbách na našeho Pána, aby jako kníže pokoje daroval svůj 

pokoj do lidských srdcí, do mezilidských i mezinárodních vztahů. Modlitba církve není útěk před 

odpovědností křesťanů za veřejné věci, nýbrž právě její nejhlubší výraz. Církev smí očekávat, že se 

naplní zaslíbení jejího Pána: „Budete-li zač prositi ve jménu mém, já učiním.“ (Jan 14,14)  

 

1b Dopis Pavla Smetany a Lydie Roskovcové ohledně situace v Kosovu  
6. 4. 1999 

Milé sestry a milí bratři,  

jistě všichni s úzkostí sledujete situaci v Kosovu, kde statisíce lidí jsou příslušníky policie a armády 

vyháněni ze svých domovů a hnáni ze země pryč. Tyto pochody nám starším připomínají pochody 

smrti za války i po válce. Nedobrovolní uprchlíci se hromadí na hranicích sousedních zemí a trpí 

zimou, hladem a nemocemi. Za jejich osudy budeme i my klást počet. Je nutné rychle pomoci, a proto 

synodní rada ČCE uvolnila a odeslala z fondu Pomoc potřebným ve světě 500 000 Kč. (...) 

S bratrským pozdravem za synodní radu ČCE  

Pavel Smetana, Lydie Roskovcová  

synodní senior, synodní kurátorka 
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1c Prohlášení SR ČCE k situaci v Kosovu 
31. 3. 1999 

Synodní rada Českobratrské církve evangelické pozorně sleduje vývoj situace v Jugoslávii a Kosovu. 

Je přesvědčena, že zásah vojsk NATO je nezbytný k tomu, aby v této oblasti byla zabezpečena lidská 

práva jednotlivců i etnických skupin.  

 

1d Prohlášení synodního seniora ČCE Pavla Smetany k leteckému zásahu NATO v Jugoslávii 
10. 5. 1999 

Milé sestry, milí bratři,  

v poslední době jsme obdrželi dopisy od bratří a sester, kteří kritizovali prohlášení synodní rady ČCE 

k leteckému zásahu NATO v Jugoslávii. Delší dobu jsem zvažoval, zda je nutné na tyto dopisy 

odpovídat. Byl jsem totiž přesvědčen, že k názoru, který vyjádřila synodní rada, dřív nebo později 

dospějí i oni. Avšak vzhledem k tomu, že někteří žurnalisté nepřestávají útočit na křesťany za to, že 

vnitřně podpořili mimořádně obtížné rozhodnutí představitelů členských států NATO o vojenském 

zásahu proti Jugoslávii, rozhodl jsem se, že vysvětlím důvody, proč toto rozhodnutí podporuji.  

A. Vede mne k tomu nejprve zcela racionální úvaha.  

1. Dějiny 20. století prokázaly, že ustupování před zlem nezajistilo mír, nýbrž naopak podporovalo 

troufalost diktátorů i totalitních režimů. My, občané bývalého Československa, máme v dobré paměti, 

jaké důsledky přinesl tzv. appeasement (dělání ústupků) našich spojenců Francie a Velké Británie, 

jejichž představitelé donutili československou vládu podepsat mnichovskou dohodu. Ta ve skutečnosti 

kapitulovala před Hitlerem, který se rozhodl vytvořit rasově a národnostně čistý německý stát a 

slovanské i jiné národy odsunout a zotročit. Jedním z mála křesťanů, kteří se odvážili postavit proti 

falešnému, zbabělému míru, byl Karel Barth, který ve svém dopisu prof. J. L. Hromádkovi z 19. 9. 

1938 napsal: „Podivné jsou to coby, milý pane kolego, ve kterých člověk nemůže při zdravých 

smyslech jinak mluvit, než že pro víru je nevyhnutelné odsunout rozhodně strach před násilím a lásku 

k míru na druhé místo a stejně rozhodně postavit lásku ke svobodě na místo prvé.“  

2. Ti, kdo kritizují postup NATO, úmyslně zamlčují dvě důležité skutečnosti.  

Především to, že dlouhá jednání se zástupci obou etnických skupin v Kosovu nevedla k žádnému cíli, 

přestože navrhovaná dohoda obsahovala velmi spravedlivé podmínky: Košovští Albánci měli složit 

zbraně, bělehradský režim měl odsunout vojska a policii z Kosova a obě strany měly umožnit příchod 

mírových sborů, které by kontrolovaly plnění dohody. Nikdo nedal odpověď, proč odmítal Miloševič 

podepsat tuto dohodu, která mohla nastolit mír ve zkoušené zemi.  

Druhá skutečnost, kterou mnozí zamlčují, jsou desetitisíce obětí etnických čistek, které Miloševičův 

režim prováděl také po celou dobu vyjednávání. To vede nutně k závěru, že Miloševič úmyslně 

prodlužoval jednání, aby měl čas změnit poměr mezi kosovskými Albánci (kteří dosud představovali 

velkou většinu obyvatelstva) a mezi menšinovými Srby. Pak by mohl nechat provést v Kosovu tzv. 

svobodné volby a demonstrovat před celým světem, že k žádnému porušení lidských práv a svobod 

nedochází.  

3. Jako ostatní křesťané jsem podporoval uzavření mírové dohody. K tomu však nedošlo. Zůstaly 

nakonec jen dvě alternativy – buď pasivně přihlížet, jak dochází k násilí a k vyhánění statisíců z jejich 

domovů a pouze protestovat bezzubými rezolucemi, nebo vojensky zasáhnout. Jsem přesvědčen, že ve 

chvíli, kdy není možno nalézt mírové řešení, je povinnost všech poctivých lidí i křesťanů zastat se těch 

slabších, a to třeba i se zbraní v ruce. Tam ovšem odpovědnost křesťana nekončí. Především musí být 

každý z nás připraven co nejúčinněji pomoci těm, kdo jsou postiženi. I naše sbory by měly zvažovat, 

zda by své volné kapacity nemohly nabídnout ubožákům bez domova.  
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4. Jeden z důvodů, uváděných proti vojenskému zásahu, je pokračování v transferu obyvatelstva. 

Argument zní: Vojenský zásah nepřinesl mír, nýbrž způsobil ještě větší utrpení těch, kterým měl 

pomoci. Odpovídám: Kdyby nedošlo k zásahu, pak by se vyhnaní kosovští Albánci již nikdy do svého 

domova nemohli vrátit. Dnes zůstává naděje, že vláda v Bělehradě nakonec přijme podmínky NATO 

a umožní návrat bývalých obyvatelů Kosova opět domů. Bude třeba ovšem pomoci obnovit zničené 

vesnice a města a zajistit v této oblasti mír. Že to bude nesmírně těžký úkol, o tom nikdo nepochybuje.  

5. A těm, kdo kritizují synodní radu, že svůj postoj vyjádřila spíš politickým než křesťanským 

jazykem, odpovídám, že nejsou-li politici schopni promluvit jasně a srozumitelně, musí tak učinit 

církev.  

6. Uvědomuji si, že jsme ve svém rozhodování odkázáni na zprostředkované informace sdělovacími 

prostředky, které nebývají zcela objektivní. Jsem však přesvědčen, že jednomyslné hodnocení situace 

na Balkáně představiteli 19 demokratických států má důležitou vypovídací hodnotu. Vím také, že při 

vojenském zásahu nejde jen o čisté motivy. Avšak tím nejdůležitějším motivem je nepochybně pomoc 

postiženým.  

Pokusil jsem se z hlediska zdravého rozumu a zkušeností s diktátory a totalitními režimy naznačit, 

proč považuji vojenské řešení za nevyhnutelné.  

B. Nakonec ještě připojuji úvahu o odpovědnosti tzv. vrchnosti (sem patří i demokraticky zvolené 

vlády), která podle novozákonních svědků patří ke stvořitelským řádům.  

1. Jsem přesvědčen, že Kristův zákon lásky v sobě obsahuje povinnost zastat se slabšího. Ať je to 

barevný občan, napadený v tramvaji, ohrožená žena, dítě či stařena. Stát na straně bližního, který je 

ohrožen, je přímý důsledek naší křesťanské víry.  

2. Dále jsem přesvědčen, že Nový zákon uznává mocenskou funkci státu – vrchnosti. Ježíš Kristus 

nebránil platit daně římskému státu, a tak uznal i funkci státní správy dohlížet na dodržování zákonů a 

udržovat mír, třebaže šlo o „pax Romana“. Apoštol Pavel podobně očekával od vrchnosti, že má třeba 

i mečem trestat ty, kdo jednají zle. Jistě, žijeme ve zcela jiné době. Prosadily se principy demokracie. 

To však neznamená, že by státy, které přijaly Chartu lidských práv a svobod, mohly mlčet ke 

zjevnému násilí, ke kterému dochází na půdě Evropy. I od vlastního státu očekávám, že bude 

prostřednictvím policie a soudů chránit společnost, trestat násilníky a vytvářet prostor pro poctivé 

občany. 

O to víc to očekávám od společenství demokratických států Evropy.  

3. Argumenty, že na mnoha místech se násilí tolerovalo a nyní dochází k vojenskému zásahu, považuji 

za pokrytecké. Dřívější selhání přece neospravedlňuje současnou nečinnost. Povinnost církve je nejen 

aktivně usilovat o mír, ale také připomínat státu či nadstátnímu společenství jeho úkol zastávat se 

práva a to znamená především zastávat se slabých a ohrožených.  

4. Věřím pevně, že v brzké době dojde k jednání, že bude zastaveno násilí a že budou vytvořeny 

podmínky pro pokojný život všech, Albánců, Srbů, Chorvatů i dalších obyvatel našeho společného 

evropského domova. Za to se modlím s důvěrou, že prosby církve budou vyslyšeny a že nám Pán 

církve odpustí naši slabost a častou bezradnost i v této nesnadné problematice.  

Vážené sestry a bratři,  

Dobře si uvědomuji, že stejný názor nesdílejí všichni členové naší církve. Vysvětlení, které vám 

posílám, by mělo sloužit jako podklad pro vnitrosborový rozhovor. Jsem přesvědčen, že Českobratrská 

církev evangelická má dost vnitřní síly, aby rozdílné názory unesla.  

Všechny vás srdečně zdravím.   

Pavel Smetana, synodní senior  
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2. Česká republika v Evropské unii 
 

Synodní rada a synod důsledně sledovaly problematiku Evropské unie a vztah, který k ní česká 

společnost zaujímá. Členství v EU hrálo důležitou roli v politickém životě od začátku devadesátých let 

(„zpátky do Evropy“). Česká republika podala žádost o vstup do EU v lednu 1996. Elaborát z roku 

1998 podporuje tento krok a specifikuje, co členství může znamenat pro českou společnost. 

 

2a Poselství synodu sborům ČCE k vstupu ČR do EU 
1. 11. 1998 

Synod vítá snahu České republiky o členství v Evropské unii. Toto úsilí provázejí naděje 

i pochybnosti. Členství nás zařadí do společenství národů, do jejichž širšího kulturního okruhu po celé 

své dějiny patříme, lépe nám zajistí mír a bezpečí, snad umožní i větší prosperitu. Zároveň nám blížící 

se členství klade nalévané otázky.  

Jako evangelická církve se tážeme po duchovních zdrojích a předpokladech společnosti, v níž všichni 

budou žít důstojně a odpovědně. 

Jsme obyvatelé nyní etnicky téměř homogenní České republiky a stojíme před několikerou zkouškou: 

– Co bude pro nás znamenat otevření hranic uvnitř Evropské unie? Jak se vyrovnáme s právem 

Evropanů usazovat se, pracovat a nabývat majetek v kterékoli členské zemi? Jak přijmeme cizince, 

přicházející z národnostně a rasově pestřejšího světa? Neupadneme do provinciální nechuti vůči 

takovéto jinakosti? 

– Nebude Evropská unie představovat hospodářsky i myšlenkově uzavřený blok vůči ostatnímu světu? 

Neobrátíme se zády k Balkánu? Staneme se mostem nebo hrází vůči Východu? Zůstaneme solidární 

s tzv. třetím světem? Podpoříme myšlenku oddlužení rozvojových zemí? 

– Nepodlehneme tlaku byrokratické jednotvárnosti, která naruší duchovní a kulturní bohatství 

a rozmanitost regionů? Zachováme Evropě pestrost? 

Naše členství v Evropské unii se blíží rychleji, než se nám mnohdy zdá. Měli bychom se nyní 

soustředit na vážné přemýšlení nejen o tom, co přinese sjednocující se Evropa nám, ale čím můžeme 

přispět my jí. Základem pro veškerý další program našeho evropanství je odpovědná a hluboká reflexe 

naší minulosti. Máme na co navázat: pokorná služba Cyrila a Metoděje, státnická moudrost Karla IV., 

věrnost Jana Husa poznané pravdě, ryzost Jednoty bratrské, úsilí Jiřího z Poděbrad o mírovou 

konfederaci evropských národů, snaha Jana Amose Komenského o jednotu křesťanstva a o obecnou 

nápravu věcí lidských, úsilí Tomáše G. Masaryka o pravdivost a poctivou politiku a jeho odpor 

k antisemitismu, zápas o lidská práva a občanské svobody v době komunistického režimu. Zároveň se 

musíme zbavovat zakořeněných rysů, jako jsou komplex menšiny, ublíženost malého národa, 

provinciální omezenost a ona zvláštní směs servility vůči cizím vzorům se šovinismem a xenofobií. 

V rodící se jednotné Evropě budou žít lidé všech vyznání, nejen křesťanských. Měli bychom se proto 

učit toleranci vůči jinověrcům i bezvěrcům, hledat to, co nás s miliony těchto našich budoucích 

evropských spoluobčanů spojuje. Základem myšlení a jednání nám bude ve sjednocené Evropě 

Kristovo evangelium jako výzva k rozhojňování spravedlnosti a pokoje. 
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2b Sjednocení Evropy 
 

Text přijat usnesením 2. zasedání 33. synodu ČCE, který zasedal ve dnech 7.–10. června 2012. 

Vztah české veřejnosti k EU se pod dlouhodobým vlivem euroskeptických politiků (Václav Klaus, 

ODS) stal odtažitým. V důsledku vleklé ekonomické krize od roku 2009 se negativní postoj k EU 

rozšířil v mnoha členských státech. Dokument podtrhuje význam evropské myšlenky a pokračování 

integračního procesu pro Českou republiku.   

Dokument ke sjednocování Evropy   

Sjednocování Evropy v podobu Unie je bezesporu jeden z nejvýznamnějších procesů celosvětového 

významu od poloviny 20. století. Srovnávat s tím lze snad jenom vlnu osamostatňování kolonií 

v Africe a Asii, mocenský vzestup a pád někdejšího Sovětského svazu, ke konci století pak rostoucí 

význam Číny a zásahy do světových událostí vycházející z islámského světa. 

Byla to Francie, stojící po druhé světové válce na straně vítězů, která po této dosud nejstrašnější válce 

nahlédla jedinečnou příležitost prolomit letité nepřátelství. Úmysl skoncovat s rivalitou vůči Německu, 

konkrétní spoluprací položit základ ekonomického rozvoje, přizvat ostatní evropské země, vytvořit 

skutečnou solidaritu v rámci společenství a směřovat k federativní Evropě přednesla francouzská vláda 

ústy svého ministra zahraničí Roberta Schumana při pátém výročí ukončení války 9. května 1950. 

Tento den je považován za zrod Evropské unie. 

K procesu sjednocování se postupně připojily další evropské státy, včetně těch, které se teprve 

probouzely z nedemokratických režimů; další o připojení usilují. 

S odstupem šedesáti let není již Unie vnímána jako projekt v prvé řadě mírový, směřující k vytvoření 

hlubšího solidárního společenství. Stále větší význam na sebe strhává ekonomická prosperita; přitom 

právě ta je oslabována finanční krizí, která nejenom narušila stabilitu společné měny, ale také vyostřila 

pochyby o udržitelnosti sociálního státu – výsledku dlouhodobého evropského vývoje – v jeho 

dosavadní podobě. To vše rozkolísalo u členských států a jejich občanů vůli po dalším prohlubování 

integrace. V různých zemích, včetně naší, sílí euroskeptické názory. 

Považujeme proto za potřebné vyslovit z hlediska českých evangelických křesťanů zásadní ocenění 

a podporu sjednocování Evropy, opírající se zejména o ideje, jež stály u jeho zrodu a jež jsou nám 

blízké ve světle české humanitní tradice. 

Humanita zdrojem EU 

Jsme přesvědčeni, že Schumanův projev byl vzácný okamžik ve světových dějinách, kdy rozhodující 

státníci usoudili, že i krok považovaný v politice za absurdní, motivovaný v prvé řadě eticky, má šanci 

na úspěch. 

Vítězný stát se obrátil na poraženého nepřítele, dopustivšího se navíc nejohavnějších zločinů, 

s velkorysou nabídkou rovnocenné spolupráce. Vyžadovalo to politickou moudrost, prozíravost a 

odvahu předních státníků, kterou lze ocenit zejména v kontrastu s versailleským systémem po první 

světové válce, kdy tvrdé sankce, uložené poraženému, nepřinesly trvalý mír; posloužily naopak 

posílení nacionalismu a demagogické argumentaci při přípravě ještě hroznější války. 

Oceňujeme jako křesťané důvěru, že žádný člověk ani národ není jednou provždy determinován ke 

zlu, stejně jako žádný národ není od přirozenosti dobrý, a že je možné i věky trvající nepřátelství 

překonat. A to nikoliv probíráním historie, na čí straně byla kdy větší vina, ani pouhými deklaracemi, 

ale reálnou politickou úvahou, konkrétní hospodářskou spoluprací, počínaje oblastí, kterou dosud 

každý stát hájil jako strategickou základnu pro své vyzbrojování. 
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První architekti spojené Evropy věřili také v pragmatický užitek, hospodářskou prosperitu. Přesto 

zdůrazňujeme, že vlastním motivem pro počátek sjednocovacího procesu nebyla sama hospodářská 

spolupráce, ale zajištění trvalého míru a důvěry v Evropě. Hospodářskou a společenskou integrací se 

má dospět k jednotě v rozdílnosti, k občanskému povědomí evropské sounáležitosti. 

Pokrok, kterého společenství dosáhlo, by bez Unie nebyl možný. Svědčí o tom situace na jiných 

kontinentech, kde jsme svědky četných nepřátelství, vedoucích někdy až k válečným konfliktům. 

Od nejstarších motivů 

Nechceme přehlížet všechny stíny středověké Evropy – války, náboženské spory, pogromy a vyhánění 

Židů, boje proti muslimům jako vnějšímu nepříteli. Navzdory tomu všemu byla Evropa již od 

středověku provázána. Kombinace antické a židovsko-křesťanské tradice založila společný duchovně 

kulturní evropský prostor. Kláštery, církevní komunity a univerzity pomáhaly vytvářet obecně sdílený 

duchovní étos, latina sloužila jako univerzální dorozumívací jazyk. To vše vytvářelo v Evropě půdu 

pro integraci. 

Touha po světě bez nenávisti, bez válek, po životě beze strachu je nedostižně vyjádřena ve 

starozákonní vizi Izajášově. Ti, kteří si jsou jako by již „sudbou“ předurčeni ke strachu a nenávisti – 

vlk s beránkem, levhart s kůzletem, tele a lvíče – budou společně odpočívat a malé dítě je povede. 

Tento fascinující obraz zaujal četné evropské umělce, filosofy a někdy i politiky. 

Úvahy o mírové, spolupracující Evropě se objevovaly vícekrát v průběhu staletí. Utopické projekty 

překonává odvážná diplomatická aktivita českého krále Jiřího z Poděbrad z let 1462–1464. Některé 

prvky „Smlouvy o nastolení míru v celém křesťanstvu“, předložené evropským panovníkům, nápadně 

připomínají dnešní cíle Evropské unie. Smlouva obsahovala detailně vypracovaný návrh zřízení 

evropské nadstátní organizace (unio), jež měla vydávat obecně závazné právní normy. Jiříkův návrh 

předběhl svou dobu o půl tisíciletí. 

Zmiňme v této souvislosti také úvahy Jana Amose Komenského, svědka třicetileté války, o mírovém 

soužití. V 19. století snil o mírumilovných evropských státech Victor Hugo. Albert Einstein 

vystupoval proti válce od roku 1915, kdy navrhl vznik společného evropského státu. Po hrůzách první 

světové války psal o nové Evropě T. G. Masaryk. V této souvislosti nelze přehlédnout osobnost 

Richarda Mikuláše Coudenhove-Kalergiho, zakladatele Panevropského hnutí. 

Robert Schuman a další jeho současníci, uvažující ještě v troskách druhé světové války o tom, že je 

třeba vytvořit v Evropě nový řád a vstoupit do nové éry, navázali tak na řadu mimořádných osobností 

Evropy a odvážili se učinit první krok k uskutečnění svého snu. 

Směřování a současné problémy Unie 

Za šedesát let míru se Evropa změnila víc, než si uvědomujeme. Od strategicky vymezené spolupráce 

a vzájemné kontroly v oblasti uhlí a oceli dospěla k jednotnému trhu, společné měně a volnému 

pohybu osob, zboží, kapitálu i služeb. Od integrace ekonomické přistoupily členské země na těsnou 

součinnost v oblasti zahraniční politiky, bezpečnosti a ochrany hranic. Přijetím zemí tradičně 

demokratických i zemí se zkušeností diktátorských a totalitních režimů se EU rozrostla z šesti 

zakládajících členů na současné společenství 27 zemí s 500 miliony obyvatel. 

Jednou ze základních hodnot EU je solidarita – jak uvnitř Unie, tak navenek. Ve světě je EU známa 

jako štědrý dárce humanitární i rozvojové pomoci. Právě solidarita však již několik let prochází 

zkouškou v souvislosti s ekonomickou krizí a se současnými finančními problémy celé řady unijních 

států. 

Evropská spolupráce vyrostla ze vzájemné důvěry mezi Francií a Německem. Na důvěře je založeno 

zejména fungování Schengenského prostoru. V současnosti jsme však svědky „kolísání důvěry“, 
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zejména kvůli obavám před zvýšeným náporem migrantů. Konec studené války a zvýšená migrace 

vyvolaly v řadě evropských států návrat k nacionalismu. V některých zemích jsme svědky dokonce 

oživení antisemitismu, rasismu a neofašismu, které jsou jak projevem absence smyslu života 

a základních hodnot, tak strachu z prohlubujících se problémů s integrací cizinců. 

K základním problémům EU dnes patří rozdělení kompetencí mezi členskými státy a unijními 

institucemi a způsob rozhodování. Neinformovanost v této věci vede nezřídka k výtkám o „diktátu 

z Bruselu“. Lisabonská smlouva přiznala EU právní subjektivitu, dodala jí nové tváře – stálého 

předsedu Evropské rady a vysokého představitele Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku neboli 

„prezidenta“ a „ministra zahraničí“ – a posílila pravomoci Evropského parlamentu. Tvůrci Lisabonské 

smlouvy si od těchto kroků slibovali povzbuzení zájmu evropské veřejnosti o dění v EU i zvýšení 

legitimity unijního rozhodování. U veřejnosti však nadále převládá představa, že Unie je záležitost 

„těch nahoře“; je to jistě i vlivem médií, která věnují pozornost pouze jednání vrcholných 

představitelů členských zemí. 

Připojení států ze střední a východní Evropy se stalo významným předělem v historii EU a současně 

impulzem k dalšímu rozšiřování a prohlubování integrace. Vize evropské stability a prosperity je 

lákavá pro další země, především Balkánu a východní Evropy, v případě Turecka i s přesahem do 

Asie. Jakkoliv zásadně vítáme, že ČR vystupuje vstřícně vůči dalším státům, usilujícím o členství, 

problémy, jež každé rozšíření přináší, vnímáme jako závažné, stejně jako otázku, kde vlastně „Evropa 

končí“. 

Také nalézání společného postoje k otázkám zahraničně politickým a bezpečnostním zůstává 

nesnadným úkolem. Jde například o trvalý problém blízkovýchodní, o vztah EU k islámským zemím, 

o postoj k totalitním režimům a k terorismu (včetně otázky přímé vojenské angažovanosti EU), 

k problémům rozvojových zemí i ke klimatickým změnám. Jedině pohotovou společnou politikou 

stane se EU významným globálním aktérem. 

Evropská unie a křesťané 

V samotné ideji Evropské unie spatřujeme naplňování duchovních hodnot, které historicky spojují 

národy Evropy a které jsou nám blízké. Je to myšlenka mírové spolupráce navzájem sobě rovných 

evropských národů, svoboda, úcta k lidské důstojnosti, demokracie, právní stát, lidská práva a 

tolerance, sociální spravedlnost, solidarita bohatších s chudšími, vůle k otevřenosti i vůči těm zemím, 

které mohou znamenat ekonomickou zátěž pro celé společenství. Právě křesťané jsou Pánem voláni 

k tomu, aby překonávali neporozumění, až i nepřátelství mezi národy, přijímali jako své bližní přátele 

stejně jako nepřátele a se všemi žili v míru. Za svůj úkol považujeme jednak podporovat tyto motivy 

na všech místech, jež jsou nám přístupná, jednak upozorňovat, kde se od nich odkláníme. 

Nejde nám o Evropu deklarativně křesťanskou; chápeme ty, kdo odmítli začlenit „křesťanskost“ 

Evropy do preambule reformní smlouvy. Původní motivy integrace Evropy vnímáme jako ovoce 

„lepších tradic“ evropské křesťanské civilizace a na tom máme dost. 

Jsme pro Evropskou unii 

Jistě nikdo neočekává, že Evropská unie odstraní jednou provždy všecky problémy a nastane dokonalý 

čas. Vytvořit ze stále ještě rozdrobené Evropy, zatížené vzájemně protichůdnými výklady dějin, 

rozdílnou ekonomickou výkonností a různým stupněm demokratického vývoje, civilizovanou, 

mírovou, sociálně spravedlivou, konkurenceschopnou a politicky významnou občanskou komunitu, to 

je cíl, který bude ještě dlouho před námi. Jako občané Unie nicméně chceme napomáhat tomu, aby EU 

svými demokraticky volenými institucemi prováděla poctivou racionální politiku, byla pro svět 

věrohodná a byla ekonomicky prosperující. 

Integrace Evropy je unikátní proces v historii lidstva, kdy nadstátní útvar vznikl a rozšiřuje se vlastní 

přitažlivostí na základě svobodného rozhodnutí jednotlivých států, a nikoliv násilnou anexí či 
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rozhodnutím panovníků. Spojující se Evropa se přitom vyznačuje velkou rozmanitostí, danou růzností 

jazyků, růzností historie jednotlivých národů, jejich kultury včetně náboženství, a z toho plynoucím 

jistým mentálním napětím. Vědomí občanské sounáležitosti se musí teprve zrodit. Integrovaná Evropa 

se může stát příkladem toho, jak překonávat předsudky a žít s rozdílnostmi v jednotě. Původní motivy 

integračního procesu, smíření a mír, nejsou dnes o nic méně aktuální než při prvních krocích a neměly 

by být odsouvány do pozadí vlivem aktuálních, zejména ekonomických problémů. 

Přáli bychom si, aby Česká republika ve všech oblastech aktivně podporovala užší spolupráci všech 

států v rámci Unie, byla s Unií solidární a základní myšlenky evropské integrace propagovala 

s porozuměním a sympatií. 

Na projektu Evropské unie by se měli podílet nejen politici, ale všichni občané ve svých rodinách 

i obcích, učitelé a vychovatelé ve školách, členové spolků i církví. Robert Schuman si byl vědom, že 

sjednocená Evropa je úkol pro generace. To, co jeho generace připravila, bude smysluplné jen tehdy, 

když to bude naplněno a rozvíjeno další generací. K tomu je potřebí našeho rozumu, našeho úsilí, 

našich peněz, ale především našich srdcí. 
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2c Předsednictví ČR v radě EU – priority z hlediska ČCE  
31. 4. 2009 
 
V lednu 2009 převzala Česká republika půlroční předsednictví Rady EU. V situaci před Lisabonskou 

smlouvou bylo předsednictví spojeno s vytyčením vlastních priorit. Pro vládu ČR jimi bylo posílení 

vztahu mezi EU a státy ve východní Evropě, které nebyly členy EU. Synodní rada vydala 

memorandum, které pojmenovala priority z hlediska ČCE. 
 

Úvod  

Členství v EU se dotýká nejen vlády, ale také občanů a občanských organizací. Totéž platí 
i o předsednictví v Radě EU, které dává předsedající zemi možnost nastolit témata, které jsou pro ni 

obzvláště důležitá.  

Církev disponuje specifickým poznáním a zkušenostmi v důležitých oblastech mezilidského soužití 
v rovině národní i mezinárodní. Proto chce aktivně přispět ke stanovení priorit předsednictví ČR 

v Radě EU.  

 

Hlavní priorita  
Občanská společnost jako společenství občanů, které:  

– spojuje respekt ke každému jednotlivci a k rodině se solidaritou a odpovědností celého společenství;  

– je základním prvkem stability a prosperity každé země (její rozvoj napomáhá postkomunistickým 
zemím vpřed a je mj. jedním z požadavků EU vůči kandidátským zemím);  

– má potenciál k řešení závažných problémů současného světa (rozpad rodiny, stárnutí a v Evropě 

i vymírání populace, nacionalismus a rasismus, ekologické problémy, vylučování části lidí na okraj 

společnosti);  
– je důležitým nositelem hodnot, k nimž se hlásí také EU, jako je solidarita, respekt k lidským právům 

a menšinám, stabilita a prosperita;  

– zahrnuje církve jako svou nedílnou a pozitivní součást.  
Možnosti: Seminář mapující zkušenosti s budováním občanské společnosti (různých typů občanských 

společností) v posttotalitních zemích (ex-SSSR, Balkán), v nových členských zemích EU (střední 

Evropa) i v dlouholetých demokraciích (,Západ‘)  
Zdroje ČCE: celocírkevní kazatel pro české sbory východní Evropy + zdroje uvedené u jednotlivých 

podtémat.  

 

Dílčí aspekty navržené priority  
 

Rodina  

– je bazální společenství pro každého člověka, a tím i základní jednotka společnosti;  
– má nezastupitelnou úlohu při formování základních postojů i kontextů života svých příslušníků, je 

důležitá nositelka výchovy a péče o děti i seniory;  

– v hektickém a individualizovaném světě je velmi zranitelná;  
– církve trvale poskytují manželům a rodinám ideovou i praktickou oporu.  

Možnosti: Aktivně se podílet na ztvárnění dílčí vládní priority v oblasti rodinné politiky (posílení 

rodiny, ekonomické aspekty péče o rodinu).  

Zdroje ČCE: podklady a výstupy synodu.  
 

Výchova a vzdělávání  

– je základní nástroj socializace každého člověka v dané společnosti;  
– proto je podstatná otázka hodnotové orientace nositelů výchovy a vzdělávání;  

– církve se na výchově a vzdělávání aktivně podílejí a zároveň uznávají a podporují důležitou roli 

rodiny v této oblasti.  

Možnosti: Prosazovat, aby ve vládních podkladech k tematice vzdělávání a výchovy (bude mj. 
ovlivněno francouzskou iniciativou na vyhlášení roku 2009 rokem rozvoje kultury, vzdělávání 

a kreativity) byly zohledněny i nestátní poskytovatelé – církve a jiné občanské instituce.  

Zdroje ČCE: Diakonie, iniciativy vůči dětem, mládeži, seniorům. 
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Média  

– v moderní informační společnosti mají značný vliv na jednotlivce i celou společnost;  
– v rámci své „nezávislosti“ často podceňují odpovědnost, která s jejich vlivem souvisí;  

– církve vyvíjejí mediální aktivity a zároveň se snaží působit na posilování etické dimenze médií i na 

mediální výchovu lidí.  
Možnosti: Podílet se na ztvárnění příslušné vládní priority i mediálních výstupů k předsednictví.  

Zdroje ČCE: synodní rada, zástupci ČCE v TV, rozhlase, tištěných médiích a jiných mediálních 

aktivitách.  

 
Nacionalismus  

– trvalý problém, který je mj. i rubem globalizace, evropské integrace, rozpadu komunistického bloku;  

– historicky existuje silná souvislost mezi nacionalismem a náboženskou nesnášenlivostí, církve 
mnohdy k nacionalistickým konfliktům aktivně přispívaly, leckde se na nich dosud podílejí;  

– na druhé straně však právě církve v mnoha zemích aktivně usilují o překonávání nacionalismu, 

zejména jeho násilných projevů, usilují o smíření a spolupráci.  
Možnosti: Burza příkladů „dobré praxe“ v oblasti boje s nacionalismem a převracení nacionalisticko- 

-náboženských konfliktů ve spolupráci.  

Zdroje ČCE: Spolupráce s EKD v rámci Česko-německého dialogu (prohlášení k odsunu, pracovní 

skupiny, společná publikace).  
 

Marginalizace (znevýhodnění lidé na okraji společnosti)  

– další problém soudobých společností je marginalizace některých jednotlivců nebo i celých skupin 
občanů: bezdomovců, psychicky nemocných a jinak handicapovaných či chronicky závislých, 

příslušníků etnických menšin, obětí organizovaného zločinu;  

– v ČR se tento jev od pádu komunismu zvýraznil, občanské struktury k jeho potírání se vyvíjejí se 

zpožděním;  
– poslání církví je jednak ctít důstojnost každého člověka, jednak pomáhat lidem v nouzi, v rámci 

tohoto poslání se angažují v péči o znevýhodněné lidi i v potírání příčin marginalizace.  

Možnosti: Ovlivnit vládní program v oblasti sociálního začleňování upozorněním na konkrétní 
iniciativy a pozitivní výsledky; do vládní priority potírání organizovaného zločinu prosadit také 

odstavec o pomoci obětem tohoto zločinu.  

Zdroje ČCE: Výstupy společné komise ČCE a EKD k problematice obchodu s lidmi (zneužívání žen 
a dětí).  

 

Dobrovolnictví  

– nepostradatelný projev solidarity v rámci společenství občanů; 
– pomáhá zmírňovat důsledky negativních sociálních jevů a často i supluje chybějící aktivity státu;  

– jeho rozvoj může podpořit vhodná výchova i mediální aktivita;  

– církve samy i ve spolupráci s některými občanskými organizacemi jsou tradičním zdrojem 
dobrovolnických iniciativ.  

Možnosti: Ve spolupráci s dalšími občanskými organizacemi výrazně ovlivnit pojetí této otázky ve 

vládním programu předsednictví.  
Zdroje ČCE: Diakonie, hospicové hnutí, spolupráce s dobrovolnickou organizací SERVITUS.  
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3. ČCE a Kuba 
 

Situace lidských práv na Kubě je v evangelickém prostředí velmi sledována. V únoru roku 2000 poslal 

Spolek evangelických kazatelů spolu se synodním seniorem dopis sesterským církvím na Kubě, který 

tematizuje nesvobodu pod Castrovým režimem a význam solidarity ze strany mezinárodních partnerů. 

„Jsme si dobře vědomi naléhavosti žít v solidaritě, která poutá jednotlivé křesťany a církve na celém 

světě v jejich misijním poslání. Zároveň si uvědomujeme, že všichni křesťané procházejí na světě 

různou mírou utrpení (1Pt 5,9). Jakkoliv se různí i míra trpělivosti, s níž je třeba takové utrpení snášet, 

je to společný úkol i výzva pro ty, kdo žijí v relativně příznivých podmínkách, i pro ty, kdo musejí 

zápasit s podmínkami méně příznivými.“ Synod se vrátil k problematice v roce 2003.  

 

3a Usnesení 1. zasedání 31. synodu k situaci na Kubě  
18. 6. 2003 

Synod ustavil tříčlennou komisi ve složení Miloš Rejchrt, Martin Balcar, Jindřich Halama a uložil jí, 

aby připravila vyjádření k současné situaci na Kubě – vlně perzekucí a potlačování lidských práv, 

včetně svobody vyznání. 

Synod schválil tento text dopisu připravený komisí: 

Vážené sestry, vážení bratři, 

události ve Vaší zemi v posledních měsících vyvolaly velkou pozornost v České republice jak na 

veřejnosti, tak i v Českobratrské církvi evangelické. 75 Vašich spoluobčanů, mezi kterými jsou i naše 

sestry a bratři v Kristu, dostalo tvrdé tresty za to, že se veřejně zasazují o svobodu slova a 

shromažďování a důstojnost lidské osobnosti. Tyto události se nás dotýkají tím více, že i naše země 

byla dlouho ovládána totalitním režimem.  

Chtěli bychom Vás v těžké situaci povzbudit. Z vlastní zkušenosti víme, jak je důležité zůstat při 

evangeliu našeho Pána Ježíše Krista, které nás osvobozuje ze strachu a úzkosti. Nikdy se nevzdávejte 

naděje, že pravda Páně vítězí a láska Kristova je mocnější než zvůle politické moci. 

Modlíme se za Vás, abyste nerezignovali na poslání Kristova společenství v kubánské společnosti 

a nezapomínali na ty, kteří trpí za spravedlnost a pravdu. Zároveň Vás prosíme, abyste nás informovali 

o Vaší situaci a Vašich názorech na události, které vyvolaly velkou diskusi i v ekumenických kruzích. 

S bratrským pozdravem poslanci 1. zasedání 31. synodu ČCE. 

Dopis zaslán metodistické církvi na Kubě a Presbyterní reformované církvi na Kubě. 
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3b Solidarita s disidenty – dopis synodu Fidelu Castrovi  
6. 6. 2006 

Usnesení 4. zasedání 31. synodu ČCE 

Synod roku 2006 se rozhodl oslovit Fidela Castra, prezidenta Kubánské republiky, ve věci potlačení 

demokratické opozice a vyzval ho k dialogu s umírněnou částí vedenou Osvaldem Payou. Jeho 

Proyecto Varela představila plán demokratizace a transformace kubánské politicky a společnosti. 

Pane prezidente,  

s velkou pozorností a úctou sledujeme úsilí stále většího počtu kubánských občanů o takové 

uspořádání kubánské společnosti, které by přineslo více svobody a odpovědnosti pro každého občana 

a zařadilo vaši krásnou zemi mezi respektované demokratické státy světa. 

Naše křesťanská víra a konkrétní dějinné zkušenosti nám potvrzují, že náboženská svoboda a svoboda 

občanská jsou neoddělitelné. Považujeme proto za škodlivé pro celou kubánskou společnost, že 

křesťané na Kubě jsou omezováni ve svobodě shromažďovat se, vzdělávat ve víře sebe i své děti, 

vytvářet a budovat nová společenství a konat diakonickou a sociální práci. 

Jsme přesvědčeni, že úsilí o rozšiřování prostoru svobody je v zájmu každého člověka i společnosti. 

Proto nás zaujal Projekt Varela, zvláště jeho důraz na nenásilí, na rozhovor všech se všemi a na 

nutnost realizovat práva, která kubánským občanům zaručuje jejich ústava. Projekt Varela trvá na tom, 

že o své budoucnosti musí rozhodovat občané Kuby sami. Toto stanovisko na základě vlastní 

zkušenosti sdílíme.  

Tím více nás rozhořčuje, že v roce 2003 bylo za údajné politické zločiny odsouzeno 75 Kubánců, 

z velké většiny aktivistů hnutí Varela, k trestům až 28 let odnětí svobody. Podle našich informací bylo 

14 z nich mezitím propuštěno, což nás utvrzuje v přesvědčení, že jejich odsouzení a věznění v krutých 

podmínkách je aktem politické vůle a že i jejich osvobození je záležitostí politického rozhodnutí. 

Proto vás žádáme, užijte své moci a svého vlivu k tomu, aby stoupenci projektu Varela byli 

bezodkladně propuštěni z věznic a státní moc respektovala svobodu občanů, kteří ku prospěchu své 

země a nás všech usilují o důstojný život v solidaritě a svobodě. 

S přáním pokoje a Božího požehnání všemu kubánskému lidu  

31. synod Českobratrské církve evangelické 
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3c Dopis ekumenickým partnerům o Kubě 
6. 6. 2006 

Synod poslal zároveň kritický dopis ekumenickým organizacím (WCC, WARC, WLF, CEC, ERC 

a ČBK), ve kterém apeloval, aby se připojily k solidaritě s kubánskou opozicí. Především velké 

mezinárodní ekumenické organizace nevnímaly hlas disidentů, což synod považoval za opakování chyb 

z období studené války. 

Vážené sestry a vážení bratři, 

z pověření 31. synodu ČCE Vám zasíláme dopis, kterým se synod obrátil na Fidela Castra ve věci 

pronásledovaných obhájců lidských práv na Kubě. 

Naše církev sleduje s trvalým zájmem situaci na Kubě. V našem křesťanském tisku byl zveřejněn 

překlad Projektu Varela, synod se v roce 2003 obrátil na kubánské církve s projevem solidarity se 75 

uvězněnými občanskými aktivisty. Nedávno jsme uspořádali mezinárodní seminář o situaci na Kubě 

za účasti zástupců SRC, KEK a pražského světícího biskupa římskokatolické církve. S příspěvkem 

vystoupil i ministr zahraničních věcí ČR. 

Jako křesťané ze země ovládané ještě nedávno komunistickou stranou jsme poznali, že ti, kdo v rámci 

daných zákonů usilují o respekt k lidským právům, o rozšiřování prostoru svobody a pokojnou 

proměnu společenských poměrů a jsou pro své přesvědčení ochotni i trpět, své vlasti neškodí, ale 

naopak prospívají. 

V této souvislosti připomínáme svou nedobrou zkušenost s omezením ekumenických kontaktů na 

oficiální, režimem uznané představitele církví. Sami jsme poznali, že pěstování takových 

jednostranných kontaktů vede v ekumeně k vytváření falešného obrazu o místní církvi. V místní církvi 

pak narušuje důvěru a jednotu mezi vedením a členy církve. 

Ve vztahu k církvi, která žije v nesvobodných poměrech, je třeba zvláště pamatovat na ty, kdo jsou 

odsunuti na okraj, umlčováni či dokonce vězněni. Právě jim má patřit náš přednostní zájem (Žd 13,3). 

Proto vás chceme povzbudit, abyste důrazně a vytrvale věnovali pozornost diskriminovaným 

křesťanům a pronásledovaným aktivistům na Kubě. Jsme přesvědčeni, že konkrétní projevy solidarity 

se všemi utiskovanými a ponižovanými patří k závazkům, vyplývajícím pro křesťany z evangelia a 

upevňujícím jednotu církve Kristovy. 
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3d Dopis Světové radě církví 
 

Do debaty se vložil Poradní odbor pro společenské a mezinárodní záležitosti, který připravil 

následující dopis se shrnutím dosavadního vývoje. Volá k pokračování rozhovoru na úrovni SRC 

o lidských právech v diktaturách.   

V říjnu roku 2002 zaslalo několik členů naší církve otevřený dopis generálnímu tajemníkovi SRC, 

v němž volali po pozornosti vůči stavu lidských práv na Kubě. Oněch pět signatářů naléhalo na SRC, 

aby veřejně vyjádřila podporu požadavkům kubánské demokratické opozice, jak jsou formulovány 

v Projektu Varela Křesťanského osvobozeneckého hnutí (Movimiento Cristiano Liberacion). Hlavní 

důvod svého apelu spatřovali v podobě politické a ekumenické izolace, v níž se ocitli východoevropští 

disidenti během studené války a dnes se ocitají disidenti kubánští.  

V dubnu tohoto roku napsal generální tajemník SRC Konrad Raiser kubánskému prezidentu Fidelu 

Castrovi dopis, v němž kritizuje uvěznění 75 disidentů a požaduje spravedlivý proces. Zároveň 

vyjadřuje jisté pochopení pro komplikovanou situaci kubánské vlády, zaviněnou podle Dr. Raisera 

zejména politikou USA. O tomto svém dopisu informoval Dr. Raiser také pět členů naší církve.  

31. května 2003 na německém ekumenickém Kirchentagu se účastnili Dr. Raiser a Dr. Trojan – jeden 

ze signatářů výše zmíněného dopisu – diskuse o otázce, jakou roli hrály církve a ekumenické 

organizace během studené války. Na pořad přišla i otázka, jaké je místo církví při řešení problematiky 

lidských práv na Kubě. Navzdory tomu, že v hodnocení období studené války mezi nimi panovala 

relativní shoda, zásadně se lišili ve svém hodnocení role ekumenických organizací ve vztahu ke Kubě.  

Situace na Kubě vyvolala pozornost i v naší církvi. Církevní časopisy otiskly reportáže i příslušné 

dokumenty. Kuba se stává předmětem rozhovorů i na pastorálních konferencích. Účastníci pastorální 

konference Pražského seniorátu zaslali 8. dubna t. r. protestní petici kubánským představitelům. 

A konečně v květnu t. r. zaslal synod naší církve povzbuzující dopis sesterským církvím na Kubě.  

Naše církev prošla za studené války bolestnou školou. Jako církev jsme nebyli vždy schopni rozlišovat 

mezi politickým oportunismem, vyrůstajícím ze strachu, a ryzími teologickými důvody, pramenícími 

z víry. Teologické argumenty se užívaly jako důvod, proč se vyhnout vyjádření solidarity s těmi, kdo 

byli pronásledováni kvůli svému přesvědčení a zápasu o lidskou důstojnost. Mezi persekvovanými 

přitom bylo nemálo křesťanů, též z naší církve.  

Důsledkem mj. bylo, že i SRC obecně ignorovala hlas disidentů z východoevropských církví. Význam 

zápasu o lidská práva tak byl v mezinárodních ekumenických diskusích bagatelizován, protože my 

sami jsme byli konformní s naším statutem quo. Podle našeho přesvědčení jsme tak ve skutečnosti na 

zápas o humanitu rezignovali, ač jsme jej na ekumenické rovině deklarovali jako jádro našeho 

teologického života a práce.  

Z tohoto důvodu spatřujeme význam rozhovoru o tom, jakou roli hraji církve a ekumenické instituce, 

jako je SRC, v situaci, kdy totalitní režimy jako např. kubánský porušují lidská práva. Jeho naléhavost 

jen zvyšuje to, že mezi pronásledovanými nalézáme – jako právě na Kubě – i ryzí křesťany. Jednotliví 

křesťané i církve jsou jako společenství Kristovo voláni k solidaritě s těmi, kdo trpí pro spravedlnost. 

Ospravedlňovat mocné na úkor této solidarity vede k diskreditaci poslání církve.  

Pokud víme, rozhovor o těchto otázkách se již v SRC po nějaký čas vede. Vyjadřujeme svou ochotu 

na tomto rozhovoru se podílet. Nejde nám o to vyhlašovat pravdu, ale sdílet naše zkušenosti z údobí, 

které nese mnoho společných rysů se současnou kubánskou situací. Prosíme, považujte to za znamení 

solidarity s našimi spolu-křesťany na Kubě v jejich složité situaci.  
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3e Úmrtí Oswalda Payi 
23. 7. 2012 

Dne 22. července 2012 zahynul Oswaldo Payá, myšlenkový otec Projektu Varela a integrující 

osobnost mezi kubánskými disidenty. Synodní senior a předsedkyně komise pro Kubu v ČCE vydali 

prohlášení, které vyzvedává jeho význam pro kubánskou společnost. 

Oswaldo Payá (1952–2012) 

Nic nemáme, a přece nám patří vše (2K 6,10)  

Dnešní ranní zpráva tiskových agentur, že v neděli při dopravní nehodě zemřel Oswaldo Payá, 

mnohým z nás ubrala na elánu při vstupu do nového týdne. 

Oswaldo Payá byl vůdčí osobnost kubánské opozice. Podílel se na sjednocení fronty proti 

represivnímu režimu Fidela Castra, když stál u zrodu kubánské obdoby Charty 77 zvané Projekt 

Varela (2002). Nám byl blízko třeba tím, že již v 17 letech dokázal odsoudit okupaci Československa. 

Přátelil se s vůdčí osobností našeho disentu Václavem Havlem, kterého si velmi vážil a jeho 

představou svobody se nechával inspirovat. Na začátku roku 2003 navštívil Českou republiku 

a s Václavem Havlem se osobně setkal.  

Nepohodlí, ohrožení a diskriminaci zvolil dobrovolně, bezpochyby však s vědomím, že spravedlnost 

a pravda si vždycky budou žádat takový druh odříkání. Náš svět nebude mít nikdy dost těch, kdo se 

pro utrpení a strádání dobrovolně rozhodnou. Oswaldo Payá dobře věděl, že svoboda a důstojnost 

člověka stojí právě na duchovní pevnosti víc než na materiálních jistotách a vymoženostech. Tak lze 

také rozumět tomu, co řekl při návštěvě u nás: „Lidský duch, když se vzepře, může dosáhnout 

svobody a nabýt důstojnosti i v podmínkách velkého útlaku. Zůstaňte s námi v modlitbách a solidaritě, 

kterou nám stále projevujete.“ Jeho pojetí angažovaného křesťanství dostalo tvář při založení 

Křesťanského hnutí osvobození (1988). 

Bez ohledu na okolnosti jeho smrti, o kterých se spekuluje, lze věřit, že Boží moc je větší než veškerá 

moc světa, protože je mocnější než zlo a smrt. Na tom stojí naděje, že dílo Oswalda Payi převezmou 

další, aby Ostrov svobody jednou opravdu svobodný byl. Při směřování k takovému cíli ať všem svítí 

odkaz jeho života a víry. 

Jitka Klubalová  

předsedkyně Komise pro Kubu SR ČCE 

Joel Ruml 

synodní senior ČCE 
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4. Prohlášení k mezinárodním událostem 
 

4a Výzva synodní rady Českobratrské církve evangelické k pomoci Kurdům 
24. 4. 1991 

Povstání iráckých Kurdů proti Saddámu Husajnovi po prohrané válce s Iránem v roce 1991 vedlo 

k tvrdému útoku iráckých ozbrojených sil proti kurdskému obyvatelstvu. Odhady mluví o 300 000 

obětí, miliony lidí uprchly do sousedních zemí. Zřízení bezletové zóny tuto situaci ukončilo. Ve svém 

prohlášení vyzvala synodní rada veřejnost, aby se připojila k pomoci Kurdům. 

