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Út 21. 11. 14:30 setkání starších věkem
Út 21. 11. 19:00 ekumenická biblická hodina (J. Beneš)
Ne 26. 11. 9:30 bohoslužby (P. Ruml)
Út 28. 11. 14:30 setkání starších věkem
Čt 30. 11. 18:15 schůzka učitelů nedělní školy
Pá 1. 12. 17:30 zdobení adventních věnců
Ne 3. 12. 9:30 1.adventní bohoslužby se křtem a Večeří Páně (E. Čašková)
Út 5. 12. 16:30 schůzka křesťanské služby
Út 5. 12. 19:30 biblická hodina v rodině
Ne 10. 12. 9:30 2. adventní bohoslužby (E. Čašková)
Ne 10. 12. 11:00 do 15:30; adventní trh
Po 11. 12. 19:00 schůzka hospodářské komise
Út 12. 12. 14:30 setkání starších věkem
Čt 14. 12. 19:00 schůze staršovstva
Ne 17. 12. 9:30 3. adventní neděle - dětská slavnost
Út 19. 12. 14:30 setkání starších věkem
Út 19. 12. 19:30 ekumenická biblická hodina (J. Beneš)
Ne 24. 12. 9:30 Štědrý den - bohoslužby (E. Čašková)
Po 25. 12. 9:30 Hod Boží vánoční - bohoslužby s Večeří Páně (E. Čašková)
Ne 31. 12. 9:30 bohoslužby (E. Čašková)

Případné změny v programu po uzávěrce Hroznu lze najít na sborových webových
stránkách http://vinohrady.evangnet.cz, které jsou pravidelně aktualizovány.
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akce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, tel. 224 253 550,
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Víra je jistota, že Bůh si svůj svět nedá vzít.
Slovo po volbách

Mat 22,15–22

Co je císařovo, císaři, co je Božího,
Bohu. To je chytrá, šalamounská odpo-
věď. Ale co z toho vyplývá pro nás? Jak
se k sobě má křesťanství a politika? Víra
a věci veřejné? Ježíš nedává jasné návody,
nevypočítává, co je císařovo a co je Boží.
Ale o to právě jde: Co je vlastně císařovo?
A co je Boží? V Ježíšově době bylo ak-
tuální božské uctívání císaře. To už není
náš problém. Otázkou však zůstává i pro
nás – a to otázkou hodně háklivou, palči-
vou, zda věříme, že i dnes nad námi a nad
celým světem vládne Bůh. Věříš v Boží
vládu tady a teď a také v budoucnu? Za-
řídil ses podle toho? A jak?

Ve slušné společnosti s takové otázky
na tělo nekladou. Rozhodně ne nahlas.
V církvi však jaksi samozřejmě počítáme,
že všichni věří, že „tvé je království na
věky věkůÿ, ale také se neptáme, jak se
v životě taková víra projevuje. Co zna-
mená to, že věříš v Boží vládu – třeba
vzhledem k volbám naší pozemské vlády?
Ježíš klade otázky, které člověka zasahují,
které se nás často až nepříjemně dotýkají.
Je snadnější se jim vyhnout, třeba tím, že
oddělíme život tady a život věčný, Boží
vládu, která přijde někdy potom, ale za-
tím není.

Jenže Ježíš neříká, teď se zařiďte
podle toho, co chce císař – a někdy v bu-
doucnu se podřídíte Bohu. Dejte co je cí-
sařovo císaři a co je Božího, Bohu – tady
a teď. A co tedy máme Bohu dát? Větši-
nou mluvíme spíš o tom, co on dává nám.
Máme také my něco dát jemu? Jsme mu
něco dlužni? Potřebuje od nás Bůh něco?