Jsme sevřeni úzkostí a hanbou nad tím, co se děje kurdskému národu, který po nezdařených pokusech 

o samostatnost je znovu krutě pronásledován iráckou vládou a je na útěku ze svých domovů do 

sousedních zemí. Kurdové žijí na území Iráku, Sýrie, Turecka, Sovětského Svazu a Íránu a právě 

z Iráku odcházejí v masových zástupech, aby zachránili holý život. Odsuzujeme nasazení iráckých 

ozbrojených sil proti bezbranným uprchlíkům, kteří hladoví, prochlazení a vyčerpaní živoří a umírají 

v horách a pustinách. Jsme vděčni za pohotovost mnohých, kteří činí, co mohou pro obživu, přístřeší 

a zdraví statisíců těchto běženců a bezdomovců. Chceme rovněž přispět aspoň trochu ke zmírnění 

jejich obrovské nouze a utrpení. Vyzýváme sbory a jednotlivce, aby zasílali své finanční příspěvky 

přímo na Fond federálního výboru Čs. červeného kříže. Děkujeme všem, kteří s touto pomocí již 

začali.  

  



67 
 

4b Tibet a Čína – Prohlášení ke dni Tibetu  
10. 3. 1997 

Situace v Tibetu se těšila velké pozornosti v české společnosti díky působení Dalajlámy a jeho 

přátelství s Václavem Havlem. Synodní rada se ve svém prohlášení z roku 1997 obrátila na čínskou 

vládu, aby svůj postoj k Tibetu změnila. 

Synodní rada Českobratrské církve evangelické se připojuje k těm institucím, organizacím 

i jednotlivcům na celém světě, kteří při příležitosti světového dne Tibetu 10. března upozorňují na 

porušování lidských práv v Tibetu a vyslovují Tibeťanům svou podporu a sympatii.  

Tibetský národ je nositel staré svébytné kultury. Situace v zemi se ale trvale zhoršuje. Od roku 1950, 

kdy do ní vkročila vojska Čínské lidové republiky, je území Číňany plánovitě osídlováno. Od té doby 

je tibetský národ utlačován kulturně, nábožensky, sociálně i politicky. Je omezováno tibetské školství. 

Tibetský duchovní vůdce, dalajláma, je nucen žít v exilu. To vše vyvolává obavy, že tibetský národ 

bude postupně počínštěn. Podle věrohodných informací dochází v Tibetu i k poškozování životního 

prostředí, zejména v souvislosti s ukládáním jaderného odpadu. 

Spolu s mnoha jinými apeluje synodní rada Českobratrské církve evangelické na čínskou vládu, aby  

1) skončila s emigrační politikou, která hrozí tibetskému etniku rozpuštěním v etniku čínském,  

2) zastavila náboženský a kulturní útlak Tibeťanů a umožnila jim svobodný přístup ke vzdělání,  

3) propustila všechny tibetské politické vězně,  

4) umožnila mezinárodním organizacím sledovat dodržování lidských práv v Tibetu,  

5) zahájila jednání s duchovním vůdcem Tibeťanů dalajlámou o nápravě situace v Tibetu,  

6) umožnila Tibeťanům, aby se svobodně rozhodli, v jakém vztahu k Číně chtějí žít,  

7) přestala poškozovat životní prostředí Tibetu, zejména jadernými odpady.  

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyslovuje Tibeťanům podporu v jejich těžké situaci 

a apeluje na církve i veřejnost v České republice, aby nebyly lhostejné k starostem a strádání 

tibetského lidu. 
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4c Stanovisko synodní rady Českobratrské církve evangelické k situaci na Východním Timoru  
7. 1. 1999 

V roce 1999 dosáhlo úsilí o nezávislost Východního Timoru úspěchu, když indonéská vláda pod tlakem 

mezinárodního společenství přistoupila na konání referenda o budoucnosti této části ostrova. Události 

si vyžádaly nemalé množství obětí. Nezávislost byla vyhlášená v roce 2002.  

Východní část ostrova Timor je strategicky významná oblast mezi Indonésií a Austrálií, s přístupem 

ke značnému nerostnému bohatství. V prosinci roku 1975, krátce poté, co po 389 letech portugalské 

koloniální nadvlády získal Východní Timor nezávislost, obsadila jej svými vojsky Indonésie, která 

sama byla do roku 1945 nizozemskou kolonií. Dopustila se tak nevyprovokované agrese, již okamžitě 

odsoudilo Valné shromáždění OSN. Rada bezpečnosti jednomyslně vyzvala Indonésii, aby neprodleně 

stáhla všechny své síly, a také se obrátila na „všechny státy, aby respektovaly územní celistvost 

Východního Timoru a nezcizitelné právo jeho lidu na sebeurčení“. Generálního tajemníka požádala, 

aby podnikl kroky k uskutečnění rezoluce. V červnu roku 1976 Indonésie Východní Timor anektovala. 

Tohoto území, které jí nikdy nepatřilo, se zmocnila v rozporu s mezinárodním právem. Anexi 

neuznala žádná významnější země světa s politováníhodnou výjimkou Austrálie. Podle údajů Amnesty 

International přišlo v jejím důsledku o život na 200 000 odpůrců indonéské okupace, tedy čtvrtina 

veškerého obyvatelstva této malé a prakticky bezbranné země. Záhy po anexi zřídily indonéské 

okupační úřady na 150 koncentračních táborů, v nichž se nadlouho ocitlo velké množství obyvatel 

Východního Timoru. Došlo k rozsáhlému porušování lidských práv a k devastaci východotimorského 

hospodářství.  

Zvláště připomínáme masakr v Dili, který se stal 12. listopadu roku 1991. Indonéská okupační armáda 

tehdy brutálně usmrtila 271 účastníků pokojného pochodu na památku studenta Gomese, který byl 

o tři týdny dříve v katolickém kostele zabit policií.  

Podle zpráv organizace Human Rights Watch ještě v polovině devadesátých let docházelo na 

Východním Timoru k „popravám bez soudu, mučení, mizení osob, k nezákonným zatčením 

a zadržování“ a dalšímu porušování práv.  

Pro nás jako křesťany má tragédie Východního Timoru zvláštní naléhavost. Zatímco téměř devět 

desetin obyvatel Indonésie jsou muslimové, téměř všichni původní obyvatelé Východního Timoru jsou 

katoličtí křesťané. Indonéské úřady připustily vypalování katolických kostelů a další útoky na naše 

východotimorské bratry a sestry. Proti takovému jednání ostře protestujeme. Budeme bedlivě 

naslouchat hlasu východotimorského katolického biskupa Bela, laureáta Nobelovy ceny míru za rok 

1996.  

Nyní přicházejí zprávy, že je indonéská vláda ochotna „poskytnout“ Východnímu Timoru určitou 

autonomii. Poněvadž se Indonésie v roce 1975 dopustila agrese, bylo by jediným přiměřeným 

východiskem uspořádání referenda na Východním Timoru pod mezinárodním dohledem, v němž by se 

tamní obyvatelstvo mohlo svobodně rozhodnout o své budoucnosti. Doufáme, že po odchodu 

prezidenta Suharta, za jehož vlády k anexi došlo, se indonéské úřady k takovémuto kroku odhodlají.  
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4d Války v Čečensku a v Gruzii 
 

První válka v Čečensku (1994–1996) způsobila v české veřejnosti zděšení. Symbolem této válečné 

vřavy se stalo hlavní město Grozný, které bylo téměř zničeno bombardováním. Synodní rada se 

vyjádřila k násilnostem jednoznačně, což ruskou pravoslavnou církev ponouklo k odmítavému 

stanovisku, že čeští evangelíci se v problematice nevyznají.17 Synodní rada se ovšem obdobným 

způsobem vyjádřila ke konfliktu v Gruzii v roce 2008, kdy Ruská federace obsadila část gruzínského 

území   

4d1. Prohlášení Synodní rady ČCE k situaci v Čečensku  

17. 5. 1996 

V posledních letech pohlíží česká veřejnost a s ní i ČCE na chování Ruska v Čečensku s rostoucím 

znepokojením a pohoršením. Rusko se odmítá smířit s jednoznačně vyjádřenou vůlí čečenského 

obyvatelstva k samostatnosti. Tato situace má své kořeny v době rozmachu carského koloniálního 

impéria, rozmachu neseného ruským „misionářským nacionalismem“.  

Čečensko se dostalo pod ruskou nadvládu až v průběhu l9. stol. Na rozdíl od západních mocností, 

které získávaly koloniální državy v zámoří, postupovalo Rusko krok za krokem do sousedních oblastí 

směrem na východ a do nitra Asie. Carské úřady tvrdily, že ruská expanze je civilizační, že přináší 

takzvaným zaostalým národům vyšší kulturu. Kancléř Alexandr Gorčakov definoval jako trvalý 

závazek Ruska, aby pacifikovalo svoji periferii: „Situace Ruska ve Střední Asii se podobá situaci 

všech civilizovaných států, které se dostanou do kontaktu s polodivokými kočovnými kmeny bez 

pevné organizace. V takových případech zájmy bezpečnosti hranic a obchodních vztahu vždy 

vyžadují, aby civilizovanější stát vykonával určitou pravomoc nad svými sousedy... Stát si tedy musí 

vybrat: buď se vzdát tohoto úsilí a odsoudit své pohraniční oblasti ke stálému neklidu, nebo 

postupovat dále a dále do srdce divošských zemí... kde tím největším problémem Ruska je umět se 

zastavit.“ (George Vernadsky, ed., A Source Book for Russian History: From Early Times to 1917, 

New Haven,Conn., 1972, vol.3, s. 610). 

Tyto argumenty neobstojí. Nikdo, zvláště ne útočník, nemá právo nárokovat si nadřazenost nad 

jinými. Představa o méněcennosti neevropských národů byla v našem století právem odmítnuta.  

Dnes, více než 30 let po konci britského a francouzského koloniálního panství a poté, co utrpěl 

čečenský národ strašné škody rozsáhlými deportacemi za Stalinovy vlády, trvá Rusko i nadále vůči 

Čečencům na své imperiální tradici. 11. prosince 1994 do Čečny ruská vojska vpadla. O dva dny 

později zahájila letecké nálety na čečenská města a vesnice. 14. prosince téhož roku odmítl ruský 

parlament poměrem hlasů 289 ku čtyřem užití síly v Čečensku a 27. prosince nařídil ruský prezident 

Jelcin zastavit bombardování. O několik hodin později však bombardovala ruská letadla sirotčinec 

a další civilní cíle v hlavním městě Čečenska Grozném. 31. prosince zahájila ruská vojska na toto 

město generální útok. Podle údaje ruské komise z února 1995 zemřelo za první dva měsíce boje 

24 000 civilistů. Přestože Rusko instalovalo v Čečensku loutkovou vládu a přestože jeho generálové 

opakovaně tvrdili, že již dosáhli vítězství, boje s různou intenzitou pokračují až dodnes. Na 

houževnatý odpor čečenských ozbrojenců odpovídá ruská armáda masakrováním civilního 

obyvatelstva. Vesnice a města jsou poničeny leteckou a pozemní palbou. Do dobytých oblastí odmítají 

ruská vojska vpouštět novináře a pracovníky humanitárních organizací. Přesto se mnoha novinářům 

 
17 V dopise z 25. 7. 1996 píše představitel Ruské pravoslavné církve: „Avšak jsme zmateni tím, že při přípravě 
Vaší deklarace nebyla konzultována Ruská pravoslavná církev ani církve jiného vyznání v Rusku, které se aktivně 
podílely na mírotvorném procesu a mezinárodních programech humanitární pomoci obětem vojenských 
operací v Severním Kavkaze.“ 
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podařilo do těchto míst proniknout a podat světu svědectví. Sedmnáct novinářů (k 25. 4. 1996), včetně 

ruských, za podivných okolností zahynulo.  

Na jaře roku 1996 vyjádřila ruská vláda ochotu s prezidentem Čečenské republiky Džocharem 

Dudajevem jednat. Krátce poté, dne 22. dubna, byl tento partner jednání zabit. Vlády, které se cítí 

vázány základními morálními a právními normami, a také nevládní instituce i osobnosti, by se měly 

nabídnout ruským a čečenským představitelům jako prostředníci při mírových jednáních. 

Apelujeme na ruskou vládu i ruský lid, aby se podobně jako jiné velmoci konečně zřekli imperiální 

ideje a přestali vnucovat svou vůli malému sousednímu národu. Vyzýváme ruskou pravoslavnou 

církev, aby se svou mravní autoritou zastala trpícího čečenského národa.  

Českou veřejnost vyzýváme, aby i nadále věnovala událostem v Čečensku pozornost, aby se 

zamýšlela, jak pomoci obětem boje a přispět k záchraně čečenské kultury. Nezapomínejme, že se 

v Čečensku nebojuje jen za přežití jednoho dalekého malého národa!  
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4d2. Poselství synodní rady Českobratrské církve evangelické k událostem v Gruzii a k čtyřicátému 

výročí okupace Československa  

20. 8. 2008 

Napadení Gruzínské republiky armádou Ruské federace považujeme za hrubé porušení mezinárodního 

práva, obdobné přepadení Československa státy Varšavské smlouvy před 40 lety. Velmi podobná je 

i nynější ruská propaganda s tehdejší sovětskou, označující nevyžádaný vojenský zásah za bratrskou 

pomoc. Jako tehdy ani dnes ruská strana nedodržuje dohody a porušuje dané slovo; Rusko slíbilo 

mezinárodní veřejnosti stáhnout své jednotky do poledne 18. srpna 2008, na gruzínském území jsou 

dodnes. Lekají nás silácká a výhružná slova i skutky ruských vojenských a politických představitelů 

(např. nedávné obnovení stálé přítomnosti strategických bombardérů s jadernými náložemi ve 

vzduchu), jimiž nepokrytě vyhrožují nezávislým státům, včetně České republiky. 

Právě v souvislosti se čtyřicátým výročím okupace Československa zdůrazňujeme, že nechováme 

pražádnou nenávist k ruskému lidu, naopak, s pohnutím si připomínáme statečnost těch Rusů, občanů 

někdejšího Sovětského svazu, kteří dali najevo své přátelství k nám Čechoslovákům a 25. srpna 1968 

demonstrovali na Rudém náměstí za „naši i vaši svobodu“. Máme však obavy z imperiálních zájmů 

Ruska a jeho pancéřové politiky, která se naposledy projevila přepadením Gruzie.   

Věříme, že s křesťany v Rusku, v Gruzii a kdekoli i jinde na světě nás spojuje Kristova oběť za hříchy 

světa a jeho příslib pokoje, který převyšuje všeliký lidský rozum. 

Vyjadřujeme svou solidaritu všem, jichž se ničivě dotkla velmocenská pýcha, separatistický 

fanatismus nebo iluze, že rázná ozbrojená akce dokáže se separatismem skoncovat.   

Zároveň jako svobodní občané svobodného státu vyjadřujeme vděčnost za to, že vláda našich věcí se 

k nám navrátila a my smíme žít bez nezvaných cizích vojsk na svém území. Buď Bohu za to díky a my 

mějme závazek, abychom dar svobody nepromrhali. 
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4e Prohlášení k situaci na Ukrajině  
22. 2. 2014 

Takzvaný euromajdan, který v listopadu 2013 odstartoval odmítnutí asociační dohody mezi EU 

a Ukrajinou ze strany proruského prezidenta Janukovyče, vedlo nakonec k změně vlády v Kyjevě. Při 

zásahu ozbrojených sil na Náměstí nezávislosti bylo 20. února 2014 zabito na 80 lidí. Do této ještě 

nevyjasněné situace míří prohlášení synodní rady z 22. února (den, kdy Janukovyč uprchl do Ruska, 

což ovšem synodní rada nemohla vědět). Konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem později pokračoval 

obsazením Krymu a válkou v Donbasu. 

Jsou chvíle, kdy nelze volat po pokoji a klidu. To v takových chvílích, kdy státní režim pronásleduje 

své nespokojené občany, bije je, mučí a bezostyšně zabíjí. Nelze být potichu, když se státní moc chová 

jako gangsterská organizace. Proto podporujeme demokratické síly na Ukrajině a mladé lidi, kteří 

zápasí o svobodu, demokracii a o takové zřízení státu, v němž bude panovat spravedlnost, 

odpovědnost, právo a ohled na občany, kteří smýšlejí jinak než ti, kteří jsou právě u moci. Tohoto 

zápasu ukrajinských lidí si vážíme. Stojíme při nich svými modlitbami. 

Současně spolu s Diakonií naší církve intenzivně hledáme způsob, jak postižené zemi pomoci 

i hmotně. Informaci o sbírce pošleme do sborů v nejbližších dnech. 

Modleme se v našich shromážděních i osobně za nalezení dobré cesty ze současné ukrajinské krize, 

modleme se za všechny zraněné a blízké těch, kdo v kyjevských bojích zemřeli. 

Prosíme všechny, kdo znají moc a krásu svobody, aby ji ukrajinskému lidu přáli, a hledali, jak pomoci 

těm, kdo o politickou svobodu na Ukrajině zápasí. 
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4f Prohlášení SR ČCE k situaci po zemětřesení v Japonsku  
17. 3. 2011 

Přírodní katastrofy a jejich následky na místní společnost jsou pravidelná témata apelů církevního 

vedení. Například v roce 1998 vyzvala synodní rada sbory, aby se zapojily do humanitární pomoci pro 

Haiti, které bylo zpustošeno hurikánem Mitch. Ve stejném roce organizovala sbírku ke zmírnění 

hladomoru v Severní Koreji. Obdobně to bylo v březnu roku 2011, když zemětřesení a následující vlna 

tsunami zasáhly Japonsko a zdevastovaly rozsáhlé části pobřeží. Vyžádaly si cca 16 000 mrtvých 

a zničily řadu měst a také jadernou elektrárnu ve Fukušimě.  

 

Českobratrská církev evangelická se připojuje ke všem projevům účasti s japonským lidem, který 

statečně bojuje s následky zemětřesení a tsunami, které zpustošily sever země. Ač nás dělí velká 

vzdálenost i různorodost tradic, sdílíme se všemi postiženými nejen zármutek nad ztrátou majetku 

a nevyčíslitelnými ekonomickými škodami, ale především v modlitbách myslíme na všechny 

pozůstalé, jejichž nejmilejší zahynuli. Věříme, že Bůh povzbudí všechna úsilí o nápravu škod.  

Myslíme na záchranářské týmy, zdravotníky, zaměstnance atomových elektráren, ale i představitele 

vlády, na jejichž bedrech tíha stávající situace leží. V podmínkách, které si ani nedovedeme představit, 

má každá jiskra naděje pro budoucnost svoji váhu. Prosíme o naději nových začátků.  

Obracíme se na sbory a členy církve, aby vnímavě naslouchali výzvám ku pomoci, které přicházejí 

prostřednictvím mezinárodní humanitární organizace ADRA ČR a Armády Spásy v ČR. Synodní rada 

doporučuje sborům vyhlásit dobrovolnou sbírku na zmírnění následků přírodní katastrofy v Japonsku.  

Celková částka bude odeslána prostřednictvím Diakonického díla Evangelické církve v Německu – 

pomoc při katastrofách (Diakonisches Werk der EKD – Katastrophenhilfe).  
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4g Izraelsko-palestinský konflikt – stanovisko SR ke stavbě zdi  
2004 

Zvláštní kapitolu v postojích ČCE k mezinárodním událostem tvoří konflikt mezi Izraelem 

a palestinskou samosprávou. Promítá se sem teologická pozice k židovskému národu jakožto 

k vyvolenému lidu, reflexe nad holocaustem a zároveň lidskoprávní úvahy nad omezováním práv 

a svobod palestinského lidu. V roce 2004 formulovala synodní rada stanovisko k tomuto konfliktu 

v souvislosti se stavbou zdi kolem Západního břehu pod samosprávou palestinské autority.  

Stavba zdi je dokladem, že Izrael ztratil naději v pozitivní výsledek dalších jednání a nevidí jinou 

možnost, jak omezit teroristické útoky, a tak zajistit bezpečnost svých obyvatel. (Že Izrael má právo, 

ba povinnost zajišťovat bezpečí svých obyvatel, je mimo diskusi. Že zeď omezuje přístup teroristů na 

izraelské území, je také prokázáno – v případě Gazy, kde plot už stojí.)  

Problémem zdi není, že se staví, ale kde se staví – v místech, která Palestinci považují za své území. 

Zeď omezuje některé Palestince, brání přístupu na jejich pole atd. (Že Palestinci mají právo na 

svobodný, ničím neomezovaný život na svých územích, je také mimo diskusi.)  

Práva a svoboda jedněch se nemohou prosazovat na úkor práv a svobody druhých. Obě etnika 

– Izraelci i Palestinci – mají právo na svou vlast a život v míru. Soudíme, že řešením může být pouze 

zřízení nezávislého palestinského státu.  

Palestinci mohou urychlit uznání svého státu ze strany Izraele tím, že jednoznačně uznají izraelský stát 

a odmítnou terorismus jako prostředek politického boje.  

Soudíme, že model dvou suverénních států je nejlepší řešení pro budoucí mír a spolupráci obou etnik. 

I některé evropské zkušenosti ukazují, že oddělení je nutné k tomu, aby mohlo dojit k budoucímu 

sblížení.  

Stanovisko ERC vyvolalo náš údiv svou propalestinskou jednostranností. Máme výhrady také k užití 

biblického verše (Ef 2,14) jako motta. Křesťané mají při posuzování druhých měřit úzkostlivě stejným 

metrem. Křesťané mají také vždy mluvit nejprve o vlastní vině a kát se z ní, pak teprve pojmenovat 

vinu druhého. V izraelsko-palestinském konfliktu nejsou vinni pouze Izraelci a Palestinci; je tu 

průkazná vina okolních arabských států, USA, SSSR, zejména ovšem Evropanů a evropských 

křesťanů. (Sionismus – touha po židovské národní domovině – by nevznikl, kdyby nebylo evropského 

nacionalismu a antisemitismu 19. století – pogromy v Rusku, Dreyfusova aféra – to obojí ovlivnilo 

Theodora Herzla. Masivní vystěhovalectví do Palestiny by nebylo, kdyby nebylo nacistické 

vyhlazování Židů. Opakované arabsko-izraelské války by nebyly, kdyby nebylo masivní zbrojení obou 

stran z východního bloku i ze Západu. Československo střídavě vyzbrojovalo obě strany, nejprve 

Izrael, pak Araby…)  

Problematika je natolik citlivá, že rozhodnutí, zda a co napíšete ERC, bude „politické“, tj. musí být 

vaše. Přejeme vám k němu moudrost i statečnost. 
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IV. Sociální a etické otázky 
 

Sociálně-etická problematika se v dokumentech od roku 1990 objevuje pravidelně. Od roku 1989 

začala pracovat Diakonie ČCE, která se stala nejdůležitějším mostem mezi církví a společností 

v sociální oblasti. Vyjádření k sexuálnímu zneužívání nebo k problematice chudoby jsou výsledky 

návratu do míst ve společnosti, kde církev před rokem 1989 dlouho nepůsobila.  

Práce organizací v církvi v sociální oblasti probíhá ve spolupráci s dalšími 

humanitárními organizacemi a partnery. Příklad může zde být vyjádření k zneužívání žen a dětí z roku 

2008, které vzniklo ve spolupráci s EKD. I rakouská Evangelická církev se k těmto aktivitám hlásila. 

Obsáhlejší materiál k této spolupráci byl otištěn ve dvoujazyčné brožurce Obchod s lidmi, sexuální 

vykořisťování žen a zneužívání dětí v česko-německém příhraničí. 

Církev se zabývala tematikou lidských vztahů a sexuality i v širším ohledu. V roce 2006 vydala dva 

dokumenty, které mířily spíše dovnitř církve. První se snažil formulovat postoje k institutu manželství 

v době výrazné rozvodovosti i v církevním prostředí. Druhý, velmi obsáhlý dokument přinesl 

teologický a lékařský rozbor homosexuality v době, kdy parlament projednával zákon o registrovaném 

partnerství. Synod rozhodl text poskytnout zájemcům jako studijní materiál bez toho, že by jej výslovně 

schválil. 

Spolupráce se státními orgány ohledně sociální práce neprobíhala vždy bez problémů. Až do 

legislativních změn v roce 2006 nebyly státní finanční příspěvky pro nestátní subjekty, činné v sociální 

oblasti, jisté. V důsledku toho Diakonie opakovaně čelila velkým finančním krizím. Obdobnou 

ambivalenci ukázal v roce 2002 také návrh ze strany státu, aby se Diakonie a Charita od církví úplně 

oddělily, pokud chtějí nadále být příjemcem financí z veřejných zdrojů. V roce 2009 se projevila 

nespolehlivost některých státních orgánů tím, že nezisková organizace Společná cesta, se kterou úzce 

spolupracoval sbor ČCE na pražském Jižním městě, nečekaně a proti domluvě přišla o budovu 

azylového domu, která se nacházela vedle kostela.  

V roce 2000 vznikl dokument Pokoj a dobro, který vydali jako svůj list čeští a moravští římskokatoličtí 

biskupové. Pojednal o otázkách ekonomické transformace a její spravedlnosti. Konstatoval, že chyběl 

pevný legislativní rámec, který by zabránil zneužívání tržního hospodářství k vykrádání a tunelování. 

Na vzniku listu spolupracovali také zástupci evangelické církve.  

V prohlášeních církevních grémií se objevovala také problematika životního prostředí. Stanovisko, 

které synodní rada publikovala v roce 1990, vzniklo již před pádem komunistického režimu. Praví se 

zde, že ideál trvalého ekonomického růstu má devastující důsledky pro životní prostředí. Podobně to 

zaznívá i v dopisu synodní rady z roku 1999. 

Církev se zajímala o osud uprchlíků od doby války v Jugoslávii. V roce 1999 poslala synodní rada 

sborům naléhavý dopis, aby se v pomoci uprchlíkům angažovaly. Dopis obsahoval řadu konkrétních 

návrhů, co můžou sbory nebo jednotlivci v této věci dělat.    
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1. Prohlášení synodů ČCE a EKD v roce 2008 k tématu „Obchod s lidmi, sexuální 

vykořisťování žen a zneužívání dětí v česko-německém příhraničí“ 
 

Květen 2008 

Velký sociální problém v době ekonomické transformace a vstupu ČR do Evropské unie představovala 

prostituce a s ní spojená kriminalita v pohraničních oblastech s Německem a Rakouskem. V roce 2008 

vydaly německá Evangelická církev a ČCE dokument, připravený k tomu sestavenou komisí, který pak 

schválil synod. V dopise sborům, které synodní rada seznámila s tímto dokumentem, psala: „Naše 

církev však nemůže dále mlčet k faktu obchodování s lidmi. Děti a ženy jsou zneužívány v sexuálním 

průmyslu. Lidé jsou chápáni jako materiál, jsou krutě využíváni k otrockým pracím. Obchod s lidmi se 

neděje jen v jiných zemích, je organizován také v České republice! Ti, kdo někdy zažili obchodování s 

lidmi, si nesou do dalšího života poničené zdraví, ztrátu vztahů, ztrátu důvěry. Musí zoufale hledat 

odvahu žít, potřebují pomoc.“ 

Uprostřed dnešní, sjednocující se Evropy existuje bída, kterou nejen veřejnost, ale i církve rády 

přehlížejí. Je to bída žen a dětí, vmanévrovaných organizovaným zločinem do sexuálního průmyslu. 

Ponižovány a zneužívány žijí v otrockých podmínkách, ilegálně a anonymně, většinou bez vlastní viny 

a bez naděje na únik. 

Tyto problémy se soustředily zvláště podél česko-německé hranice, což přimělo Českobratrskou 

církev evangelickou, aby na synodu EKD 2003 obrátila pozornost k tomuto pohoršujícímu porušování 

lidských práv. Z rozhodnutí obou církví vznikla společná česko-německá komise, která vypracovala 

popis a analýzu současné situace a doporučila, jak by mohly církve z hlediska křesťanských etických 

principů v této věci pomoci. Závěrečná zpráva této komise byla předložena vedení obou církví. 

Synody EKD A ČCE vybízejí křesťany v našich církvích a sborech, aby svou pozornost upřeli na tento 

okruh problémů, které v česko-německém příhraničí přetrvávají. 

Přejeme si, aby společná práce ČCE a EKD vedla na základě prohloubené teologické diskuse v našich 

církvích k zostřenému vnímání těchto problémů a k intenzivnější spolupráci – především příhraničních 

sborů. Doufáme, že to přispěje k účinnějšímu postupu proti sexuálnímu zneužívání dětí a žen. 

Děkujeme všem, kdo se v této obtížné oblasti problémů angažují, ať jsou to státní orgány, či nevládní 

organizace. Zavazujeme se k podpoře jejich práce. Apelujeme na všechny, kdo nesou odpovědnost 

v církvi, v diakonii i ve společnosti, aby ji patřičným způsobem, finančně i jinak, podporovali. 

Pokládáme za důležitou lepší česko-německou koordinaci těchto aktivit, aby se postiženým lidem 

dostalo účinnější pomoci a následné péče. 

Poukazujeme na to, že se obchod s lidmi a sexuální vykořisťování dějí také na dalších místech, při 

hranicích s jinými sousedními státy, jmenovitě s Rakouskem. Žádáme odpovědné instituce, aby 

zesílily a vzájemně koordinovaly své úsilí o potírání tohoto zla. Žádáme vlády států, aby pachatele 

trestně stíhaly.  

Žádáme Evropskou komisi i Radu Evropy, aby energicky rozvíjely dosavadní prostředky zápasu proti 

obchodu s lidmi a sexuálnímu vykořisťování a uplatňovaly je. 

S výhledem na předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2009 pokládáme toto sdělení za 

projev společné odpovědnosti našich církví za Evropu, v níž se oceňuje lidská důstojnost a solidarita 

a v níž je lidské jednání určováno spravedlností a milosrdenstvím. 
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2. Rodina a manželství v moderní době 
 

Především v posledních dekádách věnovaly synod a synodní rada pozornost otázkám rodiny 

a manželství systematicky a pravidelně. Nepochybně to souvisí s proměnou, kterou pojetí manželského 

vztahu a rodiny prochází od šedesátých let 20. století. Průvodní jevy, jako je stoupající rozvodovost 

a rodiny jen s jedním rodičem, větší pestrost partnerských vztahů a problém osamělosti, se netýkaly 

jen agnostické části společnosti, ale projevovaly se také v evangelickém prostředí. V říjnu 2006 

napsala synodní rada dopis sborům, zaměřený na tuto oblast.  

 

2a SR ČCE k otázce manželství a rodiny  
20. 10. 2006 

Synodní rada se ve svých rozhovorech i jednáních často zabývá otázkou manželství a rodiny.  

Společnost, uprostřed níž žije i dnešní církev, prochází proměnou pohledu na význam manželství 

a rodiny. Tradiční vazby se rozvolnily, trvalý vztah se zdá být mnohdy zbytečný, nežádoucí, ba 

i nemožný, protože jeho ohrožení jsou příliš silná. Přibývá lidí, kteří nevidí smysl veřejného 

a institučního slibu manželské věrnosti. Přibývá i vztahů po nějakém čase rozbitých a přibývá 

i neúplných rodin.  

Křesťané mají dar i úkol ukazovat světu na laskavou Boží moc a jeho zaslíbení, které platí také rodině 

a manželství. S vděčností si uvědomujeme, jakého požehnání se dostalo člověku ve vztahu muže 

a ženy, ve sdílení radostí i nesení starostí dvou svobodných bytostí, které si navzájem odevzdaly svůj 

život a tvoří jednotu, dokud je nerozdělí smrt. Se stejnou vděčností přijímáme dar rodiny, kde muž 

a žena mohou vzájemnou lásku dovést ke stejně trvalé lásce ke svým dětem, a tak jim vytvářet pevné 

zázemí pro všestranný růst a dospívání. Jsme vděčni za krásu trvalého manželského vztahu 

v přibývajícím čase, v pokročilém věku i stáří. Jsme si jisti, že Hospodin nás vybavil potřebnou mírou 

odolnosti proti nudě, zevšednění i dalším ohrožením, jimž je trvalý vztah vystaven. Všechny Boží dary 

však člověk musí přijmout, pracovat s nimi a rozvíjet je.  

Synodní rada vyzývá kazatele, presbytery i všechny členy církve, aby na Boží požehnání manželství 

a rodině nezapomínali, chovali je ve vážnosti a předávali dál. Připomínáme, že kazatelé jsou svědky 

evangelia nejen na kazatelnách, nýbrž i v rodině a ve svém okolí, a prosíme je, aby na to pamatovali 

a hledali sílu k manželské stálosti. Staršovstva nechť neopomíjejí tuto stránku při hledání a výběru 

svých kazatelů. 

Synodní rada stále častěji posuzuje žádosti staršovstev o souhlas k volbě kazatelů rozvádějících se, 

rozvedených nebo žijících v nepevných partnerských vztazích. Nechceme sborům zasahovat do jejich 

volby, zároveň ale nechceme snižovat nároky na služebníky slova a svátostí v naší církvi. Neudělení 

souhlasu k volbě může být dnes nebo zítra smutným, ale nutným rozhodnutím pro zachování 

svědeckého úkolu církve uprostřed okolní společnosti.  

Smíme do lidské křehkosti přinášet Boží solidnost, a do lidské nestálosti trvalost Božích slibů. Naše 

svědectví o moci Boží lásky v Kristu zjevené však bude jen tehdy věrohodné, bude-li na našich 

vlastních životech znát, že Boží moc přemáhá i naši nestálost, únavu a pokušení. 
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2b Problematika homosexuálních vztahů 
Publikace vydaná v roce 2006 na podnět 3. zasedání 31. synodu č. 20 (květen 2005). Zaslána byla 

všem sborům ČCE.  

Text vypracovali z pověření synodu učitelé Evangelické teologické fakulty Martin Prudký a Jan 

Roskovec, kteří se zabývali biblickými texty k homosexuálním otázkám. Dále se na textu podílela 

trojice odborníků z lékařsko-psychologického hlediska Antonín Brzek, Dagmar Křížková a Ivo 

Procházka. Text byl dán k dispozici pro studium a rozhovor o tématu, které v té době nehýbalo jen 

církvemi, ale taktéž společností a politickými kruhy. V roce 2006 odsouhlasil parlament ČR zákon 

o registrovaném partnerství. 

A) Homosexualita ve světle biblických textů 

1. Úvodem 

1.1. Argumentace z Písma 

V rozhovorech o homosexualitě, které jako ohlas rozhovoru probíhajícího i v širší společnosti 

v současné době v církvích s různou intenzitou probíhají, se přirozeně objevuje také argumentace 

z Písma. Než se obrátíme k výkladu jednotlivých oddílů, k nimž se nejčastěji odkazuje, je třeba 

upozornit na některé obecné problémy, které s tímto přístupem k Písmu souvisejí. 

 

Právě ve jménu autority Písma, jak je ve všech křesťanských a obzvláště reformačních církvích 

uznávána, je totiž potřeba vždy prověřovat, v jakém smyslu uváděný argument platí – zda je ve shodě 

se základním smyslem citované biblické výpovědi a zda je přiměřený zvěsti Písma jako celku. Prosté 

„citování“ úryvků biblického textu nestačí. Křesťanská i židovská tradice již od starověku vedle 

„citátové argumentace“ (v křesťanské tradici zejména tradiční „důkazy z Písma“, tzv. dicta probantia 

či loci probantes) vytvářela důkladné výkladové zásady a „klíče“, jimiž přiměřenost a platnost těchto 

argumentů poměřovala. V různých podobách tak byl formulován princip jistého vnitřního kánonu 

Písma, např. jako zřetel na svědectví Ducha sv., soustředěnost ke Kristu (christocentrický princip), 

důraz na shodu s celkovým směřováním (tenorem) Písma apod. Chceme-li v této tradici setrvat a ke 

konkrétnímu aktuálnímu problému, například právě v současné debatě o homosexualitě v církvi, 

Písmem argumentovat, musíme přijmout autoritu Písma nejen nad daným problémem, nýbrž právě tak 

i nad vlastním argumentačním postupem. Jinak bychom mohli být právem podezříváni, že autoritu 

biblické citace pouze využíváme k potvrzení vlastního názoru. 

Součástí poctivého přístupu k Písmu je dále uznání jeho dějinnosti. Historický odstup mezi světem 

biblických svědků a světem naší současnosti je v moderní době vnímán jako oddělující hranice 

(Lessingův „ošklivý příkop“), avšak má také závažné, v zásadě pozitivní teologické souvislosti. Bible 

svědčí o Bohu, jenž jedná v dějinách, Bible je konkrétní příběh Božího zápasu o člověka, v němž Bůh 

k člověku sestupuje, ano přijímá jeho existenci za svou (inkarnace). Svázanost s dějinným kontextem, 

dějinná podmíněnost tedy k biblickému svědectví zásadně patří. Při výkladu biblických výpovědí 

– zejména pak jde-li o normativní výpovědi – je tedy vždy nutné kriticky uvážit možnosti přenosu 

těchto výpovědí či zásad do naší současnosti: je možno je bezprostředně „převzít“, nebo je zapotřebí je 

interpretovat tak, aby současné užití biblických slov souznělo s jejich původní intencí? Ukazuje se, že 

bezprostřední vztažení „slov Písma“ do dnešní situace může vést nejen ke zkreslení či zatemnění jejich 

původního záměru, nýbrž k naprostému převrácení jejich smyslu. Dějiny výkladu, resp. dějiny užití 

biblických textů jsou plné takových případů dezinterpretace zdánlivou doslovností. Promluvit 

biblickou zvěstí do aktuálního kontextu si tedy žádá Písmo interpretovat, nikoli jen citovat. 

Oblast erotiky a sexuálního jednání je dobrým příkladem naznačené problematiky. Už i jen letmé 

nahlédnutí do jednotlivých kultur starověkého světa ukáže, jak rozmanité normy či zvyky zde 
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existovaly a jak odlišné byly hranice ctného, přípustného, tolerovaného či zapovězeného jednání. Je tu 

dobře patrno, jak silně bývají normy a pravidla této oblasti lidského života kontextově vázány. 

Chceme-li se jako křesťané a křesťanské církve při utváření svého postoje k problematice 

partnerských vztahů mezi osobami stejného pohlaví dát vést a inspirovat svědectvím Písma, 

nemůžeme se upnout jen na několik, na první poslech jednoznačných a vhodných citátů, nýbrž 

musíme „zkoumat duchy“ – ptát se po přesném smyslu jednotlivých výroků, pokusit se porozumět 

vnitřnímu rozhovoru svědků uvnitř Písma v jeho bohatství, rozmanitosti i svérázu a ptát se po záměru 

(intenci) jednotlivých výpovědí. Velmi důležité je přitom sledovat, v čím zájmu a proti komu uvnitř či 

vně náboženského společenství Božího lidu jsou dané biblické výroky zaměřeny, a to zejména mají-li 

formu autoritativního napomenutí či jednoznačného, ultimativního zákazu. Takto osloveni svědectvím 

Písma o Božím zápasu o člověka i o zápasu Božího lidu o „posvěcené lidství“ na tváři země pak 

musíme hledat své vlastní odpovědi na otázky své současnosti. 

1.2. K terminologii a věcnému vymezení 

Pro současnou diskusi nad otázkami partnerského soužití osob stejného pohlaví je podstatné rozlišovat 

mezi homosexuální dispozicí (orientací), tj. habituální erotickou náklonností k osobám stejného 

pohlaví, jež je určitému procentu lidské populace vrozena, a homosexuálním jednáním (chováním), jež 

zahrnuje širokou škálu projevů mezilidské komunikace, nejen sexuální styk. Sexuální jednání přitom 

nemusí být vždycky bezprostředním důsledkem sexuální orientace, vztah mezi těmito dvěma aspekty 

lidské sexuality není jednoduchý a přímočarý. Pokud se biblické texty k některým aspektům 

homosexuální problematiky vůbec vyjadřují, jde výhradně o oblast jednání. 

Dále je třeba zdůraznit, že kulturně-civilizačnímu prostředí starověkého Orientu, jež je také prostředím 

Bible, jsou zcela cizí dnešní, na člověka jakožto jednotlivce soustředěné základy etiky tzv. západní 

kultury – zejména postulát rovnosti všech lidí bez ohledu na pohlaví, věk, společenské postavení či 

kulturně civilizační kolorit daného prostředí. Podobně jako jiné oblasti lidského jednání je v Bibli celá 

problematika erotiky a sexu nahlížena z perspektivy muže, tj. dospělého, plnoprávného člena rodově 

strukturované společnosti – subjektu práva. Aspekty týkající se žen či dětí (nedospělých chlapců či 

dívek) a otroků vstupují do zorného pole jen druhotně – obvykle jen tam, kde nějaký případ, jež se jich 

týká, problematizuje čest „pána domu“.18 Pro homosexuální styk se v této perspektivě ukazuje důležité 

rozlišování „aktivní“ (mužské) a „pasivní“ (ženské) role: Bere-li na sebe muž „ženskou“ roli, 

problematizuje tím své mužství, a to je vnímáno jako ponižující. Pro oblast ženské homosexuality pak 

toto androcentrické vnímání erotiky znamená, že zůstává prakticky zcela nepovšimnuta a 

nezachycena. Ačkoli nepochybně byla v kulturách starověku historicky přítomna, historické prameny 

– nejen legislativa či mravoučná pořekadla, ale např. i lyrika! – o ní mlčí. 

Vzhledem k omezenému rozsahu této studie nebylo možné vyložit biblické texty s potřebnou 

podrobností, výklad je omezen na orientující charakteristiku z hlediska sledovaného problému. 

Podrobnější analýzu i vyhodnocení lze najít v bohaté odborné literatuře. 

2. Kontext: homosexualita ve starověkém Orientu 

Existence homosexuality (erotických styků mezi muži) je v tzv. „vysokých“ kulturách starověkého 

Orientu doložena jak na zobrazeních, tak i v některých textech. Její hodnocení však není jednoznačné. 

2.1. Oblast starověké Mezopotámie 

Assyrský snář zmiňuje homosexualitu při výkladech mužských erotických snů: Sexuální styk s jiným 

mladým mužem je znamení, že přijdou starosti, zatímco homosexuální styk s dítětem znamená dobro 

 
18 Proto je např. cizoložství ve Starém zákoně chápáno jako jednání proti integritě rodiny, resp. proti cti 
manžela dotyčné ženy; zjednodušeně lze říci, že problémem je tu především zpochybnění legitimity „pánova“ 
potomstva. 
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a prospěch pro celý příští rok. Jak byla homosexualita v dané společnosti či kultuře obecně vnímána, 

se ovšem z tohoto textu vyvodit nedá. 

V almanachu zaříkadel Šumma alu se pojednává o sexuálním styku mezi muži v kontextu domácího 

společenství: Partnerem může být i profesionál poskytující sexuální služby. Z kontextu lze vyvodit, že 

taková praxe byla považována za normální a na rozdíl od některých heterosexuálních praktik 

nezpůsobovala rituální nečistotu. Podobným směrem ukazuje katalog přísah (zapřísahání), který 

vypočítává dlouhé řady deliktů přinášejících neštěstí. V oblasti sexuálního života je uvedeno mj. 

cizoložství, homosexuální praktiky však zmíněny nejsou. Dobrovolný styk mezi muži stejného 

společenského postavení zřejmě nevzbuzoval výhrady a nepůsobil společenskou újmu na cti. 

Zcela jiný obraz hodnocení homosexuality však podává sbírka assyrských zákonů z druhé poloviny 

druhého tisíciletí. V jednom výroku (§18) zákoník stanoví trest pro člověka, který by veřejně obvinil 

svého bližního z homosexuálního jednání, aniž by to mohl dokázat. V těsně předchozím kontextu se 

obdobným způsobem řeší újma na cti, kterou znamenají pomluvy o nevěře manželky. Oba tyto výroky 

ovšem řeší kauzu nepodložené pomluvy, nikoli reálný skutek manželské nevěry či homosexuálního 

jednání. Věcným jádrem obou případů sporu je útok na čest „otce rodiny“. V uvedené sbírce následuje 

ještě výrok řešící případ homosexuálního znásilnění (srv. Gn 19,5 a Sd 19,19). Zde je rozhodující 

aspekt násilí: Takový čin je vnímán jako brutální způsob ponížení svobodného občana. Závažnost 

deliktu pak zřetelně vyjadřuje přísnost uvedeného trestu: Pachatel má být podroben „zrcadlovému 

trestu“ (také znásilnění) a pak vykastrován, tedy trvale zbaven své mužské cti a statutu. 

Chceme-li uvedené doklady vyhodnotit z hlediska dnešních přístupů k sexuální etice, je třeba vzít 

v potaz celkově odlišné pojetí celé oblasti etiky a morálky. V oblasti Mezopotámie (a do značné míry 

ve starověku vůbec) není etika systém, určený jistými společnými vůdčími zásadami, nýbrž spíše 

soubor jednotlivých pravidel, která vycházejí z toho, co se pro člověka, resp. pro společnost osvědčilo 

jako dobré a nosné – to je pak považováno za „normální“, a proto též za normu. Odchylné jednání je 

potom vnímáno jako negativní a nebezpečné.19 Základním etickým principem je tedy „normalita“, étos 

a právo jsou sourodé. Z uvedených dokladů nelze s jistotou odvodit, zda bylo homosexuální jednání 

pokládáno za „normální“. V určitých historických, společenských či kultických kontextech zřejmě 

ano, v jiných nikoli. Roztříštěnost jednotlivých dokladů neumožňuje rekonstruovat dostatečně 

zřetelný, spolehlivý, natožpak jednoznačný obraz. 

2.2. Oblast starověkého Egypta 

Podobně ambivalentní obraz skýtají i doklady z Egypta. Za projev neproblematické tolerance 

homosexuálního vztahu bez morálního odsouzení považují někteří badatelé např. tzv. „hrob dvou 

přátel“ – jestliže byl intimní vztah (společné lože) dvou přátel zachován „na věčnost“, znamená to, že 

jejich vzájemná náklonnost zřejmě nebudila v dané společnosti odpor. Na druhé straně se však zmínky 

o homosexuálním jednání objevují také v katalozích tzv. „negativního vyznání hříchů“ v Knize 

mrtvých. V těchto textech se zemřelý po vstupu do „síně obou pravd“ zapřísahá (tj. vyznává před 

Božím soudem), kterých hříchů se v životě nedopustil, čímž dokládá svou „spravedlnost“. Vedle 

obecných formulací typu „nebyl jsem necudný ve svatyni svého městského boha“ (kap. 125) či 

prohřešků heterosexuálních („neznásilnil jsem ženy“) se zde objevují i homosexuální motivy, a to jak 

se zřetelem k „aktivní“, tak i „pasivní“ roli: „neměl jsem sexuální vztah s chlapcem“, resp. „nebyl 

jsem zneužit“ (kap. A20, resp. B27). 

2.3. Oblast starověké Syropalestiny 

Na rozdíl od oblastí Mezopotámie a Egypta, v jejichž náboženstvích vstupují do popředí „státotvorné“ 

aspekty (božstvo je především suverénní vládce uspořádaného veškerenstva; veřejný kult má silnou 

 
19 Tato zásada dochází výrazu i v jazyce. Příslušný akkadský termín íšaru(m) (srv. hebr. j-š-r) vyjadřuje obojí – 
„správný“, „přiměřený“, „normální“ ale i „dobrý“, „šťastný“ či „příznivý“. 
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vazbu na panovnický systém), v náboženských systémech starověké Syropalestiny hraje mnohem 

významnější roli aspekt životodárných sil a plodnosti (božstvo je především ručitel a dárce života, 

ochránce před zmarem a smrtí). Proto zde sexualita má své důležité místo v sakrální oblasti. Týká se 

to pochopitelně především sexuality heterosexuální v přímé vazbě na plodnost. Mezi nejvýznamnější 

božstva patří dynamický bůh mužské vitality, vítězný bojovník nad silami smrti a dárce vegetativní 

úrody, např. Baal (srv. Oz 2,10), a jeho ženský protějšek, spojující aspekty erotické mladistvosti 

i (pra)mateřství, rozmanité a vzájemně se prolínající typy bohyň-družek a bohyň-matek, např. Anat, 

Atirat, Ašratum, Ašera (srv. 2Kr 23,4.7). 

Donedávna byla široce přijímána představa o obecné rozšířenosti „sakrálního sexu“ v náboženstvích 

plodnosti prakticky v celém starověkém Orientu (tak zejména dědicové přístupu J. G. Frazera). 

K výročním slavnostem na počátku vegetativního období podle těchto hypotéz patřilo mj. kultické 

provedení „svatého sňatku“ (hieros gamos), rituální kopulace krále a velekněžky (královny). Rituál 

měl přivolat a prostředkovat plodivé síly nejen do životů účastníků kultu, nýbrž do celé přírody. Studie 

posledních desetiletí však ukazují, že tyto představy o úloze sakrálního sexu byly přehnané a 

neodpovídají nově vyhodnoceným historickým dokladům. V semitském prostředí máme sice doloženy 

mytické látky, obsahující hierogamické tradice, a platí za nesporné, že tyto látky byly rituálně 

dramatizovány v kultu; zůstává však zcela otevřeno, jakým způsobem se to dělo. Tyto tradice se navíc 

týkaly pouze role krále a představu sakrální prostituce (nemluvě o prostituci homosexuální) nijak 

nenavozují. Už počátkem 2. tisíciletí př. Kr. stopy po reálném zpodobování koitu mizí a nadále je 

doložen pouze v symbolickém provedení, kde příslušné role v kultu „hrají“ chrámové idoly (sochy 

božstev, ukládané do společného lože). V dějinách Syropalestiny, jež se přímo týkají Izraele, nejsou 

pro „sakrální prostituci“ hodnověrné doklady (viz též níže k Dt 23,18–19). 

3. Starozákonní texty 

3.1. Legislativní výroky proti „homosexuálnímu“ styku 

V legislativních pasážích „Zákona Mojžíšova“ jsou tři místa, jež obsahují výroky proti 

„homosexuálním“ stykům – dvě v tzv. „Zákonu svatosti“ knihy Leviticus a jedno v tzv. 

„Deuteronomistickém zákoníku“. 

3.1.1.1. Lv 18,22 

A s [žádným] mužským neulehneš k ležení ženskému. Je to ohavnost. 

Užitý termín zákár („mužský“, „chlap“) oproti běžnému označení „muže“ (’íš) zdůrazňuje biologickou 

maskulinitu. Ve starozákonních textech se užívá nejen pro člověka (Gn 1,27; 17,10 aj.), ale i pro 

zvířata („samec“, Gn 6,19; Ex 12,5 aj.). V následující frázi „ženského [typu] ležení“ je však poněkud 

nesymetricky užit termín ’iššá („žena“), nikoli příslušné opozitum (nekébá, „ženská“, „samice“). 

Zřejmě proto, že jde o pevnou frázi, jež souvisí s terminologií užívanou ve všech výrocích v 

nejbližším kontextu. V celém oddíle o sexuálních stycích s ženami (Lv 18,1–30) se všude užívá 

sociální termín ’iššá (celkem 11×), biologické označení nekébá nikdy. Zatímco v heterosexuálním 

styku nespočívá problém v záměně sociálních (genderových) rolí, při styku homosexuálním je 

problém právě v tom: Biologický aspekt („samec“) se dostává do sporu s genderovou rolí („ležení 

ženské“). 

Fráze „ležení s ženou“ (miškebé ’iššá) se vyskytuje právě jen v Lv 18,22 a 20,13. Je opisem pro akt 

koitu z perspektivy muže („vyspat se s ženou“; srv. LXX: hé koité gynaikos). Obdobou této fráze 

v perspektivě ženské je výraz miškab zákár – ten se užívá specificky o pannách – ženách, jež 

(ne)poznaly „ležení s mužem“ (Nu 31,17.18.35; Sd 21,11.12). Většina překladů spojení miškebé ’iššá 

parafrázuje podle celkového smyslu, takže již pro sloveso volí obsahově specifičtější tvar, například 

(sexuálně) „obcovat“. 
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Termín „ohavnost“ (tó‛ébá) není termínem popisným, nýbrž ostře polemickým, a to nikoli v rovině 

estetické, nýbrž ryze náboženské. Adresáty výroku má jednoznačně odradit; vyjadřuje absolutní 

nepřípustnost a netolerovatelnost označeného jevu. Toto hodnocení přitom nevychází z perspektivy 

lidské, nýbrž vyplývá z toho, jak se věc jeví v „očích Hospodinových“ (dosl. „[je to] ohavné 

Hospodinu“, srv. též Dt 7,25; 17,1; 18,12; 24,4 aj.). Tato ustálená fráze slouží především k označování 

těch prvků či jevů, jež patří k náboženské praxi kenaánských sousedů Izraele („modlářství 

pronárodů“). Tuto souvislost ostatně v kontextu výslovně vyjadřuje jak prolog (Lv 18,1–5) tak epilog 

(Lv 18,24–30) odstavců, jež se týkají nečistých sexuálních styků: „tím vším se znečišťují 

pronárody…, vy však dbejte na má nařízení…!“ 

3.1.1.2. Lv 20,13 

A [co se týče] kteréhokoli muže, jenž by ulehl s mužským k ležení ženskému, ohavnost učinili oni oba. 

Nechť jsou usmrceni, ano usmrceni. [Prolitá] krev jejich [padá] na ně. 

Formulace „nechť jsou usmrceni, ano usmrceni“ (ČEP: „musejí zemřít“) je obvyklou formulí ortelu 

smrti. Zdvojení slovního kořene ve formuli (tzv. figura ethymologica) je způsob zdůraznění 

(intenzifikace významu). Slovesný tvar pasivního kauzativu pak vyjadřuje, že dotyčným „bude 

způsobena smrt“, „budou usmrceni“. Roli vykonavatele na sebe musí vzít obec adresátů těchto slov 

(„Izraelci“, Lv 20,1). Věta „[prolitá] krev jejich [padá] na ně“ (ČEP: „jejich krev padni na ně“) je 

obvyklou formulí, která v daném žánru patří k ortelu smrti. Vyjadřuje, že vykonání trestu smrti není 

zabití, a vykonavatel proto nebude volán k odpovědnosti za „prolitou krev“ (srv. Gn 9,6; Dt 21,7– 8; Ž 

9,13; též Joz 2,19; 2S 1,16). 

Jinak výrok obsahuje stejnou terminologii i frazeologii jako Lv 18,22 (viz výše), je však vyjádřen v 

jiném literárním žánru. V předchozím případě byl zákaz (stejně jako všechna ostatní pravidla 

„katalogu nečistot“ v Lv 18,6–23) formulován jako tzv. apodiktický výrok. Taková řeč patří svým 

žánrem k sakrálnímu právu, pěstovanému v chrámovém prostředí. Je pojata jako absolutní pravidlo (ať 

pozitivní, či negativní), jež vůbec nepřipouští, že by se uvedený přečin mohl někdy stát, a proto také 

neuvádí žádnou sankci (srv. tzv. Dekalog Ex 20,2–17 a Dt 5,6–21). Obvykle se týká záležitostí, jež 

jsou specifickým výrazem vztahu k Bohu (aspekty smlouvy). Jako argument bývá uváděn odkaz k 

autoritě božstva samého (srv. Dekalog; zde Lv 18,2a.4b.5b.6b.21b. 30b). Celý oddíl Lv 20,2–27, jenž 

je věcně velmi blízkou paralelou (variantou) katalogu Lv 18,6–23, je oproti tomu formulován v žánru 

kazuistického práva. Tento druh právní řeči má svůj domov v soudní praxi civilní obce. Formulace 

vychází z toho, co se reálně stává, pojmenovává „kauzu“ a formuluje její řešení – způsob nápravy, 

odškodnění či trest. 

Je zajímavé, že zde máme stejné „kauzy“ – mj. typy sexuálně „nečistých“ styků – v tak těsné blízkosti 

pojednány paralelně v obou druzích právní řeči. Podobně jako v jiných případech, kdy se apodikticky 

formulovaná pravidla vyskytují také v kazuisticky pojatých formulacích, i zde platí pro profánní oblast 

„lidského soudu“ pouze absolutní trest: smrt.20 To prozrazuje, že kultické hledisko, totiž nárok výlučné 

„čistoty“, v němž nelze připustit kompromis či soudit mírně (srv. Lv 20,4n), platí i pro „komunální“ 

soud.21 

  

 
20 Srv. např. jednotlivé výroky Dekalogu v analogických výrocích formulovaných kazuisticky – např. Ex 21,14 
(vražda); 21,16 (krádež); 21,17 (zlořečení otci či matce); 22,19 (oběť cizím božstvům). Zde také Lv 20,9 
(zlořečení otci či matce); 20,10 (cizoložství). 
21 V legislativních textech Starého zákona jsou regule týkající se sexuálního života předkládány jak „civilně“ 
(v žánru kazuistických výroků), tak „sakrálně“ (v žánru apodiktickém). Žánrové rozlišení ovšem neznamená 
rozdělení aspektů do dvou oddělených domén, věcně se jedná o jedinou problematiku. Některé „případy“ jsou 
řešeny několikrát a jsou přítomny v obou žánrových typech (viz např. problém cizoložství – apodikticky Ex 20,14 
// Dt 5,18; kazuisticky Lv 20,10; Nu 5,11nn aj.). 
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3.1.1.3. K výkladu 

Oba texty jsou součástí tzv. řádu svatosti (Lv 17–26), v němž kněžské kruhy zavlečených Judejců v 

babylonském exilu shrnuly starší tradice, aby zachránily své náboženské dědictví. Základním smyslem 

těchto tradic i jejich nového zpracování do tvaru, jenž máme v Bibli, je vymezit v kontextu 

staroorientálních náboženských představ o kultické čistotě specifikum Izraele jako lidu Hospodinova 

(srv. Lv 18,29–30; Lv 20,24b–26 a zejména formuli Lv 19,2: „Buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš 

Bůh, jsem svatý“; podobně Lv 20,7.26). „Čistota“, o niž zde běží, ovšem není kategorie morální, nýbrž 

kultická – označuje stav člověka, který se smí účastnit sakrálních součástí kultu, resp. není „nečistý“, 

tj. poskvrněn čímkoli, co by ho z účasti na kultu vylučovalo. Z toho pak vyplývají i společenské, resp. 

„ekleziologické“ důsledky: závažné či nenapravitelné znečištění znamená vyloučení (exkomunikaci) 

z náboženského (kultického) společenství. Sexuální styk i ve standardní (tedy heterosexuální) podobě 

znamenal pro řadu kontextů izraelského náboženství „znečištění“, jež působilo vyloučení ze 

„svátostného režimu“. K „posvěcení“, jež k určitým činnostem ve „svátostném režimu“ patřilo, proto 

patřila také sexuální abstinence (srv. Ex 19,15).225 Jestliže tedy i běžný (hetero)sexuální styk mohl 

znamenat „znečištění“, tím spíše formy sexuálního styku, jež i podle zvykového práva nepatřily 

k přípustným typům (např. incest). 

Celý oddíl s výčtem „znečišťujících typů“ sexuálních styků je v Lv 18 i Lv 20 vřazen do kontextu 

náboženské (protipohanské) polemiky, v němž mají své místo i oba výroky, jež mluví o „ležení 

s mužem“. Bez tohoto zarámování by uvedená pravidla mohla vyznívat jako soubor obecně 

nepřijatelných sexuálních „zvráceností“ – zejména incestuální styky. V něm je však zřetelné, že 

výroky o „nečistých“ sexuálních stycích nejsou pojaty jako všeobecně platná pravidla sexuální etiky, 

nýbrž jako výpovědi specifické, totiž právě výpovědi o kultické čistotě. Označení „ohavnost“ se 

obvykle vztahuje k jevům, jež patřily k cizím kultům, a znamenaly nejradikálnější „znečištění“ – nejen 

profanaci či poluci v oblasti sakrálna, ale přímo rouhání (blasfemii). Ostrost odsudku zde tedy souvisí 

s náboženskopolemickým, nikoli sexuálním aspektem. 

Může nám připadat zvláštní, že jsou do této protipohanské polemiky zařazena i taková jednání, jež 

patří spíše k etice sociálních vztahů a v nichž není kultický aspekt na první pohled patrný, např. 

cizoložství (Lv 18,20). I zde však dovětek v. 20 b vyjadřuje, oč běží: „…aby ses s ní znečistil.“ 

Sexuální styk s vdanou ženou je tedy chápán nejen jako útok na integritu rodiny bližního (tzv. 

cizoložství Ex 20,14 aj.), nýbrž jako „hřích“ kulticky znečištuje ty, kdo se jej dopouští: „cizoložník“ je 

proto vyloučen z náboženské komunity (srv. Lv 20,10 ortel smrti pro oba, cizoložníka i cizoložnici!). 

U výroku Lv 18,22 je možné uvažovat o tom, zda se zákaz týká „aktivní“ či „pasivní“ role při 

sexuálním styku dvou mužů. Z hlediska společenského vnímání mužské cti na pozadí jasně 

profilovaných genderových rolí by se dalo očekávat, že bude tabuizováno především (ponižující) 

přijímání ženské role (viz termín malakoi v helenistické kultuře, srv. 1K 6,9). Gramaticky se však věta 

týká osloveného, jenž nemá „ulehnout s mužským“ jako s ženou – formulace tedy míří spíše na aktivní 

roli. To také odpovídá kontextu: celý katalog znečišťujících styků je formulován z hlediska toho, kdo 

do nich vstupuje suverénně a na vlastní odpovědnost, nikoli z perspektivy podřízeného či dokonce 

přinuceného partnera. V posledu zde však na rozlišení rolí mnoho nesejde. Z hlediska kultické čistoty, 

jež je zde určujícím hlediskem, neběží o subjektivitu viny (či dokonce její větší či menší podíl), nýbrž 

pouze o objektivitu znečištění. Ta je dána aktem samým, a týká se proto obou partnerů. Lv 20,13 to 

vyjadřuje jednoznačně výslovným dodatkem, že „ohavnost učinili oba dva“. Podobně je to 

i u heterosexuálního styku (srv. styk s vdanou ženou Lv 20,10). 

Postoj prosazovaný uvedenými texty Starého zákona a celým tzv. Zákonem svatosti v kontextu knihy 

Leviticus je ostře polemický v konkrétním náboženském kontextu. Pojednání o „znečišťujícím 

 
22 Z toho důvodu například i bojovníci „svatých bojů“ nesměli po dobu vojenské akce obcovat s ženami (srv. 2S 
11,8–11). 
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jednání“ v oblasti sexu je zde spolu s dalšími tématy zakomponováno do soustavy „žhavých otázek“, 

které vymezují „svatost“, tj. svébytnost a zvláštnost Izraele v daném náboženském a kulturním 

prostředí. Nesmiřitelná ostrost postoje je výrazem toho, že se zde jedná o rozpoznávací znaky vlastní 

identity, jež mají vyloučit jakýkoli synkretismus (míšení a splývání životní praxe). Kontext 

a polemičnost daných výpovědí jsou důležité. Vyjadřují konkrétní postoj v určitém náboženském 

sporu, srovnatelný v našem kontextu snad s dřívější polemikou konfesijní. Jednotlivá ustanovení „řádu 

svatosti“ mají Izraelce chránit před službou „jiným božstvům“. Odtud pochází břitkost polemiky 

i absolutní trest pro případ překročení uváděných tabu. 

Základní otázkou pro interpretaci těchto textů je, zda vůbec lze přiřazovat „homosexualitu“, jak ji dnes 

známe a diskutujeme, k jevu, o němž oba texty pojednávají. Pokud definici omezíme pouze na 

biologický akt sexuálního styku dvou mužů (či dokonce jen na anální penetraci), mohli bychom jevy 

považovat za sourodé. Znamenalo by to však zcela pominout kontext a záměr výpovědi. Pokud do 

definice zahrneme širší aspekty sexuálního chování, genderových rolí, sociálního a náboženského 

kontextu (zejména zasazení výroku do specifické problematiky kultické čistoty!), jedná se o jev 

značně vzdálený situaci dnešní doby. Základní aspekty našeho uvažování o homosexualitě jako možné 

variantě trvalého chování jsou zcela mimo obzor těchto biblických výpovědí. Řečeno konkrétně, 

prozatím pouze z hlediska historického odstupu: Vyjadřují-li se tyto staroorientální texty ostře proti 

tomu, aby muž „ležel s jiným mužem ležením ženským“, nemluví o fenoménu homosexuálního 

partnerství, jak jej známe z naší současnosti. Zcela zde také chybí jakýkoli zřetel k problematice 

lesbické. 

Jak tedy přenášet tyto směrnice z původní souvislosti do našich, velmi odlišných souvislostí? Při 

řešení tohoto problému a formulování interpretačních pravidel je důležité nesoustředit se jen (účelově) 

na jedinou tematickou oblast či dokonce jediný případ z dané oblasti, nýbrž uvážit také ostatní výroky 

v daném kontextu. V našem případě to znamená neřešit izolovaně otázku mužské „homosexuality“, 

nýbrž stejným postupem interpretovat i ostatní výroky o čistotě.23 Metoda interpretace a aktualizace 

těchto biblických příkazů a zákazů by měla být analogická. Jsou-li tyto výroky (tradičně) vykládány 

různorodě, je třeba tuto různost řádně zdůvodnit: Pokud v našem kontextu považujeme některé zákazy 

za stále platné, jiné nikoli, je třeba jasně zodpovědět, co zde rozhoduje o „platnosti“ jedněch a 

„neplatnosti“ jiných biblických výroků. 

3.1.3.1. Dt 23,18–19 

V deuteronomickém zákoníku je několik výroků, kterými se v debatě o homosexualitě argumentuje. 

K nejvýznamnějším patří Dt 23,18–19: 

18Nebude zasvěcenkyní [modlářskému smilstvu] [žádná] z dcer Izraele  

a nebude zasvěcencem [modlářskému smilstvu] [žádný] ze synů Izraele. 
19Nevneseš nevěstčí odměnu ani psovskou mzdu do domu Hospodina, Boha tvého za jakýkoli slib. 

Neboť ohavností Hospodinu, Bohu tvému, [jsou] obě tyto [věci]. 

Verš 18 se obrací zcela symetricky na ženy i muže a oslovuje je v „ekleziologických“ termínech jako 

členy lidu Hospodinova („dcery – synové Izraele“). Formulí apodiktického práva jim zakazuje stát se 

„sakrálními zasvěcenci“. Termíny qedéšá a qádéš jsou odvozeniny kořene q-d-š, „být svatý“, „být 

posvěcený“, a v biblické hebrejštině jsou vyhrazeny pro označení „služebnic/služebníků svatyně“24 s 

blíže neurčenou rolí, jež však může mít sexuální konotace. Pokud má být termín qádéš chápán jako 

označení homosexuální prostituce, je třeba se ptát, na jakých argumentech je možné takové pojetí 

 
23 Např. sexuální styk s jakoukoli vdanou ženou, tj. případ manželské nevěry, definované z hlediska ženy, kde Lv 
20,10 pro oba „pachatele“ jednoznačně žádá trest smrti (!), či zákaz křížení dvojího druhu zvířat, zákaz osévání 
pole směsí semen či zákaz tkaní látek z dvojího druhu vláken (Lv 19,19; Dt 22,9n). 
24 Svatyně je v hebrejštině, obdobně jako v češtině, odvozenina stejného slovního základu (qódéš). 
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založit. V textu samém přímé indicie nejsou. Pokud se „zasvěcenec“ vůbec podílel na sakrálním sexu 

(což je možné, avšak nikoli jisté25), nijak z toho nevyplývá, že by se mělo jednat (pouze) o typ 

homosexuální. Jakkoli je v interpretační i překladové tradici toto pojetí poměrně silně zastoupeno,26 

jedná se o zúžení a jednoznačnost významu, jež z terminologie ani z kontextu přímo nevyplývá. 

Druhý výrok (v. 19) je z formálního hlediska samostatným příkazem a jeho význam je třeba zkoumat 

do jisté míry odděleně od výroku předchozího. Termín „odměna“ (’etnan, „dar“) se ve všech svých 

výskytech týká „nevěstčí mzdy“ (srv. Ez 16,31.34), ostatně zde je termín zóná („nevěstka“, 

„prostitutka“) výslovnou součástí fráze. Na řadě míst se tento výraz užívá v metaforickém smyslu pro 

označení zavrženíhodného modlářství (Iz 23,17 aj.). Na našem místě však dovětek „za jakýkoli slib“ 

naznačuje, že je zde míněna prostituce profánní. Slibem se člověk zavazoval, že přinese do svatyně 

dar. Prostředky získané prostitucí jsou však pro kult „nečisté“, a proto není přípustné je při splnění 

slibu přinést jako dar pro Hospodina, jako „dobrovolnou oběť vděčnosti“ (srv. Dt 23,22–24). 

Platba mužského „zasvěcence“ je označena jako „mzda psa“ či „psovská mzda“ (mechír keleb). 

Termín „pes“ bývá často chápán jako opovržlivé označení mužského prostituta a text jako doklad 

historické praxe kultické prostituce v jeruzalémském chrámu Hospodinově. Toto chápání je však spíše 

důsledkem výše zmíněné hypotézy o sakrální prostituci než jejím jednoznačným dokladem.2710 

V několika jazykových okruzích starověkého Orientu označuje „pes“ člověka, jenž má jako 

zasvěcenec kultu zvláštní roli tzv. „třetího rodu“. Tato zvláštnost může být vyjádřena velmi rozmanitě 

a zdánlivě protichůdně – od kastrace (tj. anulování sexuální role, nepohlavnosti; srv. Dt 23,2!) přes 

kultický transvestismus (srv. Dt 22,5!) až po heterosexuální či homosexuální jednání mimo kontext 

rodiny. Všechny tyto typy vybočení ze základních dvou genderových rolí jsou v deuteronomickém 

zákoníku tabuizovány, protože jsou vnímány jako znaky ištarsko -baálovských kultů. V tomto 

kontextu má zřejmě termín „pes“ širší význam: označuje obecněji uctívače, resp. zasvěcence bohyni 

ištarského typu, nikoli „sakrálního prostituta“. Vidět zde specificky výrok o homosexuální prostituci je 

 
25 Donedávna byly tyto termíny téměř všeobecně chápány jako termini technici pro tzv. „kultickou prostituci“. 
Řada novějších studií však poukazuje na to, že představa o historické existenci sakrální prostituce, jež by byla 
součástí chrámového kultu v předexilním jahwismu, je založena právě jen na výkladu Dt 22,18–19 a několika 
roztroušených zmínkách v deuteronomické dějepravě. To vše jsou poměrně pozdní texty (nejdříve 6. st. př. Kr.), 
jejichž základní funkcí je reformovat komunitu „Izraele“ v exilu (resp. formovat nově se utvářející „Izrael“ po 
exilu) tak, aby se vyvaroval „kenaánského modlářství“, tj. především své předexilní náboženské praxe. Varování 
před „ohavnostmi národů země“, resp. „smilstvem“ je v těchto textech stereotypním parenetickým motivem, 
jenž pochází z metaforických řečí proroků proti „modloslužbě“. Tyto výpovědi nelze bez dalšího považovat za 
doklady předexilní praxe jeruzalémského chrámu. Paušální a odsudečné označení „zasvěcenců/zasvěcenkyň“ 
jako „smilstva“ či „ohavnosti“ patří k žánru polemiky, resp. „apologetiky“ (srv. 1Kr 14,22–24; 15,11–12 aj.). 
Vytvářet si z těchto výpovědí jednoznačný obraz o podobě Hospodinova chrámového kultu předexilní doby je 
problematické jednak pro jejich žánr, jednak proto, že zmínek je málo a jsou nepřímé. Řada překladů zde volí 
parafráze, jimiž termín qádéš, resp. plurál qedéším volně opisuje a interpretuje – srv. např. ČEP: „ti, kdo 
provozovali modlářské smilstvo“ (1Kr 22,47) či „zasvěcenci bohyně lásky“ (2Kr 23,7; srv. NRSV „the male temple 
prostitutes“, NIV „the male shrine prostitutes“, Luther „die Tempelhurer“. Některé překlady zobecňují a místo 
o nositelích funkce mluví pouze o fenoménu – např. Einheitsübersetzung: „Unter den Frauen Israels soll es keine 
sakrale Prostitution geben, und unter den Männern Israels soll es keine sakrale Prostitution geben“). 
26 Srv. např. Kralickou bibli, jež termín obvykle překládá slovem „sodomář“, na tomto místě ovšem poněkud 
nesystematicky „nečistý smilník“; ve výkladové poznámce ovšem „sodomský rufián“ (rufián = smilník, kuplíř, 
svůdce). Srv. v této věci např. formulaci, jež se týká Jóšijášovy reformy (2Kr 23,7) – Kralická: „Domky také 
sodomářů hanebných zkazil, kteříž byli při domě Hospodinově…“; oproti tomu ČEP: „Zbořil domečky zasvěcenců 
bohyně lásky, které byly v prostoru Hospodinova domu…“. 
27 Z mimobiblických paralel lze uvést výplatní listinu z chrámu fénické bohyně Astarte, kde jsou mezi 
odměňovaným personálem uvedeni také klbm („psi“); v bezprostředním kontextu jsou pak na této listině 
zmíněni také n‛rm („mládenci“, „mladí muži“) a ‛lmt („dívky“, „mladé ženy“). Funkce, resp. činnost těchto 
kategorií kultického personálu ovšem není nikde uvedena. Sexuální role či přímo funkce homosexuálních 
prostitutů jim ovšem bývá přisuzována právě na základě hypotézy o sakrální prostituci v kenaánských kultech 
plodnosti, s přímým odkazem na Dt 23,19 (argumentace v kruhu!). 
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tedy opět zúžením a zjednoznačněním významu, jež na základě dostupného materiálu nelze obhájit. 

Výrok se obrací proti „modloslužbě“. 

3.1.3.2. K výkladu 

Formulace zákazu sleduje rovinu nábožensko-kultickou: napojení „synů Izraele“ či „dcer Izraele“ na 

cizí kulty bytostně ohrožuje Boží lid, kazí jeho kultickou čistotu. To znamená, že celá problematika 

není vnímána na rovině individuální etiky (pravidla sexuálního jednání jednotlivce), nýbrž na rovině 

kulticko-ekleziální – běží o jevy, které budují či naopak ohrožují náboženskou komunitu, společenství 

lidu Hospodinova; příznaky patřící k „třetímu rodu“ jsou jednoznačně vnímány jako znaky modlářství. 

Tomu odpovídá, že je výrok (spolu s ostatními pokyny v Dt 22,1–21) formulován apodikticky (viz 

výše), patří tedy žánrově k „náboženskému“ právu. Souvislost s řádem čistoty vyjadřuje dovětek v. 

19b, jenž opět celé pravidlo zdůvodňuje argumentem „ohavnosti“ (tó‛ébá). 

Z výše uvedeného vyplývá, že se text Dt 23,18–19 homosexuality týká jen hypoteticky – jedině 

v rámci hypotézy o sakrální prostituci, kterou novější bádání odmítá. Z hlediska metody výkladu 

biblického textu se jedná o „eisexezi“, včítání významu do textu na základě určujících předpokladů. 

Máme-li text Dt 23,18–19 v současné rozpravě o postoji k homosexualitě brát v potaz, pak nikoli jako 

směrnici – biblický „zákaz“ homosexuality, nýbrž spíše jako příklad problematiky výkladu Písma a 

funkce předporozumění v interpretaci. Vezmeme-li vážně současné religionistické studie o rozšíření 

fenoménu sakrální prostituce ve starověkém Orientu, nezbývá než tento text z diskuse o homosexualitě 

prostě vypustit jako nevěcný. 

I v případě, že bychom jistou roli sakrální prostituce (včetně homosexuálních prvků) připustili jako 

kontext, vůči němuž se Izrael polemicky vymezuje, stáli bychom před problémem, jak se tento 

fenomén náboženské polemiky oponentů týká dnešní debaty o homoerotice a homosexuálních 

vztazích, jež je vedena ve zcela jiné rovině. Jestliže v mnoha jiných otázkách křesťanská teologie 

nepřenáší jednotlivé příkazy a zákazy mezi kontexty a roviny problémů přímo, nýbrž je s kritickým 

zřetelem k vlastnímu počínání pečlivě interpretuje, nemůže ani v oblasti (homo)sexuální etiky 

postupovat jinak. U uvedených textů proto musí uvážit, jakou roli pro nás má kritérium kultické 

čistoty, jež bylo pro adresáty textů rozhodující (ne-li jedinou) rovinou pro řešení dané otázky. Dále je 

třeba uvážit, nakolik je celé pojetí určeno obecným vnímáním genderových rolí a pojetím sexuality 

v daném kulturně historickém prostředí. Není třeba připomínat, že ve společnostech starověkého 

Orientu byly tyto role pojímány podstatně jinak, než je to v našem dnešním prostředí (bez ohledu na 

tzv. „konzervativní“ či „liberální“ pozice), a že mezi jednotlivými vrstvami biblické tradice existují 

nemalé rozdíly (výrazná je např. odlišnost semitsko-orientálního kontextu oproti prostředí 

helénistickému). 

Uvážíme-li, jak často a podrobně se starozákonní legislativní pasáže věnují rozmanitým aspektům 

heterosexuálních vztahů (zejména cizoložství, smilstvu, ale i incestu), je nápadné, jak okrajová 

pozornost oproti tomu patří problematice homosexuální. V široké knihovně starozákonních látek jsou 

oba výše pojednané výroky, zasazené do kontextu „řádu čistoty“ (Lv 18,22 a 20,13), vlastně jediným 

jednoznačným výskytem. Možností, jak pojmout a interpretovat takové „mlčení“ tradice je vždy více. 

Zajisté platí, že problémy, které sice existují, ale jsou běžně regulovány zvykovým právem či běžnými 

společenskými (a kultickými) tabu, nevstupují jako „horká témata“ do normativní tradice; mlčení 

neznamená, že by fenomén neexistoval. Z frekvence a relativní důležitosti motivu, z ostří polemiky 

a doložitelnosti ve více vrstvách či okruzích biblické literatury však můžeme nepřímo usuzovat na 

aktuálnost, ozvučnost či problematičnost u předpokládaných nositelů i adresátů daných biblických 

tradic. 
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3.2. Homosexualita v biblických příbězích 

3.2.1.1. Hřích sodomských: Gn 19,1–29 

Ze všech biblických textů je příběh o „hříchu sodomském“ v obecném povědomí spojován s motivem 

homosexuality tradičně nejsilněji a nejjednoznačněji. Úsloví „Sodoma-Gomora“ netřeba překládat, lze 

je užít i jako citoslovce. Odvozeně vznikl dokonce i odborný termín sodomie,28 který původně 

označoval zoofilii (sexuální styk se zvířaty), v širším slova smyslu se ale užívá i pro další typy 

nepřípustného sexuálního jednání. Tyto „dějiny působení“ termínu „Sodoma“ v obecném kulturním 

povědomí bezesporu zpětně ovlivňují naše čtení příslušného biblického textu. Otevíráme-li Bibli 

u příběhu o „sodomském hříchu“, víme předem, o čem to bude. 

Příběh Gn 19 těsně souvisí s příběhem předchozí kapitoly a tvoří s ním jednu kompozici. Hospodin 

v postavách tří mužů (poslů) přichází, aby „poznal“, zda je „hřích Sodomy a Gomory“ vskutku takový, 

jak to doléhá k jeho uším (Gn 18,20–21). Když poslové vejdou do Sodomy a Lot je uvede do svého 

domu, projeví se muži sodomští zcela jednoznačně a kontrastně jako „hříšníci“, totiž jako násilníci, 

jimž je „spravedlnost“ (klíčový motiv předchozího Abrahamova „smlouvání“) zcela cizí. 

Charakteristiku „mužů sodomských“ ostatně posluchač zná již z předchozího příběhu o Sodomě – jsou 

to „muži velice zlí a hříšní před Hospodinem“ (Gn 13,13). Příběh Gn 19,1nn tedy tuto charakteristiku 

nevytváří, nýbrž dokumentuje. „Muži sodomští“ zaútočili na Lotův dům a požádali hostitele (19,5): 

„Kde jsou ti muži, kteří k tobě přišli tuto noc? 

Vyveď nám je! Hodláme je poznat!“ 

Na tomto místě hraje důležitou roli dvojsmyslnost slovesa „poznat“ (j-d-‛). Kromě běžného 

smyslového rozpoznávání, kognitivního poznávání, obeznámení či nabytí informovanosti (Gn 15,8; 

Ex 2,4; Lv 5,3 aj.) se tento termín užívá také pro hlubší zkušenostní poznání, „existenciální zakušení“ 

(Iz 47,8; 53,3) a specificky pak i pro „poznání“ sexuální jako akt naprostého vzájemného odhalení a 

odevzdání. Termín se pak užívá jako eufemismus, opis (hetero)sexuálního styku, kopulace (Nu 31,17; 

1Kr 1,4 aj.; srv. zde Gn 19,8). Formulace požadavku sodomáků „hodláme je poznat“ (v. 5) je tedy 

pointovaný dvojsmysl – na jedné straně jde o narážku na Hospodinův záměr „poznat“ sodomské 

poměry (Gn 18,21),29 na druhé straně o hrozbu znásilnění. Sexuální aspekt je ve výroku sodomských 

jednoznačně přítomen. Proto se také Lot snaží odvrátit takové ohrožení svých hostů – homo-sexuální 

znásilnění – nabídkou svých panenských dcer k sexuálnímu ukojení útočníků (19,8): 

„Hle, mám dvě dcery, které [ještě] nepoznaly (j-d-‛) muže. 

Jsem odhodlán je vám vyvést 

a učiňte s nimi, co je dobré ve vašich očích. 

Jenom nic nečiňte těmto mužům, 

vždyť přece vešli do stínu mého přístřeší!“ 

V čem tedy tkví „hřích sodomský“? V homosexualitě samotné? Řada prvků vyprávění, stejně jako 

argument Lotova přemlouvání, míří jinam: k právní ochraně hosta, jež je v daném kulturním prostředí 

principiální danost komunální spravedlnosti. Násilí vůči příchozím, resp. jejich ochrana 

„spravedlivým“ Lotem, je zde hlavní tematická linie. Aspekt homosexuality je motiv služebný, který 

téma násilí vůči hostům vyhrocuje do extrému: Homosexuální znásilnění jako jeden z nejhorších typů 

ponížení, praktikovaný v těch nejnižších vrstvách kriminální společnosti (nejbrutálnější vězeňská 

 
28 Prostředkující instancí vzniku tohoto termínu byly tradiční biblické překlady (např. Kralická, King James 
Version), jež tento termín užívají jako ekvivalent hebrejského qádéš („zasvěcenec“; Dt 23,18; 1Kr 14,22n aj.), 
případně též řeckého arsenokoités („[muž] mající sexuální styk s mužem“, zde Kralická doslovně „samcoložníci“: 
1K 6,9). 
29 Což se bohužel v řadě překladů ztrácí. Tak ČEP: „zjistím si …“ (18,21): „abychom je poznali“ (19,5); Kralická: 
„zvím“ (18,21): „ať je poznáme“ (19,5). 
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a vojenská šikana), je zde ukázka „pohostinnosti“ vůči poslům Hospodinovým! Tak se svým 

násilnickým činem „poznání“ sami dávají Hospodinu poznat. 

3.2.1.2. Hřích Gibejských: Sd 19,1–30 

Dominantní roli motivu násilí a služebnou roli aspektu homosexuality lze doložit i v paralelním 

přepracování téže tradice, jak ji nacházíme v knize Soudců. V Gibeji „mužové toho města“ jednají 

stejně jako sodomští, anonymní „starý muž“ pak jedná jako Lot; řada termínů, frází, věcných 

souvislostí je podána ve výslovných narážkách na příběh sodomský, včetně klíčové role násilí vůči 

hostu, resp. perverze spravedlnosti na násilném jednání dokumentované. Deuteronomická dějeprava 

tím chce vyjádřit, že tam, kde „není krále v Izraeli a každý jedná, jak má za správné“ (Sd 17,6; 21,25), 

panují poměry „sodomské“. Homosexuální aspekt se sice objeví v hrozbě „mužů města“, avšak poté, 

co je jim vydána hostova „ženina“, vybijí svou agresi zcela heterosexuálně na ní (Sd 19,25). Otázka 

homo či heterosexuality je zde vedlejší, dominantní motiv je násilí vůči hostu jako příznak zvrácených 

poměrů, kde spravedlnost a právo pranic neplatí. Brutálnost násilí a základní téma spravedlnosti pak 

vyhroceně vyjadřuje i to, že po celou noc znásilňovaná žena ráno umírá s rukama žalobně vztaženýma 

k „prahu domu“, v němž měla být zaručena její ochrana a bezpečí. 

3.2.1.3. K výkladu 

Je zřetelné, že Gn 19 i Sd 19 mluví o homosexualitě ve zvláštní poloze: v rovině sexuálního násilí jako 

názorného projevu lidské zkaženosti. Muži sodomští ani muži gabaonitští nejsou gayové, kteří usilují 

o uznání své homoerotické orientace či toleranci svého homosexuální jednání v rovině harmonického 

partnerství, nýbrž násilničtí rabiáti, jejichž „lásku k bližnímu“ příběh vykresluje „naruby“, v co možná 

extrémním vyhrocení. Je-li sexuální násilí samo o sobě příkladem lidské zvrácenosti, naprostého 

odcizení, pak aspekt homosexuální tento význam jen umocňuje. 

„Sodoma a Gomora“ (Adma a Sebojim) je již v samotné starozákonní tradici obrat úslovný (viz Dt 

29,22; 32,32; Iz 1,9–10; Jr 23,14; 49,18; Am 4,11 aj.). Obsahem tohoto „pořekadla“ však nikde není 

homosexuální aspekt – sexuální konotace obvykle zcela chybí (výjimkou je např. Jr 23,14, kde se 

vyskytuje cizoložství jako jeden z jevů „nepravosti“), „sodomský hřích“ znamená základní odcizení 

Bohu, lidskou pýchu a sebezajištěnost, jejichž podstatným projevem je utiskování bezbranných (srv. 

Ez 16,49; Am 4,1–11); tam, kde se stává kritickou „nálepkou“ dovnitř Izraele, označuje tento termín 

základní nevěru, modloslužbu, odpadnutí od Hospodina (srv. Dt 29,22–26; 32,9.28– 33; Iz 3,8–9; Pl 

4,1nn aj.). Sexuální konotace (ať homo, či hetero) je tedy i u ostatních starozákonních výskytů motivu 

„sodomství“ nanejvýš služebným motivem základního významu – odcizení a odvrácenosti od Boha. 

V této linii ostatně stojí i autor epištoly Judovy, který v celém biblickém kánonu váže pojem „Sodomy 

a Gomory“ na smilstvo a (sexuální) zvrhlost nejjednoznačněji (srv. Ju 7); ani zde není „neřestný život“ 

sám o sobě téma, nýbrž znak a doklad odcizení životu víry. Epištola své adresáty varuje, aby 

křesťanskou svobodu nezaměnili za „nevázanost těla“ a duchovní blouznivectví. 

Možnost přímé aplikace zvěsti Gn 19 či Sd 19 se v dnešním kontextu nabízí zajisté tam, kde běží 

o případy násilí a útisku vůči bezbranným (rozmanitým menšinám). Jak ukazují výskyty figury 

„Sodoma a Gomora“ napříč Písmem, motiv sexuální není podstatný; kritický hrot výpovědi se může 

týkat jak těch, kdo páchají sexuální násilí, tak těch, kdo ve své náboženské sebejistotě a nepřiznané 

pýše zanedbávají solidaritu s potřebnými. Užívat uvedené texty jako „argument Písma“ v 

apologetickém sporu proti minoritě gayů či lesbických žen může za určitých okolností být jedna z 

nejpotměšilejších forem násilí – jak vůči „bezbrannému“ textu Písma, tak vůči uvedené minoritě.30 

 
30 Jestliže termín Sodoma „vešel do dějin“ s konotací homosexuální, není to jediný případ, kde dějiny působení 
posouvají a přeznačují původní význam motivu. V oblasti sexuality dochází k podobnému přeznačení u 
biblického příběhu Judova syna Ónana a odvozeného termínu onanie (Gn 38,1nn). V daném příběhu nejde o to, 
že by se Ónan nevěnoval své „manželské povinnosti“ a místo heterosexuálního sexu pouze „onanoval“. Ónan se 



89 
 

3.2.2.1: David a Jónatan: 1S 18–20 a 2S 1,26 

V knihách Samuelových jsou některé projevy přátelství mezi Davidem a Jónatanem podány tak, že 

u řady moderních čtenářů vzbudily podezření na vztah homoerotický. Jedná se zejména o oddíly v 1S 

18 až 20, kde je opakovaně zdůrazňován mimořádně přátelský, láskyplný vztah Jónatana k Davidovi 

(„zamiloval si jej jako sebe sama“: 1S 18,1). Jónatanova náklonnost k Davidovi Jónatana dokonce 

vedla k tomu, že se v konfliktu mezi králem Saulem, svým otcem, jako kralevic(!) solidarizuje s 

Davidem. Na několika místech je blízkost a vřelost přátelství mezi Jónatanem a Davidem vyjádřena 

projevy citů a tělesným dotykem (srv. scénu rozloučení 1S 20,41–42). To samo o sobě nemusí být 

projevem homoerotického vztahu (srv. pozdrav bratrů podle Gn 33,4), nicméně v obdobných příbězích 

běžný, zdrženlivý způsob líčení mužského přátelství to překračuje; v příběhu, kde David opouští svou 

ženu Míkal, obdobné motivy nejsou (1S 19,10nn). Zcela ojedinělou formulací je pak závěr Davidova 

žalozpěvu nad Jónatanovou smrtí (2S 1,26): 

… Úzko je mi po tobě, bratře můj, Jónatane, 

něhyplný (rozkošný) byls pro mne velice, 

divuplnější byla láska tvá ke mně nad lásku žen… 

Možnost chápat tento výrok jako ojedinělou stopu homosexuálního vztahu ve Starém zákoně 

podporují někteří exegeti odkazem na epizodu 1S 20,30nn. Ve formulaci, která líčí, jak Saul během 

obětního hodu veřejně nařkl Jónatana z podezřelého svazku s Davidem, opět zaznívají „delikátní 

dvojsmysly“ (1S 20,30): 

I vzplanul Saul hněvem proti Jónatanovi a řekl: 

„Ty synu poběhlice! 

Což jsem to nevěděl, že si vyvoluješ syna Jišajova 

k zahanbení svému a k hanbě nahoty matky své?!“ 

Motiv „nahoty matky“ i celkově negativní, emocionálně odsudečný ráz výroku podle některých 

vykladačů naznačuje, že Saul na Davidově a Jónatanově vztahu shledává něco neslušného či 

skandálního. Potupa matčina lůna však nemusí spočívat v konotacích hanby pohlavní, tj. dosud 

skrývaném homosexuálním přátelství Jónatana s Davidem, nýbrž docela prostě v Jónatanově „zradě 

rodu“, kterou je trvalá vazba přátelství a solidarity s Davidem, otcovým rivalem a nepřítelem. 

Sumárně lze říci, že přátelství Davida s Jónatanem sice svými explicitními projevy emocionality, 

intimity a intenzity vzájemného vztahu překračuje rámec v biblických příbězích obvyklý, nicméně na 

jednoznačný doklad homosexuální povahy jejich vztahu to nestačí. Chybí zde jednoznačná indicie 

a některé indicie naopak nepřímo svědčí proti – např. neproblematizované líčení heterosexuálních 

vztahů v týchž příbězích. Spíše než o homosexualitu jde tedy v těchto příbězích o pozitivní ocenění 

intenzivního přátelství mezi muži. Dimenze intimity vztahu, sdílené emocionality, trvalosti svazku 

a povýšení jeho významu nad jiné vztahové vazby jsou ovšem prvky, jež hrají v dnešním chápání 

homosexuálního partnerství klíčovou roli. Ozvučnost těchto motivů u gayů či lesbických žen je proto 

dobře pochopitelná. 

4. Novozákonní texty 

4.1. Texty, v nichž je homosexualita přímo zmíněna 

Úvodem je třeba poznamenat, že téma homosexuality se v novozákonních textech vyskytuje pouze 

velmi okrajově. V ježíšovské tradici není zmíněno vůbec, objevuje se pouze v epištolách pavlovských. 

 
svou levirátní (tj. po bratru „zděděnou“; srv. Dt 25,5n) manželkou Támar „poslušně“ souloží – ovšem svou 
povinnost zplodit s ní syna, tj. dědice svého staršího bratra, záměrně sabotuje tím, že „vypouští semeno na 
zem“, tedy uplatňuje nejjednodušší antikoncepční metodu, coitus interruptus (přerušovanou soulož). Za tuto 
vzpouru proti povinnosti zplodit zemřelému bratru dědice jej Hospodin trestá (viz Gn 38,9–10). 
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Tato skutečnost souvisí nepochybně s dobovým kontextem Ježíšova působení a novozákonních textů: 

zmínky dotýkající se homosexuality se objevují až v souvislosti se vstupem křesťanství do 

helénistických měst, v nichž bylo možno se s homosexuálními praktikami setkat častěji. 

4.1.1.1. Ř 1,24–27 

24„Pročež je Bůh, v choutkách jejich srdcí, vydal nečistotě, 

takže sami znectívají svá těla. 
25Oni zaměnili pravdu Boží za lež 

a začali zbožně uctívat stvoření namísto Stvořitele 

– jenž buď požehnán na věky, amen. 
26Proto je Bůh vydal znectívajícím vášním. 

Jejich ženy zaměnily styk přirozený za (styk) proti přirozenosti. 
27Stejně i muži: 

opustivše přirozený styk se ženou vzpláli dychtivostí k sobě navzájem,  

muži s muži provádějí neslušné věci 

– a sami na sobě dostávají odplatu, kterou s sebou nese jejich blud.“ 

Pavel v Ř 1–11 podává soustavný výklad o tom, co je obsahem evangelia, tedy zvěsti o vládě Ježíše 

Krista, vzkříšeného Božího Syna (Ř 1,3–4). V úvodní tezi, která celý tento výklad předjímá, 

charakterizuje evangelium jako skutečnost, jíž je „zjevena spravedlnost Boží“ (Ř 1,16n). Další výklad 

pak začíná popisem nouze, do níž toto zjevení Boží spravedlnosti vstupuje (Ř 1,18–3,20). Tento popis 

předesílá jako jakousi fólii onoho evangelijního zjevení Boží spravedlnosti a staví jej pod téma 

„zjevení Božího hněvu“ (1,18). Pavel tu směřuje k nutnosti „zjevení“ jiného druhu spravedlnosti, než 

je běžné právo viny a trestu, zásluhy a odplaty (ius talionis, iustitia distributiva), neboť podle tohoto 

práva stojí člověk před Bohem „bez omluvy“ (1,19; 2,1). O „člověku“ (anthrópos: 1,18; 2,1) tu 

pojednává – v návaznosti na starozákonně židovské vidění světa – ve dvou okruzích: člověka 

„obecně“ zastupují „pohané“ (1,18– 32), člověka ve speciální formě lidské existence, totiž ve 

zvláštním vztahu k Bohu daném smlouvou a Mojžíšovým zákonem, představují „židé“ (2,1–3,20). 

Tento Pavlův výklad ovšem není jakési nezávislé a vyvážené antropologické či sociologické 

zkoumání, na jehož základě by bylo zjištěno, v čem spočívá nouze člověka, a jaké by tedy mělo být 

„evangelium“, jež by ji odstranilo. Pavel uvažoval zřejmě opačným směrem: Přesvědčení o tom, že 

v Kristu přichází skutečná pomoc do nejhlubší nouze lidské existence, mu bylo východiskem, 

„analýza“ této nouze pak nebyla předpokladem, nýbrž důsledkem tohoto přesvědčení. S tím také 

souvisí jistá schematičnost až tendenčnost jeho výkladu o lidské nouzi. To však ještě neznamená, že 

by tato analýza byla násilné přizpůsobení skutečnosti, jakési umělé vytvoření otázky, do níž dobře 

zapadne předem připravená odpověď. Pavel zřetelně vede svůj výklad tak, aby vzbudil obecný 

souhlas, jeho pohled zde není nijak originální, nýbrž zobrazuje skutečnost v zásadě tak, jak ji viděli 

i mnozí jiní. Proto první („pohanskou“) část formuluje s použitím motivů známých jednak z kritik 

pohanství v apologetice helénistického židovstva (analogie se najdou především v dílech Filónových 

a v knize Moudrosti), jednak z kritiky náboženství, formulované populární řeckou (zejména stoickou) 

filosofií. Podobně v části věnované židům svoji obviňující argumentaci opírá o přesvědčení v Izraeli 

obecně přijímané: Bůh soudí „každého podle jeho skutků“, tedy nestranně (2,2.6). 

Pojem Boží hněv tu neoznačuje afekt ani postoj, nýbrž Boží jednání, ve SZ i v židovské apokalyptice 

související s (posledním) soudem. I zde ovšem Pavel diferencuje: V eschatologickém smyslu uplatňuje 

tento pojem až v oné speciální části vůči židům („den hněvu“ v 2,5), v části „obecné“ (věnované 

pohanům) – jež je bezprostředním kontextem zmínek o homosexualitě – jej interpretuje jako 

vnitrodějinně se projevující důsledek bezbožného jednání. „Hřích“ je tu charakterizován jako 

(svévolná) záměna pravého za nepravé, pravdy za lež (1,23.25.26). Tedy vlastně (sebe)klam, jehož 

počátek je v záměně pravého Boha za bohy nepravé (1,21.23). Boží „hněv“ pak není popsán jako 

přímá trestní protiakce, nýbrž jako „vydání“ člověka tomu, po čem touží (1,24.26.28). Nemravnosti 
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v této souvislosti jmenované (1,26–31) pak nejsou chápány jako vina, nýbrž jako trest, nikoli jako 

příčina, nýbrž jako důsledek či projev Božího hněvu. 

Je celkem nepochybné, že vv. 1,26n mluví o homosexuálních stycích. Popis sice není zcela explicitní, 

avšak dostatečně zřetelný: Užití termínu chrésis pro označení pohlavního styku je v řečtině dosti 

běžné. O sexuálním chování žen a mužů je tu pojednáno zvlášť; už tím se naznačuje, že sex, o němž je 

řeč, přestal být pojítkem mezi ženou a mužem, jejich společným vztahem, a stal se jejich vlastní věcí, 

žena a muž jsou subjekty sexuálního jednání každý odděleně. 

Nejprve je řeč o ženách a jejich záměně přirozeného sexuálního chování za takové, které je „proti 

přirozenosti“. Sám pojem přirozenosti (fysis) je řecký a typický pro stoickou filosofii, podle níž bylo 

„žít podle přirozenosti“ (to kata fysin zén) charakteristikou dobrého a správného života. V případě 

sexuálního chování je „přirozeným“ jistě míněn styk ženy s mužem, „proti přirozenosti“ je tedy styk 

ženy nikoli s mužem. Dokládá to i následující výrok o mužích, o nichž je řečeno výslovně, že „opustili 

přirozený styk s ženou“. Tento výrok je obšírnější, patrně se záměrem gradace. Pohlavní styk mezi 

muži již není označen neutrálním chrésis, nýbrž je charakterizován jako „páchání neslušnosti“ (tén 

aschémosynén ve smyslu opus obscoenum). V souvislosti s tímto jednáním mužů je také řeč o 

„odplatě“, kterou jim jejich pobloudění (plané) přináší. Není blíže určeno, co se touto odplatou míní, 

patrně je jí však ona nepřirozenost, jíž lidé propadli, sama o sobě. 