Docela určitě čeká, že ho uznáme za

svého Pána, Stvořitele, v Ježíši Kristu za
Spasitele. Čeká, že uznáme jeho vládu a
že s ní budeme počítat. Že se podle ní
zařídíme. To je přece to hlavní, co Je-
žíš přišel vyřídit: Přiblížilo se Boží krá-
lovství! Bůh není někde daleko na nebe-
sích, ale je ti, člověče, na dosah. Jde ti
vstříc a čeká, co ty na to. Příběh Ježí-
šova života je právě o tomhle: Bůh si nedá
svoje stvoření vzít. Nepřenechá vládu nad
světem někomu jinému – ani žádnému
císaři. Bůh stojí o svůj lid, o své stvo-
ření, o tebe. Ježíš je toho živoucím – pak
umučeným – a posléze vzkříšeným dokla-
dem. Je mu dána veškerá moc na nebi
i na zemi (Mt 28). Tak jsme to slyšeli
při ustanovení křtu. Počítáme s tím? Vě-
říme, že Ježíš skutečně vládne? Nebo je
to jen teoretická poučka, kterou jsme se
naučili a opakujeme ji, aniž bychom pře-
mýšleli, jaké z toho plynou důsledky? Sa-
mozřejmě, že důsledky to má. Není jedno,
kdo je u kormidla, kdo rozhoduje o tom,
co je dobré a co je špatné. Komu patří bu-
doucnost, ten je prostě ten nejdůležitější.
A Ježíšova vláda není na jedno volební
období, ale na věky! Když Ježíš mluví
o tom, že přichází Boží kralování, jeho
posluchači pochopili, že se podle toho
musí zařídit. Už teď, dřív než to přijde,
aby pak byli na té správné straně. Blíží
se změna režimu, honem něco udělejme.
Nejcitlivěji na takovou zprávu reagovali
právě kolaboranti, celníci. Využili příle-
žitost. Zní nám to trochu oportunisticky.
Přizpůsobit se, změnit smýšlení, převlék-
nout kabát. Zrovna ten kabát vyvolává
představu, že za chvíli ho zase vyměníme.
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místech bez strategických úvah.
Druhá světová válka znamenala pro

Jednotu mnoho těžkostí a utrpení. Na-
cistickými vězeními prošla řada členů i
kazatelů. Byl však také patrný nový ob-
rat k bibli, obnovilo se písmáctví v rodi-
nách, rostla i vzájemnost a hmotná obě-
tavost. Konec války přinesl nové úkoly
především v pohraničí, kde zanikly její
německé sbory. Nově vznikl sbor v Li-
berci a v Tanvaldě, obnoveny byly sbory
v Dubé a Jablonci nad Nisou. Poválečný
vývoj a sekularizační tlak způsobil úby-
tek členů, ale nebyl tak masivní, aby vedl
k zániku sborů.

Od roku 1946 měla Jednota vlastní
biskupy a roku 1957 byla uznána za pátou
samostatnou provincii Unitas Fratrum.

Až do začátku 90. let pracovala česká
Jednota v 17 samostatných sborech a
řadě kazatelských stanic v Čechách a na
Moravě. Po pádu komunismu se však ob-
jevily i v této církvi nové duchovní směry
(vliv z ciziny), které se v řadě sborů pro-
sadily a ve druhé polovině 90. let vedly až
k rozdělení církve. Odloučenou část při-
jala „pod svá křídlaÿ Českobratrská cír-
kev evangelická jako třináctý, ochranov-
ský seniorát.

Ester Čašková

Pozvánka na adventní trh

Je nám radostí, že i letos vás můžeme
srdečně pozvat na Adventní tržíček. Již
pravidelně se druhou adventní neděli, le-
tos 10.12.2017, můžeme těšit na tržíčkové
koláče, punč a hlavně na výrobky nezisko-
vých organizací Jeden svět, Nazaret nebo
Víteček. Tak jako v několika předchozích
letech, bude i letos právě středisku Ví-
teček věnována zvláštní pozornost. Toto
středisko je zřízeno organizací 15. Přední
hlídka Royal Rangers v ČR. Jeho poslá-
ním je poskytovat pomoc dětem i do-
spělým s postižením tak, aby mohli žít
šťastný, naplněný a aktivní život upro-
střed společnosti druhých lidí a nemuseli
být odloučeni od své rodiny. V rámci čin-

nosti střediska Víteček jsou poskytovány
dvě sociální služby, a sice denní stacio-
nář a sociálně terapeutické dílny. Činnost
střediska by bez podpory jednotlivých
lidí, organizací a institucí nebyla možná.
Velmi důležitou součástí poskytovaných
ambulantních služeb je každodenní svoz
a rozvoz uživatelů služeb do střediska a
zpět domů, bez něhož by s ohledem na
venkovský charakter regionu většina uži-
vatelů služby nemohla využívat. I letos
nám bude velikou radostí přispět právě
na dopravu klientů. Těšíme se na setkání
s Vámi!