Nepřehlédnutelně je zdůrazněno, že tato převrácenost v sexualitě souvisí s propadnutím „vášním 

a choutkám“ („znectívající vášně“ ve v. 26, „vzplanutí chtíčem“ ve v. 27). Pavel tu tedy popisuje 

homosexuální chování jako důsledek toho, že se lidská sexualita (obecně) dostala do vleku pudů 

a vášní, poklesla na zvířecí, smyslovou úroveň. Nezabývá se analýzou jiných možných příčin 

takového chování. Hlavním zájem jeho výkladu je ukázat, jak z kořene hříchu, jímž je záměna pravého 

Boha za nepravé „hodnoty“, vyrůstá jako důsledek (aktivizovaný Božím „vydáním“) jednání, jímž 

člověk, propadlý sobectví, v posledu míří sám proti sobě. Poukaz na homosexualitu, která je Pavlovi 

zjevným převrácením toho, co je přirozené, mu slouží jako názorný příklad toho, jak člověk obrácený 

sám k sobě „znectívá své vlastní tělo“ (1,24). Homosexualita, sexualita obrácená k vlastnímu pohlaví, 

je mu razantní ilustrací sobectví. 

4.1.1.2. K výkladu 

Pavlův pohled na homosexualitu je zřetelně určen dobovou situací. V řecko-římském světě jeho doby 

byly názory na lidskou sexualitu značně rozmanité, homosexualita byla v některých kruzích také 

odmítána, ale obecněji byla patrně přijímána, někdy dokonce považována za vyšší způsob sexuality. 

Židovská protipohanská polemika (či apologetika) tento rys řecko-římské společnosti užívala jako 

jednu z jejích charakteristik, proti nimž se opírala. Pavel neuvažuje (neví) o možné genetické 

určenosti, tedy „vrozenosti“ homosexuálního sklonu; vidí homosexualitu jako akt lidské libovůle, jako 

cíl, k němuž vede v sexuální oblasti cesta sledování pouze vlastních chutí. Zároveň je však třeba 

upozornit, že řecký pojem fysikos se nekryje s naším „vrozený“, tj. ne vše, co je člověku vrozené, je 

možno pokládat v tomto smyslu za přirozené. Např. vrozenou homosexuální orientaci by sotva bylo 

možno v tomto úzu označit za „přirozenou“. 

To že Pavel na tomto místě prohlašuje homosexualitu za hřích, je výklad v každém případě 

nepřiměřený: neodpovídá tomu, co Pavel říká. Problém homosexuality tu není tematizován, slouží 

jako ilustrace. „Podstatu“ hříchu Pavel charakterizuje jako osudnou záměnu skutečného Boha za 

nepravé „bohy“, klam, v němž se člověk sám sobě stává měřítkem, což v oblasti sexuality znamená, že 

se mu určujícími stanou jeho „vášně“. Tím se tento Pavlův výklad stává závažným spíše pro způsob 

argumentace o problému homosexuality než pro posouzení homosexuality jako jevu. Tam, kde se v 

dnešní diskusi stávají rozhodující instancí tužby a přání člověka, zní tento oddíl jako varovný hlas. To 

se ovšem týká lidské sexuality obecně – moderní „detabuizace sexu“ má někdy právě tuto podobu. 

K ožehavosti sexuálních problémů jistě valnou měrou přispívá skutečnost, že tento aspekt lidského 
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života je významně určen pudy. Tuto skutečnost ani Pavlův výklad nepopírá a nechce nijak potlačovat. 

Je jen zřejmým varováním tam, kde by se z tohoto pudového určení stávalo určení jediné. 

Pavlovy zmínky o homosexualitě je třeba číst v souvislosti celého jeho výkladu. Pavel se vzápětí, poté, 

co popsal zvrácenost pohanského života tak, že by mu jeho židovští spolubratři horlivě přitakávali, 

obrací – s jistou ironií – proti nim (2,1). Onoho přitakávače oslovuje „člověče, který soudíš“ a dalším 

výkladem jej zařazuje po bok pohanům, jejichž život byl předtím tak paušálně kriticky popsán. Právě 

toto Pavlovo směřování k radikálnímu vyjádření evangelia jako jediné možnosti (3,21–31), by mělo 

znamenat hlavní přínos tohoto biblického textu pro současnou diskusi o problému homosexuality. 

Pavlova teze, že „není rozdílu“ mezi pohanem a židem, mezi tím, jehož morálka je právem 

kritizovatelná, a tím, kdo této kritice ze srdce přitakává (3,22b–23), bývá obvykle v životě církve 

odkazována mezi teoreticky přijímané pravdy. Podle Pavla však nic neurčuje praktickou skutečnost 

samotné existence křesťanské církve silněji. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že Pavel ukazuje 

evangelium výslovně jako třetí možnost; jeden z důrazů jeho úvodního výkladu o lidské nouzi je 

ukázat, že evangelium není přitakání ani k libertinismu, jímž by člověk byl vysvobozen ze svěrací 

kazajky židovského zákonictví, ani k pouhému oproštění zákonictví od jeho falšované soběstačnosti. 

Otázkou tu zůstane pojem přirozeného a jeho vztahu k dnešnímu poznání o genetické určenosti 

člověka. „Biblické“ (starozákonně-židovské) pojetí sexuality, jež zde Pavel sdílí, patrně nelze sevřít do 

schématu, podle něhož by jejím hlavním (či dokonce jediným) smyslem bylo plození potomstva. 

Nicméně zařazení sexuality do vztahu mezi mužem a ženou je v tomto pojetí nezpochybnitelné. Tento 

vztah je tu chápán jako specifický projev společenské povahy lidství a sexualita jako specifický projev 

tohoto vztahu, nikoli tedy jako autonomní „potřeba“ muže či ženy. Jako varování, že taková 

„autonomizace“ sexuality je nebezpečná, je třeba vzít Pavlův hlas vážně bez ohledu na kulturní rozdíly 

jeho i naší doby. 

4.1.2.1. 1K 6,9–11 

9Nebo nevíte, že ti, kdo se dopouštějí nepravosti, nebudou dědici Božího království? Neklamte se: ani 

smilníci ani modláři, ani cizoložníci, ani „měkcí“, ani „samcoložníci“,  
10ani zloději, ani chamtivci, ani opilci, ani utrhači, ani lupiči nebudou dědici Božího království. 
11A takoví jste někteří byli! 

Avšak byli jste obmyti, 

avšak byli jste posvěceni, 

avšak byli jste ospravedlněni 

ve jménu Pána Ježíše Krista 

a v Duchu našeho Boha. 

Jde o jeden z tzv. „katalogů neřestí“, stylizovaných výčtů toho, co je považováno za nemravné, které 

se v pavlovských i v ostatních epištolách objevují častěji. Tyto katalogy nepředstavují morální názory 

specificky křesťanské, jejich obdoby lze nalézt v literatuře jak řecko-římské, tak židovské. V 1K, 

počínaje 5. kapitolou, se Pavel vyjadřuje k etickým otázkám života korintské církve. Podává konkrétní 

pokyny k různým problémům, ale již zařazením těchto výkladů za zřetelně polemicky zaostřený 

výklad o christologických základech ekleziologie (1,10–4,21: církev stojí na pohoršlivé zvěsti o 

ukřižovaném Spasiteli, která vylučuje lidskou pýchu), jimi zároveň dokládá nepravdivost 

entuziastického přesvědčení o vlastní dokonalosti, které patrně alespoň v některých částech 

korintského sboru vládlo. Zmiňuje nejprve případ křiklavé nemravnosti sexuální (soužití s nevlastní 

matkou – kap. 5), jako další přichází na řadu problém sporů – snad majetkových (vymáhání dluhů) 

– které někteří křesťané řeší se svými spolubratry u světských soudů. Podobně jako v prvním případě 

(5,9–13), zařazuje Pavel i zde soupis neřestí, v tomto případě jako rozvedení výrazu „ti, kdo se 

dopouštějí nepravosti“ (adikoi). V soupisu, který zřejmě odpovídá probíraným problémům, převládají 

nectnosti sexuální nevázanosti a majetkového bezpráví. „Nepravost“ je uvedena jako diskvalifikace 
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pro podíl na království Božím (formulace „zdědit Boží království“ je patrně předpavlovský ustálený 

obrat), zároveň je však na ni poukazováno jako na skutečnost pro křesťany uzavřenou v minulosti. 

Ani v tomto případě není homosexualita (či sexualita vůbec) předmět apoštolova výkladu. Pojmy, 

kterými je zde homosexuální chování zmiňováno, jsou navíc dosti speciální. Vykladači se domnívají, 

že jde o dvojici termínů, z nichž jeden představuje pasivní, druhý aktivní stránku homosexuálního 

styku mezi mužem a – patrně – chlapcem. Výraz „měkký“ (malakos) je doložen pro mladistvého, 

který se dává využívat k sexuálním stykům, výraz arsenokoités (doslova „souložící s muži“, kral. 

„samcoložník“) bývá překládán i jako pederast, tedy nikoli člověk souložící obecně s muži, nýbrž ten, 

kdo zneužívá mládence. 

4.1.2.2. K výkladu 

Do „katalogu neřestí“ tu tedy není zařazena homosexualita obecně, nýbrž její specifická podoba, která 

by asi odpovídala dnešní dvojici mladistvého prostituta a jeho zákazníka. Jedná se tu tedy o případ 

homosexuality, vycházející z dekadentní morální nevázanosti. 

Amorality jmenované v katalogu nejsou předmětem přímé kritiky či polemiky, jejich zavrženíhodnost 

(tj. neslučitelnost s Božím královstvím) se samozřejmě předpokládá. Za pozornost snad stojí, že Pavel 

tyto amorality – zřejmě bez velké nadsázky – připomíná jako minulost svých adresátů. Ovšem s 

důrazem: jako minulost. Že byly v Korintě sklony vykládat svobodu evangelia ve smyslu mravního 

(také sexuálního) libertinismu, naznačuje následující oddíl 1K 6,12–20. 

4.1.3. 1Tm 1,8–11 

8Víme ovšem, že zákon je dobrý, pokud jej kdo zákonně užívá, 
9věda, že zákon nepostihuje spravedlivého, 

nýbrž ty, kdo se zákonu a řádu protiví (svévolníky), 

bezbožné a hříšníky, 

nezbožné a světáky, 

otcovrahy a matkovrahy, vrahy vůbec, 
10smilníky, sexuální zvrhlíky, kuplíře, 

lháře, křivopřísežníky 

– a další, co se protiví zdravému učení 11podle evangelia slávy požehnaného Boha, jež mi bylo 

svěřeno. 

Zde užitý termín arsenokoités (přeložený jako „sexuální zvrhlík“) je týž jako v 1K 6,9, patrně ve 

stejném významu: ten, kdo souloží s (mladými) muži. Tak jako v 1K tedy nejde ani zde o 

homosexualitu obecně, nýbrž o homosexuální jednání, jež je důsledek svévole. To naznačuje dosti 

zřetelně i kontext ostatních zde jmenovaných neřestí. Tak kontext nejbližší: předchozí výraz postihuje 

sexuální svévoli obecně (porneia – smilstvo), následující (andrapodistés) označuje násilnou 

manipulaci s lidmi (např. únos), zde však patrně specificky kuplířství. Všechny tři termíny tedy 

spadají do oblasti zřetelného zneužívání sexuality – dodnes považovaného většinou nejen za 

nemravné, nýbrž i trestné. Podobně i širší kontext celého „katalogu“: První dvojice výrazů je patrně 

obecná charakteristika všech následujících – jde o chování, které je proti zákonu (Božímu) a proti 

řádu. Dále je postupně probírána svévole v oblasti náboženství, násilí vůči nejbližším a lidem vůbec, 

zmíněná sexuální „kriminalita“ a svévole vůči pravdě. 

V tomto i v předešlém oddíle jde o specifickou formu homosexuality a v obou případech je uváděna 

v souvislosti jiných sexuálních nepravostí. Tedy při úvahách o homosexualitě je třeba rozlišovat mezi 

různými jejími podobami. Homosexuální chování může jistě také být projev sexuální zvrácenosti 

(svévole) – ovšem zdaleka ne jediný. 
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4.2. Texty týkající se sexuality a manželství 

Obecné úvahy o sexualitě v Novém zákoně nenajdeme. S nezdůvodňovanou samozřejmostí je tu 

sexualita považována za věc vztahu mezi mužem a ženou, za jehož vyjádření je se stejnou 

samozřejmostí považováno manželství. Specifikum Ježíšova (novozákonního) pohledu pak není 

možno hledat v nějakém základním zpochybnění či odmítnutí těchto „daností“, nýbrž jedině v určitých 

modifikacích v rámci jejich zásadního přijetí. Podobně jako i v jiných otázkách i u sexuality je obtížné 

nalézt nějaké Ježíšovo jednoduše principiální stanovisko, v jeho pohledu na manželství a lidskou 

sexualitu najdeme jak motivy vůči běžnému pojímání zpřísňující, tak relativizující. 

4.2.1. Otázka manželství a propuštění manželky 

Na čtyřech místech synoptických evangelií jako logion a ve dvou zpracováních v podobě rozhovoru je 

doloženo, že Ježíš zásadně zpochybnil legitimitu manželského rozvodu (jenž měl v té době v 

židovstvu podobu propuštění manželky jejím manželem). Ježíš – ne zcela ojediněle – se staví proti 

ustanovení Mojžíšova zákona, který rozvod, s dosti neurčitým stanovením přípustného důvodu, 

umožňuje (Dt 24,1), i proti názoru dobových židovských autorit. 

4.2.1.1. Logion    

Mt 5,31n 
31Bylo sice řečeno: kdo 

propustí svou ženu, ať 

jí 

dá odstupný lístek. 
32já vám však říkám: 

každý, kdo propustí 

svou 
ženu – vyjma případu 

smilstva 

 – nutí ji k cizoložství, 
a kdo se s propuštěnou 

ožení,  

cizoloží. 

Mt 19,9 

 

 

 

Říkám vám:  
kdo propustí svou 

ženu, 

nikoli pro smilstvo, 
a ožení se s jinou, 

cizoloží.  

Mk 10,11–12 

 

 

 
11A řekne jim: 

kdo propustí svou ženu  

 

a ožení se s jinou, 
cizoloží s ní (proti ní). 
12A jestliže se ona, 

propustivši svého 
muže, 

vdá za jiného, 

cizoloží. 

Lk 16,18 

 

 

 

 
Každý, kdo propustí 

svou ženu 

 
a ožení se s jinou,  

cizoloží, 

 
a kdo se ožení 

s propuštěnou, 

cizoloží. 

 

Toto Ježíšovo slovo je doloženo jak tradicí pramene Ježíšových výroků (Q: Lk 16 a Mt 5), tak tradicí 

zpracovanou Markem (Mk 10 a Mt 19). Už tato skutečnost dosti širokého doložení, společně s dalšími 

pozorováními, posiluje pravděpodobnost, že jde o autentický výrok Ježíšův. Uvedené varianty 

obsahují čtyři obměny v zásadě téhož prohlášení: (a) kdo propustí svou ženu a ožení se s jinou, 

cizoloží (Mt 19, Mk, Lk), (b) kdo propustí svou ženu, vede tím k cizoložství ji (Mt 5), (c) kdo se ožení 

s propuštěnou, cizoloží (Mt 5, Lk), (d) když žena propustí svého muže a vdá se za jiného, cizoloží také 

(Mk). Společným smyslem všech těchto variant – z nichž nejbližší původní podobě je nejspíše ta první 

– je tvrzení, že propuštění neanuluje manželský poměr tak, aby jím byl ospravedlnitelný další vztah 

k jinému partnerovi. Je pravděpodobné, že výrok byl původně konkrétně zaměřen proti zneužívání 

možnosti propuštění k legalizaci cizoložství, a že tedy chce povědět: cizoložství (porušení 

manželského vztahu), tj. faktická nevěra manželce, nepřestává být nevěrou, když se učiní zadost 

právním požadavkům. Tato situace je v Palestině Ježíšovy doby dobře myslitelná, neboť simultánní 

bigamie v této době již nebyla přípustná. Výrok tedy zřejmě míří do situace rozvodu a sňatku 

bezprostředně následujícího, sňatku s ženou, která byla příčinou rozvodu, a ačkoli hlavním motivem 

výroku asi není ohled k ženě jako slabší straně v manželství, jak se často vykládá, je zřejmé, že 

zásadně omezuje možnou svévoli muže, který legální cestou mohl střídat partnerky podle své záliby. 

Záměrem výroku tedy nebylo stanovit principiální pravidlo, podle něhož rozvod vylučuje jakoukoli 

další možnost sňatku. Zároveň je zřejmé, že argumentačním východiskem tohoto výroku je pojetí 
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manželství jako svazku zásadnějšího a trvalejšího než pouhé pragmatické či právní spojení. Další 

obměny (kdo si vezme propuštěnou, cizoloží) toto východisko zvýrazňují a blíží se již oné podobě 

principiálního pravidla. Tento důraz na trvalost a jedinečnost manželského svazku je patrně specificky 

Ježíšův (jisté obdoby měl v kumránské komunitě). V křesťanské církvi byl přijat jako pravidlo 

utvářející manželskou etiku, jak dokládá jeho ohlas u Pavla (1K 7,10– 11): 

10Těm, kdo jsou manželsky sezdáni, přikazuji – ne já, ale Pán – ať se žena od muže neodlučuje 

– 11a když už se odloučí, ať zůstane neprovdaná, nebo ať se s mužem smíří – a muž ať ženu 

nepropouští. 

4.2.1.2. Rozhovor o manželství a rozluce 

„Rigorózní“ pojetí manželství je dále v evangeliích doloženo v rozhovoru o přípustnosti rozvodu, 

který vyjadřuje také teologické zdůvodnění tohoto pojetí. Tento rozhovor je v markovské (Matoušem 

převzaté) tradici bezprostředně spojen s logiem o rozluce (Mk 10,10–12), jež je k němu připojeno jako 

soukromé vysvětlení učedníkům. 

Mk 10,2–9 
2A přistoupili farizeové a zeptali se ho, 

 

zda muž smí propustit ženu;  
pokoušeli ho tak. 
3On jim v odpověď řekl: 

co vám přikázal Mojžíš? 
4Oni řekli: 
Mojžíš připustil napsat rozlukový lístek a 

propustit. 
5Ježíš jim však řekl: 
Takové přikázání vám napsal pro tvrdost vašeho 

srdce. 
6Avšak od počátku stvoření –  
muže a ženu stvořil je. 
7Pročež opustí člověk svého otce a svou matku 

a přilne ke své ženě, 8a budou ti dva jedním 

tělem, takže už nejsou dva, nýbrž jedno tělo. 
9Co tedy Bůh spojil, člověk ať nerozlučuje. 

 

Mt 19,3–8 
3A přistoupili k němu farizeové  

a pokušitelsky mu řekli: 

Zda muž smí propustit ženu pro každou příčinu? 
 
4On v odpověď řekl: 

 

 
 

 

 
Což jste nečetli, 

 

že Stvořitel od počátku muže a ženu stvořil je? 
5A řekl: Proto opustí člověk otce i matku 

a připojí se ke své ženě a budou ti dva jedním 

tělem, 6takže už nejsou dva, nýbrž jedno tělo. Co 

tedy Bůh spojil, člověk ať nerozlučuje. 
7Řeknou mu: 

Na co tedy Mojžíš přikázal dát rozlukový lístek a 

propustit ji? 
8Řekne jim: 

Kvůli tvrdosti vašeho srdce Mojžíš připustil, 

abyste propouštěli své ženy,  

od počátku to však takto není. 

 

Zde je otázka rozvodu nastolena jako předmět rozhovoru. Kladou ji Ježíšovi farizeové jakožto jeho 

„protivníci“, jak naznačuje poznámka, že ji kladou se záměrem „pokoušet ho“. Rozdíly mezi 

zpracováním Mt a Mk (zejména v pořadí jednotlivých částí rozhovoru) nijak závažně nemění základní 

smysl: Ježíš dává na otázku „alternativní“ odpověď. Nezabývá se výkladem ustanovení Zákona (Dt 

24,1), které se k otázce vztahuje a k němuž otázka zřetelně směřuje, nýbrž proti tomuto ustanovení 

poukazuje na to, co bylo „od počátku“, tedy na Boží vůli odvoditelnou z oddílů o stvoření člověka 

v knize Genesis. Proti poukazu na Boží slovo (Zákona) staví poukaz na Boží (stvořitelský) čin. Tento 

argument shrnuje do pregnantní formulace, kterou obě evangelijní zpracování podávají v doslovné 

shodě. (Mk 10,9; Mt 19,6b). Ustanovení Mojžíšova zákona je tak přiznána pouze kvalita dodatku, 

ústupku lidské „tvrdosti srdce,“ tedy neschopnosti a neochotě přijmout Boží vůli. Primární závažnost 
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vůči tomuto lidskému ustanovení však má Boží vůle, vyjádřená v jeho díle stvoření. Manželský svazek 

je tu zřetelně vyňat z oblasti pouhé právní pragmatiky a zakotven v základní určenosti člověka. 

Není tu výslovně určeno, k jaké skutečnosti se vztahuje obrat „co Bůh spojil.“ Doslovný význam 

užitého termínu je „spřáhnout“ (zapojit pod jedno jho), přeneseně pak je možno jej v této souvislosti 

chápat ve smyslu „vytvořit pár.“ Tímto „spojením“ může být míněn konkrétní manželský svazek, jímž 

se Boží stvořitelská vůle konkrétně naplňuje, nebo také onen základní Boží stvořitelský čin, k němuž 

se v souvislosti odkazuje. Ačkoli pro první možnost lze nalézt podporu v rabínských výkladech, podle 

nichž Bůh stanoví každé konkrétní manželství, celkový smysl oddílu však mluví spíše pro možnost 

druhou. Ježíšova teze je uvedena jako implikace („tedy…“) dvou citátů ze stvořitelských zpráv knihy 

Genesis (Gn 1,27 a Gn 2,24). Citáty jsou kombinovány do ucelené představy: Bůh vytvořil z člověka 

pár, a to jednak tím, že jej takto stvořil, že lidství má ve své podstatě dvojí podobu muže a ženy, 

jednak příkazem, jímž této dispozici lidství určil účel – lidé v těchto dvou podobách nemají žít prostě 

vedle sebe, nýbrž mají vytvořit svazek, který má vůči ostatním, přirozeným svazkům zvláštní 

postavení. Tato posledně jmenovaná skutečnost je zdůrazněna tím, že citát zahrnuje i slova o „opuštění 

otce a matky,“ tedy přinejmenším uvolnění vazby k rodičům, což byl (a dosud je) nejsilnější, základní 

přirozený svazek, jímž je člověk poután. Je tu tedy výslovně připomenuta zvěst Gn, podle níž se vztah 

muže a ženy neuskutečňuje v rámci přirozených svazků, z nichž každý člověk pochází, nýbrž je jejich 

náhrada. Obraz vzniku jednoho těla ze dvou zahrnuje také pohlavní spojení – s velkou 

pravděpodobností byl na jeho základě vytvořen. 

4.2.1.3. K využití 

Ježíšův pohled na manželství je formulován v jistém napětí k pohledu soudobé (židovské) teologie i 

praxe. Jeho pojetí manželství jako jedinečného lidského svazku založeného ve stvořenosti člověka sice 

není zcela bez obdob, nicméně je zde vyjádřeno s polemickou zásadností. Tím je relativizována 

dobová podmíněnost tohoto názoru. Manželství je tu přitom zřetelně chápáno jako svazek vyjadřující 

trvalý vztah a odevzdanost nikoli abstraktně člověka druhému člověku, nýbrž člověka jeho sexuálnímu 

protějšku, tedy muže ženě a ženy muži. Nepoukazuje se přitom na aktuální sexuální orientaci člověka, 

nýbrž na prostý fakt, že člověk existuje ve dvou pohlavích. Tato dvojpohlavnost je základním 

vybavením, které člověku onen jedinečný vztah umožňuje. Poznamenejme, že „manželstvím“ zde není 

míněna konkrétní právní instituce, nýbrž zásadně onen trvalý svazek – vztah muže a ženy. 

Na tuto skutečnost je třeba vzít ohled při úvahách o možnostech trvalého (institucionalizovaného) 

partnerství mezi lidmi stejné sexuální orientace. V pragmaticko-právních ohledech snad může jít 

o institut, který se bude pragmaticko-právním funkcím manželství podobat, avšak v naznačené zásadní 

rovině se manželství – je-li pojímáno v souhlase s pojetím Ježíšovým a křesťanským – podobat 

nemůže. 

Není jistě třeba zdůrazňovat, že samotná heterosexualita vztahu ještě v žádném případě neznamená 

souhlas s uvedeným Ježíšovým pohledem, že tedy toto Ježíšovo pojetí manželství zaznívá velmi 

kriticky také do oblasti heterosexuálních vztahů. 

4.2.2. Eschatologická relativizace manželství a sexuální určenosti člověka 

Zároveň s popsaným důrazem na závažnost a závaznost jedinečného vztahu mezi mužem a ženou lze 

ve svědectví Nového zákona vysledovat také jistý odstup, který Ježíš vůči manželství a lidské 

sexualitě projevoval. Projevuje se to jednak v rozhovoru se saduceji o vzkříšení, v němž je otázka 

vztahu mezi mužem a ženou klíčovou ilustrací, jednak v Ježíšově výroku o bezženství, jenž možná 

reaguje na kritiku spojenou s Ježíšovým vlastním způsobem života. K oběma těmto okruhům lze 

nalézt určitou obdobu v Pavlových epištolách. 
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4.2.2.1. Vzkříšení a nový život v Kristu 

Oddíl Mk 12,18–27 (a s drobnými obměnami paralely Mt 22,23–33 a Lk 20,27–40) předkládá 

rozhovor Ježíše se saduceji, kteří za ním přicházejí jako popírači vzkříšení (tak jsou výslovně v úvodu 

perikopy představeni). Odmítnutí představy vzkříšení zdůvodňují aporií, kterou Ježíšovi předkládají: 

Podle levirátního práva (Dt 25,5n) může nastat situace, v níž jedna žena se stane postupně zákonnou 

partnerkou sedmi mužů (bratří), kteří postupně umírají, aniž by se jim podařilo splnit levirátní 

povinnost, totiž zplodit s ní potomka, jenž by byl dědic ženina prvního manžela. Otázka pak zní: 

Jestliže postupně patřila sedmi mužům, komu bude patřit, bude-li vzkříšení? Tato aporie má zřejmě 

naznačit, že představa vzkříšení je v konfliktu s ustanovením Zákona, které je koncipováno 

v perspektivě pozemské, v zájmu zachování pozemské posloupnosti života (tj. pokračování života v 

potomstvu; viz užití téhož termínu pro „vzkříšení“ a „vzbuzení“ potomka, jež zvlášť zdůrazňuje Mt). 

Ježíš ve své odpovědi odhaluje, že za onou aporií stojí klamná představa o vzkříšení jako o restituci či 

prodloužení pozemského života a jeho vztahů. Ve skutečnosti vzkříšení nastolí zcela novou situaci: 

Když vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako andělé v nebesích. (Mk 12,25) 

Tato odpověď naznačuje zřejmou relativizaci manželství; je tu chápáno jako vztah v eschatologické 

perspektivě dočasný, omezený pouze na pozemskou existenci člověka, jehož poslední výhled a naděje 

jsou modelovány mimo jeho sexuální určenost. To, že přitom jde o budoucnost lidského života, která 

v perspektivě vzkříšení už není dána pohlavní reprodukcí, zdůrazňuje ve své verzi především Lk 

(20,35n). 

Za pavlovskou obdobu tohoto pohledu na sexuální určenost člověka jakožto jednu ze základních 

charakteristik lidské existence, která je však eschatologicky relativizována, lze pokládat známý výrok 

z Ga 3,28: 

Již ne Žid ani Řek, již ne otrok ani svobodný, již ne muž ani žena: všichni jste přece jedno v Kristu 

Ježíši. 

Jsou tu postupně, formou alternativ, jmenovány základní aspekty, které určují život člověka: národnost 

(či přesněji: příslušnost, nebo nepříslušnost k Božímu lidu), sociální postavení, pohlaví. Pointou 

výroku je, že skutečnost „bytí v Kristu“ všechna tato určení převažuje či zastiňuje, relativizuje, 

znamená víc než ona (srv. 2K 5,17). Významné je, že mezi těmito danostmi lidského života, které jsou 

příslušností ke Kristu relativizovány, je vedle skutečností v zásadě proměnitelných (obě též v 1K 

12,13) jmenována i určenost primární, spojovaná se stvořením, určenost pohlavím. Skutečnost 

připojení ke Kristu (vyznačená křtem) je tu zřetelně chápána ve smyslu nového stvoření (srv. opět 2K 

5), zároveň však jako skutečnost již přítomná: To, k čemu synoptický výrok o důsledcích vzkříšení 

odkazuje do budoucnosti, je tu již anticipováno. Vůči určenosti Kristem tedy všechny ostatní určenosti 

a danosti lidského života, byť danosti zcela základní, nabývají teprve druhořadého významu. 

Radikalita tohoto pohledu je vskutku nebývalá. 

4.2.2.2. Bezženství: Mt 19,10–12 

V Matoušově zpracování je k perikopě o manželství a rozluce (viz výše) připojen Ježíšův výklad o 

bezženství: 
10Řeknou mu učedníci: Má-li se ta věc člověka se ženou takto, není radno se ženit. 
11On jim však řekl: To slovo všichni neobsáhnou, nýbrž jen ti, jimž je to dáno. 
12Jsou eunuši, kteří jsou takoví už od lůna matky, 

a jsou eunuši, které eunuchy učinili lidé, 

a jsou eunuši, kteří se eunuchy učinili sami kvůli království nebeskému. 

Kdo je schopen to obsáhnout, ať to obsáhne. 

Termín „eunuch“ je technickým označením pro kastrovaného muže, v uvedené souvislosti však 

označuje patrně obecněji někoho, kdo není schopen pohlavního styku, resp. kdo se pohlavního života 
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vzdal, tedy obecně „bezženství“ (resp. analogicky život ženy bez muže). Ve třetím zmíněném případě 

„eunušství“ tak patrně nejde o sebekastraci (jak někdy chápáno: Origenes), nýbrž o dobrovolný 

celibát. 

Není vyloučeno, že tento výrok je původní Ježíšova odpověď na pomlouvačné označení, kterého se 

mu dostalo pro jeho život mimo manželství, podobně jako byl pro jiné své postoje hanlivě označován 

za „přítele celníků a hříšníků“, „milovníka hodů a pitek“ (Mt 11,19) či přímo „Belzebula“ (Mt 10,24); 

život mimo manželství znamenal v Ježíšově době (i v palestinském židovstvu) nápadné vybočení 

z toho, co bylo považováno za běžné, a proto to byl námět k posměchu. Pointa výroku je zřetelně v 

jeho závěru: K běžným důvodům vyloučení sexu ze života (vrozené, či uměle získané neschopnosti 

sexuálního života) Ježíš připojuje další zdůvodnění – eschatologické. Také změna priorit způsobená 

přiblíživším se Božím královstvím může být vážný důvod pro život bez manželství. 

V kontextu Mt je tento Ježíšův výrok odpověď na námitku učedníků, kterou reagují na předchozí řeč 

o závaznosti manželského svazku. Ježíš nepřitakává jejich názoru, podle něhož jeho náročný pohled na 

manželství upřednostňuje bezženství. Jeho výrok v této souvislosti vyznívá tak, že život bez 

manželského (sexuálního) společenství je sice možný, avšak musí být dostatečně zdůvodněn – strach 

z odpovědnosti nebo+ asketický ideál takovým důvodem není, upřednostnění Božího království před 

„přirozenými“ úkoly lidského života naopak ano. 

V obou zmíněných kontextech je však zřejmé, že Ježíš nepovažuje manželský svazek za absolutní 

hodnotu. Připouští velmi zřetelně možnost celibátu, aniž by k němu člověk byl „předurčen“ 

fyziologickou neschopností sexu. Sám nejspíše takto žil. Udává (a požaduje?) však pro tuto možnost 

velmi závažné zdůvodnění, jímž je priorita království Božího před všemi přirozenými lidskými 

vazbami. 

Pavlovskou obdobou tohoto pohledu je 1K 7,7–9: 

7Chci, aby všichni lidé byli jako já, ale každý má od Boha vlastní charisma – ten tak, onen tak. 
8Říkám tedy těm, kdo nejsou v manželství, a vdovám: bude pro ně dobré, zůstanou-li jako já. 
9Pokud se však nemohou ovládnout, ať vstoupí do manželství – je lepší vstoupit do manželství, 

než být stravován žárem. 

(Srv. dále 1K 7,25–29) 

Také Pavel zůstal neženatý a neženatým či neprovdaným doporučoval, aby se už neženili (nevdávaly). 

Zdá se ovšem, že v jeho případě byla relativizace hodnoty manželství značně určena jeho naturelem 

(dovede se o manželství vyjádřit téměř s despektem jako o prostředku k úlevě od „vnitřního žáru“), ale 

ani pro něho nebyl rozhodujícím důvodem relativizace manželství asketický ideál či dualistické 

pohrdání tělesností, nýbrž priorita eschatologická (1K 7,26). 

4.2.2.3. K využití 

Relativizace sexuální určenosti člověka (manželského spojení muže a ženy jako důležitého aspektu 

naplnění lidského života), jak se s ní v Novém zákoně setkáváme, vede k dvojímu závěru: 

(a) Na jedné straně je zřejmé, že sexuální orientace není určující měřítko pravého lidství (a 

manželský svazek jeho jediné možné naplnění). Tímto měřítkem je podle zvěsti Nového zákona pouze 

Kristus sám, pravé lidství je v něm darované. To zřetelně otvírá cestu k přijetí homosexuálů v církvi: 

sexuální orientace není to, čím by měl být člověk poměřován, podle čeho prověřován a hodnocen. 

(b) Na druhé straně je také zřetelný korektiv proti absolutizaci sexuální orientace jako naprosté 

danosti, s níž nelze nic dělat, jen se podřídit jejím puzením. To ovšem platí stejně vůči hetero 

i homosexuálům. Celibát v tomto světle nelze považovat za překonanou věc prudérní a asketické 

morálky. 
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5. Závěrem 

Celkový obraz homosexuality a projevů jejího hodnocení je ve Starém i Novém zákoně značně 

fragmentární a ne zcela zřetelný. To by nás mělo vést k opatrnosti při vyvozování příliš jednoznačných 

a zásadních hodnoticích závěrů. Pro utváření dnešního autenticky křesťanského postoje vůči 

homosexuálním partnerským vztahům (či homosexuálním osobám) zřejmě nemohou mít největší váhu 

starozákonní výroky o kultické (ne)čistotě, a už vůbec ne příběhy odsuzující „sodomské“ jednání, ani 

novozákonní výroky určité homosexuální chování odsuzující. Principiální roli by měly hrát spíše 

zásady specificky křesťanské antropologie a soteriologie, tj. kritéria vymezující, co jest „(nový, 

vykoupený) člověk v Kristu“ a jak má tento člověk „v Kristu“ a současně v plnosti své osobnosti, 

v úhrnu a integritě svého bytí (duše, ducha i těla) naplňovat svůj život – jak v rozměru „časnosti“, své 

fyzické existence od narození po smrt (včetně oblasti erotiky), tak i v perspektivě „věčnosti“ 

(„vzkříšení těla“!). 

 

B) Medicínský pohled na homosexualitu 

1. ETIOLOGICKÉ ASPEKTY: 

1.1. Genetický výzkum 

V roce 1952 Kallman prokázal, že homozygotní (jednovaječná) dvojčata se shodují častěji v 

homosexuální orientaci než heterozygotní (dvojvaječná). U homozygotů byla v jeho studii shoda 100 

%. V šedesátých letech Rainer, Green a další publikovali ojedinělé kazuistiky rozdílné sexuální 

orientace u homozygotních dvojčat. Častější výskyt homosexuální orientace u homozygotů potvrdili 

Whitam a Diamond roku 1986 (75 % vs. 19 %), dále Bailey s Pillardem v roce 1991 (52 % vs. 22 %). 

V roce 1993 popsal Whitam s Diamondem 75% shodu v lesbické orientaci na menším souboru 

homozygotních ženských dvojčat. 

Bailey s Pillardem v osmdesátých letech zjistili, že strýci gay mužů ze strany matek jsou třikrát častěji 

rovněž homosexuální (ať již verifikovaní nebo suspektní) než příbuzní ze strany otců. 

Na to navázal v roce 1993 Hamer genetickou analýzou X chromozómu u homosexuálních mužů. 

Nalezl u nich v úseku q 28 dlouhého raménka totožnou sekvenci nukleotidů, tedy pravděpodobný „gen 

homosexuality“. Tato teorie tedy předpokládá, že homosexuální orientace nebo spíše jeden z jejích 

subtypů je geneticky podmíněna a přenáší se podobně jako hemofilie přes pohlavní X chromozóm. 

Přetrvávají pochybnosti, zda vzhledem k četnosti výskytu homosexuality a omezené reprodukci gay 

mužů lze vysvětlit její vznik pouze takto. Jiná genetická hypotéza předpokládá, že homosexualita by 

mohla souviset s expresivitou mitochondriálních genů u mužského jedince, které přebírá nově vzniklý 

jedinec pouze od matky. Hamerova práce je metodologicky kritizována pro nedostatky srovnávacího 

kontrolního vzorku. Navíc tato teorie se vůbec nevyjadřuje ke vzniku homosexuality ženské. 

1.2. Endokrinologický výzkum 

Před třiceti lety byly zahájeny významné výzkumy německým endokrinologem Dörnerem. Ten zjistil 

častější pozitivní estrogenový biofeedback u transsexuálních a homosexuálních mužů. Vyslovil 

hypotézu, že v hypotalamu existují centra sexuální identity, orientace a řízení sexuálních hormonů, 

která se během nitroděložního vývoje plodu pohlavně diferencují. 

Předpokládal, že příčinou mužské homosexuality je androgenní deficit v krátkém období 

intrauterinního života, nejspíše asi během jednoho týdne ve druhém trimestru. Na krysách prokázal, že 

stres gravidních samic vedl k častější femininní diferenciaci mozku jejich samčích potomků. Naopak 

perinatální podání androgenů vedlo k maskulinizaci plodů. Vedle tzv. stresové teorie mohou být 



100 
 

změny v diferenciaci hypotalamických center indukovány deficitem enzymů, které se podílejí na 

tvorbě fetálních pohlavních hormonů. 

Podobně odlišným poměrem intrauterinních androgenů a estrogenů vysvětluje i vznik ženské 

homosexuality, případně transsexualismu female to male. Ten má být zapříčiněn deficitem 21-

hydroxylasy. Nyní zaměřil pozornost na průkaz tohoto suspektního deficitu genetickou analýzou. 

Možné endokrinní ovlivnění během nitroděložního vývoje ve vztahu k homosexuálnímu chování 

zvířat bylo potvrzeno i jinými autory (Young, Baum, Mc Ewen). 

Meyer-Bahlburg se zabýval studiem žen, které byly během nitroděložního života vystaveny léčbě 

diethylstilbestrolem pro hrozící potrat. Zjistil v tomto souboru častější zastoupení lesbických či 

bisexuálně se chovajících žen (téměř 25 %). 

Hlavní kritika endokrinních hypotéz vzniku homosexuality je soustředěna na fakt, že většina 

experimentů je prováděna na zvířatech a tyto výsledky nelze automaticky přenášet na člověka. 

Zejména proto, že u zvířat jsme schopni hodnotit jen chování, a nikoli prožívání. Dalším 

protiargumentem je nevyjasnění příčin individuální odlišnosti v reakcích na endokrinní podnět. 

Například přes 75 % žen v Meyer-Bahlburgově studii bylo jednoznačně heterosexuálních. Není jasné, 

proč se nevyskytuje častěji homosexuální orientace u mužů s vrozeným androgenním deficitem 

(Klinefelterův a Kallmannův syndrom). 

Blanchard se spolupracovníky uveřejnil v polovině devadesátých let studii, v níž prokázal, že 

pravděpodobnost vzniku homosexuální orientace mužů stoupá s narůstajícím pořadím v souboru 

bratrů. Možnost vzniku homosexuality je u každého mladšího bratra o jednu třetinu pravděpodobnější. 

Vysvětluje to imunologicky předcházející aktivní imunizací matky vůči H-Y antigenu, která byla 

prokázána ve studiích na zvířatech. 

1.3. Morfologický výzkum 

Hirschfeldův žák Weil se pokusil zjistit, které tělesné charakteristiky odlišují homosexuály od 

heterosexuálů. Zjistil odlišnosti v antropometrickém ukazateli poměru šířky ramen k šířce boků. 

Několik jiných studií nález potvrdilo. Další, metodologicky kritické, jej naopak vyvracely. 

Za nejzávažnější je považováno vyjádření pražského sexuologa Kurta Freunda, který provedl průzkum 

ve skupinách femininních a maskulinních homosexuálů ve srovnání s heterosexuály a uzavřel nález 

tím, že neexistují tělesné rozdíly v závislosti na sexuální orientaci. Jediná výjimka je nižší váha gay 

mužů, která ale souvisí spíše s životním stylem. 

Spíše za kuriozitu byl považován nález Nedomy a Freunda z roku 1961. Homosexuální muži mají mít 

větší velikost penisu. Tento nález byl však znovu oživen nedávnou obdobnou studií Bogaerta 

a Hershbergera (1999). Vysvětlení nalezli v intrauterinním hormonálním vývoji a ovlivnění 

androgenních receptorů, podobně jako to bylo zjištěno u některých hlodavců. 

V osmdesátých letech se pozornost výzkumu upnula k jemným anatomickým rozdílům ve struktuře 

mozku. Tato hledání byla podmíněna jednak již zmíněnými endokrinologickými výzkumy, a pak 

některými psychofyziometrickými zjištěními mezi mužským a ženským pohlavím a intermediárními 

hodnotami u souboru homosexuálů. Jednalo se například o menší prostorovou představivost (Gladue 

1990), nižší úroveň agresivity (Gladue 1991), lepší verbální dovednost (McCormick 1991) či častější 

levorukost u homosexuálních mužů (Lindesay 1987). 

Koncem sedmdesátých let popsal Gorski sexuálně dimorfní jádra v mediální preoptické aree 

hypotalamu. Tato centra jsou u mužů výrazně větší než u žen a mají i odlišnou cytoarchitektonickou 

strukturu. Později Swaab tato centra blíže charakterizoval a prokázal souvislost těchto center a sekrecí 

hypotalamických gonadotropních releasing hormonů. Ve shodě s názory Dórnera bylo prokázáno, že 
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tato centra se diferencují během intrauterinního života. Později bylo nalezeno další sexuálně dimorfní 

anteroventrální periventrikulární jádro hypotalamu, které má ovlivňovat tvorbu gonadotropinů. 

Podobně jako u endokrinologických studií však tyto práce byly uskutečněny převážně na zvířatech a 

nebylo jisté, zda lze zjištěné poznatky bez potíží aplikovat na humánní výzkum. 

Simon LeVay v roce 1991 popsal existenci čtyř sexuálně dimorfních intersticiálních jader předního 

hypotalamu u člověka. Zejména u třetího jádra (INAH 3) zjistil, že je u heterosexuálních mužů více 

než dvakrát větší než u homosexuálních mužů a žen. Toto jádro považuje za biologický substrát 

sexuální orientace. Nicméně Gorski i Swaab v dalších studiích jeho nálezy potvrdili jen částečně. 

Swaab popsal již o rok dříve než LeVay rozdílnou velikost a počet buněk suprachiasmatického jádra 

hypotalamu u homosexuálních i heterosexuálních mužů. 

Další sexuálně dimorfní rozdíly byly nalezeny v corpus callosum a některých dalších tkáních mozku. 

V roce 1992 Allen s Gorskim popsali větší velikost commissury anterior mozku u homosexuálních 

mužů ve srovnání s heterosexuálními muži i ženami. 

Hlavní kritika humánních studií mozku je zaměřena na skutečnost, že většina zkoumaných 

homosexuálních mužů zemřela na AIDS. HIV totiž zejména v posledních fázích choroby postihuje 

mozkovou tkáň. 

1.4. Behaviorální výzkum 

Green v roce 1987 popsal syndrom změněné pohlavní identity dětí (sissy boys a tomboy girls). 

Prokázal, že v budoucnosti jsou tyto děti častěji homosexuálně orientované. U chlapců se jedná 

přibližně o dvě třetiny, u dívek o třetinu. 

1.5. Psychologický výzkum 

Existuje malá shoda v tom, které faktory v rámci vývoje dítěte a ve kterém vývojovém období se 

mohou uplatnit při vzniku homosexuální orientace. 

Například gayové jsou v dětství častěji obětí sexuálního zneužití, ale tento faktor je spíše následek 

určité výjimečnosti a špatného zařazení do kolektivu vrstevníků než příčinný faktor vzniku 

homosexuality. 

Psychosexuální vývoj gayů a lesbiček není v průměru urychlen. Statistická čísla naopak hovoří o 

významném opoždění ve vytváření partnerských vztahů, ovšem při značné individuální variabilitě. 

Studie prokazující negativní vliv vztahu s otcem u prehomosexuálních dívek i chlapců byla oslabena 

porovnáním vztahu k otci u jejich heterosexuálních sourozenců, který se nelišil od ostatních. Lze tedy 

předpokládat, že opět se jedná spíše o následek chování prehomosexuálního dítěte a jeho interakce 

s otcem než o etiologický faktor. 

Studie hyperprotektivních matek homosexuálních mužů se týkaly souboru pacientů a nepotvrdily se na 

respondentech v běžné populaci. 

Zůstává nakonec jediný známý suspektní etiologický vývojový faktor – scházející otec v raném 

dětství, do tří let věku. I tato hypotéza však ještě zasluhuje dalšího prověření. 

Biologické výzkumy v posledních letech jen potvrzují Hirschfeldovo a Freudovo empirické 

přesvědčení, že homosexualita je konstitučně podmíněna. 

2. HOMOSEXUÁLNÍ ORIENTACE A HOMOSEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ 

Mnohdy je zaměňována homosexuální orientace a homosexuální chování, které může a nemusí být 

projevem této orientace. 



102 
 

Homosexuální orientací (homosexualitou) – prvně užito Benkertem roku 1869 – myslíme sexuální 

orientaci na osoby stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nositelem nezapříčiněný a nezvolený 

stav, charakterizovaný tím, že nositel stavu, homosexuální muž či homosexuální (lesbická) žena, je 

pohlavně vzrušován a přitahován osobami stejného pohlaví a v zušlechtěné, platonické podobě 

sexuality se do osoby stejného pohlaví je také schopen platonicky zamilovat. 

Je obtížné určit procentuální zastoupení takto orientovaných osob v populaci, jednotlivé studie, které 

mají vždy značné metodické nedostatky, udávají od jednoho do deseti i více procent. Nejčastěji bývají 

v průzkumech zjišťována 4 %. Sociologické průzkumy jsou v tomto směru významně ovlivněny 

společenskou tolerancí a akceptací homosexuality. Kde je vyšší, tam se respondenti k 

homosexuálnímu zaměření častěji hlásí. 

Heterosexuální orientace (heterosexualita), tedy orientace z hlediska průměrové normy normální, je 

celoživotní, neměnný a nositelem nezapříčiněný a nezvolený stav, jehož nositel, heterosexuál, je 

pohlavně vzrušován a přitahován osobou opačného pohlaví a do ní se také platonicky zamilovává. 

Bisexualitou rozumíme celoživotní, neměnnou a subjektem nezapříčiněnou nevyhraněnost sexuální 

orientace, jejíž nositel je přibližně stejně přitahován jak muži, tak ženami, a atraktivita sexuálního 

objektu tedy není určována především jeho pohlavím, nýbrž některými jinými činiteli (například 

dominantní osobnost). Zjistit procentuální zastoupení takovýchto jedinců v populaci je ještě obtížnější. 

Za lékařem sexuologem přicházejí zcela výjimečně. 

Sexuální orientace se nemusí vždy projevovat odpovídajícím chováním. Jsou lidé, kteří, ať 

heterosexuálně, nebo homosexuálně orientovaní, se po celý život zdržují zjevného pohlavního života 

(párového), například řeholníci, to ale nic nemění na jejich orientaci, projevující se buď vědomými 

fantaziemi nebo erotickými sny nebo alespoň vznikem platonických vazeb k osobě preferovaného 

pohlaví, jejichž sexuální motivaci si subjekt vůbec nemusí uvědomovat. Na druhé straně známe osoby, 

které jsou jednoznačně heterosexuálně orientovány, a přesto se v některém období života chovaly 

homosexuálně nebo bisexuálně, a naopak známe (a to je častější případ) i jednoznačně orientované 

homosexuály, kteří se po nějaký úsek života nebo i celoživotně chovali výlučně heterosexuálně. 

K pochopení této problematiky si musíme uvědomit, že ani heterosexuální ani homosexuální orientace 

nemusí být vždy jednoznačná, nicméně na rozdíl od bisexuality většinou jedna varianta zřetelně 

převažuje, a pokud je některý člověk ve velmi mladém věku schopen se z nějakých nesexuálních 

motivací chovat způsobem odpovídajícím té druhé orientaci, pak s postupujícím věkem se tato 

schopnost oslabuje až mizí. 

Přibližné rozložení různě hluboké sexuální orientace v populaci je zakresleno na grafu. Celý obdélník 

znázorňuje buď veškerou populaci, nebo její reprezentativní výběr. Uvnitř pak je jakési hetero 

– homosexuální kontinuum, spojité spektrum od levého, heterosexuálního pólu, kde jsou umístěny 

osoby jednoznačně heterosexuálně orientované, až k pólu pravému, kde jsou naopak jedinci 

jednoznačně homosexuálně orientovaní. Mezi nimi pak jsou umístěny osoby schopné se vzrušit jak 

objektem opačného, tak objektem vlastního pohlaví. Čím více vlevo, tím více převažuje 

heterosexuální zaměření, čím více vpravo, tím více převažuje homosexuální zaměření. Poměr mezi 

touto mírou heterosexuální a homosexuální vzrušivostí pak je přibližně vyznačen křivkou. Prostor pod 

ní představuje míru heterosexuálního prožívání, prostor nad ní pak míru heterosexuálního prožívání. 

Tam, kde je tento poměr přibližně 1:1 je pásmo zmíněné bisexuality. 
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O sexuálním zaměření jedince, o jeho umístění na tomto grafu, je rozhodnuto dávno před pubertou a 

tato poloha se během života nemění, nezmění ji ani homosexuální nebo heterosexuální zkušenost 

(nemůže to změnit ani „svedení“ ani naopak dříve činěné pokusy o „léčbu“ homosexuality. 

Pokud pak jde o heterosexuální či homosexuální chování, je přirozené a pochopitelné, že člověk z levé 

části grafu se chová heterosexuálně. Není to ale tak vždy. Žije-li taková osoba v podmínkách, které 

znesnadňují nebo dokonce znemožňují kontakt s osobami opačného pohlaví, a je v období vrcholu 

pohlavní vzrušivosti a dráždivosti, jak to bývá u osob (hlavně mužů) velmi mladých, může se sexuálně 

stýkat se sice méně přitažlivou, ale ve stavu nouze přece jen ještě přijatelnou osobou stejného pohlaví, 

může se tedy i heterosexuál chovat homosexuálně. Jsou to známé kazuistiky náhražkové 

homosexuality dospívajících ve stejnopohlavním kolektivu, například v internátech, bránících 

kontaktům s opačným pohlavím. Může jít o to vyhovět iniciátoru nějakých sexuálních praktik u velmi 

mladých osob, citově frustrovaných. Dokonce ve věznicích i diagnosticky nesporný heterosexuál, 

který si nechá od spoluvězně provádět felaci a při ní si představuje ženu, se chová homosexuálně. 

Pokud se do takového vězení dostane heterosexuálně cítící chlapec a tam provádí takovéto náhražkové 

homosexuální praktiky, při doživotním trestu celoživotně, pak se vlastně chová exkluzivně 

homosexuálně, i když je ve skutečnosti jednoznačný heterosexuál. Zajímavé je, že v podmínkách 

takovéto úplné izolace od osob opačného pohlaví, jaká existuje ve věznicích, se mezi homosexuálně se 

chovajícími heterosexuály vytváří i lidsky zušlechtěná podoba sexuality, altruistický vztah lásky, 

schopný i oběti ve prospěch partnera. Nicméně pokud jde o jedince heterosexuálně orientované, pak 

po návratu na svobodu takový vztah nepokračuje a opět se objeví výlučně aktivity heterosexuální. 

Když jsme se setkali s takovým jedincem, který po návratu z výkonu trestu zůstal u homosexuálních 

praktik, pak se vždy v jeho podrobné sexuální anamnéze zjistily skutečnosti svědčící pro 

homosexuální orientaci již před vstupem do věznice. U mužů jsou takové případy velmi vzácné. 

Častější jsou u žen, což lze vysvětlit skutečností, že pasivní podoba ženské role při pohlavním styku 

a tradičně i v partnerském vztahu vede k tomu, že více homosexuálně orientovaných žen do vězení 

vstupuje ještě bez toho, že by měly příležitost svoji homosexuální orientaci rozpoznat. 

Kromě náhražkového homosexuálního chování existuje také homosexuální chování heterosexuálů, 

motivované nesexuálně. V poslední době se množí případy chlapecké prostituce, kdy nezřídka je 

prostitutem heterosexuál, jenž se chová homosexuálně z motivace finanční. Podobně se může zachovat 

heterosexuál, aby získal jinou hodnotu než úplatu za „sexuální služby", třeba aby měl kde bydlet, aby 

se nechal někým živit, aby získal práci, nebo dokonce i z úcty nebo obdivu k homosexuálně 

orientované osobnosti. 

Pokud se heterosexuální jedinec chová někdy dle svého založení heterosexuálně, a jindy, z důvodů 

náhražkové nebo nesexuální motivace homosexuálně, chová se bisexuálně, ale toto chování z něj 

bisexuála, tedy osobu co do sexuální orientace nevyhraněnou, neučiní. 
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Podobnými mechanismy může docházet, a často dochází, k heterosexuálnímu chování homosexuálů. 

Homosexuální jedinec, žijící v převážně heterosexuální společnosti, zvláště tehdy, zaujímá-li tato 

společnost k homosexuálně orientovaným lidem nepřátelské postoje a zvláště tehdy, pokud jako 

křesťan upřímně usiluje o to žít v souladu s přijatými morálními normami církve, odmítající 

homosexuální chování, pak v době své mladosti, jakési „mladické hypersexuality“ je schopen se po 

nějaký čas heterosexuálně chovat. V Hubálkově studii jednoznačně homosexuálně orientovaných 

mladých mužů, kteří navštívili sexuologický ústav v sedmdesátých a osmdesátých letech proto, že 

měli problém s přijetím své orientace, mělo 60% heterosexuální zkušenost. Jen asi 1/10 

homosexuálních mužů v mladém věku není schopna za žádných okolností uskutečnit heterosexuální 

koitus, a tak selhávají „technicky“ spíše méně často, zatímco častěji selhávají ve vztahu. Dle jiných 

studií má heterosexuální zkušenosti 85 % lesbických žen. 

Homosexuál je tedy někdy, zpravidla dočasně, schopen vzdát se preferované sexuality, vzdát se i jemu 

přiměřené lásky. Často se podrobí zvyklostem většinové populace, vstoupí do manželství. V něm, 

pokud není umístěn na úplně pravém pólu spektra, tedy může i po několik let uskutečňovat styky 

a zplodit dítě. Nicméně dříve nebo později schopnost uskutečňovat styky vymizí anebo se stane pro 

něj neúnosné soužití s osobou opačného, tedy jemu nepřiměřeného pohlaví, ve sféře mimosexuální. 

Jindy takové manželství dožije zdánlivě normálně, když se dotyčný vzdá jemu přiměřeného 

pohlavního života a je pak odměněn nenápadným rodinným životem pro okolí, radostí z dětí a posléze 

vnoučat. Jindy ale jej buď zklamaná manželka opouští nebo on začne pociťovat naléhavější potřebu 

satisfakce v jemu přiměřeném vztahu a manželství rozbíjí se všemi důsledky pro manželku a děti. 

Skutečnost, že žena má pasivnější úlohu při koitu a vzhledem k tomu, že tradičně v patriarchální 

společnosti méně očekává od manželství náležitou satisfakci, může vysvětlit, proč se homosexuální 

ženy chovají častěji heterosexuálně než homosexuální muži. Nicméně nepříjemné prožívání takových 

pohlavních styků nezřídka vede k dysfunkcím jako dyspareunie, algopareunie a může vyvolat dojem 

zdánlivé frigidity, navíc se může vyvinout až v nenávist k vlastnímu manželovi nebo k mužům vůbec. 

Vše ještě více komplikuje lidská tendence vytěsnit nepříjemné skutečnosti do nevědomí. Interiorizace 

norem většinové společnosti (posílená u křesťanů ještě morálním tlakem) některému člověku 

znemožňuje vůbec přijmout tu skutečnost, že je takto (homosexuálně) orientován. Pak jedná jako 

osoba heterosexuální a selhávání v pohlavním a partnerském životě je maskováno jako zdánlivá 

frigidita nebo zdánlivá dysfunkce, nespokojenost s manželským partnerem je pak racionalizována jako 

jeho charakterová vada. Nenaplněná přirozená lidská potřeba erotické satisfakce plodí řadu 

psychopatologických jevů jako neuroticismus, depresivitu i protispolečenské jednání nesexuálního 

rázu. Protože pak není ani nositeli pravá příčina takových psychopatologických či sociálně 

patologických projevů známa, je nemožné je psychoterapeuticky nebo socioterapeuticky zvládnout bez 

odhalení pravé, dosud nevědomé příčiny. Proces rozpoznání a přijetí vlastní sexuální orientace 

označujeme jako coming out. Jen při plném vědomí své orientace v ojedinělých případech se může 

věřící křesťan vzdát své sexuality bez toho, že by se na druhé straně ukázala nějaká vážná negativa. 

Potřebuje však k tomu mimořádnou vybavenost v duchovní oblasti a nesmí být člověkem s velmi 

silnou sexualitou. Takové duchovní předpoklady však dokáže vytvořit u sebe málokdo, a pokud se o to 

pokouší bez nich, výsledek je vždy tristní. 

3. LÉČENÍ HOMOSEXUÁLNÍCH OSOB 

Poté, co se lékaři opakovaně přesvědčili, že homosexuální orientace je dostupnými lékařskými 

prostředky nezměnitelná, upustili od pokusů směřujících ke změně homosexuální orientace v 

heterosexuální. Postoj zdravotníků i širší veřejnosti k homosexualitě ovlivnilo i její vyřazení z 3. 

revize Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch Americké psychiatrické společnosti 

počátkem sedmdesátých let. 



105 
 

Tato změna významně ovlivnila terapeutický přístup k homosexuálním mužům a ženám především 

v americkém prostředí. Do té doby zde bylo běžné, že zejména psychoanalyticky orientovaní terapeuti 

považovali za cíl léčby změnu homosexuální orientace svých klientů. Skutečnost, že homosexuální 

orientace sama o sobě přestala být považována za duševní poruchu, však umožnila, že se těžiště 

psychoterapie přesunulo na jiné oblasti, důležité pro zdravý psychosexuální vývoj homosexuálních 

jedinců a jejich integraci do společnosti. V naší zemi k této změně došlo až přijetím 10. revize 

Mezinárodní klasifikace nemocí, která vstoupila v platnost v roce 1992 a v České republice začala být 

závazně používána od 1. ledna 1994. 

V oblasti zájmu psychiatrů a psychologů nadále zůstávají tzv. egodystonní, tj. se svým sexuálním 

zaměřením nesmíření homosexuálové. Ti se mnohdy obracejí na sexuologa s žádostí o změnu sexuální 

orientace a obtížně přijímají informaci, že homosexualitu „vyléčit“ nelze. To nevylučuje možnost, že 

se některým homosexuálním mužům i ženám může podařit tzv. heterosexuální adaptace, tedy že se 

naučí žít s osobou opačného pohlaví. Je to možné za předpokladu, že jejich homosexuální orientace 

není jednoznačně vyhraněna, a umožňuje tak navázání erotického a sexuálního vztahu s člověkem 

opačného pohlaví, zvláště je-li k němu homosexuální jedinec dostatečně silně motivován. Touto 

motivací může být i křesťanská víra členů církví a křesťanských společenství, která homosexualitu 

a stejnopohlavní partnerství odmítají. V těchto kruzích pak někdy bývá heterosexuální adaptace mylně 

považována za „uzdravení“ z homosexuality. Je třeba zdůraznit, že ani mnohaleté heterosexuální 

soužití nezmění převažující erotickou, a tedy i citovou preferenci homosexuálního jedince a že takto 

vytvořená manželství mají četná úskalí a v delším časovém horizontu často ztroskotávají. 

Jedním z důsledků postupující liberalizace postojů k homosexualitě v křesťanských církvích i ve 

společnosti je, že se na sexuology obrací stále méně homosexuálních lidí, kteří by žádali o „léčbu“ své 

homosexuality či o pomoc při heterosexuální adaptaci. 

Mezi typické problémy, s nimiž se homosexuální jedinci na lékaře či psychoterapeuta obracejí, patří 

potíže provázející rozpoznání a přijetí menšinové sexuální orientace. Ty mohou být vydatně 

posilovány homofobními postoji okolní společnosti, zvláště tehdy, když se s nimi daný jedinec vnitřně 

ztotožní. Významný je i postoj rodiny, která může coming out mladému jedinci do značné míry 

usnadnit, nebo naopak zkomplikovat. 

V zahraniční literatuře je věnována pozornost také zvýšené konzumaci alkoholu i jiných návykových 

látek v řadách homosexuálních mužů a žen. Ta mívá často v pozadí nedokončený proces coming out 

a konfliktní postoj k vlastnímu erotickému zaměření. 

Další okruh témat, s nimiž se terapeut při práci s homosexuálními lidmi setkává, souvisí s HIV 

pozitivitou či onemocněním AIDS, případně obavami z možné nákazy. 

Je třeba mít na zřeteli, že zdaleka ne všechny potíže, které homosexuálního jedince přivedou 

k terapeutovi, jsou podmíněny homosexuální orientací a neschopností se s ní vyrovnat. Homosexuální 

člověk může pochopitelně vyhledat pomoc terapeuta v různých životních situacích, které s jeho 

sexuální orientací souvisejí pouze okrajově či vůbec. 

Přestože se postavení homosexuální menšiny v naší společnosti v posledních letech viditelně zlepšilo, 

někteří homosexuální jedinci se v důsledku své sexuální orientace stejně nadále potýkají 

s psychickými, sexuálními a sociálními problémy, jejichž úspěšné zvládnutí vyžaduje poradenskou či 

terapeutickou intervenci. To přispělo k založení Gay linky pomoci SOS centra Střediska křesťanské 

pomoci Diakonie ČCE, určené homosexuálním jedincům, jejich rodinám a přátelům. Tato linka 

zahájila provoz v říjnu 1994.  

Je pravděpodobné, že díky změnám, které přinesl listopad 1989 na straně jedné a revize lékařského 

pohledu na homosexualitu na straně druhé, se počet egodystonních homosexuálních jedinců, kteří se 

obracejí na terapeuty, výrazně snížil, ale nevymizel zcela. Zdá se, že osvěta v otázce homosexuality 
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dosud nevyčerpala své možnosti, což platí zejména o osvětě v církvích. Je proto potěšitelné, že ČCE 

i některé další církve věnují v poslední době homosexualitě a otázkám, které jsou s ní spojeny, 

soustředěnou pozornost. 

MUDr. Antonín Brzek  MUDr. Dagmar Křížková  MUDr. Ivo Procházka 

 

 

 

Příloha: Stanovisko Americké lékařské asociace 

 

STANOVISKO AMERICKÉ PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI 

K TZV. LÉČENÍ HOMOSEXUALITY 

Dozorčí rada Americké psychiatrické asociace (APA) schválila v tomto roce následující stanovisko 

své komise pro psychoterapii, prováděnou psychiatry (COPP): 

Stanovisko COPP k terapii usilující o změnu sexuální orientace (reparativní či konverzní léčba) 

Preambule: 

V prosinci 1998 vydala Dozorčí rada stanovisko, že Americká psychiatrická asociace odmítá 

psychiatrické léčení, směřující k nápravě či změně sexuální orientace. 

 

Americká psychiatrická asociace odstranila homosexualitu ze seznamu duševních chorob DSM již 

v roce 1973. V roce 1987 byla při další revizi DSM-III-R vyřazena také egodystonní homosexualita. 

Dosud však APA neměla formální stanovisko k léčbě usilující o změnu sexuální orientace pacienta, 

k tzv. reparativní či konverzní terapii. V roce 1997 vydala APA oficiální stránku k homosexuálnímu 

a bisexuálnímu tématu. Zde uvedla, že chybí jasný průkaz efektu reparativních terapií, směřujících ke 

změně sexuální orientace. 

Možná rizika reparativních terapií jsou velká a zahrnují depresi, úzkost a sebedestruktivní chování. 

Terapeutův souhlas se společenskými předsudky vůči homosexualitě totiž může posílit sebeodmítavé 

až nenávistné cítění pacienta. Mnoho pacientů, kteří podstoupili reparativní terapii, uvedlo, že byli 

nesprávně informováni v tom smyslu, že homosexuálové jsou osamocení a nešťastní jedinci, kteří 

nemohou dosáhnout přijetí nebo spokojenosti. Byla opomenuta možnost, že i gay či lesbička můžou 

žít ve šťastném partnerském vztahu a nebyly zmíněny jiné léčebné přístupy, jak se vyrovnat se 

společenskou stigmatizací. APA uznává, že během psychiatrické léčby mohou být přítomny klinické 

příznaky vedoucí lékaře k pokusům o změnu sexuálního chování. 

Několik velkých odborných organizací, jako Americká asociace psychologů, Národní asociace 

sociálních pracovníků a Americká akademie pediatrů vydaly stanovisko proti reparativním terapiím, 

protože se obávají poškození pacienta. Také APA již v minulosti vyjádřila jasný postoj proti 

diskriminaci, předsudkům a neetickému léčení v mnoha případech, včetně diskriminace na bázi 

sexuální orientace. 

Proto APA odmítá reparativní nebo konverzní terapii, které jsou založeny na předpokladu, že 

homosexualita je duševní porucha sama o sobě a pacient by měl změnit svou homosexuální orientaci. 



107 
 

Proto se APA připojila k výše jmenovaným profesionálním organizacím, které oponují či jsou 

k reparativnímu léčení kritické. 

Následující stanovisko COPP rozšiřuje a rozpracovává výše zmíněné stanovisko, aby dále oslovilo 

laickou a profesionální veřejnost v postojích k léčbě, která usiluje o změnu pacientovy sexuální 

orientace či pohlavní identity. Spíše rozšiřuje, než nahrazuje stanovisko APA z roku 1998. 

V minulosti byla homosexualita považována za nemoc. To podporovalo společenské morální 

odsuzování stejnopohlavních vztahů. Považovat homosexualitu za duševní poruchu je v současnosti 

známkou snahy diskreditovat vzrůstající sociální přijímání homosexuality jako normální varianty 

lidské sexuality. Případná možnost změny sexuální orientace byla výrazně politizována. Plnoprávná 

integrace gayů a lesbiček do americké společnosti je brzděna těmi, kdo se jí obávají jako morálního 

zla. Tento dokument se pokouší vnést do tohoto ožehavého tématu alespoň částečně světlo. 

Byla vyhodnocena validita, efektivita a etika klinických pokusů o změnu sexuální orientace 

jednotlivce. Dosud neexistují vědecky potvrzené studie, které by zřetelně potvrzovaly úspěšnost, nebo 

naopak škodlivost reparativního léčení. Vědecké poznatky o výběrových kritériích, rizicích a 

výhodách léčby a její dlouhodobé výsledky jsou nedostatečné. Odborné písemnictví se skládá spíše 

z kazuistik jednotlivců, kterým se změna sexuální orientace podařila, dále těch, kteří ji hodnotili jako 

škodlivou a dalších, kteří se o léčbu nejprve pokusili a později své rozhodnutí změnili. 

Při nedostatku klinických dat o pacientech je možné hodnotit teorie, které ospravedlňují provádění tzv. 

reparativních či konverzních terapií. Především nejsou v souladu s odborným postojem Americké 

psychiatrické asociace z roku 1973, který odmítl považovat homosexualitu za duševní chorobu. Teorie 

reparativních terapeutů však definují homosexualitu jako narušení vývoje nebo jako závažný 

psychopatologický symptom, případně kombinaci obojího. V posledních letech někteří ze zastánců 

těchto teorií otevřeně integrovali starší psychoanalytické teorie, patologizující homosexualitu, 

s tradičními náboženskými odmítavými postoji. 

První odborné kritické postoje k těmto názorům pocházely od sexuologů. Později se k těmto kritikům 

připojili i ostatní psychoanalytici. Vzrůstá rovněž počet teologů, kteří argumentují proti tradiční, 

biblické interpretaci odmítající homosexualitu, jež je zdrojem religiózních typů reparativní léčby. 

Doporučení Americké psychiatrické asociace: 

1. Americká psychiatrická asociace potvrzuje své stanovisko z roku 1973 – homosexualita 

není diagnostikovatelná duševní porucha. Současné snahy o obnovení patologického 

pohledu na homosexualitu a zároveň o její léčení často nejsou vedeny vědeckými nebo 

psychiatrickými poznatky, ale spíše náboženskými a politickými silami, které odmítají 

přiznat gayům a lesbičkám plná občanská práva. 

APA dává včasné, jasné a odborné stanovisko – prohlašování homosexuality za léčitelnou 

chorobu je výsledek akcí politických a náboženských skupin. 

2. Z hlediska odborných principů by terapeuti neměli hodnotit výsledek své léčby pod tlakem 

či výrazným vnějším vlivem. Psychoterapeutické způsoby, vedoucí k vyléčení 

homosexuality, jsou založeny na vývojových teoriích, jejichž odborná hodnota je 

pochybná. Individuální případy vyléčení jsou vyvažovány kazuistikami psychologického 

poškození pacienta. V posledních 40 letech reparativní terapeuti neprovedli odborný 

výzkum, který by potvrdil jejich teorie o vyléčení. Pokud nebude takový výzkum 

předložen, pak APA doporučuje z etických důvodů odstoupit od pokusů změnit sexuální 

orientaci pacienta, protože je třeba mít na mysli základní etické medicínské pravidlo: 

především nepoškodit. 

3. Literatura o reparativních terapiích užívá teorie, které jen obtížně umožňují přijmout 

vědecká výběrová kritéria pro způsoby léčení. Tato literatura nejenže ignoruje vliv 
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sociální stigmatizace gayů a lesbiček na vytváření motivace k léčení homosexuality, ale 

sama literatura k této stigmatizaci dále přispívá. Tyto zdroje rovněž zdůrazňují přednosti 

léčení a zároveň opomíjejí možná rizika pro pacienta. APA doporučuje provést seriózní 

výzkum Národním institutem pro duševní zdraví a akademickými výzkumníky, který by 

upřesnil rizika a výhody reparativních terapií. 

Přeložili: MUDr. Ivo Procházka a PhDr. Petr Weiss 
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3. Sociální a ekonomické vyloučení 
 

3a Chudoba a sociální vyloučení 
leden 2015 

Sociální rozvrstvení v důsledku zaváděné ekonomiky na kapitalistických základech vedlo k nárůstu 

chudoby a sociálního vyloučení slabších skupin ve společnosti. V rámci kampaně „Česko proti 

chudobě“ vypracovala v roce 2015 pracovní skupina stanovisko ČCE. 

 

„Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost, pomozte 

vyváznout nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhněte z rukou!“ (Ž 82,3–4) Biblický pohled je 

jednoznačný a my křesťané to víme. Při posledním posouzení bude náš život hodnocen podle toho, co 

jsme udělali: „Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří mně jste učinili,“ říká 

Kristus (Mt 25,40). Křesťanům i církvi jako instituci náleží v boji s chudobou zvláštní povinnost. 

Lhostejnost k nedobrovolné chudobě ve společnosti představuje selhání před Božími nároky a před 

jeho zákonem.  

V posledních letech se v naší společnosti setkáváme čím dál masivněji se sociálním vyloučením. 

V současné době žije v České republice 80 000 lidí ve vyloučených lokalitách. Další tisíce žijí sice 

v běžných podmínkách, nicméně jsou na okraji společnosti v důsledku odlišného způsobu života, 

materiální nouze, nemoci apod. V širším slova smyslu jsou „vyloučením“ ohroženi i mnozí jiní, 

zejména senioři a lidé s postižením. Často je to v důsledku vysokých výdajů za léky, rehabilitační 

pomůcky nebo za sociální služby. Do této situace se dostávají i klienti pobytových služeb, jejichž 

rodina je nemůže podporovat. Nejen kvůli špatným vztahům, ale i proto, že v rodině mohou být další 

problémy, jako je nezaměstnanost, další člověk s postižením, nemoc. Právě tyto problémy často vedou 

i k sociálnímu vyloučení v té nejzákladnější rovině – člověk je vyloučen ze své rodiny a ze svého 

přirozeného prostředí (přátelé, obec, sbor) a nestýká se s nikým.  

Do další ohrožené skupiny pak patří lidé v tíživé situaci, například propuštění vězni, opuštěné matky, 

imigranti, oběti domácího násilí a jiných trestných činů, nezaměstnaní... Ohroženi jsou také ti, kteří 

mají problémy s hospodařením, nemají potřebné znalosti k jednání s úřady, zaměstnavateli nebo 

školou. Jejich situace mnohdy není způsobena jejich leností, jak si někdy představuje veřejnost 

(nechtějí pracovat, vyhovuje jim být na dávkách, spoléhají na ostatní a sami se nesnaží), ale 

chybějícími znalostmi a schopnostmi.  

Často se různé sociální problémy kumulují, zejména v oblasti vzdělání, zaměstnání, bydlení. Zpravidla 

není možné rozpoznat, co je příčina a co následek problému. Nejvíce bývají ohroženy děti, které se 

mezi vrstevníky porovnávají v oblečení, ve vybavení domácnosti, v mimoškolních aktivitách a 

zažívají neúspěchy i v jiných oblastech (jsou „špatní“ žáci, nemají na oběd, nemohou jet na výlet atd.).  

Co proti tomu mohou dělat sbory a jednotliví křesťané?  

1. Informovat se: Seznámit se s problematikou chudoby a sociálního vyloučení – nejprve sami, pak 

tyto vědomosti šířit. Osvěta je důležitá pro to, aby veřejnost pochopila příčiny různých jevů ve 

společnosti, a tak se bořily předsudky, bariéry, stigmatizace apod.  

2. Seznámit se s tím, jak v této oblasti působí Diakonie ČCE. Tato instituce nabízí cca 130 sociálních 

služeb, z nichž je zhruba třetina zaměřena na preventivní práci, tedy na lidi v tíživé situaci, kam patří 

i chudoba a riziko sociálního vyloučení. V Diakonii je hodně odborníků, kteří mohou poskytnout 

poradenství, mohou být zváni do sborů i na akce určené pro veřejnost. Hodně lidí se obrací na faráře či 

sbory s žádostí o pomoc v situacích, se kterými si nevědí rady. Pracovníci v sociálních službách 

Diakonie mohou poradit nejen farářům, členům sborů, ale i široké veřejnosti, kde je možno najít 
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nejvhodnější pomoc. Diakonie ČCE umí nejen poradit, ale i konkrétně službu poskytovat, a to 

i anonymně.  

3. Vědět, jaké služby poskytují kromě Diakonie ČCE v našem regionu i jiné organizace.  

Pomoc potřebným je činnost ekumenická a není v ní místo pro konkurenční vztahy. Je důležité 

pomáhat dobře a účinně, nezáleží na tom, pod jakým praporem to činíme.  

4. Jak mohou jednotlivci i sbory pomoci Diakonii ČCE i jiným institucím sociálních služeb:  

a) Dobrovolnictvím  

Každá služba se o dobrovolníky stará – zaučuje je, doprovází, řeší jejich problémy. Dobrovolníci 

mohou najít uplatnění  

– při doučování dětí;  

– jako pomocníci při nácviku některých dovedností, při zájmových a volnočasových aktivitách, při 

přednáškách na různá témata, doprovodech na různé instituce...;  

– jako společníci – ti jsou důležití pro klienty, kterým chybí přítel, někdo na popovídání...  

b) Materiální pomocí  

Materiální pomoc je okamžité řešení v nouzi, přesto je velmi potřebná. Vždy je nutné  

zjišťovat, co klienti opravdu potřebují a co je pro ně vhodné (vzhledem k sezóně, věku apod.). Vhodné 

je mít domluveny konkrétní partnery při distribuci pomoci.  

– sbírky šatstva;  

– sbírky předmětů a věcí pro domácnost, např. při odchodu klientů z azylového bydlení do  

vlastní domácnosti;  

– potravinové sbírky při řešení akutních problémů;  

– finanční pomoc.  

c) Duchovní pomocí a podporou pro klienty i pracovníky  

5. Co mohou dělat sbory v problematice chudoby a sociálního vyloučení:  

– přednášky pro veřejnost;  

– osvětu pro lidi ohrožené formou přednášek nebo distribucí informačních materiálů,  

zprostředkováním zázemí pro různé osvětové činnosti apod.;  

– volnočasové aktivity pro děti (např. zpívání či malování), zejména pro ty, které nemohou 

navštěvovat aktivity placené;  

– komunitní aktivity – mateřská centra, kavárničky pro seniory, setkávání rodičů s dětmi, tábory pro 

děti (i pro ty, které si běžné tábory nemohou finančně dovolit).  

V případě, že by sbor chtěl poskytovat profesionální sociální službu (např. pečovatelskou službu, 

nízkoprahové centrum pro děti a mládež) nebo jinou službu, která je charakterizována v zákoně o 

sociálních službách č. 108/2006 Sb. jako sociální služba, je nutné ji zaregistrovat a poskytovat ji pouze 

v souladu s podmínkami registrace. Subjekt, který poskytuje sociální služby bez registrace, může totiž 

být citelně pokutován. Je proto nezbytné předem se poradit s odborníky, nejlépe z Diakonie ČCE.  

 

(Na textu pracovali Miloš Calda, Jan Čapek, Gerhard Frey-Reininghaus, Jindřich Halama, Miloš 

Hübner, Ladislav Pokorný, Eva Provazníková a Tomáš Růžička za předsednictví Zdeňka Susy.) 
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3b Problematická spolupráce se státem v sociální oblasti 

3b1. Usnesení 4. zasedání 30. synodu ČCE o Diakonii  

20. 6. 2002 

Jednání se státem o sociálních službách, které církev poskytuje mj. prostřednictvím Diakonie, nebylo 

vždy bezkonfliktní. V devadesátých letech 20. století opakovaně hrozilo, že stát zruší své závazky vůči 

Diakonii a přestane jí poskytovat zákonné finanční prostředky. V době novelizace zákonu o církvích 

a náboženských společnostech (2002) některé státní orgány pohrozily, že je třeba úplně odříznout 

Diakonii od církve. Proti tomu se postavil synod, který vyjádřil jednoznačně, že Diakonie plní jednu 

část poslání církve ve společnosti. 

4. zasedání 30. synodu ČCE prohlašuje, že Diakonie ČCE i jednotlivá diakonická střediska jsou 

integrální součástí vyznání, života a služby ČCE, jak je vyjádřeno v preambuli Řádu diakonické práce 

ČCE. V době, kdy zákon o církvích a náboženských společnostech č. 3/2002 zpochybnil právo církví 

na registraci diakonických zařízení, považují poslanci synodu za nezbytné potvrdit, že praktická služba 

lásky je neoddělitelnou součástí vyznání a víry církve. 

Českobratrská církev evangelická: 

• Vyjadřuje odhodlání v této službě lásky pokračovat jak na úrovni sborů, tak i prostřednictvím 

institucí, jež k tomuto účelu zřídila v rámci Diakonie ČCE. Aby se tato její práce mohla konat co 

nejprofesionálněji, v co největší otevřenosti vůči všem potřebným bez ohledu na jejich příslušnost 

k církvi a v co nejužší spolupráci s ostatními veřejnými institucemi, zřídila církev svá diakonická 

zařízení a v této činnosti hodlá pokračovat.   

• Připomíná, že touto svou službou neusiluje o získání moci a vlivu, neboť jde o službu slabým 

a bezmocným.  

Je přesvědčena, že okolní společnost chápe tuto práci církví a jimi zřizovaných zařízení jako součást 

společného úsilí zmírňovat nebo odstraňovat lidské utrpení. 

3b2. Otevřený dopis: Protest proti zrušení azylového domu v Praze 11 

9. 6. 2009 

Evangelický sbor, který po 2. světové válce vznikl v Praze-Spořilově, se v roce 2006 přestěhoval do 

nově postaveného kostela Milíče z Kroměříže na Chodově. Součástí jeho působnosti byla i úzká 

spolupráce s azylovým domem ve vedlejší, bývalé školní budově. V roce 2009 se politické vedení Prahy 

11 rozhodlo ukončit pronájem této budovy s odůvodněním, že tam potřebuje provozovat mateřskou 

školu. Proti rozhodnutí protestovaly sbor, synodní rada a mezinárodní organizace, které finančně 

podporovaly stavbu nového kostela. Synodní rada napsala v únoru primátoru hlavního města Prahy 

dopis, ve kterém zdůraznila význam spolupráce mezi státem a církví v sociální oblasti: „Dobrá pověst 

tohoto zařízení byla jedním z důvodů, pro které i naše sesterské církve v zahraničí podpořily stavbu 

sborového domu ČCE v Donovalské ulici, který nyní stavebně i symbolicky k azylovému domu těsně 

přiléhá. O spolupráci vedení azylového domu s místním sborem ČCE se mnozí naši ekumeničtí přátele 

vyjadřovali jako o zdařilém příkladu spolupráce církve a obce v sociální oblasti i jako o inspiraci pro 

podobné projekty v jiných zemích.“ Protesty neměly úspěch a spolupráce se státní správou se ukázala 

jako značně zranitelná. 32. synod ČCE na svém 3. zasedání k případu formuloval otevřený dopis, 

adresovaný politickým a správním orgánům státu:  

Vážení přátelé, 

obracím se na Vás z pověření 32. synodu Českobratrské církve evangelické v naléhavé záležitosti. 

Synod jako nejvyšší orgán Českobratrské církve evangelické vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, 

že v hlavním městě Praze bylo zmařeno dlouhodobé úsilí, které občanské sdružení Společnou cestou 
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vynaložilo na vybudování a provozování azylového domu v Donovalské ulici v městské části Praha 

11. Azylový dům sloužil matkám a rodinám s malými dětmi, které se mnohdy nikoli vlastní vinou 

dostaly do neřešitelné životní situace. Často se díky jeho službám dařilo udržet rodinu pohromadě 

a děti nekončily v dětských domovech. Jednoznačnou podporu zachování azylového domu vyjádřilo 

ministerstvo práce a sociálních věcí i ministr vlády ČR pro lidská práva. 

Azylový dům byl provozován nezávislým občanským sdružením, nicméně existovala úzká spolupráce 

s místním sborem naší církve. Jejím výrazem byla nejen účast našich dobrovolníků v aktivitách 

azylového domu a zajišťování duchovní péče o ty, kdo o ni projevili zájem, ale také skutečnost, že 

naše církev vybudovala sborový dům tak, že obě budovy jsou architektonicky propojeny v jeden 

funkční celek. Výstavba sborového domu v této lokalitě měla plnou podporu představitelů městské 

části. Mohla být uskutečněna díky dárcům ze zahraničních církví, které motivovala právě návaznost na 

sociální služby těm nejpotřebnějším. 

Byli jsme proto velmi zklamáni, když vedení radnice MČ Praha 11 a pak i radnice hlavního města 

Prahy prosadily počátkem tohoto roku zrušení azylového domu se zdůvodněním, že MČ Praha 11 

potřebuje tuto budovu pro mateřskou školu. Potřeba rozšířit kapacity mateřských škol byla však známa 

již v době, kdy MČ Praha 11 finančně podpořila přebudování budovy pro provozování azylového 

domu. Navíc nová rekonstrukce objektu pro potřeby mateřské školy si vyžádá další investice. 

Protesty, které tento záměr MČ Praha 11 vyvolal, dosud nebyly úspěšné, ačkoli s nimi byly spojeny 

i návrhy schůdných alternativních řešení. Zahraniční dárci, kteří přispěli na výstavbu kostela částkou 

25 milionů Kč, protestovali proti zrušení azylového domu přímo u primátora hl. m. Prahy. Na základě 

těchto protestů a díky intervenci zahraničních diplomatů požádal ministr zahraničních věcí České 

republiky primátora hl. m. Prahy o přehodnocení úmyslu zrušit azylový dům v Praze 11. Ani tento 

hlas však nenalezl sluchu. 

S překvapením jsme proto přijali zprávu o novém vývoji událostí. V současné době Praha 11 zjišťuje, 

že kapacita azylových domů nestačí, a proto do svého programu zařazuje vybudování nového 

azylového domu na jiném místě a ve své správě. 

Zdvořile ze všech výše uváděných důvodů žádáme: Zasaďte se o přehodnocení záměru MČ Praha 11 

a podpořte obnovení azylového domu, vybudovaného a spravovaného občanským sdružením 

Společnou cestou. 

Za pochopení a vstřícný přístup zejména s ohledem na klienty této služby velice děkujeme. 

S veškerou úctou jménem synodu Českobratrské církve evangelické. 
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4. Otázky globalizace v ekumenickém kontextu – teze k otázkám přístupu WARC 

ke globalizaci  
 

květen 2004 

Mnohé církevní a ekumenické organizace na různých úrovních identifikovaly globalizaci finančního 

a ekonomického systému od devadesátých let 20. století jako zdroj sociální nerovnosti a vykořisťování. 

Také Světová aliance reformovaných církví WARC (od roku 2006 Světové společenství reformovaných 

církví), jejímž členem je i ČCE, se otázkou zabývala. ČCE cítila v kritice WARCu ke kapitalismu 

zpochybnění legitimity zhroucení komunistického režimu se svou direktivně řízenou ekonomikou. 

Ambivalentní vztah ČCE k velkým ekumenickým organizacím pramenil z toho, že v jejím pohledu tyto 

organizace v minulosti nepřispěly k demokratickému převratu ve střední a východní Evropě.  

 

1. Naše přítomná skutečnost je mnohostranně poznamenána lidským hříchem. Jako křesťané na tom 

nepochybně neseme podíl viny: Hospodářské, politické i další útvary a tradice naší euroamerické 

civilizace jsou namnoze zdrojem ovládání, utlačování a vykořisťování obyvatel naší země a ničení 

jejího přírodního bohatství v globálním měřítku. Chceme-li hledat cesty k pokojnějšímu životu na 

zemi ve spravedlnosti, musíme svou víru v obnovu mnohem přesvědčivěji než dosud potvrzovat 

vlastním životem, jako církve i jako jednotliví křesťané.  

2. Liberální tržní hospodářství, které je dnes, po pádu komunistického systému, mnohými vnímáno 

jako jediná možnost, jak uspořádat výrobní a spotřební vztahy ve společnosti, je jako každé lidské 

uspořádání společnosti dvojznačné. Vedle pozitivních stránek (možnost svobodné volby, hojnost 

nabídky hmotných i kulturních statků) působí ve světě mnoho škod a utrpení. Rozhodně není 

bezchybným nástrojem spravedlnosti, pokoje a prospěchu celého stvoření. Na tom se shodují 

dokument z Londýna Colney (únor 2004), dopis z Utrechtu (duben 2004) i dopis švýcarských 

reformovaných církví (květen 2004).  

3. Tento systém zřetelně zvýhodňuje bohaté a mocné, neposkytuje v některých částech světa 

dostatečnou sociální ochranu chudým, slabým a bezmocným. Projevuje se v něm modlářské přecenění 

materiálních hodnot; bez právní kultury, dostatečné demokratické kontroly a mravní odolnosti se 

v něm snadno prosazují individuální i skupinové sobecké zájmy.  

4. Podobné rysy však vykazoval dosud každý existující hospodářský systém, i ten, který se v nedávné 

době ve střední a východní Evropě proklamativně zaštiťoval zájmy chudých. Křesťanská víra nás vede 

k rozpoznání, že ačkoliv zdrojem korupce je člověk, mohou společenské instituce a strukturální 

opatření vytvářet prostředí, jež korupčnímu jednání napomáhá anebo je znesnadňuje. Právě v oblasti 

demokratické kontroly společnosti, mravní a duchovní odolnosti občanů se mohou křesťané stát 

příkladem.  

5. Naděje naší víry je založena na biblické vizi plnosti života v pokoji a spravedlnosti, jak ji přináší 

svědectví proroků a apoštolů. Ve světle této vize jsme zavázáni odstraňovat nejhrubší projevy lidské 

porušenosti, křiklavé projevy nespravedlnosti a chudoby i nedostatky systému.  

6. Kritika všeho, co poškozuje a ničí život našich bližních i celého tvorstva, musí být součástí našeho 

svědectví víry. Je jistě potřebné odmítat jevy, které se ukazují jako nebezpečné či zhoubné (zadlužení, 

nerovnost v obchodě, nakládání s přírodními zdroji, zdravotnictví). Je nutno apelovat na nositele 

hospodářské i politické moci, aby se snažili o lepší uspořádání společenského života, a vést s nimi 

z naší strany poučený dialog. Avšak důvěryhodnost našeho zápasu závisí na opravdovosti našeho 

zaujetí; nemůžeme volat po nápravě či reformě, pro niž bychom sami nebyli ochotni přinést oběti.  
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7. Křesťané by měli být příklad alternativního životního stylu. Nebezpečí konzumní mentality není 

v její donucovací moci, ale v její přitažlivosti pro lidskou sobeckost. Křesťané mají nabízet cesty, jak 

osobnímu i kolektivnímu sobectví uniknout, jak vytvářet společenství, v němž by vládl pokoj, 

spravedlnost a harmonický vztah s celým stvořením.  

8. Důležitá je otázka pokání. Potřebujeme důsledně analyzovat, jak žijeme a o čem život našich církví 

svědčí. Do jaké míry jsme sami spojeni se strukturami, které chceme kritizovat? Stojíme upřímně 

o změnu, která by mohla znamenat značné odříkání a omezení, nebo se spokojíme prohlášeními, za 

nimiž se skrývá naděje, že nás to nebude nic stát?  

9. Součástí svědeckého postoje církví by měly být praktické kroky. Kolik jsme schopni ušetřit na 

svých výdajích, v čem se omezíme a jakou sociální či ekologickou strategii rozvineme? Bylo by 

ideální, kdyby WARC například financovala „vzorovou křesťanskou přestavbu“ nějakého potřebného 

místa na této zemi.  

 

Komise pro otázky globalizace  

  



115 
 

5. Životní prostředí 

Téma životního prostředí se stalo v československé společnosti velmi aktuálním na sklonku 
osmdesátých let 20. století. Dopad znečištění ovzduší především na Krušné hory a na kvalitu vzduchu 

ve velkých městech se nedal ignorovat. Byla to jedna z mála oblastí, kde širší veřejnost dokázala 

pozvednout hlas. V ČCE vypracovala komise stanovisko k ekologické situaci v Československu ještě 
před převratem 1989, k jehož zveřejnění však došlo až v dubnu 1990. Stanovisko je zajímavé 

především svou naléhavostí v první části, která pojednává o stavu životního prostředí a o nutnosti 

zásadních změn.  

V dopise sborům v roce 1999 se synodní rada k tématu vrátila a nabádala ke spolupráci s Českou 

křesťanskou akademií. Základní východisko je stejné: Model trvalého ekonomického růstu a s ním 

spojené výroby není udržitelný z hlediska životního prostředí jako stvoření Božího.  

 

5a Ekologická situace v Československu  

5a1. Průvodní dopis synodní rady  

10. 4. 1990 

Milí bratři, milé sestry,  

v příloze Vám posíláme materiál nazvaný „Ekologická situace v Československu“. Jedná se o elaborát, 

který vypracovala komise synodní rady pro otázky vědy a víry a který byl připraven ještě před 

listopadem 1989. Vlivem událostí nedošlo z technických důvodů k jeho publikaci. 

Předkládáme Vám jej nyní s vědomím, že přítomná doba by umožnila otevřenější a přesnější 

formulování celého problému. Téma samo však na aktuálnosti neztratilo vůbec nic, jeho závažnost si 
víc a víc uvědomujeme. Proto jsme se na podnět uvedené komise rozhodli tento materiál publikovat 

tak, jak byl připraven, a to ze dvou důvodů. Jednak by přepracování zabralo další čas a záležitosti 

životního prostředí se již nyní staly věcí neodkladnou, jednak není v silách naší komise, aby připravila 

tak podrobný rozbor situace, který by postihoval všechny oblasti a okruhy problému. 

Dovolujeme si Vás tedy požádat, abyste předkládaný elaborát učinili ve svých sborech předmětem 

důkladného studia ve všech složkách a oborech sborového života, pokud možno s ním seznámili co 

největší okruh členů sboru a pokusili se i jeho obecné formulace rozpracovat tak, aby odkryly 

konkrétní problémy a stav životního prostředí v místě, kde sbor žije a působí a kde jeho členové bydlí 
a pracují. Domníváme se, že odpovědnost víry nás vede k tomu, abychom v sobě a svém okolí 

probouzeli to, čemu říkáme ekologické vědomí a abychom se pokusili dosáhnout změny tam, kde je to 

v našich silách – počínaje našimi domovy, zahradami a domácnostmi. Za stejně důležité pak 

považujeme vnesení této tématiky do modlitebního a bohoslužebného života sboru. 

Ekologická komise synodní rady se připravuje na to, aby Vám mohla poskytnout další pomoc, a to 

nejen vzdělávacími programy, přednáškami apod., ale i odborným posouzením konkrétních podmínek, 

v nichž žijete, a vypracováním programů pro jejich změnu a zlepšení. Budete-li mít o takovou pomoc 

zájem, ucházejte se o ni písemně u synodní rady. 

S bratrským pozdravem  

Synodní rada Českobratrské církve evangelické  

 

Pavel Smetana  

náměstek synodního seniora   
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5a2. Text dokumentu – Ekologická situace v Československu 

Československo patří mezi státy s nejvíce narušeným životním prostředím. Mírou znečištění ovzduší 
na jednoho obyvatele i na jednotku plochy jsme na jednom z předních míst v Evropě. Československo 

relativně vysokou měrou přispívá i k prohlubování takových globálních problémů, jako je oteplování 

světového ovzduší a řídnutí ozonové vrstvy. Podobně vysoké je i znečištění našich vod. Také spotřeba 

vody je u nás neúměrná vzhledem ke zdrojům, které máme k dispozici. 

Snad vůbec nejhorší je situace pokud jde o tuhé odpady: v objemu jejich produkce jsme opět na 

světové špičce. Přímo katastrofální je u nás zacházení s rizikovými odpady (zejména toxickými). 

Skládky těchto odpadů představují vážné nebezpečí i do budoucna. 

Neutěšená je situace, pokud se týče hospodaření s přírodními zdroji. Stavebními a nerostnými 

surovinami plýtváme. Hospodaření v krajině trpí u nás živelností. Chybí citlivý přístup ke krajině jako 
svébytné hodnotě. Důsledkem jsou velké plochy devastovaných území. Nehospodárné zacházení 

s prostorem přispělo k tomu, že máme jednu z nejnižších výměr orné půdy na obyvatele v Evropě. 

Přitom naše půdy ztrácejí rychle na kvalitě v důsledku eroze, nepřiměřeného používání chemických 

prostředků a nevhodné‚ příliš hrubé a těžké mechanizace. 

Kvalita chovů našich domácích zvířat je velmi špatná. Stále narůstá míra ohrožení podmínek 

přírodního života. Například ohrožení vyšších rostlin a obratlovců přesahuje v českých zemích 50 % 

jejich původního výskytu. 

Stav přírodního a životního prostředí a hospodaření s přírodními zdroji je v Československu na hranici 

havarijního stavu. V některých oblastech, mezi něž patří zejména hlavní město Praha‚ velká část 
Severočeského kraje, Ostravsko a prakticky všechny velké sídlení aglomerace, kde žije asi pětina 

veškerého obyvatelstva, je situace již skutečně neúnosná. K tomu pak přistupuje celkově nevhodný 

způsob života, lidé jsou často neúměrně vystavováni nejrůznějším stresovým situacím.  

To vše pak vyúsťuje v relativní (ve srovnání se světovou situací) zkracování střední délky života. Již 
téměř 20 let u nás prakticky stagnuje střední délka života novorozence. Některé ukazatele střední 

délky života dokonce klesají, jako například střední délka života čtyřicetiletých mužů. V posledních 

letech rovněž poměrně rychle stoupá nemocnost; jen 20 % populace může být pokládáno za zdravou. 

Podle odhadu odborníků činí ztráty, spojené s vlivem na zdravotní stav a psychiku obyvatel, nejméně 

20 mld ročně. 

Příčiny situace  

Především je to utopická představa o schopnostech člověka přetvořit svébytný svět přírody v umělý 

„svět lidský“. Jádrem této představy je snaha po nezávislosti a zajištěnosti tak úplné, aby působení 

přírodních daností se buď naprosto vyloučilo, anebo omezilo na minimum. S tím souvisí, že 
v Československu ekonomické činnosti, rozvíjené v posledních desetiletích, nepřihlížely k omezeným 

schopnostem přírody vyrovnávat se s lidským působením; člověk nevzal v úvahu meze její obnovy. 

Socioekonomické činnosti jsou u nás, podobně jako v celé řadě dalších zemí, stále ještě založeny na 

manipulativním přístupu: Příroda i její jednotlivé komponenty se stávají pouze předmětným 

inventářem výroby‚ vycházející ze zastaralých představ o ničím neohraničeném ekonomickém růstu.  

Odpovědnost 

Je zřejmé, že tato situace vyžaduje vnitřní proměnu vztahu ke světu stvoření, zejména pak živé 

přírody, a to jak křesťanů, tak i těch, kdo se náboženskou motivací neřídí. 
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Odpovědnost za svět přírody i jako všelidského dědictví příštích generací mají všichni – jednotliví 

lidé, orgány i organizace – i když v různém stupni, a tedy podle různé míry kompetence a různého 

zaměření činnosti. 

Životní prostředí a lidská práva 

Člověk má základní právo na životní prostředí, odpovídající jeho zdraví a pocitu životní pohody. Toto 

právo je však neoddělitelné od odpovědnosti za toto prostředí. Domáhat se práva na životní prostředí 

může proto jen ten člověk, který se chová v souladu s touto odpovědností. 

Stát má na základě přijatých mezinárodních závazků vytvářet podmínky pro plnou účast všech občanů 

na ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů. Všichni mají právo vyslovovat se k stavu životního 
prostředí, předkládat návrhy, týkající se tvorby zdravějšího prostředí. Náprava současného, velmi 

neutěšeného stavu může být pouze výsledkem spolupráce oficiálních institucí s širokou veřejností. 

K lepší budoucnosti 

Je třeba přizpůsobit hospodářský život přírodním možnostem naší země. To vyžaduje změnit skladbu 

výroby a zříci se zejména podstatných částí těžkého průmyslu, který v důsledku vysoké spotřeby 
energie produkuje nejvíce odpadů. Je nutno zavádět ve všech průmyslových odvětvích takové 

technologie, které životnímu prostředí neškodí a vykazují co nejnižší spotřebu materiálů a energie. Ta 

odvětví, která těmto požadavkům nedokážou vyhovět, je třeba likvidovat. 

Je třeba dbát o to, aby podniky co nejrychleji zaváděly čisticí zařízení, a zmenšovaly tak znečištění 

ovzduší, vody a půdy. Tuto povinnost je nutno důsledně vynucovat pomocí sankcí, případně trestního 

postihu. Podniky, které neprovedou nápravná opatření, je třeba likvidovat.  