Monika Chábová

KÁZÁNÍ 3

V případě Božího království je to však
změna trvalá. Ale pokání JE právě to-
hle! Změnit smýšlení, přizpůsobit své do-
savadní jednání novým normám.

Boží království tak může působit, i
když ještě nenastalo. Jako když je ar-
máda na hranicích, už je jasné, jak to
dopadne a lidé se podle toho začnou za-
řizovat. Žijeme s tímhle výhledem? S tím
vědomím, že vláda – a budoucnost patří
Bohu a zařizujeme se podle toho?

Nejspíš se většině lidí zdá, že se ta ar-
máda na hranicích nějak zdržela, zasta-
vila, možná se něco pokazilo a dlouhé če-
kání vyvolává dojem, že se ta nová vláda
vůbec neprosadí. Že k té změně vlastně
asi nedojde. Vládne císař, vládli komu-
nisti, teď budou nejspíš vládnout babi-
šovci – a kde je ta Boží vláda? Jak se
podle ní máme zařídit? Jaký kabát ob-
léknout? S těmi komunisty i babišovci
máme konkrétní zkušenosti, ovlivňují náš
každodenní život v podobě daní, zákonů,
zdravotní péče, školství. Ale co Bůh? Jak
ovlivňuje náš všední život?

V poslední době se zdá, že to bude
všechno o penězích. Nejen ve státě, i
v církvích. Potřebujeme zvýšení oběta-
vosti kvůli udržení samostatnosti sborů.
Je dobře vědět, že Ježíš tady neřeší žád-
ným zásadním způsobem vztah církve a
státu. Těm, kdo se ho ptali, totiž vů-
bec nešlo o odpověď. Chtěli ho jen na-
chytat, nastražit mu léčku a formulovali
otázku, která neměla řešení. Kdyby Je-
žíš řekl, že se daně platit nemají, ztratí
příznivce mezi celníky a bude možné ho
obvinit z buřičství proti římské vládě.
Kdyby kývl na to, že daně se musí pla-
tit, pobouřil by ty nejzbožnější, kteří měli
problém, jestli Boha nerozčilují, když se
smířili s okupací Římanů a odvádějí jim
daně. Ježíš však nehodlal řešit vztah člo-

věka – byť věřícího – ke státu, ale vztah
člověka k Bohu. A tak se ptám:
Nerozčilujeme Boha my dnes tím, že be-
reme vážněji svoje vlády než tu jeho?

Ježíš poznal, že jeho protivníci ne-
chtějí znát pravdu. A otevřeně jim to
řekl: Co mě pokoušíte, pokrytci? Ale
dobře: Ukažte mi peníz daně. A tak ti
přítomní museli sáhnout do peněženky a
přiznat, že s tím problematickým plati-
dlem všichni zacházejí. Že se jim zas to-
lik neprotiví, když jde o nákupy. A jako
by byl hloupý, ptá se Ježíš: Čí je to ob-
raz a nápis? Na to musí všichni přítomní
odpovědět jasně: obraz i nápis je císařův.

Když má císař tu minci podepsanou,
tak mu ji vraťte. To je odpověď, která
musí uspokojit i kolaboranta, celníka i
oficiální kruhy. Na své si přijde i radikál,
který může mezi řádky číst: denár s císař-
skou hlavou hoďte císaři na hlavu. Bojko-
tujte římskou měnu a vůbec římské zboží.
Anebo to Ježíš myslel jinak? Třeba takto:
Všecko, co je ze světa, světu jednou vrá-
títe. To všechno pomíjí. A tak se podle
toho zařiďte. Máte to mít, ale buďte od
toho svobodní. Máte to užívat, ale nepři-
lnout k tomu. Jednou to budete muset
pustit z rukou – všechny svoje úspory
a nemovitosti, sbírky a knihy, fotografie
a všechna osvědčení o způsobilosti. To
všecko je jen na čas. Nelpěte na tom, co
nemá věčnou hodnotu. Naučte se opouš-
tět pomíjivé věci a držet se těch věčných.