Od počátku je nezbytné objektivně a nezávisle posuzovat důsledky nových investic pro životní 

prostředí a přírodní zdroje včetně ekologických rizik, spojených s výstavbou, provozem a likvidací. 

Nové ekologické myšlení musí proniknout do všech úrovní řízení a hospodářské organizace, od 
dělníka, který obsluhuje nejjednodušší zařízení, přes vedení podniků až po grémia, rozhodující o 

dalších směrech vývoje. 

Novou filosofií celé společnosti se musí stát spíše než ekonomický růst kvalita života; jen tak může 

být zaručen trvalý soulad mezi rozvojem společnosti a zdravou přírodou. Jen tak lze dosáhnout‚ že 

rozvoj se bude uskutečňovat v solidaritě s lidmi i s přírodou, neohrozí svými důsledky ani současné 

ani budoucí generace a neuškodí ostatním živým bytostem na zemi.  

Teologický dovětek  

Je zarážející, že bohoslovecká reflexe zaujímá k ekologické problematice stanovisko se značným 

zpožděním, ačkoliv řada biblických míst obsahuje v zárodku bohosloví životního prostředí. Lze v této 

souvislosti odkázat nejenom na první kapitoly SZ a některé žalmy, které patří k „ekologickým“ 
textům, nýbrž i na eschatologické motivy prorocké a novozákonní. Pokusíme se právě na tomto pozadí 

vyslovit několik tezí, které by se mohly stát podnětem k promýšlení otázek životního prostředí v naší 

církvi, a jak se nadějeme, i v širší ekumenické pospolitosti.  

1) Budoucnost je v biblickém poselství chápána v radikální proměně. Vzkříšením Ježíše Krista, který 

je spojován v epištolách (Ef, Ko) s počátkem a základem celého stvoření (kosmu), je naše existence 
uváděna do zvláštního napětí – slyšíme, že Ježíš Kristus je prvotina nového stvoření (1K 15,23) a že 

v něm je všechno obnoveno (2K 5,17). Jestliže však veškerá budoucnost je pochopena jako naprosto 

nová skutečnost, vynořuje se otázka: Nepovede tento přístup k svévolnému až násilnickému, anebo 
zase k odmítavému a zavrhujícímu postoji vůči tomu, kde žijeme, a především k světu přírody? Je 

zřejmé, že k první přístupu tíhly světské pokusy změnit revoluční cestou lidské dějiny, které byly 
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pojímány jako svět předmětné lidské praxe. Druhý přístup je spíše typický pro křesťansky či obecně 

nábožensky orientované pospolitosti. Bylo-li v prvním případě nakládáno s přírodou jako s mrtvou 
věcí‚ kterou je možno manipulativně začleňovat do předmětné praxe podle čistě utilitárních hledisek 

a nestarat se o to, zda bytí takovou praxi unese, odvrat od daných společenských a dějinných poměrů, 

charakteristický pro křesťany a nábožensky orientované lidí, vedl ve svém důsledku i k lhostejnému 

vztahu vůči přírodě. 

2) To nás vede k myšlence‚ že zprávu o nové zemi a novém nebi (2P 3,13, Zj 21‚1) je třeba pochopit 

správným způsobem Mezi eschatologicky pojímanou, radikálně novou skutečností a „starou“ zemí 

a „starým“ nebem neleží propast a nespojitý předěl. Obrázky nového věku, jak nám je zpřítomňují 

závěrečné kapitoly Zjevení Janova‚ podtrhují skutečnost, že v nebeském Jeruzalému má své oprávněné 
místo čest a sláva králů a národů země. Co to znamená? Jestliže zpřítomňujeme obraz Boží, k němuž 

jsme byli stvořeni, ve svém vztahu k veškerenstvu po způsobu, který nám byl uložen, pak smíme 

v naději očekávat‚ že naše lidské dílo bude vneseno i do budoucnosti a tam skrze soud, jak jinak(!) 

zachováno.  

3) Ekologickou dimenzí budoucnosti jsou především příští generace lidského pokolení i všech živých 

bytostí. Na křesťanech a církvích leží odpovědnost, aby to byla dobrá budoucnost, které jdou naše děti 

i mladí tvorové živé přírody vstříc. Jestliže nejzazší budoucnost, jak ji vidí Písmo, je syntéza 

příjemného města a neposkvrněně přírody – jak blízko si tu stojí Eden a Jeruzalém(!) – pak to pro naši 
přítomnost znamená tvorbu takové kvality života‚ k níž odkazuje Ježíš své učedníky. Novodobá 

zkušenost všech církví nás musí vést i zde k ochotě promýšlet kvalitu života, který by obstál 

i v zatěžkávacích zkouškách, se všemi‚ na něž dolehla starost o strádající stvoření.  
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5b Dopis synodní kurátorky a synodního seniora ke stavu životního prostředí  

14. 4. 1999 

Milí bratři a milé sestry,  

v posledních letech křesťané mnohem víc přemýšlejí a spolu hovoří o složité a závažně problematice 

ohrožení životního prostředí. Ukazuje se, že trvalý růst spotřeby a výroby se všemi důsledky 

pokračující industrializace je neudržitelný program, má-li být zachována tato země i pro další 

pokolení. Křesťané si přitom uvědomují, že jediným možným východiskem, jak se dostat z tohoto 
začarovaného sebezničujícího kruhu, je nový životní styl, ke kterému své učedníky pozval Pán Ježíš 

Kristus a který formulovali novozákonní svědkové. Na tyto skutečnosti v poslední době upozorňoval 

se zvláštní naléhavostí pan prezident Václav Havel, zvlášť ve svém nedávném projevu před 

francouzským parlamentem.  

Synodní rada při svém zasedání rozhodla, že Vás seznámí s dopisem Křesťanské akademie, který 

přináší důležité podněty pro křesťanskou odpovědnost za Boží stvoření i nabídku spolupráce. Prosíme 

Vás, abyste tomuto dopisu věnovali pozornost a podle svých možností nabídku Křesťanské akademie 

a zvlášť její ekologické sekce využili:  

Vážný stav životního prostředí, způsobený lidskou sobeckostí, bezohledností, liknavostí a neochotou 
domýšlet důsledky svého počínání, se stal jedním z hlavních problémů, před nímž lidstvo na přelomu 

druhého a třetího tisíciletí stojí. Lidský hřích se tak hluboce dotýká Božího stvořitelského díla. 

Ježíšova oběť, která přináší osvobození od důsledků hříchů, se týká celého stvoření (světa, kosmu – J 

3,16). Aktivní zájem o stvoření v jeho celistvosti proto nedílně patří k následování Krista.  

V praxi křesťanských církví zvěst o stvoření a odpovědnosti člověka za ně se ovšem často dostává do 

pozadí. Přitom analýzy, vycházející ze současného stavu poznání, ukazují, že k zachování podmínek 

důstojného života je nutná změna životního stylu i chápání hodnot. Tyto studie, ze sekulárního 

prostředí vycházející, jsou jasná výzva k pokání, ke změně smýšlení. Směr i cíl této změny je obsažen 
v Ježíšově „kázání na hoře“. Budoucnost země je v něm spojena s tichými, mírnými, pokornými. 

Uvědomujeme si tak, že jako křesťané zůstáváme v této oblasti svému Pánu i svým bližním mnoho 

dlužni. 

Obracíme se na Vás a Vaším prostřednictvím na sestry a bratry z Vaší církve s naléhavou žádostí, 
abyste ve svých modlitbách, kázáních, rozhovorech, úvahách i v celé životní praxi věnovali pozornost 

dobrému a krásnému Božímu stvořitelskému dílu a naší odpovědnosti uvnitř něho, abyste i projevem 

svého vztahu k němu svědčili o Ježíši Kristu.  

Uvědomujeme si, že k zodpovědnému vztahu k stvoření je nutné poznání. Je potřebné, aby křesťané 

studovali přírodní, exaktní a ekonomické vědy a k předmětu studia přistupovali pod zorným úhlem 
biblické zvěsti. Je třeba, aby kázání evangelia bylo živé a aktuální, aby směřovalo do konkrétní 

situace. A ekologická problematika tvoří dnes její významnou složku. Brát ohled na tuto skutečnost je 

důležité i při výuce náboženství. (..) 

Prof. ThDr. Jan Heller, předseda prac. skupiny pro teologii, Ekologická sekce ČKA  
Ing. Miloslav Šindlar, ředitel Ekologické sekce ČKA  

Prof. PhDr. ThDr. Tomáš Halík, prezident ČKA  

Za synodní radu ČCE   

Lydie Roskovcová, Pavel Smetana 

synodní kurátorka, synodní senior 
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6. Pomoc uprchlíkům – dopis synodní rady sborům  
 

24. 11. 1999 

Dávno před velkou vlnou uprchlíků v roce 2015 se ČCE zajímala o osud těch, kteří museli opustit své 
domovy z důvodu války nebo jiných katastrof. Na podnět svého poradního odboru evangelizačního 

adresovala synodní rada v roce 1999 dopis sborům s konkrétními návrhy, jak lze na místě pomáhat. 

Klíčová je zde spolupráce s neziskovými organizacemi, které v této oblasti pracují.  

Milé sestry a milí bratři,  

posíláme Vám naléhavou výzvu PO evangelizačního o pomoc uprchlíkům v naší zemi. Prosíme Vás, 

abyste tomuto dokumentu věnovali velkou pozornost při schůzích staršovstva, případně v odboru 
křesťanské služby, a abyste s jeho obsahem seznámili celý sbor. Výzvu POE Vám zasíláme ve 

zkrácené podobě:  

Současná situace uprchlíků v naší zemi  

V současné době je u nás cca 1550 migrantů, žádajících o přiznání statutu uprchlíka. V záchytném 

táboře Vyšné Lhoty u Frýdku-Místku je cca 500 lidí, v pobytových táborech Červený Újezd u Bíliny 

cca 350 lidí, Bělá-Jezová 450 lidí a Zastávka u Brna 250 lidí. 

Podle současné praxe žadatelům o azyl v uvedených táborech hradí nejzákladnější zaopatření ze 

státních prostředků vláda. Vyřízení žádosti o udělení azylu je dvojinstanční a může trvat i několik let. 

Je-li utečencům přiznán statut uprchlíka, pak se Ministerstvo vnitra – odbor pro uprchlíky snaží 

utečence integrovat v naší zemi. Státní úředníci pro ně hledají vhodné byty a hradí nezbytné náklady. 
Obdrží-li žadatel druhé zamítnutí žádosti o postavení uprchlíka, musí opustit naši zem a vrátit se do 

země, ze které uprchl. V této tíživé situaci se může ještě obrátit k Vrchnímu soudu. V tomto období je 

považován za cizince, a pokud má platný pas, může za předpokladu, že najde práci a ubytování, 
legalizovat pobyt formou dlouhodobého pobytu. Pokud nemá pas, pak tuto možnost nemá a musí 

očekávat rozhodnutí Vrchního soudu v uprchlickém táboře bez jakékoliv státní podpory. 

V současné době je u nás cca 25 lidí, kteří bez prostředků čekají na rozhodnuti Vrchního soudu; často 

čekají jeden až dva roky. O tyto lidí se stará Poradna pro uprchlíky při Helsinském výboru v Praze. 

Z finančních prostředků, které má Poradna k dispozici od UNHCR, může uhradit pobyt cca pěti lidem 
v táboře. Za pobyt musí zaplatit 450 Kč za osobu + 200 Kč za vízum měsíčně. Aby mohla podporovat 

dalších 15 lidí, je odkázána pouze na dobročinnost spoluobčanů. V současné době nemá žádné 

finanční prostředky do konce roku. Pracovníci Tuto práci dělají v Poradně pro uprchlíky paní Grušová, 

Němcová a Roubalová, které pracují s velikým nasazením a opravdu potřebují naši pomoc. 

Výčet možností, jak můžeme konkrétně pomoci: 

1. Pomoc nepřímá 

Jak již bylo řečeno, tam, kde péče státu o uprchlíky končí, nastupuje Poradna pro uprchlíky při 

Helsinském výboru se svou velice kompetentní a obětavou službou. Poradna však nemá dostatek 

finančních prostředků. Můžeme pomoci peněžními dary. (..) 

Poradna pro uprchlíky má ještě mnohé jiné úkoly a s nimi spojené výdaje. Týkají se rodin, jejichž děti 

chodí do školy. Rodiče nemohou koupit dětem důležité školní potřeby či jiné nutné věci, nemohou 
dětem zaplatit školní výlet atp. Poradní výbor dále organizuje v táborech učitele češtiny. Bez jejich 

práce by byla integrace dětí i dospělých nemožná. Učitelé jsou často zároveň i opatrovníci nezletilých 
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žadatelů a zastupují je v právních úkonech. Poradní výbor pořádá v táborech i různá kulturní setkání, 

oslavu svátků, shání dětem dárky k Vánocům, vypomáhá v naléhavých případech. Kromě finančních 
prostředků vítá Poradna například i telefonní karty, aby se uprchlíci z táborů mohli dovolat domů 

a aby získali informace o svých nejbližších.  

Cizinci v táborech jednoduchým způsobem vyrábějí ruční ekologický papír a různé výtvarně 

pojednané vánoční poh1ednie. Můžeme si tyto výrobky v Poradně objednat a prodávat je v našich 

sborech. I tento malý výtěžek z prodeje pomůže. (..) 

2. Pomoc přímá 

a) Jedinec, sbor či seniorát uhradí školné dítěti či dětem žadatelů o azyl. Základní školní docházku 
platí stát. Ale vyšší vzdělání již neplatí. V roli sponzora můžeme určitému dítěti umožnit přijetí do 

učiliště, na střední školu, zajistit internátní pobyt. Takovéto školné se pohybuje od 10 000 Kč výše.  

b) Jedinec, sbor či seniorát si může vzít pod patronát některou rodinu v táboře: občas ji navštívit, 

vypomoci v nejpotřebnějším, dětem zaplatit hudební či výtvarný kroužek, pozvat je na neděli na oběd 
či na výlet, vzít rodinu na prázdninový tábor atp. Náš patronát může jít tak daleko, že můžeme shánět 

pro rodinu ubytování a zaměstnání v našem okolí. Rozhodnete-li se pro tuto pomoc, spojte se s 

Poradnou pro uprchlíky, kde Vám kompetentně poradí.  

c) Pomoc při integraci. Žadatelé, kterým byla žádost kladně vyřízena, získávají status uprchlíka 

a spadají do státního integračního programu. Získávají právo na ubytování, zdravotní péči a sociální 
příspěvky. Při vlastní integraci v novém bydlišti mohou však vznikat problémy. Proto Vás prosíme, 

abyste uprchlickou rodinu, umístěnou v oblasti Vašeho sboru, přijali a pomohli jí sžít se s novým 

prostředím. Tyto rodiny mohou být přínosem pro i nás. (...)  

d) Pomoc nezletilému žadateli. Děti do 15 let, které se ocitly v naší zemi bez rodičů, jsou umisťovány 
do dětských domovů. Děti nad 15 let jsou ve zvláštním oddělení v táboře Zastávka u Brna. Těmto 

dětem je možno pomoci tím, že někteří členové sboru požádají o jejich převzetí do dočasné 

opatrovnické péče. V ní by dítě zůstalo buď do vyřízení žádosti o azyl, nebo do svých 18 let. 

e) Pěstounská péče. Neplnoleté dítě bez rodičů může být také předáno do pěstounské péče, která trvá 

do 18 let. (...) 

Vyjmenovali jsme jen několik možností, jak můžeme pomoci. Jistě je jich mnohem více a vás třeba 

některé napadnou. Přivítáme Vaše podněty i konkrétní pomoc. 

Svatopluk Karásek, předseda PO evangelizačního 

Pavel Smetana, synodní senior  
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V. Ekumenické vztahy a výzvy 
 

V domácích ekumenických vztazích od roku 1990 dominovaly především snahy o rehabilitaci mistra 

Jana Husa. Ekumenická komise, která z popudu papeže Jana Pavla II vznikla v roce 1993, připravila 

podklady a argumenty pro změnu postoje k českému reformátoru od římskokatolické církve. Tento 

obrat ohlásil 17. 12. 1999 Jan Pavel II, kdy projevil lítost nad osudem M. Jana Husa a uznal jeho úsilí 

o reformu církve.  

Jisté přerušení této spolupráce představila kanonizace Jana Sarkandera v roce 1995. Korespondence 

mezi představiteli římskokatolické církve a synodní radou ČCE byla zveřejněná už dříve, ale 

považujeme ji za příliš důležitou, abychom ji zde vynechali. Přes tyto sarkanderovské potíže je jasné, 

že období mezi 1989 a 2010 patří mezi nejlepší roky ekumenických vztahů mezi ČCE a ŘKC. Byl to 

důsledek dobrých vztahů mezi čelními představiteli (Pavel Smetana, Miloslav Vlk), důsledek základní 

shody mezi vedením obou církví o postavení církví ve společnosti a o problémech z toho vyplývajících, 

především ohledně restituce církevního majetku a odluky církví od státu. 

ČCE udržuje vztahy s partnery mimo Českou republiku anebo mimo okruh křesťanských církví. 

Některá prohlášení z této spolupráce uvádíme zde (vyskytují se ale i v jiných částech tohoto výběru). 

Pojednávají také o pomoci nebo vyjadřují solidaritu s těmi partnery, které se ocitají v nouzi či 

ohrožení. 
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1. Vztahy s římskokatolickou církví 
 

Vztahy mezi českou římskokatolickou církví a ČCE od roku 1989 prožily své nejlepší období 

v dějinách. Částečně sdílený osud pod komunistickou diktaturou a společné zájmy v demokratické 

společnosti od roku 1990 církve spojily. Ztělesněním této nové situace se stal proces, který vedl 

k rehabilitaci mistra Jana Husa ze strany římskokatolické církve. Když na jaře 1990 na popud 

prezidenta Václava Havla přijel na návštěvu Československa papež Jan Pavel II. (na straně vlády měl 

na starosti přípravy Josef Hromádka, synodní senior dočasně mimo službu), pojmenoval náměstek 

synodního seniora Pavel Smetana velké výzvy ve vzájemných vztazích: „V současné době stojí 

ekumenické hnutí opět na důležité křižovatce. Nastane období nově nabyté svobody Božím časem – 

kairos‚ v němž budeme moci ještě hlouběji pronikat k jednotě víry, lásky a naděje? Po tom ze srdce 

toužíme a za to v upřímnosti Pána církve prosíme. Nebo povede národní svoboda k novému štěpení a 

rozdělení a každá církev bude ze sebezáchovného pudu prosazovat vlastní zájmy? Na horizontu 

společenského života se objevují mraky, které vyvolávají vážné obavy u všech křesťanů, kteří touží po 

jednotě. Vaše návštěva – návštěva reprezentanta všech římskokatolických křesťanů – bezpochyby bude 

mít rozhodující význam pro další vývoj ekumenické a misijní služby křesťanů v naší, a to je třeba 

vědět, převážně sekularizované společnosti. Potvrdí mocenský vliv některých proudů v římskokatolické 

církvi? Nebo podpoří úsilí o jednotu v pravdě a lásce?“31 

Záměr svatořečit kněze Jana Sarkandera připomněl českým evangelíkům, že část českých katolíků 

neopustila svůj výklad českých dějin. Dobré vztahy v nové době nutně nezahrnuly změnu staršího 

narativu, který dlouho konstituoval identitu českých katolíků. Rozčarování z tohoto zjištění vyjadřuje 

dopis, který synodní senior Pavel Smetana poslal papeži 18. května 1995 (viz níže). Podle papeže 

ovšem neměla znamenat kanonizace návrat k starým schématům, ale uznání náboženského cítění 

moravských katolíků: „V tomto duchu kanonizace Jana Sarkandera nechce žádným způsobem 

ospravedlňovat či schvalovat minulé násilí, nýbrž pouze uznat osobní zásluhy tohoto moravského 

syna: a vpravdě, on zde byl vždy velmi milován a uctíván katolickým duchovenstvem i laiky, kteří 

v něm nepochybně nevidí oběť náboženské nenávisti a nezamýšlejí jitřit rány, které čas měl zacelit, 

nýbrž pokorný a statečný příklad upřímné lásky ke Kristu, odevzdané duše, věrnosti k pastýřské službě 

a zvláště ke zpovědní svátosti včetně závazku, který přináší. Jsem přesvědčen, že nové vztahy, které se 

v poslední době tak šťastně rozvinuly mezi katolickou církví a ostatními křesťanskými církvemi 

a náboženskými společenstvími v České republice, budou dále růst a získávat na síle.“32 

 

  

 
31 Dopis Pavla Smetany Janu Pavlu II. ze dne 15. března 1990. 
32 Dopis Jana Pavla II. Pavlu Smetanovi ze dne 2. května 1995. Celá korespondence kolem svatořečení Jana 
Sarkandera byla zveřejněna.  
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1a Dopis synodního seniora ČCE Pavla Smetany papeži Janu Pavlu II.  
18. 5. 1995 

Vážený bratr  

papež Jan Pavel II.  

římský biskup  

nejvyšší představitel  

římskokatolické církve  

Vážený bratře v Kristu,  

odpusťte, že Vás oslovuji jako bratra v Kristu. Jsem přesvědčen, že není vzácnějšího titulu, kterým 

jeden druhého smíme nazvat než právě „bratře a sestro“. Vždyť náš Spasitel a Pán Ježíš Kristus, který 

z veliké lásky obětoval svůj život pro nás hříšné, pověděl svým učedníkům: „Jediný jest váš Mistr, vy 

všichni jste bratři.“ (Mt 23,8) Jako bratra v Kristu Vás upřímně zdravím a z hloubi srdce Vám děkuji 

za to, že jste si našel čas uprostřed veliké odpovědnosti, kterou nesete za celosvětovou 

římskokatolickou církev, abyste odpověděl na dopis jednoho z nejmenších Vašich bratří. Zpráva, že se 

ztratil dopis, který byl osobně předán Vašemu sekretáři, mne potěšila. Nemohl jsem totiž věřit, že 

byste alespoň krátce neodpověděl na prosbu, kterou jsem Vám jménem českých a moravských 

evangelíků tlumočil s tak velkou naléhavostí. Věděl jsem dobře, že necitlivé zacházení s bolestnými 

dějinami našeho národa otevře znovu dosud nezhojené rány. Vždyť porážkou českých stavů na Bílé 

hoře v roce 1620 byl zpečetěn osud kvetoucích českých a moravských evangelických sborů, osud 

statisíců, ba milionů evangelických křesťanů, kteří buď museli opustit svou vlast, aby zachovali víru 

otců, nebo byli nepředstavitelným útlakem nuceni změnit své vyznání. Vy dobře víte, že duchovní 

násilí nevede k ničemu jinému než k vnitřní prázdnotě a náboženské povrchnosti, tak jak se to v našem 

národě projevilo a dosud projevuje. Nevěra tohoto národa nemá kořeny především v ateistické 

indoktrinaci posledních desetiletí, nýbrž v křesťanských dějinách této země, které jsou naplněny 

nenávistí a násilím.  

Dobře rozumím Vašemu úmyslu oslovit všechny křesťanské církve i celý český národ, „kriticky 

zhodnotit náboženské války 17. století a povzbudit všechny křesťany, abychom se spolu zaručili 

a ujistili, že už nikdy nesmějí být spáchány takové hříchy proti křesťanské lásce“. Jsem Vám vděčen, 

že toto poselství přinášíte a modlím se za to, aby proniklo do samých základů našich duší jako 

uzdravující moc. Oč radostněji bychom je však přijímali, kdybyste tuto zem navštívil a své poselství 

smíření přinesl za jiných okolností než při svatořečení Jana Sarkandera. Nechceme se přít o to, zda byl 

umučen pro své náboženské přesvědčení a věrnost svému úřadu, či jako kněz, který se nešťastně 

zapletl do politických zápasů té doby. Ať již to bylo jakkoliv, mučení, kterým prošel a následné 

umírání je hrozný čin, který odsuzujeme, a pokud byl spáchán evangelickými křesťany, pak se za ně 

omlouváme s hlubokým studem. To však nic nemění na tom, že Jan Sarkander pomáhal likvidovat 

evangelické a bratrské sbory ve Zdounkách, Boskovicích a Holešově. Nejsou ovšem, a ani nemohou 

být, přímé doklady o jeho činnosti. Kdyby však nebylo nic jiného, než že vstoupil do šlépějí „misie“ 

olomouckých jezuitů, o jejichž působení jsou dobové zprávy, při jejichž čtení běhá mráz po zádech, 

kdyby nebylo nic jiného, než že bez rozpaků se nastěhoval do evangelických far, z nichž těsně před 

jeho příchodem byli vypuzeni evangeličtí kněží, pak je to dostatečný důvod k tomu, aby česká 

římskokatolická církev činila pokání za to, že v oné smutné době motivovala své duchovní k podobné 

nesnášenlivosti a tvrdosti. Nebylo by lépe místo kanonizování Jana Sarkandera říci: „Je jen nástrojem 

toho, jak církev rozuměla svému ‚misijnímu‘ poslání.“ My evangelíci nechceme jitřit minulost a už 

dávno jsme odpustili staré zločiny. Co se stalo v dávných dobách, nesmí zatěžovat naši přítomnost a 

budoucnost. Má však právo dnešní římskokatolická církev v době po druhém vatikánském koncilu 

stavět za vzor svým synům a dcerám člověka, aby vstoupil do lůna církve? Mají právo římskokatoličtí 

křesťané uctívat člověka, který působil hoře křesťanům jiného vyznání – „kacířům“ – a který pomáhal 



125 
 

lámat lidské svědomí? Mají právo povědět, že šlo o duši oddanou Kristu? Což duše spojená s Kristem 

by se mohla propůjčit k podobným činům?  

Vážený bratře, z mých slov cítíte ještě bolest, která doznívá nad osudem našich dávných otců a matek. 

Bolest nad tím, že u našich římskokatolických bratří nebylo dost citlivosti vůči slabé a nepatrné 

evangelické menšině v této zemi, která má za sebou mučednické dějiny.  

Jistě pochopíte, proč je pro mne těžké se s Vámi setkat, přestože si Vás osobně hluboce vážím 

a považuji Vás za jednoho z velkých Kristových svědků naší doby. S úctou sleduji Vaši evangelizační 

a pastorační službu v širém světě, Vaši oddanost Kristově věci i Vaši touhu po jednotě Kristova lidu. 

Za jakýchkoliv jiných okolností bych se těšil na setkání s Vámi a Vaše pozvání bych považoval za 

mimořádný a nezasloužený projev Vaší lásky a pokory. Jak se však nyní můžeme jeden druhému 

podívat do očí? A jak se spolu máme radovat a spolu Pána Boha chválit? Odpusťte mi proto, že 

nemohu k Vám přijít. Považoval bych takový čin za projev přetvářky. Ujišťuji Vás však, že se budu za 

Vás, za Vaši službu i za ostatní křesťany v naší zemi vroucně modlit v naději, že nám všem dá 

vzkříšený Pán ducha pokání a lítosti a že obnoví vzájemnou lásku. Že nás provede úzkostí přítomné 

chvíle do doby společné radosti a chvalozpěvu. Jste na půdě naší vlasti. A já Vás bratrsky zdravím 

a žehnám Vašemu životu i Vaší službě v Kristově jménu. 

S upřímnými pozdravy a s přáním pokoje  

Pavel Smetana 

  



126 
 

1b Společný dopis synodního seniora Smetany a moravského arcibiskupa Graubnera 

k perzekuci evangelíků na Valašsku  
19. 5. 1998 

Po svatořečení Jana Sarkandera dokázali evangelíci a katolíci opět najít cestu k sobě i v otázce, jak 

vzpomínat na události z období protireformace. Společný dopis synodního seniora Smetany 

a moravského arcibiskupa Graubnera z května 1998 oznamuje ekumenické vzpomínkové bohoslužby 

k perzekuci evangelíků na Valašsku.  

Společný dopis římskokatolickým a evangelickým křesťanům v České republice  

Milé sestry a milí bratři,  

především Vás všechny zdravíme slovy vzkříšeného Pána „pokoj vám“.  

V tomto roce si mnozí křesťané na celém světě připomínají dílo Ducha svatého. Ten podle zaslíbení 

sestoupil na apoštoly, zmocnil se jejich srdcí i úst a učinil z nich odvážné svědky spasitelného díla 

Pána Ježíše Krista. Duch svatý o prvních Svatodušních svátcích vzbudil mezi posluchači lítost nad 

vlastními hříchy i touhu po novém životě. Církev – společenství Kristova lidu – je vzácné dílo Ducha 

svatého. Proto ji nemohlo zničit ani nepřátelství světa, lidský hřích, ani zlo v nejrůznější podobě.  

Duch svatý není však jen osvěžující závan větru, přinášející potěšení a pokoj. Je to také moc, 

vlamující se do lidského svědomí, která obviňuje z hříchu a Boží lid volá ke skutečnému pokání. Pod 

jeho působením si bolestně uvědomujeme rozdělení Božího lidu a s lítostí vyznáváme svůj podíl na 

vzájemném nepřátelství a nenávisti mezi křesťany. Druhé tisíciletí po Kristově vtělení se rychle blíží 

ke konci. A my si klademe otázku, jakou církev předáme budoucím generacím. Bude to církev služby 

a lásky? Budou se křesťané různých tradic přijímat navzájem s úctou, otevřeností a ochotou si 

naslouchat?  

Dějiny křesťanství v naší zemi jsou poznamenány nejen opravdovou vírou, služebnou láskou, 

vzdělaností, ale i proléváním krve, bratrovražednými boji, nenávistí a hořkostí, jež naplnila srdce 

mnoha generací. Ve vnitřním souhlasu s výzvou papeže Jana Pavla II. v encyklice Tertio millenio 

adveniente „Uznat poklesky minulosti je aktem věrnosti a odvahy... “ vyznáváme pokorně, že jsme 

také přispěli k tomu, aby se stalo poselství evangelia v naší zemi nevěrohodným. Uvědomujeme si, že 

nás sám Kristus volá, abychom si podali ruku k smíření, pokorně vyznali svá provinění a společně 

hledali Boží odpuštění.  

Jako viditelné znamení společné touhy po odpuštění připravujeme ekumenické shromáždění v Růžďce 

na Valašsku v Trojiční neděli dne 7. června ve 14 hod. u pomníčku obětí perzekuce tajných valašských 

evangelíků. Na tomto místě, které nám připomíná události z roku 1777, chceme uctít památku obětí a 

společně prosit našeho nebeského Otce za odpuštění a za dar usmíření.  

Srdečně Vás zveme k účasti na této kající bohoslužbě a prosíme Vás, abyste už nyní ve svých sborech 

prosili za požehnání pro připravované setkání. Prosme, aby byl Duch svatý přítomen mezi námi, aby 

tato ekumenická slavnost byla další zastavení na cestě k obnově jednoty Kristovy církve.  

Bůh lásky a pokoje nechť vám bohatě požehná.  

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 

Pavel Smetana, synodní senior ČCE  

  



127 
 

1c Ekumena a konzervativní hlasy z římskokatolické církve – Vyjádření SR ČCE k dokumentu 

„Odpovědi na otázky, týkající se některých aspektů nauky o církvi“ 
17. 7. 2007  

V červenci 2007 vydala Kongregace pro nauku víry římskokatolické církve dokument k problematice 

ekumeny, ve kterém kladla velký důraz na svůj nárok, že jen ona je ta pravá a jediná církev. 

Konzervativní interpretace učení o ekumeně a postavení jiných církví vyvolala negativní reakce ze 

strany nekatolických církví ve světě. Ve svém vyjádření synodní rada sice odmítla římský 

konzervatismus, ale zároveň vyslovila odhodlání nenechat se odradit od dosavadní cesty sblížení 

a spolupráce.  

Synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE) je znepokojena obsahem posledního 

dokumentu římskokatolické Kongregace pro nauku víry. Nedovede si vysvětlit důvod, proč 

Kongregace pro nauku víry tuto interpretaci 2. vatikánského koncilu vyhlásila právě v této době. 

Synodní rada ČCE považuje dokument za konzistentní v rámci římskokatolické nauky o církvi 

a v rámci toho, jak římskokatolická církev po celé dějiny sama sobě rozumí. 

Synodní rada ČCE však prohlašuje, že Českobratrská církev evangelická díky své reformační tradici 

nemusí diskutovat o tom, kde se uskutečňuje církev Kristova, protože věříme na základě biblického 

svědectví i historických dosvědčení, že o tom rozhoduje Boží lid jen okrajově – první a poslední slovo 

přísluší Ježíši Kristu.  

Synodní rada ČCE se obrací na členy své církve i na všechny církve z české ekumeny, kterým je tento 

přístup blízký, aby se posledním vyhlášením Kongregace nenechali zavést na takovou argumentační 

rovinu, na níž by sami popírali své odhodlání žít v následování Krista a v duchu jeho učení, a to 

i přesto, že se jejím posledním dokumentem právem cítíme zaskočeni. 

Synodní rada ČCE se s odkazem na obsah vyznání víry dále obrací na všechny členy církve, aby svou 

sílu k životu, nesení naděje a budování společenství víry bránili a opírali o zaslíbení Ježíše Krista víc 

než o činy a vyhlášení, jejichž motivy příliš neslouží Boží slávě mezi lidmi. 

Čím více nás takový dokument uvádí v nejistotu o upřímnosti ekumenických snah, o to více synodní 

rada zdůrazňuje, aby všichni ti, kdo jsou osloveni Boží láskou k člověku a povoláni vytvářet 

společenství Kristova lidu, usilovali o věrohodný, pravdivý a svobodný život Božích svědků 

a následovníků Kristových. 

Ani v souvislosti s posledním dokumentem Kongregace není ČCE nucena nijak měnit to, jak sebe 

sama chápe a rozumí svému poslání v této zemi, v této době a v současném poměru sil mezi věřícími 

a nevěřícími: Českobratrská církev evangelická vyznává víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého, 

která ji spojuje s křesťany všech vyznání a všech dob. Vyjadřuje svou naději, že spolu s ostatními 

křesťany má účast na jedné obecné Kristově církvi, díle Ducha svatého. Hlásí se do společenství 

reformačních církví obnovených a stále se obnovujících Božím slovem. … Svou touhu po obnovení 

viditelné jednoty Kristovy církve vyjadřuje v přímluvných modlitbách a v účasti na ekumenických 

snahách. Přihlíží k výsledkům ekumenických rozhovorů, zvláště k dokumentu Komise pro víru a řád 

o křtu, večeři Páně a ordinaci a k Leuenberské konkordii, pod kterou připojila svůj podpis. Za jediné 

pravidlo víry a života uznává Boží slovo, dosvědčené v Písmech Starého a Nového zákona, jejichž 

středem je Boží zjevení v Ježíši Kristu. Je přesvědčena, že posláním církve a jejích údů je oslavovat 

Boha slovem i celým životem, zejména zvěstovat evangelium o spasení v Ježíši Kristu každé generaci 

a všem bez rozdílu, vysluhovat svátosti podle Kristova ustanovení, společnou prací horlivě usilovat 

o vždy plnější poznávání pravdy Boží, tvořit obecenství víry, lásky a naděje ve vzájemné službě 

a pomoci i v řádu a kázni podle Písem a přijímat odpovědnost za věci veřejné (z preambule 

Církevního zřízení ČCE). 
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Synodní rada ČCE veřejně vyjadřuje své odhodlání i nadále pomáhat všem ekumenickým vztahům 

a snahám, které budou stát na vzájemné úctě a pravdivosti společného vyznávání Ježíše Krista jako 

Pána a Spasitele, jak byl dosvědčen v Písmech Starého a Nového zákona. 

Synodní rada ČCE podporuje každou věrohodnou snahu, která umožní nahlédnout, že Kristus je živý 

Pán každého, kdo jej vyznává a kdo takovým vyznáním přijímá určenost pro spásu v Ježíši Kristu. 

V naději pohledu k jednajícímu Bohu vyhlížíme okamžik, kdy nám bude dáno prohlédnout nejasnosti 

lidských usilování a snažení a kdy budeme moci spatřit smysl toho, čemu dnes nerozumíme. 
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1d Dopis synodu ČCE papeži Františkovi  
28. 6. 2016 

Usnesení 2. zasedání 34. synodu ČCE 

Příchodem papeže Františka zavanul na poli ekumenických vztahů příznivější vítr. Jeho přístup 

k otázkám existence církve v současném světě brzy vyvolal sympatie u nekatolíků. V roce velkého 

výročí upálení mistra Jana Husa 2015 navštívila ekumenická delegace Vatikán. Synod pak volal sbory 

k tomu, aby se za papeže Františka modlily.  

Vážený bratře,  

děkujeme za slova a činy, jimiž zvěstujete Krista prostě a přitažlivě pro každého člověka na zemi.  

Děkujeme za Vaši výzvu, aby křesťané v České republice, katolíci i protestanté, užili 600. výročí 

upálení M. J. Husa k odpuštění, smíření a k řešení sporných otázek minulosti.  

V závěru své řeči ve Vatikánu 15. června 2015 jste ujistil zástupce naší církve i české ekumeny o tom, 

že se za nás modlíte. Prosil jste, abychom se i my modlili za Vás a za Vaši službu.  

Milý bratře, modlíme se za Vás. Modlíme se za Vaši službu. Ať Vás Bůh, Otec Ježíše Krista drží, sílí, 

a dává dobré zdraví. K modlitbě za Vás a Vaši službu vyzýváme také všechny sbory naší církve.  

Jsme vděčni Bohu Otci, Synu i Duchu svatému, že z nás křtem činí své děti, navzájem pak sestry 

a bratry. Z této víry žijeme a toužíme žít.  

Jménem synodu ČCE Vaši  

Vladimír Zikmund, synodní kurátor  

Daniel Ženatý, synodní senior  

Jiří Gruber, předseda synodu 
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1e Výročí luterské reformace a římskokatolická církev; Společné prohlášení luteránů a katolíků 
Další velké výročí reformace – luterská reformace z roku 1517 – slavila ČCE v rámci mezinárodní 

luterské ekumeny. Synodní rada předložila české veřejnosti společné prohlášení papeže Františka 

a předsedy Světové luterské federace Mouniba Younana ze společné bohoslužby dne 31. října 2016 

v luterské katedrále v Lundu. 

1e1. Stanovisko synodní rady ČCE ke společnému prohlášení  

28. 11. 2016  

Synodní rada Českobratrské církve evangelické, jakožto členské církve Světového luterského svazu, 

vítá a vděčně přijímá společné prohlášení římských katolíků a luteránů z 31. října 2016. Vyzýváme 

místní sbory a farnosti, aby se jím nechaly inspirovat k setkáváním a tvořivé spolupráci.  

V našem českém kontextu vidíme souvislost s ekumenickými rozhovory a bohoslužbou smíření 

z jubilejního husovského roku. Chceme v cestě vzájemného poznávání, vyznávání vin a sbližování 

našich církví pokračovat.  

1e2. Text společného prohlášení: 

31. 10. 2016 

„Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, 

tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.“ (Jan 15,4) 

S vděčnými srdci 

Tímto společným prohlášením vyjadřujeme radostné uznání Bohu za tento okamžik společné modlitby 

v katedrále v Lundu, kterou zahajujeme rok, v němž si připomeneme 500. výročí reformace. Padesát 

let stálého a plodného ekumenického dialogu mezi katolíky a luterány nám pomohlo překonat mnohé 

rozdíly a prohloubit vzájemné porozumění a důvěru. Zároveň jsme se znovu sblížili prostřednictvím 

společné služby bližnímu, často v situacích utrpení a pronásledování. Díky dialogu a sdílenému 

svědectví už si nejsme cizí. Naučili jsme se, že to, co nás sjednocuje, je větší než to, co nás rozděluje. 

Od konfliktu ke společenství 

Jsme hluboce vděčni za duchovní a teologické dary, obdržené skrze reformaci, zároveň vyznáváme 

a litujeme před Kristem skutečnosti, že luteráni a katolíci zranili viditelnou jednotu církve. Teologické 

rozdíly provázely předsudky a konflikty a náboženství bylo účelově využíváno k politickým cílům. 

Naše společná víra v Ježíše Krista a náš křest od nás vyžadují každodenní konverzi, kterou se zříkáme 

historických sporů a konfliktů, které ztěžují službu smíření. Minulost nelze změnit; způsob, jakým se 

k ní vztahujeme, však transformovat jde. Modlíme se za uzdravení našich ran, které zatemňují pohled 

jedněch na druhé. Jednoznačně odmítáme každou minulou i současnou nenávist a násilí, zejména to, 

které je pácháno ve jménu náboženství. Dnes nasloucháme Božímu přikázání odložit stranou všechny 

konflikty. Uznáváme, že jsme osvobozeni milostí, abychom mířili ke společenství, ke kterému nás 

Bůh neustále volá. 

Náš závazek společného svědectví 

Spolu s tím, jak se vzdalujeme tíživým epizodám naší historie, se zavazujeme společně dosvědčovat 

milost Božího milosrdenství, zjeveného v ukřižovaném a vzkříšeném Kristu. Uvědomujeme si, že naše 

vzájemné vztahy mají dopad na naše svědectví evangeliu; zavazujeme se k dalšímu růstu ve 

společenství zakořeněném ve křtu, a snažíme se odstranit zbývající překážky, které nám brání 

v dosažení plné jednoty. Kristus si přeje, abychom byli jedno, aby svět mohl uvěřit (srv. Jan 17,23). 

Mnozí naši členové touží po společném vysluhování eucharistie jako po konkrétním vyjádření plné 

jednoty. Rozumíme bolesti těch, kteří sdílejí celý svůj život, ale vykupující přítomnost Boha 
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v eucharistické hostině sdílet nemohou. Jsme si vědomi své společné pastorační odpovědnosti vyjít 

vstříc duchovní žízni a hladu našeho lidu po jednotě v Kristu. Přejeme si, aby se tato rána v Kristově 

těle zahojila. To je cíl našich ekumenických snah, ve kterých si přejeme pokračovat také obnovením 

našeho závazku k teologickému dialogu. 

Prosíme Boha, aby katolíci a luteráni dovedli společně dosvědčovat evangelium Ježíše Krista, zvali 

lidstvo k naslouchání a přijímání dobré zvěsti o vykupitelském díle Božím. Prosíme Hospodina 

o inspiraci, povzbuzení a sílu, abychom mohli společně sloužit, bránit lidskou důstojnost a práva, 

zejména práva chudých, pracovat pro spravedlnost a odmítat všechny formy násilí. Bůh nás volá, 

abychom byli nablízku těm, kdo touží po důstojnosti, spravedlnosti, pokoji a smíření. Zejména dnes 

pozvedáme svoje hlasy, aby skončilo násilí a extremismus, kterými bylo postiženo tolik zemí a 

společenství, bezpočet bratří a sester v Kristu. Vybízíme luterány a katolíky, aby se společně 

zasazovali o to, aby cizinci byli vítáni, aby pomáhali těm, kdo byli nuceni uprchnout kvůli válce 

a pronásledování, a bránili práva uprchlíků a žadatelů o azyl. 

Více než kdy dříve si uvědomujeme, že naše společná služba ve světě musí zahrnovat celé Boží 

stvoření, které trpí vykořisťováním a důsledky nenasytné chtivosti. Uznáváme právo budoucích 

generací těšit se z nezmenšeného potenciálu a krásy světa, který je Božím dílem. Modlíme se za 

takovou proměnu srdce a mysli, která by vedla k laskavé a odpovědné péči o stvoření. 

Jedni v Kristu 

Při této nadějné příležitosti vyjadřujeme svoji vděčnost bratřím a sestrám z různých světových 

křesťanských společenství a sdružení, kteří jsou zde přítomni a připojují se k naší modlitbě. Znovu se 

hlásíme k závazku nahrazovat vzájemný konflikt společenstvím; činíme tak jako údy jednoho Kristova 

těla, k němuž ve křtu náležíme. Zveme naše ekumenické druhy, aby nám naše závazky připomínali 

a povzbuzovali nás. Prosíme je, aby se za nás nadále modlili, šli s námi a podporovali nás, abychom 

závazky, které jsme dnes modlitbou vyjádřili, svým životem dosvědčovali. 

Výzva katolíkům a luteránům celého světa 

Povzbuzujeme všechny luterské i katolické farnosti a sbory k odvaze a kreativitě, radosti a naději 

v jejich závazku pokračovat v této velké pouti, která se před námi rozprostírá. Spíš než minulé 

konflikty ať nás Boží dar vzájemné jednoty vede ke spolupráci a prohlubování naší solidarity. Vírou 

v Krista, společnými modlitbami, vzájemným nasloucháním a zakoušením Kristovy lásky ve vztazích 

se my, katolíci a luteráni, otevřeme moci Trojjediného Boha. Zakořeněni v Kristu, svědectvím o něm 

obnovme rozhodnutí být věrnými hlasateli nekonečné lásky Boží k celému lidstvu. 

Předseda Světové luterské federace, Reverend Mounib Younan, a papež František, v luterské katedrále 

v Lundu, 31. října 2016. 
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2. Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) 

 

2a Prohlášení o sňatcích členů církví Leuenberského společenství  
Pro sborový a církevní život menšinových církví je významná spolupráce v rámci GEKE 

(Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa, Společenství evangelických církví v Evropě, dříve 

Leuenberské společenství). Příklad této ekumeny je úmluva o smíšených sňatcích, kterou synod ČCE 

přijal v roce 2000. Ustanovuje, že manželům dvou konfesí mají církve pomáhat a vyhovovat v jejich 

volbě v záležitostech společného duchovního života. 

Církve Leuenberského společenství v ČR se shodly na tomto prohlášení: 

1) Naše církve si navzájem udělují společenství ve Slovu a svátostech (Leuenberská konkordie 29). 

2) Každé manželství uzavřené mezi členy různých církví tohoto společenství je všemi ostatními 

uznáváno za řádné a platné bez jakýchkoli dalších podmínek. 

3) Snoubencům, kteří se chystají vstoupit do manželství s partnerem z jiné církve tohoto společenství, 

má být věnována pastýřská rada a péče, směřující k tomu, aby si byli vědomi zaslíbení a závazku 

křesťanského manželství, avšak bez jakéhokoliv nátlaku co do budoucí příslušnosti k té či oné církvi. 

Má jim být doporučeno, aby jejich rozhodování v duchovních věcech a ohledně účasti v životě církve 

se vždy konalo ve vzájemné dohodě a souladu. 

4) Snoubencům, kteří žádají o uzavření sňatku nebo o požehnání sňatku již uzavřeného 

v bohoslužebném shromáždění místní obce, je ponecháno na rozhodnutí, ve které církvi se tak má stát. 

Synod doporučuje, aby obřad (ať uzavírání, ať požehnání manželství) vykonali duchovní obou církví 

společně po vzájemné dohodě. 

5) Manželům se rovněž ponechává svoboda rozhodování o tom, v které církvi dají pokřtít své děti, 

pokud jimi budou obdařeni. Rozumí se, že křest bude vykonán podle řádů a obřadů té církve, v níž se 

koná. Doporučuje se pouze, aby se rodina pokud možno účastnila církevního života spolu se svými 

dětmi tam, kde byly nebo budou pokřtěny. 

6) Církve Leuenberského společenství tímto prohlášením vyjadřují, že vnitřní soudržnost a duchovní 

prospěch rodiny uprostřed Kristova lidu pokládají za hodnotu, jež by neměla být omezována 

hlediskem příslušnosti k tomu či onomu církevnímu útvaru. Současně vyjadřují touhu, aby takového či 

podobného dorozumění bylo dosaženo i s dalšími církvemi v naší zemi. 
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2b Projevy solidarity s partnerskými církvemi 
 

ČCE ústy svého vedení vyjadřuje sounáležitost s partnerskými církvemi, které se nacházejí v těžké 

situaci (viz také korespondence s kubánskými církvemi). Synodní rada tak poslala dopis litevské 

evangelické církvi, vyjadřující podporu v době násilných střetů s vojskem Ruské federace o nezávislost 

a svobodu země. Ve stejném smyslu poslala dopis i koptským křesťanům v Egyptě, kteří se ocitli v roli 

oběti islámských extremistů.   

2b1. Návrh dopisu luterské evangelické církvi v Litvě  

Leden 1991 

Vážení bratři, vážené sestry,  

Píšeme Vám v době, která je pro Váš národ mimořádně bolestná. Váš zápas za svobodu i nezávislost, 

která byla násilně potlačena, jsme sledovali a sledujeme s velikým porozuměním a vnitřní podporou. 

Rozumíme Vám, protože i naše národní a státní svébytnost byla bolestně okleštěna. Jestliže se 

radujeme z demokratického vývoje v naší zemi, nechceme a nemůžeme zůstat lhostejní vůči těm, 

kterým jsou tato základní práva upírána. V posledních dnech jsme byli otřeseni zprávou o násilí, 

způsobeném sovětskými vojsky, které se nezastavilo ani před utrpením a lidskými životy. Myslíme na 

všechny, kteří ztratili své drahé, i na celý národ, který tak ztrácí své syny a dcery.  

Modlíme se za Vás, aby i Vašemu národu byla vrácena „vláda jeho věcí“, jak to překrásně vyjádřil ve 

svém prorockém spisu svědek našeho národa J. A. Komenský. Modlíme se, abyste byli pevní a 

stateční v Kristu, aby Vaše srdce nebyla přemožena ani slabostí ani nenávistí. Prosíme za to, aby 

církvi, která je živou součástí národa, byla dána moudrost Ducha svatého, aby se mohla stát světlem, 

útočištěm i zastáncem druhých. Přimlouváme se za Vašeho prezidenta, parlament i všechny, kteří 

vstoupili do zápasu o svobodu. A prosíme především za to, aby Pán církve, ukřižovaný a vzkříšený, 

který přinesl dokonalou oběť smíření pro celý svět, Vás těšil a posiloval ve Vašem svědectví a službě, 

v níž Vás nikdo nemůže zastoupit.  

Vážení bratři a vážené sestry, nechceme zůstat jen u slov. Nejsme veliká a bohatá církev. Jsme však 

připraveni Vám podle svých sil pomoci. Prosíme Vás, abyste nás informovali o tom, co nyní 

nejnaléhavěji potřebujete a kdo se má stát adresátem této pomoci. 

V jistotě, že našemu společnému Pánu Ježíši Kristu „byla dána všeliká moc na nebi i na zemi“ a že 

zaslíbil, že „s námi bude až do skonání světa“.  

Upřímně Vás zdravíme jménem Českobratrské církve evangelické.  
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2b2. Pronásledování koptských křesťanů – soustrastný dopis SR ČCE  

19. 2. 2015 

Vážený bratře patriarcho, 

vyjadřujeme Vám soustrast nad úmrtím jedenadvaceti Vašich spolubratrů v Kristu, které 

zavraždili teroristé ze skupiny takzvaného Islámského státu v Libyi. Považujeme toto jednání 

ze strany zmíněných vrahů za zvláště barbarské, za něco, co nemá nic společného s vírou 

v Boha. Prosíme, tlumočte pozůstalým rodinám zavražděných, je-li to možné, naši spoluúčast.  

Prosíme spolu s Vámi za všechny představitele států, prezidenty a vlády, aby se stavěli na 

stranu utlačovaných a zamezili, pokud je to v jejich silách, násilí proti nevinným.   

V Kristově lásce a úctě synodní rada Českobratrské církve evangelické 
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3. Vztahy křesťanů k Židům  

 

3a Prohlášení synodu ČCE o vztahu křesťanů k Židům33
 

K neuralgickým bodům křesťanské tradice patří od počátku vztah k Židům a k židovské tradici. 

Křesťanství pochází ze židovství, s židovskou tradicí sdílí hebrejskou Bibli, ale dějiny vztahů jsou 

komplikované a plné tragických zvratů. Po holocaustu a poznání, že antisemitismus má kořeny 

v křesťanské teologii, křesťanské komunity svůj vztah k Židům přehodnotily. V dokumentu z roku 2002 

se hlásí k této proměně i ČCE.   

Kvůli Siónu nebudu zticha, kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku... (Iz 62,1a) 

Mnohé křesťanské církve si v posledních desetiletích uvědomují, že musejí vydat počet ze svého 

vztahu k židovství – pociťují to jako dluh vůči Židům i vůči lidem, mezi nimiž žijí, a jako naléhavý 

úkol pro sebe samé. V následujícím dokumentu předkládá ČCE prozatímní shrnutí svého dosavadního 

rozhovoru, který se v posledních letech na mnoha úrovních v církvi i v ekumeně vedl. 

1. Izrael – Boží lid – Církev
34

 

„Častokrát a rozličnými způsoby mluvíval někdy Bůh k otcům...“35 Podle mnohohlasého svědectví 

Bible jsou těmito „otci“ muži a ženy, patřící k lidu Božímu, lidu vyvolenému – Izraeli. První 

a rozsáhlejší část naší křesťanské Bible, Starý zákon, je židovské vylíčení toho, jak si Bůh Hospodin, 

stvořitel světa, vyvolil praotce tohoto lidu, jak tento lid vysvobodil z egyptského otroctví, jak s ním 

prostřednictvím Mojžíše uzavřel smlouvu, daroval mu Tóru a uvedl jej do zaslíbené země, jak jej 

v této zemi doprovázel, vedl a prostřednictvím proroků napomínal, jak s ním byl i tehdy, když jeho lid 

o svou zemi přišel, když se do ní navracel a začínal v ní nově. Právě v situaci vnitřního pokušení 

i vnějšího ohrožení se v Izraeli zrodilo mnohotvárné očekávání, že Hospodin pošle na svět Mesiáše, 

„pomazaného“, zachránce. Nový zákon, druhá část křesťanské Bible, je svědectví toho, že tímto 

Mesiášem (řecky Christos, počeštěle Kristus), daným Izraeli, v němž došlo Boží dílo pro člověka 

svého rozhodujícího naplnění, je Ježíš z Nazaretu. Někteří z těch, kteří se s ním setkali, pochopili 

dosah jeho ukřižování a vzkříšení jako průlom mesiášského posledního věku, kterým se pozvání 

k účasti na Božím díle ve světě nyní týká lidí ze všech národů. Otevřeli tedy společenství kristovské 

víry každému, aniž by se napřed musel stát Židem. Církev, jak nazýváme toto společenství kristovské 

víry, se brzy rozšířila po velké části tehdy známého světa. Záhy ji tvořili a až podnes tvoří převážně 

věřící pohanského původu. K tomuto společenství kristovské víry patříme i my. Věříme, že si z nás 

Hospodin, Bůh Izraele, v Kristu učinil „spoluobčany svatých a domácí Boží“36, takže se k němu 

můžeme obracet s důvěrou jako k svému nebeskému otci. 

2. Kdo patří k Božímu lidu? 

Vznik Církve je však od počátku poznamenán sporem o to, zda je toto „rozšířené pozvání“ k účasti 

na vyvolení Božím oprávněné, či nikoli. Mezi Židy převládl po zboření jeruzalémského chrámu v roce 

70 n. l. a během následujících staletí směr charakteristický svým úsilím o konkrétní podobu 

 
33 Bereme vážně převažující židovské pojetí, podle něhož jde v případě Izraele, resp. Židů, o nerozlučnou jednotu 
národní i konfesní – na rozdíl od novověké evropské kultury, která oba aspekty přísně odlišuje. Proto píšeme 
velké písmeno nejen tam, kde u termínu „Žid“ převažuje význam příslušnosti národní, nýbrž i tam, kde jde 
o příslušnost k tradici či komunitě židovské víry. 
34 Církví s velkým počátečním písmenem rozumíme všeobecnou církev Kristovu, a nikoli jednu její dílčí „jednotu“. 
Analogicky tomu pak hovoříme také o Synagoze jako souhrnném označení židovstva po zboření jeruzalémského 
chrámu v roce 70 n. l. 
35 Žid 1,1 
36 Ef 2,19 
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poslušnosti Hospodinovy Tóry v její písemné i ústní podobě.37 Tato tradice v Ježíši z Nazaretu 

Mesiáše nevidí. Příčinou rozchodu Církve a Synagogy nebyla v prvém století jen otázka 

christologická (Byl Ježíš Mesiáš, nebo ne?), nýbrž mnohdy ještě výrazněji otázka ekleziologická (Kdo 

tedy nyní tvoří Boží lid). Polemické okolnosti počátků Církve pak vedly k tomu, že na některých 

místech Nového zákona znějí nepřátelské výroky, které je možno chápat jako nepřátelské vůči 

Židům.38 Podobně obsahuje i rabínská literatura kritické poznámky na adresu křesťanů.  

3. Nezrušené vyvolení Izraele 

Pokud jde o nás, věříme, že k Božímu lidu pro zásluhy Ježíše Krista, zaslíbeného Mesiáše Izraele, také 

patříme. Svému pozvání k Hospodinu a jeho dílu ve světě rozumíme v souvislosti prorockých 

zaslíbení Hospodinovy spásy, daných Izraeli i všem národům země.39 Ježíš jako očekávaný Mesiáš 

Izraele otevřel nový věk. Když nyní přicházíme k Hospodinu, nestáváme se Židy, nýbrž vyhlížíme 

naplnění Boží spásy v svobodě a poslušnosti Kristova dvojpřikázání lásky. Božím lidem zůstává 

ovšem na základě mnohohlasého svědectví Starého40 i Nového zákona41 také a především Izrael. Boží 

nezrušené vyvolení Izraele je skutečnost, platná i „po Kristu“.42 Boží vyvolení Izraele je čin Boží 

milosti43 a konkrétně a pozitivně se týká také zvěstování a služby Církve: Izrael, který je v Židech 

uprostřed světa přítomen až po naši současnost, je znamením Boží věrnosti. Stejná Boží milost 

vyvolila v Kristu i nás, i my se upínáme ke stejné Boží věrnosti. 

Cestu Hospodina s Izraelem označuje apoštol Pavel jako tajemství, díky němuž smí „vejít plnost 

pohanů“.44 I když Židé ve svém vztahu k Hospodinu odmítají křesťanské pojetí Krista, spatřujeme 

v tom projev tohoto tajemství, které je pro nás křesťany těžké a zneklidňující. Zároveň v jejich postoji 

spatřujeme projev věrnosti smlouvě, kterou s nimi Bůh uzavřel. K podstatě křesťanské církve jistě 

patří misijní poslání.45 Církev vznikla „rozšířeným pozváním k Božímu království“ (viz odst. 1) a toto 

pozvání má vyřizovat „všem národům“. Zřetelný – a z naší strany jen velmi nedostatečně naplňovaný 

– je tento úkol v naší sekularizované společnosti. Jako křesťané jsme ale napořád těmi, kteří byli sami 

naroubováni na ušlechtilou olivu Izraele.46 Z těchto důvodů považujeme vztah Církve k Synagoze 

za bratrský, sdílející společnou naději na příchod Božího království. 

4. Slepé uličky 

Velmi neblahou úlohu v dějinách církve sehrálo schematické rozdělování biblického svědectví Starého 

a Nového zákona na protiklad „zákona“ a „evangelia“, jakoby základní funkcí „zákona“ bylo jen 

usvědčit člověka z neschopnosti žít před Bohem spravedlivě. Takové chápání Písma neodpovídá 

základnímu důrazu biblické zvěsti – setkání s živým Bohem je vždy nezasloužená milost a současně 

povolání k následování. Důraz na nerozdělitelnou jednotu milosti a nároku, „evangelia“ a „zákona“, 

 
37 Písemnou Tóru představuje v tomto pojetí Starý zákon, ústní Tóru pak tradice, kodifikovaná postupně 
v průběhu staletí jako Mišna, midrašické (= exegetické a homiletické) sbírky k jednotlivým starozákonním knihám 
a Jeruzalémský i Babylónský talmud.  
38 Označení Ježíšových protivníků jako Židů v evangeliu podle Jana (J 5,18; J 7,11; J 10,31; J 8,31–44), dále Zj 3,9; 
Ga 2,11–14; Sk 15,13.14.19.20; Sk 21,26–30  
39 Iz 45,22; Iz 49,22–23; Za 8,20−23 aj. 
40 Gn 12,2nn; Gn 17,4–14; Gn 35,12; Iz 41,14; Iz 43,1 
41 Mt 5,17–20; Mt 22,34–40; Mk 7,24–30; Lk 1,54n; J 4,19–22; Ř 9–11; Ř 11,29 
42 Ř 11, 1 
43 Dt 7,6n. 
44 Ř 11,25 
45 Mt 28,19 
46 Ř 11,17 
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nacházíme na stránkách Starého i Nového zákona. Právě tradice české reformace, k níž se hlásíme, 

tuto jednotu vyjadřuje slovy o zákoně Kristově.47  

Musíme také odmítnout pozici, která spor o vyvolenost vyřešila pomocí tzv. substitučního modelu. 

Podle něj jsou prý v čase „po Kristu“ dědici Hospodinova vyvolení i starozákonních zaslíbení jen 

křesťané, nikoli Židé, kteří Krista nepřijali. Takové pojetí pomíjí jednoznačná zaslíbení, daná Izraeli, 

i slova o Hospodinově odpuštění, která se ozývají právě i v kontextu slov kritiky a soudu.48  

5. Tragické konce 

Dějiny Církve provázelo jako stín násilí vůči Židům, často páchané s odůvodněním, že jde o trest 

za to, že odmítli Krista. Po staletí pěstovaný nepřátelský postoj vůči Židům významně vytvářel 

prostředí, v němž vznikl ve 20. století v Německu plán národně socialistického režimu Židy 

systematicky vyhubit. Hrůzné naplňování tohoto plánu, událost šoá (holocaustu), která měla své širší 

ideologické a společenské předpoklady i své konkrétní strůjce, bylo tragickým selháním evropské 

civilizace. Na tomto selhání se svým mlčením podíleli i mnozí křesťané a církve. Teologie, která by 

událost šoá nebrala kajícně v úvahu, proto již není možná. 

6. Fyzická existence 

Pro mnoho Židů je kvalitativně nový prvek ve vztahu k vlastní tradici založení Státu Izrael v roce 

1948. Tehdy to byl výsledek momentální konstelace sil v mezinárodním společenství. Šlo také 

o reakci na událost šoá. Na druhé straně znamenalo zřízení židovského státu završení úsilí 

sionistického hnutí, které nebylo vedeno výslovně biblickými motivy. Přesto vidíme vznik židovského 

státu v souvislosti zápasů, proher, utrpení, tužeb a nadějí lidu Božího, o nichž vypráví Starý a Nový 

zákon, raně křesťanská i rabínská literatura. Odmítáme nenávist vůči Židům i Státu Izrael ze strany 

arabských států. Řada z nich mu hned v okamžiku založení vyhlásila válku, některé v ní pokračují 

podporou protiizraelského teroru. Rovněž se však odmítáme smířit s bolestným údělem Palestinců. 

V důsledku války v roce 1948 přišli mnozí o své domovy, po roce 1967 se stali okupovaným národem. 

Byli zbaveni mnoha občanských práv, především možnosti rozhodovat o svém vlastním politickém 

uspořádání. Tato situace vede opakovaně k výbuchům násilí, které jen posiluje vzájemnou 

nesmiřitelnost a končí v bludném kruhu útoku a odplaty. Modlíme se, aby oba národy nalezly cestu ke 

spravedlivému míru, jehož jméno zní v hebrejštině i v arabštině tak podobně.49 

7. Praktické výstupy 

Synod vybízí sbory ČCE, aby pod zorným úhlem biblického svědectví pokračovaly v diskusi o vztahu 

křesťanství k židovství a aby promýšlely otázky a postoje, vyjádřené v tomto prohlášení i v podobných 

dokumentech církví a církevních svazů z poslední doby.50 Jsme vděčni za místa, kde na úrovni sborů 

dochází k čestnému setkávání s Židy, k projevům respektu a solidarity s židovským společenstvím či 

k projevům úcty a pozornosti vůči židovským památkám. Doporučujeme následovat příklad některých 

 
47 Viz např. B. Ryba (vyd.), Sto listů M. Jana Husi, Praha 1959, Amedeo Molnár, Bratr Lukáš − bohoslovec jednoty, 
Praha 1948, str. 69nn; Amedeo Molnár, Husovo místo v evropské reformaci, in: Symposium Hussianum Pragense, 
Praha 1965, str. 10. 
48 Oz 11, 8n; Oz 13,1−4; Iz 1,27; Iz 35,4nn; Iz 49,14−21; Iz 54,7−8; Jr 31,15−21. 
49 hebrejsky šalóm; arabsky salám. 
50 Např. prohlášení II. vatikánského koncilu Nostra aetate o postoji církve k mimokřesťanským náboženstvím 
v roce 1965, usnesení zemské synody Evangelické církve v Porýní K obnovení vztahu křesťanů a Židů v roce 1980 
a později dalších zemských církví v Německu i jinde v Evropě, dokument vatikánské Komise pro náboženské 
vztahy s judaismem Pamatujme – zamyšlení nad šoa z roku 1998, dokument leuenberského společenství Církev 
a Izrael – Příspěvek evropských reformačních církví ke vztahu křesťanů a Židů , přijatý v Belfastu v létě roku 2001 
mj. i hlasy zástupců ČCE. 
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sesterských církví v zahraničí, které v církevním roce zavedly zvláštní neděli, věnovanou Izraeli (např. 

v září, v blízkosti významných židovských svátků). 
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3b Antisemitismus a neonacismus – Prohlášení SR ČCE k antisemitským článkům v týdeníku 

Politika 
22. 12. 1992 

Židovské komunity ve světě stále představují terč antisemitských a teroristických útoků. Synodní rada 

se velmi důrazně vymezila vůči některým antisemitským projevům v českém tisku, které se objevily 

v raném období transformace politiky a společnosti.  

Opakovaně vyjádřila svůj základní postoj k židovské tradici v případech, kdy se vyskytovalo konkrétní 

nebezpečí. Když v říjnu 2006 registrovaly české bezpečnostní služby hrozbu útoku na pražskou 

židovskou obec, napsala jí synodní rada dopis, ve kterém vyjádřila svou solidaritu a opakovala 

základní postoj ČCE k Židům: „Chceme proto vyjádřit Židům v naší zemi i jinde svou solidaritu. 

Věříme, že existence židovského národa vychází z Božího vyvolení a ti, kdo tento národ ohrožují, se 

staví proti Bohu.“51O rok později, kdy české neonacistické skupiny organizovaly demonstrace proti 

menšinám, znovu vyslovila svou sounáležitost k židovské komunitě: „Trápí nás, že i v naší zemi se 

objevují organizované skupiny lidí, kteří více či méně veřejně schvalují nacistické zločiny, spáchané 

na Židech, a obdivují je. Za tyto spoluobčany se stydíme a přiznáváme, že nevíme, jak jejich počínání 

čelit. Víme ale zcela jistě, že Židé jsou nám evangelíkům z vícero důvodů vzácní, těší se naší úctě, jsme 

s nimi solidární a modlíme se za ně.“52 

Synodní rada Českobratrské církve evangelické je hluboce zneklidněna antisemitskými projevy, mezi 

nimiž čelné místo zaujímají články týdeníku Politika, zejména „Částečný seznam 168 Židů a 

židovských míšenců v současné kultuře“, uveřejněný se zřetelným úmyslem naše spoluobčany v něm 

uvedené diskreditovat na podkladě rasových hledisek.  

V dějinách Evropy byli Židé pronásledováni mnohokrát. Nejstrašnější míry dosáhlo pronásledování 

v době nacismu, jehož vyznavači hubili Židy ve velkém a ostatní k tomu v drtivé většině jen přihlíželi. 

Systematická likvidace Židů, holocaust, představuje nesmazatelnou hanbu evropských národů. 

Potlačením nacismu však nebyl antisemitismus v Evropě definitivně překonán. Projevoval se i ve 

státech ovládaných komunisty, jak dokládají četné antisemitsky motivované soudní procesy, například 

u nás v padesátých letech.  

Jako křesťané nesmíme přehlédnout, že jednotliví lidé i celé národy, mající na hrůzných zásazích proti 

Židům výrazný podíl, se hlásili ke křesťanství a že antisemitismus byl i nábožensky zdůvodňován. 

Jakékoli takovéto zdůvodňování zcela jednoznačně odmítáme. Pravou příčinou ukřižování Krista je 

podle novozákonních svědectví hřích nás všech.  

Vděčně přijímáme svědectví izraelského lidu, obsažené ve Starém zákoně. Petr, Pavel a další 

apoštolové byli Židé, kteří přijali Kristovo dílo spásy a stali se jeho svědky. Křesťanská církev je 

nerozlučně spjata s jejich službou a trvale se učí z jejich spisů. Sám Ježíš pocházel z židovského 

národa; jako potomek davidovského rodu a člen izraelského lidu je vykupitel všech lidi bez rozdílu 

a všem nese svobodu a lásku.  

Antisemitismus patří spolu se všemi ostatními formami rasismu k jevům, kterým je třeba se bránit od 

samého počátku, už vzhledem k otřesným historickým zkušenostem s jejich důsledky. Zneužívání 

svobody tisku v demokratickém státě k šíření antisemitských nálad, jak se projevilo např. v týdeníku 

Politika, nelze připustit. Očekáváme proto od kompetentních úřadů, že mu učiní zákonnou přítrž. 

Spolu se všemi svými spoluobčany se chceme učit životu v rasové a národnostní snášenlivosti 

i v občanské a lidské solidaritě.   

 
51 Dopis synodní rady předsedovi federace židovských obcí v ČR Jiřímu Daníčkovi ze dne 31. 10. 2006. 
52 Dopis synodní rady židovské obci v Praze ze dne 26. 10. 2007. 
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4. ČCE a islámská komunita 
 

4a K iniciativě „30 dní modliteb za islámský svět“ 
Vztah k islámské tradici je tématem některých vyjádření ČCE. Církev klade důraz na dialog s islámem 

a staví se kriticky k snahám jej vytlačit z veřejného prostoru, kriminalizovat jej nebo pojmout jako 

objekt evangelizačních aktivit. 

K jedné (pravidelné) iniciativě evangelikálních křesťanů, která vyhlašuje modlitební dny za obrácení 

muslimů v období ramadánu, zaujala ČCE negativní postoj. V prohlášení vysvětlila, proč se k ní 

nechce připojit.     

Synodní rada ČCE nepodporuje modlitební iniciativu „30 dní modliteb za islámský svět – 30 Days 

Muslims Prayer Focus“. 

Nesouhlasíme především s konfrontačním přístupem k jiným náboženstvím, který je v pozadí této 

iniciativy, totiž aby se během muslimského postního měsíce ramadánu křesťané na celém světě spojili 

ke společným modlitbám za průlom evangelia mezi muslimy. 

Nezříkáme se misie, avšak domníváme se, že je možno ji vést dialogem, vzájemnou ochotou k 

respektování jedněch druhými, nikoli netaktním postojem křesťanů k jinověrcům. 

V této věci chceme postupovat podobně jako mnohé programy otevřeného mezináboženského dialogu, 

který vede například Světová rada církví v Ženevě, jejímiž členy jsou i evangelické církve v České 

republice. 

Zároveň vybízíme všechny křesťany v naší zemi, aby se modlili za pokoj a smíření v Alžírsku. Prosme 

vzkříšeného Pána církve a světa o pomoc a potěšení pro trpící a strádající násilím teroristů. Prosme ho, 

aby dával odvahu a moudrost těm, kdo usilují o nastolení řádu a míru v zemi. 
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4b SR ČCE k policejnímu zásahu v muslimských modlitebnách  
6. 5. 2014 

V době rostoucích teroristických útoků, jež jejich pachatelé odůvodnili islámskou vírou, vtrhly 25. 

dubna 2014 policejní jednotky do muslimských modliteben ve chvíli, kdy se konaly páteční modlitby. 

Cíl byl zajistit materiály, které ponoukají k teroristickým činům. Synodní rada považovala způsob 

tohoto zásahu jako neadekvátní a muslimské komunity se zastala. 

Od nepaměti v evropském a blízkovýchodním prostoru platilo, že chrám, modlitebna či kostel a také 

území univerzitní byly místo azylu, kam okovaná bota neměla vstoupit. Intimita chrámu, kostela či 

modlitebny i toho, co se tam odehrávalo, nemělo být porušeno vetřelci, kteří měli při vstupu jiné 

záměry než se ztišit před Bohem. Do kostelů a chrámů se také uchylovali poražení, pronásledovaní, 

ohrožení. Hledali zde azyl, pomoc, milosrdenství. To, že byl v pátek 25. dubna tento prostor a toto 

nepsané právo v muslimských modlitebnách v Praze narušeno českou policií, není dobré znamení pro 

věřící spoluobčany ani pro demokratickou společnost. 

Víme přece, že v mnohých zemích našeho neklidného světa, např. v zemích komunistických 

a muslimských, jsou pronásledováni křesťané, často jsou přímo v kostelích i vražděni jako nepřátelé 

společnosti i boha. V naší zemi toto právo v minulosti porušili jen nacisté a pak komunistická policie. 

Proto v nás zásah Policie ČR v muslimských modlitebnách vyvolává silné pochyby, zda policie 

jednala odpovědně a po právu. Vypovídá to také o necitlivém přístupu, nebo dokonce neomalenosti 

a špatné teoretické připravenosti příslušníků policie. Policisté měli jednat mimo bohoslužebné 

prostory. Prosíme vedení policie o nápravu v této věci a omluvu účastníkům muslimských modliteb. 

Na druhé straně víme a jsme o tom přesvědčeni, že náboženské obřady a náboženské prostory nemají 

a nesmí být využívány jako zástěrka k zlé činnosti, například k šíření rasistických, protižidovských 

a nesnášenlivých materiálů či ideologie, nebo dokonce k navádění k nenávisti, která tak snadno 

přeroste v násilný čin. V takovém případě, při zásahu státní moci, nemají aktéři zmíněného jednání 

nárok ani právo odvolávat se na náboženské svobody v demokratickém státě. 
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VI. Vyrovnat se s minulostí a smíření 
 

Druhé významné prohlášení po dokumentu proti rasismu, nacionalismu a xenofobii, které v roce 1995 

ČCE vydala, pojednávalo o osudu sudetoněmecké menšiny v Československu do roku 1946. O tomto, 

v devadesátých letech velmi výbušném tématu, sestavila ČCE rozsáhlý dokument, který poprvé 

v dějinách českých církví nazval vyhnání českých Němců hříchem. Na rozdíl od prohlášení proti 

rasismu toto stanovisko příliš velkou odezvu ve společnosti nevyvolalo. Na zasedání synodu koncem 

roku 1995 však hlavní vyjednavač české vlády s Německem Alexandr Vondra ocenil odvahu, kterou 

církev tímto dokumentem ukázala.  

Záhy po zhroucení komunistického režimu se ve společnosti a v politice objevilo téma vyrovnání 

s minulostí. Politici nakonec odsouhlasili lustrační zákon, který zakazoval představitelům 

komunistického režimu působení ve veřejných funkcích. Synod obdobný postup zamítl, ale vracel se 

opakovaně k otázce viny, pokání, odpuštění a usmíření. Stanovil komisi, která měla studovat jednání 

církve v období komunistického režimu. Komise v roce 1993 předložila kostru pro posouzení daného 

období a ukončila svou činnost. Ambivalence, které v církvi kolem tématu panovaly, ilustruje nejlépe 

to, že synod sice zprávu přijal, ale nezveřejnil. Vyšla nakonec poprvé v tzv. nezávislém církevním tisku 

(Protestant). V roce 2006 začala pak pracovat komise nová, která díky otvírání archivů má k dispozici 

mnohem víc materiálu.  

Na začátku devadesátých let církev několikrát vyslovila v korespondenci zahraničním partnerským 

církvím a ekumenickým organizacím obecné politování nad tím, že se nedokázala dostatečně postavit 

tlakům komunistického režimu. Změna hodnocení politických systému vyvolala u některých partnerů 

nepochopení (viz dopis do Kolumbie).   
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1. Normalizace česko-německých vztahů a ČCE 

 

1a K problematice vysídlení sudetských Němců  
24. 1. 1996 

Usnesení 1. zasedání 29. synodu ČCE 

Vztah k Německu patří v období demokratické České republiky k nejcitlivějším otázkám mezinárodní 

politiky. Promítají se do něj vymezení německého a českého národovectví 19. století, zranitelnost 

mnohonárodního státu Československa mezi válkami, traumata 2. světové války a poválečného 

vyhnání českých Němců.  

Problematika českého vztahu k Němcům se vrátila do denní politiky záhy po pádu komunistického 

režimu; Václav Havel jako československý prezident se na své první zahraniční cestě do (ještě 

Západního a Východního) Německa omluvil za poválečné vyhnání českých Němců. Česká společnost, 

která o vysídlení přes 40 let nemluvila, se musela vyrovnat s nejproblematičtějšími událostmi svých 

moderních dějin. Vztah s největším sousedem musela republika urovnat i kvůli vstupu do 

mezinárodních struktur, jako jsou EU a NATO. V roce 1997 se tato fáze uzavřela podepsáním Česko-

německé deklarace. Vznikly různé společné iniciativy (mj. společná komise historiků, kteří studovali 

dějiny česko-německých vztahů).53   

Také ČCE rozpoznala potřebu formulovat své stanovisko. Její spolupráce s německou Evangelickou 

církví byla čím dál intenzivnější. Navíc i ona nesla v sobě dědictví těchto vztahů v podobě majetku, 

který převzala po meziválečné partnerské Německé evangelické církvi v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku.   

Dokument „K problematice vysídlení sudetských Němců“, který vypracoval poradní odbor synodní 

rady ČCE pro společenské a mezinárodní záležitosti, byl přijat synodní radou a synodem ČCE. 

Později vznikla publikace „Rozdělující zeď je zbořena“, která obsahuje další texty a dokumenty pro 

spolupráci s německými evangelíky.  

Zmíněný synod zasedal v Praze ve dnech 16.–18. 11. 1995. 24. 1. 1996 byl dokument zaslán všem 

sborům ČCE.  

1. Historie soužití  

1.1. Počátky a základní charakter  

Víme, že němečtí osadníci se v českých zemích usazovali už od středověku na pozvání českých 

panovníků ku pomoci při zvelebení země, k němuž nesporně přispěli. Dělo se tak ostatně v rámci 

politického spojení s římsko-německou křesťanskou říší, v němž se český stát nacházel prakticky od 

svých počátků; přitom nezbavoval českou korunu zásadní míry samostatnosti, naopak jí propůjčoval 

nemalou důstojnost. Tento svazek nemůžeme poměřovat dnešními státoprávními kategoriemi. 

Příchozí se stávali poddanými a svůj přínos uplatnili nejlépe tehdy, kdy respektovali osobitý charakter 

země se slovanským obyvatelstvem – pak obě jazykové komunity nejsnáze vytvářely kulturu v 

mnohém ohledu společnou. Nebylo to ovšem tak vždy, a zvláště ve chvílích, kdy se Češi cítili 

omezováni cizí expanzí, se soužití neobešlo bez napětí, příležitostně propukajícího až v bolestné 

konflikty. Obecenství tak bylo někdy rozrušeno, až do moderní doby však nikoli rozvráceno. 

 
53 K Česko-německé deklaraci poznamenala synodní rada před hlasováním v parlamentu dne 5. 2. 1997: „Sami 
jsme se obírali Česko-německou deklarací a víme o připomínkách k ní z obou stran. V dané situaci soudíme, že 
Deklarace je významným krokem k vzájemnému sblížení a že otvírá dveře k dalšímu a hlubšímu dialogu. 
V tomto smyslu si dovolujeme Vás a všechny poslance a senátory povzbudit k tomu, abyste hlasováním 
Deklaraci přijali.“ 
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Nedomníváme se tedy, že by určující náplní celých našich dějin byl odvěký spor Čechů s Němci. 

Mluví-li se o jejich „stýkání a potýkání“, nechápejme je pouze v záporném smyslu, nýbrž především 

pozitivně, jako kladnou výzvu sousedství, v němž bylo zapotřebí vycházet spolu v dobrém a 

překonávat stinné momenty, jež přátelským vztahům nepřispívaly. I lidé německého jazyka měli 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku svůj legitimní domov a sdíleli s Čechy dobré i zlé. Jako evangelíci 

nemůžeme opominout zejména spolupráci při reformaci, dokonce i v husitství, často jednostranně 

vykládaném jako protiněmecké hnutí, a tím spíše v Jednotě bratrské a na půdě luterství. 

1.2. Ztráta samostatnosti a znevýhodnění češtiny po Bílé hoře  

České reformaci se v jejích zápasech podařilo přesáhnout v Evropě běžnou úroveň svobody svědomí, 

jíž ve vzájemné solidaritě požívali Češi i Němci. Posledním podnětem k povstání českých stavů roku 

1618 byla náboženská perzekuce evangelických měšťanů a poddaných německého jazyka. V tomto 

boji však zvítězila protireformace, která některé vyhnala ze země a jiné násilně rekatolizovala, bez 

rozdílu řeči. 

Druhotný následek okleštění politických práv českých zemí, které se ocitly v postavení vedlejších 

zemí habsburských, byla však i újma na české jazykové kultuře. Teprve nyní se těžiště zemské vlády 

posunulo do německy mluvícího zahraničí a český jazyk pozbýval své výsostnosti, postupně 

vytlačován do stále nevýhodnějšího postavení. V tomto ohledu nepřinesla později zlepšení ani 

osvícenská podoba vídeňské vlády. Ta germanizaci prosazovala cílevědomě v zájmu upevňování státní 

moci. Němci v našich zemích se tak v podstatě administrativními opatřeními dostali do postavení 

„vládnoucího národa“, i když poddaný lid obou národností měl za absolutismu stejně málo práv, ať 

mluvil česky, nebo německy. Bez znalosti němčiny, která měla nahradit univerzální latinu, nebyl 

ovšem posléze možný přístup k vyššímu vzdělání, a tudíž ani k jakékoliv kariéře. 

1.3. Obrození a odcizení  

Důsledná představa dvou oddělených a konkurenčních národů v jedné zemi je však teprve důsledkem 

obecnějšího vývoje v 19. století. V něm se ve středoevropském prostoru nejprve prosadilo herderovské 

pojetí, podle něhož je za hlavní znak národa považován zejména jazyk, což v posledku vyústilo 

v program etnicky definovaného národa jako subjektu státu. V zemích Koruny české dochází 

k rozmachu české národní kultury, definované právě jazykově; k této obnově dochází prací obrozenců, 

zčásti i německého původu. Společenství, jež se k takto vymezené kultuře přihlásilo, se pak v řadě 

ohledů rozvinulo s obdivuhodnou všestranností k formám srovnatelným s dobrými evropskými vzory. 

Společenským vzmachem bylo ostatně provázeno novodobé probuzení obou národností; jejich 

vzájemné soutěžení přispělo nemalým dílem k nebývale vysoké úrovni vzdělanosti v českých zemích. 

Bylo spojeno též s šířením politického liberalismu; na české straně relativně méně problematicky, 

neboť rozšiřováním politických svobod více získávala, kde německá reprezentace zčásti naopak 

musela ustupovat. Ta pak křečovitou reakcí na ztrátu předchozích pozic zmařila řadu pokusů 

o politické vyrovnání mezi obojím společenstvím. 

Odpovědnost za to ovšem nespočívala výlučně na ní: souběžně totiž nabyl vlivu i tzv. „integrální 

nacionalismus“ s negativistickými a agresivními rysy, od sklonku století přehlušující odkazy k vyšším 

hodnotám (viz např. kampaně „všeněmců“, českých „státoprávních radikálů“ a „národních socialistů“ 

obou stran, ale i radikálních křídel „mladočechů“ a „německých pokrokářů“ proti T. G. Masarykovi 

nebo J. Lipertovi). Myšlenka společné vlasti ustupovala na obou stranách národní výlučnosti, jež 

izoluje jeden národ od druhého. To přispělo k napětí, v němž se rakouské soustátí nedokázalo stát 

– přes všechen pokrok jazykového práva – kýženou federací rovnoprávných národů. První světová 

válka, jež byla interpretována jako „boj Germánstva a Slovanstva“ a v níž si „velkoněmci“ vytkli za cíl 

zněmčení státu, pak logicky vedla k jeho rozpadu. 
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1.4. Češi a Němci v Československé republice  

Masarykův program vložil do nového státu demokratické principy, zároveň však se Československá 

republika chápala jako výraz „státní vůle českých Slovanů“. Němečtí poslanci z českých zemí tento 

stát neuznali a vyhlásili odtržení oblastí s většinou německého obyvatelstva, ignorujíce přirozené 

i historické hranice země, její hospodářskou propojenost i nejednoznačnost hranic jazykových, které 

nepřipouštěly životaschopnost dvou osamostatněných útvarů. Představitelé nového státu proto 

reagovali obsazením pohraničí a pokus o separaci si vyložili jako důvod k vyloučení německé 

reprezentace z ústavodárné práce. Vrcholem tehdejšího napětí byly žel německé demonstrace proti 

ČSR 1919 a jejich krvavé potlačení střelbou vojska. 

Menšinové postavení Němců v českých zemích, s nímž jen část Němců byla ochotna se smířit, bylo 

tedy ztíženo tím, že se na Němce pohlíželo jako na potenciální nepřátele. Tento vůči nim rozšířený 

postoj už ve své době ostře kritizoval filosof E. Rádl. Vyzýval k úsilí vytvořit nový čs. národ 

v občanském smyslu nejen z Čechů a Slováků, ale i Němců a Maďarů; Rádl však zůstal osamělým 

prorokem. Z odstupu i my nahlížíme, že jakkoli demokratické Československo poskytlo svým 

německým občanům stejná občanská práva jako Čechům a fakticky i větší menšinová práva než 

mnohá jiná evropská země, přece jen nebylo učiněno vše proto, aby se čeští Němci mohli vnitřně plně 

ztotožnit s čs. státem jako se svou vlastí. A to nejen v dílčích oblastech národnostní a sociální politiky, 

příležitostně kritizované i evropským společenstvím národů. Hlavní chybou se zdá být dvojjazyčnost 

ústavy ve vztahu jejího subjektu („národa československého“) a státního jazyka (opět 

„československého“), jež umožňovala první republiku – v řadě ohledů demokraticky vzornou 

– nepřípadně chápat i jako národní stát v etnickém smyslu. 

Přinejmenším psychologicky to jak na české, tak na německé straně navozovalo takové vnímání 

postavení jednotlivých národností, jaké odpovídalo „Rakousku naruby“. Kdyby byl i jazyk německé 

třetiny obyvatel českých zemí zjevněji uznáván za trvalý „druhý jazyk země“, a včasně se tak dostalo 

zřetelného výrazu programu české delegace v St. Germain, inspirovaného Švýcarskem jako typem 

vícenárodního evropského státu (sice bez jeho federalizace, ale s dalšími prostředky liberálního 

režimu), vývoj mohl být méně napjatý. Snad lze i říci, že se až do zesílení Hitlerova vlivu (v tíživých 

podmínkách hospodářské krize) vývoj takovým směrem ubíral, ovšem váhavě a pomalu. 

2. Podlehnutí českých Němců nacismu  

Jakkoli však chyby čs. politiky ve vztahu k Němcům nechceme nijak zlehčovat, osudnější obrat 

napjatých vztahů obojího lidu musíme spatřovat v tom, že velká část vrstev německé jazykové 

komunity spojila volbou svůj osud s tak zrůdným režimem, jako byl nacismus. To platí, i když 

připouštíme, že Henleinova Sudetoněmecká strana byla mnohými Němci s jistou naivitou chápána 

především jako hnutí národní jednoty, které prolomí hrozbu majorizace a zlepší postavení Němců 

v Československu; její předáci zdůrazňovali i některé odlišnosti od nacismu (mimo jiné ve vztahu ke 

křesťanským hodnotám), který charakteru strany zjevně dominoval teprve v poslední době před 

Mnichovem. Nicméně nadřazení ideologie národní emancipace nad liberální stát stačilo časem 

způsobit zaslepení, jež nakonec v pohraničí vyústilo v masové vítání hitlerovské moci; ta posléze 

okupovala zbytek českých zemí a v Evropě záhy rozpoutala neslýchanou genocidu na jednoznačně 

rasistickém základě (zahrnující i vyvraždění většiny Židů v českých zemích bez ohledu na jejich 

jazyk). 

Toto rozvratné pohrdnutí občanstvím demokratického státu (do něhož se uchýlilo a s porozuměním 

v něm bylo přijato mnoho německých občanů, jimž v Hitlerově Německu hrozila smrt či koncentrační 

tábor) a rozbití jednoty země v jejích historických i přirozených hranicích ve prospěch neústrojné 

a místy přímo smyšlené hranice jazykové, zpečetily trend roztržky místo soužití. Většina našich 

Němců, ať byly jejich motivy jakékoli, se stala nástrojem nacismu, který rozpoutal dosud nejstrašnější 

válku všech dob. V té souvislosti připomínáme, že i když je každý osobně odpovědný jen za vlastní 
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postoje a činy, měl tento otřásající zvrat (spolu se selháním západních demokracií tváří v tvář nacismu 

v roce 1938) přímý vliv i na změny orientace v české veřejnosti, které uvozovaly nešťastný poválečný 

vývoj, charakterizovaný jednostranným příklonem ke spojenectví se SSSR. 

3. Motivy vysídlení Němců z Československa  

3.1. Pochopitelný moment dějinného šoku  

3.1.1. Nepodcenitelné trauma  

Politováníhodná role většiny českých Němců při likvidaci první Československé republiky a nastolení 

poměrů, které ohrožovaly i holou národní existenci Čechů (mj. právě plány na jejich vysídlení), 

přivodila většině Čechů trauma tak intenzivní, že obava z Němců přetrvává podnes – ve starší, ale 

zčásti i mladší generaci. Obáváme se, že tato skutečnost mnohdy není na německé straně přijímána 

s dostatečnou vážností. Zlehčující poznámky o tom, že se Čechům za okupace dařilo celkem dobře, že 

nemuseli na frontu, že se válka našim zemím téměř vyhnula apod., jaké z Německa občas slýcháme, 

jen prohlubují vzájemné nepochopení. Stejné nepochopení hlubokého zranění těch, kteří museli po 

roce 1945 opustit své domovy s rancem na zádech, projevují ovšem na druhé straně ti Češi, kteří 

bagatelizují odsun tím, že si vysídlenci vlastně pomohli, že nemuseli žít pod komunisty, že oni a jejich 

potomci mají dnes mnohem vyšší životní standard apod. 

3.1.2. Z traumatu vyplývala i představa „definitivního řešení“  

To, co se stalo v letech 1938–1945, znamenalo tak hluboký zářez do vztahu Čechů k Němcům, 

a k domácím Němcům zvláště, že přirozené pokračování našeho předválečného soužití se zdálo 

nemožné. Česká společnost nespatřovala u svých bývalých spoluobčanů zřetelné znaky odvratu od 

nacistické politiky ani tehdy, kdy její nelidská povaha byla stále zřetelnější (ještě před koncem války 

vešla ve známost fakta i o koncentračních táborech a podobných hrůzách). Naprosté většině Čechů se 

tedy stejně jako jejich tehdejším politickým vůdcům po porážce nacismu jevilo nejsprávnějším 

radikální a jak se věřilo i definitivní řešení. Tak se prosadila myšlenka co nejširšího vysídlení našeho 

německého obyvatelstva do Německa. 

3.2. Negativní momenty projektu vysídlení  

3.2.1. Nacionalistické motivy vedle antifašistických  

Antifašistická motivace myšlenky vypovězení ze země nám dodnes může připadat závažná. Zároveň 

však musíme připustit, že sama o sobě měla těm, kdo nad nacistickým barbarstvím zvítězili ve jménu 

lidskosti, ztížit převzetí programu, s nímž dosud operovaly právě totalitní režimy. Řada nápadných 

okolností, které realizaci plánu provázely, prozrazuje přítomnost jiných, povážlivějších motivů: 

principu kolektivní viny a úvah o strategickém zajištění státu, jež s sebou nesou neblahé přezírání živé 

osoby jedince. Je historickou skutečností, již nesmíme zastírat, že argumenty antifašismu byly 

v atmosféře poválečného Československa překryty šovinistickou rétorikou s cynický pragmatickým 

podtextem, a to právě i v oficiálních projevech: opatření „odsunu“ mělo být „vylikvidováním národa 

odvěkých nepřátel“ a jeho deklarovaným cílem bylo dosažení národního slovanského státu, který by 

nemusel přiznávat obtížná politická práva jakékoli menšině. Tomu odpovídalo, že persekuce na 

základě dekretů prezidenta republiky se řídily v zásadě a mnohdy jedině kritériem jazykově etnické 

příslušnosti osob třeba i „jinak neprovinilých“, jak se příležitostně výslovně uvádí (šlo o prověřování 

„národní spolehlivosti“; jeho ostří se tedy obracelo dokonce i vůči příslušníkům čs. zahraničních 

jednotek a navrátilcům z nacistických koncentračních táborů, včetně Židů německého jazyka). 

3.2.2. Příznak otřesení čs. demokracie  

Zároveň mělo jít o vědomý „řez do plynulého vývoje českých zemí“, k jehož uskutečnění byla 

plánována i jiná opatření; „odsun“ je tudíž neodmyslitelně spjat s ovzduším tehdejších proklamací 
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„demokracie nového typu“, neoddělitelné od nacionalismu a socialismu. V tomto kontextu bylo 

možno rozpoznat v poválečném nakládání s Němci tentokrát symptom českého ústupu od humanitního 

ideálu československé demokracie, ostatně s velice konkrétními důsledky v pokračujícím úpadku 

právního vědomí (ale i faktického právního stavu). To plynule uvozovalo i další osudný vývoj; 

v protiněmectví se politické strany předháněly a na vlně nacionalismu úspěšně plula i již tehdy 

nejvlivnější Komunistická strana Československa. 

3.2.3. Faktická aplikace myšlenky drastičtější než původně schválené varianty  

Výsledná konkrétní podoba vysídlení svou drastičností přesáhla všechny dopředu uvažované varianty. 

Ty obsahovaly rozličné zmírňující instituty, různými instancemi a na různých fórech i přislibované 

– včetně Košického vládního programu, který postup všeobecného vyvlastnění a masového vysídlení 

podstatné části předválečného obyvatelstva země ještě nezakotvuje. Drastičnost vysídlení měla 

původně zmírňovat jeho selektivita, ke konfiskacím a vypovězením mělo docházet jen na základě 

soudních řízení; měla fungovat možnost vlastní opce buďto pro německé nebo československé 

občanství, stejně jako odškodňování za ztracený majetek z reparací, případně denacifikace prováděná 

za pomoci německých antifašistů. Není možno smlčet, že jedině v rámci takovýchto podmínek získala 

exilová vláda od západních mocností k přesídlování váhavý předběžný souhlas (jakkoli jeho myšlenka 

jako prostředku k odstranění zdrojů neúnosného napětí mezi státy nebyla v té době ani na Západě 

neznáma): v zájmu humanity se nemělo dít kvapně a v žádném případě masově, což byly požadavky, 

vznášené pod nemalým tlakem západních církví. 

3.2.4. Nejen komunisté a nejen velmoci jsou odpovědni  

Zodpovědnost za násilné vysídlení většiny Němců z českých zemí téměř bez jakéhokoliv rozlišování 

není tedy zdaleka jen věc komunistů nebo velmocí, jak se dnes někteří neinformovaní rádi domnívají 

(i když zejména Stalin podporou vysídlení nepochybně sledoval své vlastní cíle). Iniciativa vycházela 

i z československé strany, jak potvrzují dokumenty, vyjadřující vůli „maximálně redukovat“ počet 

Němců na území obnovené republiky ještě před mezinárodním rozhodnutím. Z pera účastníka 

postupimské konference, prezidenta Trumana, se dokonce zachovalo výslovné svědectví, že se cítil být 

postaven před hotovou věc svévolného aktu násilí. 

3.3. Čeští odpůrci odsunu a stanoviska evangelíků  

Z Čechů se odvážila okamžitě a jednoznačně odsoudit toto dění veřejně pouze konzervativní část 

exilu, která se nechtěla vrátit do vlasti, kde vládlo „nové revoluční právo“ a „řízená demokracie 

Národní fronty“. Byla to ovšem okrajová skupina, která doma nepožívala valné důvěry. V otázce 

vysídlení Němců jí však později měly v podstatě dát za pravdu i kruhy politicky orientované jinak. 

Z českých evangelíků v zahraničí zvláště výrazně prof. E. Kohák, zdůrazňující důsažnost principu 

nedělitelnosti svobody. Domácí varovné hlasy uprostřed událostí samotných se nanejvýš pohybovaly 

po okrajích těsných mezí, daných tehdejším rozjitřeným klimatem, v němž byl ohrožen každý, kdo se 

opovážil „zastat nepřítele“: od protestů proti brutálním způsobům represe a účinné pomoci trpícím, 

nejpříkladněji prokazovaných P. Pitterem, přes spíše tlumené projevy těžkých mravních rozpaků nad 

celým projektem u prof. R. Říčana a J. B. Součka až po obavu prof. J. L. Hromádky z budoucnosti, 

která umí odpovědět na „konečná řešení“ nečekaným překvapením. Zmiňme zde ovšem i ochotu 

synodní rady ČCE přijmout ohrožené německé evangelické sbory do vlastního církevního svazku, 

kritizovanou tehdy v komunistickém tisku. 

4. Kontinuita zodpovědnosti  

4.1. Následky jsou i naše věc  

Zodpovědnost za vyrovnání s následky jednání ve jménu národa v mezní situaci roku 1945 a let 

následujících pociťujeme i my, byť většina z nás byla tehdy v dětském věku nebo se ještě ani 

nenarodila. Přestože lze postoje a jednání otců a dědů v tehdejších létech v mnohém pochopit, jsme si 
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vědomi toho, že Češi způsobili svým bývalým německým spoluobčanům, stejně jako Němci Čechům, 

trauma, jehož důsledky se projevují i v dalších generacích. Proto, ač ani pro nás není jednoduché 

zaujmout (vzhledem ke všemu, co se mezi námi předtím stalo) k vysídlení českých Němců před 50 

lety jednoznačné stanovisko, prohlašujeme: 

4.2. Deklarace  

a) Radikální a zdánlivě definitivní řešení problému vztahu Čechů k Němcům v českých zemích po 

druhé světové válce jejich globálním vysídlením jeví se nám, přes všechno povědomí minulých křivd, 

jako krok mravně pochybený. Opíráme se přitom o zhodnocení konkrétních okolností, jichž jsme se 

dotkli výše, i o obecnou úvahu o babylonské pýše administrativního opatření, které rázem zbaví 

domova celou mnohasetletou kulturu, a tak ji vykoření, a osobuje si deportovat lid, jehož početnost 

i rozloha jeho sídlišť odpovídá obydlení nejednoho evropského státu. Jsme přesvědčeni, že to byl krok 

politicky neprozíravý, jelikož nás zbavil možnosti osvědčit moudrou svrchovanost v soužití národů, 

a místo toho nás vystavil obviňování. 

b) Zcela odsouzeníhodné jsou zločiny, jichž se mnozí Češi dopouštěli na Němcích před odsunem 

a během něj, ať byl jejich rozsah a počet obětí jakýkoli, a bez ohledu na případné úřední krytí 

takových zločinů. Za hanebný je nutno považovat i zákon 115/1946 o jejich hromadné exkulpaci 

(pokud byly spáchány do 28. 10. 1945), již ve své době marně kritizovaný jako „monstrózní“ a „jediný 

svého druhu v civilizovaném světě“, zákon, jímž byl právní nihilismus zvláště posílen. 

c) Hluboce litujeme i způsobů, jakými bylo nakládáno s majetkem bývalých německých spoluobčanů, 

často bez skrupulí zabraným, rozchváceným či zničeným, zejména v prvních letech divokého 

osídlování pohraničí. Tím více jsme i my sami byli ochuzeni o množství ekonomických a kulturních 

hodnot, jež čeští Němci vytvářeli po staletí a jichž byli vesměs naráz i se svými sídly zbaveni. 