Mince patří císaři, protože nese jeho
obraz. Ale patří císaři vůbec něco jiného,
než ten obraz na minci? Ježíš není ser-
vilní poddaný. Jeho slova otevřou poslu-
chačům oči. Císaři tedy patří mince s jeho
obrazem, a co patří Bohu? Bohu patří
každý člověk, protože je Božím ob-
razem! Bohu patří dokonce i císař sám,
i když to neví. Ježíš připomíná, že do
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Boží kompetence spadá všechno – i cí-
sař. Bůh si vlastně užívá i těch pozem-
ských vládců – císaře Augusta, který na-
řídil soupis lidu a Josef s Marií se vydali
z Nazareta do Betléma, kde se měl Mesiáš
narodit. Užívá si pro své plány i Piláta i
římského císaře Tiberia.

Víra není jen věc názoru a vnitř-
ního přesvědčení. Víra se projevuje právě
v těch normálních životních situacích.
A projevuje se jako svoboda vůči vněj-
ším podmínkám. Víra je jistota, že Bůh
si svůj svět nedá vzít. Ani císařem, ani
ďáblem. Svět je jeho stvoření a díky
Kristu jsme vykoupené, od zla osvobo-
zené stvoření. Proto si na nás Bůh může
dělat neomezený nárok. A ti, kteří k tomu
přitakají, vstoupí na půdu svobody, na
půdu nového života, kde všechny věcí zís-
kávají jinou závažnost, jinou hodnotu než
dřív. Když použiju znovu příklad převle-
čeného kabátu – je to kabát lásky a služby
druhým. Protože jsem takové jednání za-
žil sám, naučil jsem se, učím se jednat
podobně. Protože mně bylo odpuštěno,
učím se odpouštět a smiřovat se s dru-
hými. Protože jsem zažil laskavé, shoví-
vavé jednání, učím se to také. Protože
jsem zjistil, že nejdůležitější je pravda,
učím se pravdu říkat a za pravdou stát.
To je cesta budoucnosti. Tak začíná to

Boží kralování mezi námi. Pomaloučku,
případ od případu, žádné velké akce, ale
každodenní zápas o to, aby nad mým srd-
cem nevládl ten zlý, ale Kristus. Tak po-
stupuje Boží kralování od jednoho ke dru-
hému, od jednoho, který ho na sebe nechá
působit, k těm dalším. Nejsou to změny,
které by změnily mapu republiky. Ale lidé
kolem nás určitě něco z toho zazname-
nají, i když to nebudou definovat jako
Boží obraz v nás.

Boha uctíváme tehdy, když ho jako
Pána necháváme vládnout ve svém všed-
ním životě. To je to, co od nás Bůh čeká.
Co potřebuje, aby se mohlo jeho kralo-
vání šířit do celého světa. Máme žít jako
svobodní lidé – svobodní nejen od stra-
chu z vlastních chyb a od strachu z bu-
doucnosti, ale svobodní vůči všemu, co
námi dnes chce zmanipulovat, svobodní
vůči nátlaku reklamy, životního stylu a
všech nároků, které si na nás neprávem
svět dělá. Všecko je pod Boží vládou.
Také stát je pod Boží vládou. Ne pod vlá-
dou církve, ale pod vládou Boží. Proto
má smysl se modlit, proto má smysl usi-
lovat o pravdu a poctivost a nehroutit se,
když ta světská vláda nevypadá podle na-
šich představ. Co je císařovo, dejte císaři,
co je Božího, Bohu. Amen

Ester Čašková

Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru
Hospodine, Pane náš,

Obracíme se na Tebe v prosbách i
s díky.

Prosíme Tě za lidi trpící ve válečných
konfliktech, dnes převážně za ženy i děti
v Africe. Přimlouváme se za lidi postižené
živelnými pohromami, za lidi hladovějící,
bez domova či jinak strádající.

Přimlouváme se za náš národ, pře-
devším za politiky, ukazuj jim správnou
cestu, cestu pravdy a lásky, cestu demo-
kracie.