5. Současný stav a perspektivy našich vzájemných vztahů  

5.1. Jednorázová řešení nepomohou ani nyní – odmítnutí nereálných nároků  

Tak jako se ukázala iluzorní definitivnost jednorázového aktu vysídlení českých Němců po válce jako 

pokusu řešit náš vzájemný vztah „jednou provždy“, tak ani dnes nespatřujeme možné řešení tohoto 

vztahu v jakémkoliv novém jednorázovém aktu, jaký požadují některé složky sudetoněmeckých 

organizací (vyvozují-li z lidského práva na domov nárok na právní a majetkovou restituci 

předválečného stavu). S lítostí konstatujeme, že korektní a upřímná omluva našeho prezidenta z roku 

1989 nebyla pochopena jako podaná ruka k zahlazení neblahé minulosti vzájemným smířením, ale 

jako příležitost k vznesení politických a majetkových požadavků. Jsme přesvědčeni, že cesta takových 

požadavků a proklamací nepovede k žádnému smíření, ale vzájemné odcizení naopak jen prohloubí. 

5.2. Ztráty jsou oboustranné, i pochopení musí být takové  

Chápajíce pocity těch, které kdysi české úřady poslaly s minimem osobního majetku přes hranice, 

i jejich potomků, včetně hloubky zranění dětí či vnuků těch, kteří zahynuli či byli zavražděni, 

dovoláváme se toho, aby i oni nahlédli hloubku traumatu, které bylo předtím způsobeno z německé 

strany Čechům podílem na rozbití společného demokratického státu a uvržením celého českého národa 

na pokraj záhuby. Ještě mezi námi žijí mnozí, kteří byli mučeni v nacistických věznicích a 

koncentračních táborech, a mnoho dětí a vnuků těch, kteří tam zahynuli. Jsme si však vědomi, že cestu 

k budoucnosti neotvírají nekonečné rekriminace, nýbrž upřímná lítost, vzájemná snaha o pochopení 

a touha po smíření. 

5.3. Možný je jen nový začátek  

I když nám to může být líto, návrat k dřívějším poměrům není možný; o co jsme všichni přišli, je 

nutno přičíst k válečným ztrátám. Jediné, co zbývá, je vyjít ze statu quo bez vzájemného obviňování 



149 
 

a požadavků a budovat naše vztahy od základu znova (ostatně dobrým fundamentem je i německo-

- česká smlouva). Zajisté bychom přitom měli z české strany prokázat potřebný respekt vůči všem, 

kteří se přijíždějí podívat do svých starých domovů, otevřenost vůči těm, kteří by se chtěli za dnešního 

stavu navrátit k českému občanství, a zájem i o podíl na české zemské kultuře, kterou Němci vytvářeli. 

5.4. Apel na nové budování v duchu křesťanství proti duchu nacionalismu  

Vědomi si, že taková cesta je dlouhá a obestavěná zástupy těch, kteří se ještě dnes nechtějí vzdát 

ducha nacionalismu (často spjatého s fašistickou a komunistickou nostalgií), apelujeme zde na ty, kteří 

naopak chtějí společně zachovat křesťanského ducha (vyznavače různých konfesí), ale stejně tak i na 

ostatní lidi. Chceme být k onomu novému budování připraveni, a proto žádáme o odpuštění za to, čím 

jsme se vskutku na kom provinili, a jsme připraveni odpustit těm, kteří se provinili na nás. A k tomu 

ostatnímu nám všem dopomáhej Bůh! 
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1b Další ozvěny česko-německé problematiky 

 

1b1. Slovo synodu ČCE k současným česko-německým vztahům 

25. 5. 2002 

Vztah k Německu se pravidelně objevuje v české politice. Stalo se tak například v období před vstupem 

do Evropské unie, kdy z několika stran v Německu a v Maďarsku zazněl požadavek, že by Česká 

republika měl přistoupit k formálnímu zrušení legislativního základu nuceného vysídlení českých 

Němců, tzv. Benešových dekretů. K tomu synod zaujal obecnější stanovisko.  

V poslední době se v České republice i v zahraničí znovu obrací pozornost k poválečnému vyhnání 

a odsunu Němců a části Maďarů z Československa. Někteří lidé u nás i v sousedních zemích využívají 

této smutné kapitoly pro své cíle v rámci předvolebních bojů a při prosazování dílčích skupinových 

zájmů. Takové rozdmýchávání nevraživosti mezi sousedními státy nás znepokojuje.  

K těmto událostem došlo v Československu bezprostředně po zločinné válce, kterou hitlerovské 

Německo o šest let dříve rozpoutalo a jež přinesla nezměrné utrpení a smrt milionům lidí. Lze je 

nepochybně vykládat jako reakci na mnichovské trauma a německou okupaci; odehrály se v 

atmosféře, kdy další soužití s těmi, kteří napomohli rozbití předválečné republiky, se zdálo být 

nemožné. Přesto násilí na vyháněných, hromadné ponížení, vyvlastnění a vysídlení tří milionů Němců, 

jehož se dopustili Češi a jež si vyžádalo desítky tisíc životů, ano již samo uplatnění principu kolektivní 

viny, zatěžuje naši národní paměť. Je náš úkol, abychom jako odpovědný národ, znající se ke svým 

humanitním a demokratickým tradicím, pravdivě viděli a vyslovili své vlastní viny. K „národním 

zájmům“ nepochybně patří poctivě se přiznat ke své minulosti.   
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1b2. Dopis SR ČCE Církvím Leuenberského společenství v Rakousku  

25. 5. 2004 

Na politickou debatu o česko-německých vztazích a na postoj ČCE reagovaly dále partnerské církve 

z Leuenberského společenství (nyní GEKE) z Rakouska. Kritizovaly českou veřejnou debatu, která 

podle nich ukazuje, že česká společnost se doposud nedokázala vyrovnat se svou rolí v nuceném 

vysídlení českých Němců. Z pověření synodu na to reagovala synodní rada dopisem, který se vůči 

kritice z rakouské strany v některých ohledech vymezil. 

Milé sestry a milí bratři z církví Leuenberského společenství v Rakousku!  

Českobratrská evangelická církev obdržela Váš „Příspěvek k porozumění mezi Českou republikou 

a Rakouskem“. Synodní rada jej předložila synodu na jeho zasedání ve dnech 22.–25. května 2003 

a synod rozhodl, že Váš hlas nemá zůstat bez odezvy z naší strany.  

Ve svém prohlášení s uznáním citujete náš dokument „Smíření mezi Čechy a Němci“. Když jej synod 

naší církve před téměř deseti lety přijal, vedla nás tatáž pohnutka, kterou nacházíme ve Vašem 

„Příspěvku“: Oslovit v prvé řadě vlastní spoluobčany, předložit hodnocení minulých událostí z jiného 

pohledu, než jaký je tradován jako nesporný. Vyrovnávat se s minulostí bez sebeospravedlňování 

a vyznat vlastní konkrétní vinu je úkol církví; tento úkol si stěží mohou ukládat politické strany nebo 

uskupení, usilující o přízeň lidí. 

Vyznáváme tomuto světu jako hřích a pohoršení, že i naše církve v kritických momentech dějin 

podléhaly falešným idejím a argumentům. Je to vina o to větší, že nikdy nechyběly hlasy těch 

Kristových svědků, kteří ve víru doby neztratili pevnou půdu pod nohama, dobře rozpoznali hrozící 

nebezpečí a varovali před ním. Vděčně vzpomínáme na jasnozřivost Karla Bartha a na nonkonformní 

postoje Vyznávající církve v Německu.  

K dalšímu ujasňování problematiky bychom rádi ukázali na uzlový bod v soužití a sousedství Čechů 

a Rakušanů. Bylo to vypovězení války Srbsku v roce 1914. Za první světové války, nikoliv až po ní, se 

vzedmula vlna českého vlastenectví, začal rozchod s Rakouskem a začala se vyhrocovat nenávist mezi 

českými a německými obyvateli našich zemí.  

Je pravda, že v Československé republice se nedovedla prosadit vstřícná politika vůči německým 

spoluobčanům, ačkoliv ji prosazovali T. G. Masaryk, Edvard Beneš a někteří čeští intelektuálové jako 

Emanuel Rádl nebo Přemysl Pitter. Protiněmeckou nevraživost živili čeští nacionalisté, ačkoliv neměli 

výraznou reprezentaci. Musíme však připustit, že i velká část křesťanů nacionalismu propadala. Tím 

Češi podkopávali základy československé demokracie a stávali se spoluviníky jejího pádu.  

Obsahem dohody čtyř velmocí v září 1938 byl diktát předložený Československé republice. Prezident 

Beneš a vláda ustoupili, poněvadž bez podpory západních velmocí by byla válka proti nacistickému 

Německu zhoubná.  

Právě mnichovský diktát, k němuž významně dopomohlo 88–92 % sudetoněmeckých voličů v květnu 

1938, se stal důvodem k tomu, aby mezi Čechy převládlo mínění, že další soužití s Němci v českých 

zemích není možné. Výroky německých představitelů situaci dále zhoršovaly.  

Účastník odboje Emil Sobota (popravený 24. dubna 1945) to vyjádřil v říjnu 1939 s odvoláním na 

projev Adolfa Hitlera z 6. října 1939 o uspořádání životního prostoru v Evropě, jež nutně vyžaduje 

přesídlení jednotlivých národností: Hitler nám velmi jasně naznačil, že ve své vlasti nemáme vlastně 

co činit a že jest nám v brzké době očekávat výpověď z bytu. 

Ztroskotání česko-německého soužití v českých zemích považujeme s historikem Janem Křenem za 

oboustrannou tragédii. Vyhnání a odsun českých Němců se nestaly českým triumfem. Úpadek 
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vylidněného pohraničí předznamenával zaostávání celé země. Utrpení vyhnaných nás naplňuje lítostí 

a je něčím, zač se musíme stydět.  

Můžeme-li nyní po tom všem přece jen směřovat k česko-německému a česko-rakouskému smíření, je 

to díky mnoha iniciativám, počínaje svědectvím německé Vyznávající církve a jejím dědicům 

a pokračovatelům.  

Jsme za to vděčni, musíme se však ptát, proč české veřejnosti je uznání vlastních vin cizí. Váš dopis je 

nám dalším podnětem, abychom si položili otázku, proč zůstáváme v prosazování otevřené diskuse 

o válečných a poválečných událostech tolik dlužni. Je to v české společnosti, zvláště po nešťastných 

výrocích některých českých, německých a rakouských představitelů, neobyčejně nesnadné, ale velice 

potřebné. Je to cesta ke smíření.  

Neužitečná je debata o tzv. dekretech prezidenta republika. Má smysl pouze pro uplatnění restitučních 

nároků. Může jen roztočit nové kolo česko-německého sporu. Navíc to je nejen nepřesný, ale škodlivý 

výraz. Dekrety-zákony prezident podepsal, ale navrhovala je vláda. Dekrety týkající se Němců navrhla 

Československá vláda v Londýně 1944. Na tu měl Edvard Beneš rozhodující vliv. Byly mírnější než 

jejich konečné znění, navržené vládou v Praze 1945, když už byl prezidentův vliv slabší.  

Škodlivý a zavádějící výraz navozuje domnění, že Edvard Beneš byl iniciátor nebo pachatel vyhnání 

Němců. Zastírá se tím skutečnost, kterou vyjádřil poslední větou své práce Tschechen und Deutsche 

1939–1946 J. W. Bruegel: Der Totengräber des Sudetendeutschtums heisst Adolf Hitler.  

Není pravda, že prezidentské dekrety připravily půdu pro násilné vysídlení bývalých spoluobčanů. Byl 

to jen jen epilog dřívějších událostí a rozhodnutí. Jejich zrušení by nepřineslo konečné řešení sporů. 6. 

ledna 1999 napsal historik Jan Křen: „Nemůžeme být tak lhostejní, abychom si mysleli, že jsme v tuto 

chvíli schopni spolehlivě předvídat všechny možné právní i jiné důsledky, jež by zrušení 

prezidentských dekretů mohlo mít.“  

Jiná věc je zákon č. 115 z 8. května 1946, který posunul dobu, na niž se vztahovala amnestie pro 

trestné činy z doby bojů, až k 28. říjnu 1945. Když poslední válečné operace na území Československé 

republiky 11. května skončily, prohlašoval za beztrestné ty násilnosti, které byly páchány především 

(ne jenom) na Němcích i během divokého odsunu. Tuto věc by bylo třeba řešit, i když v mnoha 

zemích zůstaly některé nezákonnosti do určitého poválečného data beztrestné. Také tohoto posunutí 

data litujeme.  

Jsme Vám upřímně vděčni za práci, kterou jste věnovali vztahům se svým severním sousedem, to jest 

s námi. Přijměte naše ujištění, že s Vámi sdílíme jak vyznání vin, tak i touhu po smíření skrze Krista, 

pro jehož prolitou krev nejsme cizinci a přistěhovalci, ale máme právo Božího lidu a patříme k Boží 

rodině. Tento důraz chceme nést spolu s Vámi jak do vzájemného soužití našich zemí, tak do soužití 

evropských národů i národů celého světa. V tom smyslu jsme připraveni prohlubovat naše vztahy na 

všech rovinách i při spolupráci na různých projektech, nejen v oblasti pohraničí. Na to se upřímně 

těšíme.  

S bratrským pozdravem a s přáním Božího pokoje. 
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1b3. Prohlášení synodu k vládě a parlamentu ČR ve věci omluvy a odškodnění českým antifašistům 

německé národnosti po 2. světové válce 

20. 5. 2005 

V roce 2005 přistoupila česká vláda k odškodnění antifašistů z řad českých Němců, kteří byli přes své 

zásluhy v odboji nuceně vysídleni. Synod vyjádřil tomuto počinu podporu a zároveň poukázal na další 

problematický aspekt vyhnání českých Němců, tj. beztrestnost zločinů proti českým Němcům v roce 

1945. 

Mezi otázky, kterými se naše církev dlouhodobě zabývá, patří i česko-německé soužití; minulé, 

současné i budoucí. Svědčí o tom i zásadní dokument „Smíření mezi Čechy a Němci“, který synod 

naší církve přijal před deseti lety. V něm naše církev prosí ty, kdo byli po válce z Československa 

odsunuti, aby „nahlédli hloubku traumatu, které bylo předtím způsobeno z německé strany Čechům 

podílem na rozbití společného demokratického státu a uvržením celého českého národa na pokraj 

záhuby“. 

Jako příslušníci českého národa ve dnech šedesátého výročí konce 2. světové války v Evropě myslíme 

také na viny svoje, zvláště na zločiny, jichž se po válce dopouštěli někteří Češi na Němcích, i na to, že 

dosud nebyl zrušen amnestijní zákon č. 115 z 8. 5. 1946, který tyto zločiny prominul. K našim dluhům 

patří také ocenění československých občanů německé národnosti, kteří se i za cenu osobních obětí 

proti nacismu postavili. 

Jsme přesvědčeni, že tyto i další, českou společností nepojmenované, nevyznané a nenapravené viny 

zatěžují naše národní vědomí a ztěžují nám i naši integraci do společné Evropy. Jsme si jisti, že 

smíření neodsouvá minulost do zapomnění, naopak umožňuje temné stránky minulosti vědomě 

zažehnávat a na pozitivní činy, myšlenky a vztahy našich předchůdců vědomě navazovat. 

Žádáme proto vládu ČR, aby alespoň jako gesto dobré vůle urychleně odškodnila naše někdejší 

spoluobčany německé národnosti, kteří se postavili proti nacismu a zůstali věrni československému 

státu a kteří přesto buď sdíleli poválečný osud československých Němců, či byli u nás postaveni do 

role neplnoprávných občanů. 

Parlament ČR žádáme, aby při všem vědomí problematičnosti posuzování poválečné legislativy 

z hlediska dnešního mezinárodního práva alespoň zrušil zákony (např. č. 115/1946), které dodnes 

prodlužují tehdejší bezpráví a odporují současným základním evropským hodnotám. 
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2. Vyrovnání s rolí církve za komunistické diktatury 
 

Záhy po převratu 1989 se rozhořela veřejná debata o otázce viny a odpovědnosti za nesvobodu 

a perzekuci za komunistického režimu. Vynořily se dokumenty o spolupráci různých představitelů 

s komunistickou Státní bezpečností. Na jaře 1991 debata vyústila v odsouhlasení tzv. lustračních 

zákonů, jejichž úmysl byl zabránit tomu, aby politické elity z komunistické éry mohly ovlivnit politické 

směřování země. Velký rozruch ve společnosti vyvolalo zveřejnění seznamů spolupracovníků StB, které 

vyšly v létě 1992 v tzv. Necenzurovaných novinách Rudé krávo. 

I v ČCE se brzy začaly ozývat hlasy, požadující, aby se církev svou nedávnou minulostí zevrubně 

zabývala. Základní otázka byla, jestli církevní představitelé (vedení, ale i faráři) příliš snadno 

neuzavřeli kompromis s komunistickou mocí na úkor těch, kteří odmítli uznat legitimitu diktatury a za 

to nesli i důsledky (věznění, odnětí státního souhlasu k vykonávání duchovenské činnosti, jiné postihy). 

Problém se prohloubil, když se objevily indicie, že synodní senior Hromádka, dočasně uvolněný pro 

funkci místopředsedy československé vlády, byl sám spolupracovník Státní bezpečnosti.   

2a Poselství 26. synodu ČCE 
17. 11. 1990 

První dokument k této problematice vznikl na synodu v listopadu 1990, rok po pádu režimu. Na 

zasedání synodu se vedla velmi vyostřená debata o interpretaci minulého období. Různé pozice se 

promítaly i do poselství.  

Milé sestry, milí bratři, 

před rokem jsme spolu s celým národem prožívali dramatické chvíle, v nichž se rozhodovalo o naší 

budoucnosti. Dnes smíme vděčně vyznat, že Bůh, který nás pro mnohé naše nepravosti mohl 

spravedlivě soudit, se nad námi smiloval a národu i církvi daroval novou příležitost. Na tomto 

posledním zasedání 26. synodu jsme se zamýšleli nad uplynulými čtyřiceti lety. Máme radost ze všech 

projevů vyznavačské pevnosti. Hlásíme se k 16. synodu z roku 1969 a k jeho poselství „Synod svému 

národu“. Radujeme se z toho, že církev přes všechen nátlak toto poselství nikdy neodvolala, i když nás 

mrzí, že je pozdějšími projevy oslabila. Navíc jsme mu nedokázali dostát. Velmi si vážíme těch, kteří 

podepsali Chartu 77 a podobné dokumenty, a tím se zástupně za nás vystavili přímému 

pronásledování. Nebylo málo ani takových, kteří se na jejich úsilí nepřímo podíleli tím, že je 

podporovali a vytvářeli jim zázemí ve sborech. Naše církev jako celek se od postižených nikdy veřejně 

nedistancovala. Pronásledovaní vděčně vydávají svědectví, že jejich sbory a přátelé při nich v těžkých 

dobách věrně stáli. S lítostí však vyznáváme, že někteří z nich zůstali ve svém zápase nepochopeni a 

osamoceni, a to nejen ze strany správních orgánů církve. Jsme vděčni za bratry a sestry, kteří se ani 

v těchto nesnadných dobách nepřestali hlásit ke Kristu, i když na to všelijak dopláceli, i za kazatele, 

kteří často i v těžkých osobních situacích věrně sloužili sborům zvěstováním evangelia a pastýřskou 

péčí o každou jednotlivou duši, a tak konali práci, ve které nás nikdo jiný nemůže zastoupit. Jsme 

vděčni i za všechny, kteří se sice nehlásí ke Kristu, ale svou úctou k člověku a úsilím o nápravu 

společnosti u nás i v ostatních zemích vytvořili prostor svobody i pro křesťany. O to větší odpovědnost 

je na nás, aby tento prostor nebyl duchovně promarněn. Pokorně vyznáváme, že jsme všichni selhali 

– každý nějakým způsobem. Ty však, kteří podlehli démonské moci Státní bezpečnosti, prosíme, aby 

svá selhání vyznali svým bratřím a sestrám, ke kterým mají důvěru, a tak došli Kristova odpuštění. 

Zpověď, jak ji v naší reformaci uplatňovala Jednota bratrská, nám všem může být neocenitelnou 

pomocí. Všichni cítíme, že potřebujeme pokání jako jednotlivci i jako církev. Pokání však nelze 

vymoci žádným usnesením a nátlakem. Jen v hlubokém zpytování svých provinění a dluhů pod 

Kristovým křížem a přijetím drahé milosti můžeme najít k sobě cestu a setkat se s ostatními lidmi 

v naší zemi. Stavíme se proti osočování druhých. 
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Uvědomujeme si, že naše hříchy nejsou spojeny pouze s politickou situací minulého období. Jsme 

součástí národa a lidu, který selhává v mnoha směrech. 

Z rozhovorů vzešly čtyři výzvy, s nimiž se na Vás obracíme. 

1. Usilujme o obnovu pěkného a skutečně bratského vztahu ke Slovákům. Začněme od tamějších 

evangelíků, jak nás k tomu zavazuje i naše společná duchovní minulost. 

2. Neváhejme vyslovit nahlas svůj názor tam, kde se rozmáhá rasismus, např. ve vztahu k Romům, 

Židům a jiným, a kde v důsledku sobectví upadá sociální cítění v pohledu na přistěhovalce a uprchlíky 

i lidi všelijak postižené. Stavíme se za rychlou pomoc našim krajanům z ohrožené oblasti Černobylu. 

3. Využívejme všech možností k výchově mladých lidí, aby přijímali děti jako dar od Pána Boha a 

neuvažovali o potratu. 

4. Podporujme dílo Diakonie. Bylo nám mnoho svěřeno, a proto právě v této době proměn musíme 

svou službu zaměřit nejen dovnitř církve, ale i k potřebným mimo církev. 

Dlouho a velmi otevřeně jsme hovořili o mnoha problémech života církve. Bratr synodní senior 

ohlásil, že hodlá setrvat ve své funkci jen do konce tohoto roku. Svou rezignaci synodní radě předloží, 

přestože se synod obrátil na synodní radu s prosbou, aby jeho rezignaci nepřijala. Příští řádný synod 

má být svolán do konce června 1991. Zvolí členy synodní rady z řad presbyterů a rozhodne i o volbě 

členů duchovenských. Do té doby se sejdou všechny seniorátní konventy, na nichž budou zvoleni noví 

poslanci na synod a navrženi kandidáti do vedení církve. Tak by mohly být – lidsky viděno – položeny 

základy k novému začátku. 

Sešli jsme se v ovzduší napětí a v mnoha otázkách se naše názory různí i nadále. Uvědomili jsme si 

však východisko naší společné naděje a smíření. Je to skutečnost, že přes naše viny se od nás 

neodvrátil Bůh sám a že z jeho milosti znělo evangelium i v dobách, kdy mu mocní v naší zemi 

nepřáli, takže i v minulém období vyrostla nová generace křesťanů a mnozí se v našich sborech 

přiznali ke Kristu v dospělosti. Je to zázrak Boží lásky a věrnosti, za který chceme děkovat jako církev 

i každý sám za sebe. Ve světle Božím chceme pokračovat ve společné práci jaké členové církve 

Kristovy.  

Bratrsky vás zdravíme. 
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2b Omluva mezinárodní ekumeně za jednání v době totality 
1991 

Na zasedání synodu v červnu 1991 navrhl synodál Miloš Rejchrt, aby církev přiznala mezinárodním 

partnerům, že je v minulosti neinformovala pravdivě o poměrech a o stavu náboženské svobody v naší 

zemi. Vyjádření bylo spíše stručné, ale vyvolalo reakci z latinské Ameriky. Presbyterní církev 

v Kolumbii se vymezila vůči němu s tím, že pro ni je socialistický systém stále věrohodný. Na to 

reagovala synodní rada dalším vysvětlením, které dává vyjádření do aktuálního kontextu: „Po zničení 

ideje socialismu s lidskou tváří masivní sovětskou vojenskou okupací v srpnu 1968 vedlo další období 

tzv. normalizovaného či reálného socialismu k hlubokému úpadku celé společnosti, z něhož jsme se 

dostali pokojnou revolucí v listopadu 1989. Od té doby hledáme fungující systém parlamentní 

demokracie, který by umožňoval prosperující ekonomiku, ztvárňoval spravedlivý sociální život lidí, 

podporoval rozkvět kultury a respektoval svobodu církví. Demokracie je náročný společenský systém, 

v němž každá oblast života má být podrobena otevřené kritice, ale také nápravě ve spolupráci všech 

poctivých občanů. Je to nástroj proti zneužití moci, k němuž v totalitárních systémech docházelo 

nesčetněkrát a vedlo k zhoubě mnohých lidí.“54 

Litujeme, že jsme v minulosti neinformovali světovou ekumenu pravdivě o poměrech v naší zemi v 

období diktatury komunistické strany. Zamlčovali jsme mocenskou manipulaci, jejíž jsme byli obětí 

jako občané i jako církve. Zaváděli jsme tak na scestí mnohé naše bratry a sestry, zvláště v III. světě, 

kteří z naší viny mohli nabýt dojmu, že tzv. reálný socialismus je nosným modelem pro řešení 

problémů současného světa. 

Dopis světovým ekumenickým grémiím zaslal synod Českobratrské církve evangelické z roku 1991. 

  

 
54 Dopis synodní rady Ústředí presbyterní církve v Kolumbii ze dne 4. března 1992. 
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2c Dopis SR ČCE sborům k Cibulkovým seznamům spolupracovníků StB 
2. 9. 1992 

V létě 1992 otiskl Petr Cibulka ve svém časopisu Rudé krávo první seznam těch, kteří v různých 

kategoriích spolupracovali s komunistickou Státní bezpečností. Zveřejnění vyvolalo ve společnosti 

a v církvi velké pozdvižení. V reakci na to poslala synodní rada sborům dopis, ve kterém 

nezpochybnila pravdivost zveřejněných seznamů. Litovala, že církev nebyla dostatečně statečná, ale 

zároveň vyjádřila solidaritu především s těmi, jejichž jména se na seznamech vyskytovala. 

Milí bratři a milé sestry,  

redakce Necenzurovaných novin Rudé krávo vzala na sebe odpovědnost za uveřejnění seznamu 

občanů označených jako spolupracovníci Státní bezpečnosti z doby komunistického režimu. Jsou tam 

uvedeni bez jakéhokoliv rozlišení časového nebo obsahového. V seznamu jsou uvedena rovněž jména 

řady kazatelů a laiků naší církve, živých i zemřelých. 

Synodní rada celou záležitost od počátku se vší odpovědností zvažuje. Nechce ji bagatelizovat ani 

zlehčovat, na druhé straně chce dbát na ochranu osobnosti a její pověsti.  

Žili jsme ve společenském systému, v jehož pozadí skrytě i zjevně pracovala lstivá a násilnická Státní 

bezpečnost. Lidé byli vystaveni v různé míře ohrožení a nebezpečí. To vše kladlo vysoké nároky na 

mravní odpovědnost každého člověka. Litujeme, že jsme v otázce kontaktů se Státní bezpečností často 

nedovedli v církvi vytvořit takové společenství důvěry, v němž bychom se mohli jeden druhému svěřit 

a vzájemně si pomáhat.  

Dnes nečiňme ukvapené závěry. Spíše jeden druhému naslouchejme v pastýřské odpovědnosti a 

solidaritě u vědomí slov apoštola Pavla: „Neboť nemůžeme nic proti pravdě, ale k pravdě.“ (2K 13,8).  

Myslíme na ty, jejichž jména byla v seznamu uvedena, myslíme na naše vzájemné vztahy, 

společenství, staršovstva, sbory, na církev uprostřed společnosti. Upřímný a otevřený rozhovor nám 

všem pomůže rozumět naší minulosti a rozeznávat dnešní úkoly. Pokusme se pravdivě naplňovat 

apoštolovu výzvu „Jedni druhých břemena neste, a tak plňte zákon Kristův.“ (Ga 6,2)  

S bratrským pozdravem, 

Synodní rada Českobratrské církve evangelické  

Pavel Smetana, synodní senior 

MUDr. Zdeněk Susa, synodní kurátor 

Jan Trusina, náměstek synodního seniora 

Naděje Mandysová, náměstek synodního kurátora 

Jan Čapek‚ člen synodní rady 

Ing. Jaromír Plíšek, člen synodní rady 
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2d Cesta církve od roku 1945 – zpráva komise pro 28. synod ČCE  
Říjen 1993 

Synod v listopadu 1990 rozhodl zřídit komisi, která má studovat nedávné dějiny církve s účelem, aby 

se církev mohla kriticky vyrovnat se svým zapojením do komunistické diktatury. Po různých peripetiích 

předložila komise svou zprávu synodu v roce 1993. Synod ji sice přijal, ale zpráva nejdříve nebyla 

zveřejněna. Vyšla poprvé v nezávislém evangelickém časopisu Protestant, potom ji také otiskl tiskový 

orgán církve Český Bratr. Zpráva je především stručný nástin, jak se období 1945–1989 má studovat.  

Text je pokusem o nalezení a hledání záchytných bodů naší nedávné historie, jehož dalšími kroky by 

měly být:  

1. konkrétní analýza mechanismu vztahů mezi státem a církví  

2. teologická reflexe situace, kterou jsme prošli  

Tyto další dva kroky bychom chtěli předložit v následujících letech, pokud o existenci naší komise 

(případně o jejím doplnění o další členy) nerozhodne 28. synod jinak. Složení komise (včetně 

náhradníků) bylo zvoleno 26. synodem. Výsledný text vykrystalizoval během našich setkání jako 

konsenzus stanovisek, odrážejících nejen naši zkušenost a znalosti života církve, ale i ochotu 

Českobratrské církve evangelické o těchto věcech vydávat svědectví. Proto předkládáme pouze tento 

pokus. (Výsledný text vypracovala komise ve složení prof. Jaromír Procházka, PhDr. Eva Romana 

Melmuková, farář Pavel Fojtů, farář Jan Šimsa, farář Pavel Otter, farář Pavel Keřkovský – 

nahlédnutím do materiálů 26. synodu lehce zjistíte, kteří bratří se v průběhu tří let z práce omluvili). 

1. Přístup  

1.1. První, co zjišťujeme při pokusu přehlédnout naši cestu v době diktatury komunistické strany, je 

bezradnost a nechuť vracet se k tomu, co bylo. Tento pocit v naší společnosti převažuje a v ČCE se 

v obdobné míře sdílí. Jakoby ani čeští protestanté neměli sílu podívat se do zrcadla své minulosti, jako 

by i oni se nechávali pohltit dneškem, a tak zůstávali i nadále v osidlech totality, jež chtěla člověka 

vytrhnout ze směřování, které by přesáhlo meze momentálně vládnoucí moci a stávajících poměrů 

vůbec.  

1.2. Bez přiznání vlastní minulosti nemůžeme být sami sebou.  

1.3. To vede k zásadní otázce, nakolik český evangelík pouze zapadá do obecného proudu, a pokud se 

odlišuje, pak v jakém směru.  

1.4. Jestliže víme, že samému Bohu sluší sláva a čest, pak se můžeme podívat střízlivě i na svou 

církev. Nepůjde o černobílé vidění – církev buď totálně selhala, nebo církev je čistá.  

1.5. Před tím, kdo nás učí nenávidět hřích a milovat hříšníka, bychom měli umět pojmenovat selhání 

a nepropadat sudičství.  

1.6. K pochopení patří věcná znalost procesu, jeho proměn, rozlišení různých etap, specifických 

situací.  

1.7. Dobrat se odpovídajícího obrazu je možné jen v rozhovoru svědků, a to různých. Zejména jde 

o rozhovor generací. Církev pozná svou cestu, budou-li ji zkoumat sbory.  

1.8. Bratři, kteří vedli jednání se státními orgány, jsou církvi dlužni svědectví o svém zápase. 

1.9. Zejména bychom se měli rozpomínat na to, kdy a kde všude, z kterých úst jsme v oněch letech 

zaslechli slovo Boži, prorocký hlas.  
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1.10. Pokání nemůže být prostým přiznáním minulých chyb, ale nastoupením nové cesty. Nejde 

o samoúčelné zabývání minulostí, ale o ujasnění, od čeho z ní se máme osvobodit, a čeho se máme 

vděčně přidržet. 

2. 1945–1948 (Osvobození Československa a únorový zvrat) 

2.1. Evangelická církev sestávala převážně ze sedláků, živnostníků, prosperujících podnikatelů a 

z inteligence. Šlo o uvědomělé občany ČSR, stoupence Masarykovy a Benešovy politiky. Odboje proti 

nacistické okupaci se zúčastnili v míře větší, než jak by to odpovídalo jejich početnímu zastoupení v 

národě.   

2.2. Po osvobození spolu s ostatními podporovali demokratickou vládu Národní fronty, souhlasili 

s odsunem Němců. Kritiku násilností vyjádřili jen jednotlivci.  

2.3. Zvýšená sociální citlivost, nezatíženost konzervatismem, eschatologická ozvučnost přispěly 

k tomu, že řada evangelíku se za války a po ní stala komunisty.  

2.4. Po únorovém zvratu se cestou odboje, cestou aktivní snahy o povalení vlády KSČ, vydali jen 

málokteří. Někteří věřili v nástup sociální spravedlnosti, mnozí čekali brzký pád diktatury.  

2.5. Proti proudu své církve šel J. L. Hromádka. Odmítl to, čemu se dnes říká „třetí odboj“, odmítl 

také kalkulaci brzkého pádu komunismu a třetí světové války: „Posláním církve Kristovy je jít za 

hranice dnešních národních a politických rozdílů a rozdělení na bloky“ (KR 1948, s. 238). Trval na 

tom, že v zemi pod komunistickou vládou v sovětském táboře má křesťan své místo. Vlastní pozici 

charakterizoval Hromádka slovy „My, kteří hledíme kupředu, jsme jako mezi dvěma mlýnskými 

kameny.“ (Brno, 1959 

2.6. Místo křesťana v marxisty ovládaném státě formulovala Božena Komárková. Kritizovala J. L. 

Hromádku tam, kde přeceňoval dějinný význam marxistické vize přeměny světa. Zda má stát řídit 

hospodářství, je otázka účelu. Jsou však hranice, jež nesmí překročit. Nemůže se mu přiznat právo 

rozhodovat o tom, co je pravda. Za nejnaléhavější označila dodržování právního řádů.  

3. 1948–1953 (Tzv. nevyhnutelné zostřování třídního boje)  

3.1. V souvislosti s církevními zákony z roku 1949 byl uveden v chod aparát státního dohledu nad 

církvemi.  

3.2 Hlavní nápor diktatury v této etapě směroval proti katolické hierarchii. Čeští evangelíci museli 

svádět zápas o presbyterní zřízení proti snahám o episkopalizaci církve, a to navenek i uvnitř vlastních 

řad, a neudělování a odnímání státního souhlasu.  

3.3. Komunisté jako „dědici pokrokových tradic“ se rozhodli zneužit morálního kreditu české 

reformace pro svou diktaturu. Tísnivost poměrů přispívala k zintenzivnění sborového života.  

3.4. Nesrovnatelně více než aktivních odpůrců bylo obětí teroru. Avšak ani s nimi se tehdejší 

společnost nesolidarizovala. Evangelická církev se od tohoto obecného postoje neodlišovala, a to ani 

tehdy, když vystěhováním tzv. kulaků byly přímo v jádru postiženy její sbory, zejména v Polabí. 

4. 1953–1971 (Mezí stalinismem a novou komunistickou politikou)  

4.1. Po Stalinově smrti roku 1953 bylo již obecně zjevné, že k brzkému pádu komunismu nedojde, 

a současně se šířila frustrace ze zklamaných nadějí. Tlak diktatury začal polevovat a režim se stával 

snesitelnější. Většina českých evangelíků se v něm snažila spíše zabydlovat než usilovat o jeho 

nápravu.  
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4.2. Zahájení boje strany a vlády proti revizionismu v červnu 1957 znamenalo frontální útok proti 

náboženství. Hlásit se otevřeně k svému vyznání se stává vyznavačským činem. Začal proces 

přechodu od církve lidové k církvi diasporní.  

4.3. V roce 1958 se formuje Nová orientace se svým důrazem na eschatologii, civilní interpretaci 

a odpovědnost za společnost.  

4.4. Po hospodářských potížích roku 1963 byla částečně uvolněna cenzura. 

4.5. Tlakem řady sborů ČCE v roce 1963 se podařilo dosáhnout změny znění připravovaného zákona 

o rodině.  

4.6. SČED (Svaz českobratrského evangelického duchovenstva) se roku 1966 obrátil na ministerstvo 

vnitra se žádostí, aby občané nebyli doháněni ke službám pro StB.  

4.7. V souvislosti s důrazem na oslovení současného člověka začala práce na novém překladu Bible.  

4.8. Čeští evangelíci přivítali roku 1968 dobu svobody. Ukázalo se, že přes všechno školení se národ 

nestal marxistickým. Skeptici oslabující demokratický proud zůstali na okraji.  

4.9. Po 21. srpnu 1968 vstupuje do širšího povědomí podíl českých evangelíků na odporu proti 

restauraci diktatury (kázání Jakuba Trojana při pohřbu Jana Palacha, poselství Synod svému národu).  

4.10. Žádost XVII. synodu v říjnu 1971 o amnestii pro politické vězně a o rehabilitaci propuštěných 

z práce byla u nás posledním veřejným vystoupením pro demokracii. 

5. 1971–1985 (Normalizace evangelíků)  

5.1. V únoru 1972 synodní rada pod nátlakem vyhlásila snahu „zlepšovat vztahy ke státní správě 

všude, kde byly narušeny“ tím, co tato správa „pokládá za nepřijatelné“. Stanoviska státní správy 

přijala jako normu pro postoj církve v oblasti politické.  

5.2. Rokem 1972 začíná nová vlna odnímání státních souhlasů farářům. Byly zakázány letní tábory 

dětí a mládeže do 18 let, letní brigády, zastaveno Bratrstvo. Byl zlikvidován SČED (1974), který byl 

jednou z demokratických forem v církvi.  

5.3. Z nových písní zazníval hlas vzdoru a naděje.  

5.4. Vyhrocovalo se napětí mezi oficiální církví a neoficiálními proudy.  

5.5. Synodní rada se dala zmanipulovat státními orgány ke konfrontaci s Novou orientací, do které byli 

zahrnováni i další nepohodlní.  

5.6. V mnoha sborech zdomácněly názory oficiální linie: Posláním církve je kázat čisté evangelium 

a nestarat se o politiku.  

5.7. V Chartě 77 za lidská a občanská práva se sešli evangelíci s katolíky, liberály, demokratickými 

socialisty a s demokratickými i reformními komunisty.  

5.8. V prohlášení 31 členů ČCE o stavu církve a věřících ze 7. 5. 1977 byl popsán mechanismus 

manipulace církevních institucí a jejich představitelů orgány státního dohledu.  

5.9. V rámci kampaně proti Chartě 77 zveřejnili učitelé KEBF osm tezí z 24. 5. 77. Na adresu 

signatářů dopisu 31, kteří byli umlčeni na veřejnosti, prohlásili v plné publicitě: „V současné době 

jsme svědky nápadných konkrétních důsledků několikaletého úsilí vtáhnout Českobratrskou církev 

evangelickou do politického zápasu na pozice, které nejsou bohoslovecky oprávněny a které negují 

socialistické a politické podmínky, v nichž žijeme a na nichž se chceme podílet.“  
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5.10. Charta 77 znamenala, že diktatura se musela vzdát bezprostředních snah o masivní zatlačování 

církve, vyvstal jí bezprostřednější „vnitřní nepřítel“. Diktatura začala považovat za uspokojivou tu 

míru podřízenosti, jíž se jí podařilo až dosud prosadit.  

5.11. Vztahy státu a církve se petrifikovaly. Faráři byli úzce vázáni svými osobními kontakty 

s tajemníky pro věci církevní při ONV a KNV. 10,4 % evangelických duchovních bylo zaneseno do 

agentury StB mezi spolupracovníky. Mezi evangelíky se ve značné míře rozšířil výklad, že postihy 

duchovních „mají svůj původ v jejich osobních vlastnostech“ a v soukromých postojích.   

5.12. V církvi umlkl rozhovor mezi synodní radou a neoficiálními proudy, což zesilovalo vzájemné 

odcizování. Krystalizovala místa svobodných sejití: Zbytov, Libštát, vodácké výpravy, lesní brigády 

aj. V Brněnském seniorátu se udržely školky mládeže.  

5.13. Tiskem vyšel Ekumenický překlad Bible a Evangelický zpěvník.  

6. 1985–1989 (Od Gorbačova k Národní třídě)  

6.1. Režim již poměrně toleroval politicky neangažované náboženství. Proti očekávání ve společnosti 

nastoupila nová náboženská vlna, která se dotkla i našich sborů.  

6.2. V rámci znejistění státní politiky přibývalo případů veřejně projevené solidarity s postiženými 

uvnitř církve.  

6.3. V dané situaci šlo o to, zda naši komunisté budou schopni „předat vládu demokratům pokojně 

a spořádaně“ (Jan Dus, dopis L. Vaculíkovi, únor 1989, samizdat, Alternativy, ed. Kantůrek).  

6.4. Vedení CCE přicházelo s vlastními návrhy řešení vztahu církve a státu v rámci připravované 

ústavy, ale církevní veřejnost nebyla povzbuzována k demokratickým snahám.  

6.5. 2. 2. 1989 vyzvalo 26 členů církve synodní radu, aby odsoudila normalizační dokumenty z let 

1972–87, což bylo odmítnuto.   

6.6. 17. listopadu 1989 zasedal právě 26. synod. Využil příležitosti, aby jako první protestoval proti 

masakru na Národní třídě a žádal demokratické reformy.  

6.7. V revoluční obrodě společnosti mnozí jednotliví čeští evangelíci působili na nejrůznějších 

úrovních. Většinou dosud apolitická církev uvítala vstup svého synodního seniora do vlády, zatímco 

dosud politicky angažovaná menšina to odmítla.  

7. Závěr  

7.1. Zkusme zvažovat, v čem nám léta pod diktaturou jedné strany posloužila k dobrému.  

7.2. Bylo samozřejmé, že jsme je přečkali?  

7.3. Obstáli jsme v solidaritě s pronásledovanými?  

7.4. Věřili jsme dostatečně v Pána dějin, toužili jsme dost po svobodě a neochabovali v hledání 

pravdy?  

7.5. Uvědomovali jsme si, že programová apolitičnost vede ve svých důsledcích k přizpůsobení 

politice špatné?  

7.6. Orientovali jsme se dostatečně v měnící se situaci, abychom dovedli využít možností k nápravě?  

7.7. Co pro nás v podmínkách svobody znamená dřívější zjištění o konci konstantinské epochy?   

7.8. Čím je nám dnes ekumenický zřetel?  

7.9. Dovedeme nést dědictví české reformace svému národu, Evropě a světu?  
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7.10. Jak se vyrovnáme s novou obecnou religiozitou?  

7.11. Jsme připraveni sloužit k překonání nebezpečí konzumního stylu jako náhražkové náplně života?  

7.12. Jak můžeme být kvasem uprostřed sekularizovaného světa?   
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VII. Prohlášení s více tématy  
 

Některá poselství synodu nejsou zařaditelná pod jedno téma. Objevují se v něm diskuse, které 

příslušný synod vedl. Tak to je s prohlášeními a poselstvími z roků 1990, 1991 a 1999, v nichž se 

vyskytují otázky minulosti, transformace, pomoc potřebným, rasismus, vybudování demokratických 

struktur, pojetí členství v církvi, homosexualita. 
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1. 26. synod k 1. výročí nenásilného převratu v listopadu 1989  
 

17. 11. 1990 

Listopadové události 1989 uvolnily u našich lidí projevy radosti, naděje, solidarity, služby, 

ohleduplnosti a spolupráce. Spojilo nás tehdy i vědomí spoluviny na tom, co bylo v uplynulých 

desetiletích neblahé. Největším výtěžkem oněch událostí byla svoboda, lidská i občanská. Vydali jsme 

se na cestu demokracie a vykonali jsme svobodné volby.  

V posledních měsících na nás všechny doléhá mnoho starostí a úkolů najednou, obavy 

z hospodářského poklesu, otázky existenčních jistot. Vyzýváme Vás, abyste neklesali na mysli, ale 

aby každý vážil svou odpovědnost, kterou má jako občan, aby nově začínal a podílel se svými 

možnosti na nadějném a perspektivním rozvoji naší společnosti. Těšíme se, že tato cesta bude společná 

se slovenským národem a všemi národnostmi v naší zemi. Žili jsme v porobě, vycházíme do svobodné 

budoucnosti, ale budeme procházet pouští. Navzdory všem krizím jděme v naději kupředu. 

Připomínáme Vám i sobě Desatero Božích přikázání s jeho mravními principy, abychom věděli, jak 

v nových situacích a krizích jednat. Nedejme se ničím odradit od cesty za svobodnou, odpovědnou 

a demokratickou společností, která se stane dobrým domovem pro všechny. Vězme, že každý 

pravdivý, spravedlivý, obětavý a láskyplný čin je smysluplný a tvoří opravdové dějiny našich národů 

před Boží tváří.   
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2. Poselství 27. synodu 
 

Poselství 27. synodu ČCE, konaného ve dnech 19.–22. 6. 1991 v Praze 

Sešli jsme se na 27. synodu Českobratrské církve evangelické rok a půl od obnovy naší politické 

svobody a v době, kdy se dostavuje útlum počátečního nadšení. Snadno se přitom zapomíná, že potíže, 

s nimiž se potýkáme, mají kořeny v době minulé, za niž nese každý z nás svůj díl odpovědnosti. 

Uvědomujeme si, že sami jsme zatíženi vinami, a víme, že se s minulostí budeme muset ještě dlouho 

vyrovnávat. Naše naděje však nestojí na naší spravedlnosti. Smíme-li přes svá selhávání na co 

navazovat, smíme-li být vděčni za věrné svědky i za solidární společenství, bylo to z Boží milosti, 

projevené v Ježíši Kristu. Žili jsme z ní v minulých letech a její proměňující moc působí i dnes. 

Kristus vstal z mrtvých. „Království Boží se přiblížilo.“ To je základ našeho povolání k svatosti i naší 

odpovědnosti za současný svět. Toto evangelium je zaslíbení pro každodenní práci ducha i rukou, 

pobídka k pomoci trpícím, ohroženým a slabým, zdroj smíření znesvářených a síla pro odpuštění, je to 

i pozvání k bratrství mezi Slováky a Čechy, jak jsme živě pocítili při pozdravu zástupce slovenské 

evangelické církve augsburského vyznání. 

V rozhovorech jsme si bytostně uvědomovali, že církev je posílána především mezi nejmenší, k těm, 

kteří stojí na okraji společnosti. Jsou to příslušníci národnostních menšin, běženci, vězňové, mohou se 

jimi stát i nezaměstnaní a mnozí další. 

Na synodu jsme jednali o tom, jak nejlépe a nejúčinněji naplnit možnosti, které se v současnosti 

otvírají pro naše svědectví, pro zvěstování evangelia, pro diakonii a i pro působení na veřejnosti. 

Myslíme na práci ve školách, nemocnicích, sociálních ústavech a věznicích, na službu v institucích, 

jejichž úkolem je vytváření a ochrana právního státu. K takové službě nás darovaná svoboda zavazuje. 

Apoštol Pavel napsal do Korintu slova, která nám ukazují cestu i v dnešní době: „Jsem svoboden ode 

všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal.“ Svoboda s sebou nese kázeň, 

vzájemnou úctu a podřízení prospěchu druhých, a to v církvi i ve společnosti. V tom se nepochybně 

shodujeme se všemi církvemi hlavních křesťanských konfesí. Spolupracujeme s nimi a povedeme 

další rozhovory o společných základech našeho vyznání. 

Chceme práci církve zjednodušit. Leccos z toho, co v minulosti musela řídit synodní rada, může být 

přeneseno na úroveň seniorátů a sborů. 

Zvolili jsme novou synodní radu. Synodním seniorem je farář Pavel Smetana, synodním kurátorem 

MUDr. Zdeněk Susa. Náměstky jsou farář Jan Trusina a Naděje Mandysová, dalšími členy farář Jan 

Čapek a Ing. Jaromír Plíšek. Prosíme, podpírejte je v jejich odpovědné práci svými modlitbami. 

S přáním Božího pokoje. 
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3. Poselství 1. zasedání 30. synodu ČCE  
20. 11. 1999 

V čem je církev víc než jen schopná a úspěšná organizace? Během tohoto synodního jednání se 

několikrát ukázalo, že podstatný je pastýřský rozměr života církve. Cestu na zelené pastviny neotvírá 

hladce fungující soukolí řádů a úkonů, ale pastýřské nasazení Pána církve – a naše vzájemné ručení.  

Prosíme vás, abyste takto rozuměli i našemu rozhodnutí propůjčit členství v ČCE těm sestrám 

a bratřím z Jednoty bratrské, kteří o to požádali. Nově vytvořený Ochranovský seniorát pro ně 

představuje řešení tísně, do které se ve vlastní církvi dostali. 

Stejně přijměte i podnět synodu zabývat se soustavně naším vztahem k lidem s homosexuální 

orientací. Dosud jsme jim v církvi nevěnovali náležitou pozornost. Chceme se učit rozumět jejich 

problémům a zřetelně jim povědět, že ve společenství církve mají své důstojné místo. 

Posledním tématem, které vám v této souvislosti předkládáme, je otázka uprchlíků. Citlivou pozornost 

jim má věnovat bezpochyby právě církev. Materiál, který v této souvislosti obdržíte, ukazuje, jak 

mohou naše sbory vycházet vstříc nouzi těchto lidí. 

Žijeme v čase krátkozrakého sobectví a ohlížení po starých jistotách. Díky Kristu jsme poznali 

a můžeme dosvědčit, že naději a zaslíbení má jiné nasměrování života: nasazení pro druhého, 

opouštění zaběhaných jistot, riskantní vykročení víry. Na takové cestě vydává dobré plody kristovská 

i občanská svoboda. 
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