Voláme k Tobě a prosíme za naše
blízké sestry a bratry, kteří strádají na
těle či na duši. Přimlouváme se za náš
sbor, za nově pokřtěné i za dlouhodobé
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Jak to bylo s Jednotou bratrskou III.
Obnovená Jednota v Čechách a na Moravě

Obnovená Jednota bratrská ve světě
nazývala Čechy a Moravu „zemí otcůÿ,
ale k přímým stykům dlouhá léta ne-
mohlo dojít. Toleranční patent z roku
1781 totiž připouštěl pouze vznik evan-
gelických sborů buď luterského, nebo hel-
vetského vyznání. K odkazu Jednoty, na-
zývané také „církev Beránkovaÿ, se čeští
evangelíci hlásit nesměli.

Bylo to možné teprve po roce 1861
v důsledku císařského patentu. Roku
1862 zahájila Jednota evangelizační čin-
nost v Čechách a na Moravě. Šlo jí pře-
devším o šíření evangelického tisku a du-
chovní oslovení neevangelíků. Jednota ne-
chtěla být konkurencí k již stávajícím to-
lerančním sborům.

Prvními cestujícími kazateli byli On-
dřej Kother a Vilém Hartwig, který za-
ložil první stálou bratrskou práci v Če-
chách – sirotčinec v Dolní Čermné u Lan-
škrouna. Tak se Jednota zapojila do
práce křesťanské charity, i když zatím
neměla žádný sbor. Mezitím přicházeli
další pracovníci: vikář Konrád Beck, vi-
kář Otto Bernhardt, který pomáhal ob-
sluhovat rozsáhlou diasporu v Krabči-
cích, a Friedrich David Peter, který učil
na reformované škole v Čenkovicích.

Po několika letech synod Jednoty do-
poručil, aby byly v Čechách ustaveny sa-
mostatné sbory obnovené Jednoty tam,
kde o to lidé požádají. První dopis s ta-
kovou žádostí přišel z Potštejna. Zde bylo
v roce 1870 přijato 21 dospělých a 6
dětí za členy nového sboru. O dva roky
později vznikl sbor v Dubé u Doks. Po-
čtem malá a velmi chudá společenství
prvních bratrských sborů vzniklá z li-

dového písmáckého hnutí však měla tak
pevné kořeny, že z nich mohla později
vyrůst další sborová střediska. Po 10 let
zůstaly tyto dva sborečky osamoceny a
neměly výhodu státem uznávané církve.
Směly pouze „soukromě vykonávat ná-
boženstvíÿ, což také vylučovalo jakoukoli
misijní činnost. Teprve roku 1880 získala
Jednota státní uznání pod jménem „Eva-
njelická církev bratrskáÿ.

Poté začíná pozvolný, ale stálý růst.
Misijním působením bratrských kaza-
telů vznikly nové sbory v Ústí nad Or-
licí, Praze, Jablonci nad Nisou, Tur-
nově, Mladé Boleslavi a Nové Pace i
jinde. Vznikaly v místech, kde nepraco-
vala žádná jiná evangelická církev (s vý-
jimkou Prahy). Jednota se soustředila
na práci mezi hledajícími. Zavedla jako
jedna z prvních církví dětské bohoslužby
– tzv. Nedělní školu a pravidelné biblické
hodiny pro dospělé. Důsledně však tr-
vala na vyznavačském charakteru sborů,
na kázni a úzkém bratrském společenství.
I proto se sbory nerozrůstaly do velkých
počtů.

Po první světové válce se objevilo
mnoho lidí, kteří hledali nově svou ži-
votní orientaci. Jim se Jednota otevřela
i za cenu uvolnění kázně a poklesu vy-
znavačské určitosti. Přineslo to nejeden
problém, ale soustředění na spásnou oběť
Ježíše Krista a pietistická tradice Jednoty
uchránila sbory před sklouznutím do libe-
rálních a nábožensko–vlasteneckých ná-
lad. I nadále Jednota zachovávala zásadu
pracovat jen tam, kde nesoupeřila s ji-
nými evangelickými církvemi. Bratři však
měli odvahu zakládat sbory i v odlehlých
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egyptské. Já jsem Hospodin váš Bůh. (3.
Mojžíšova 19,33 –34)

A Ježíš říká: Neboť jsem hladověl, a
dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste
mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste
se mě. Amen pravím vám, cokoliv jste
učinili jednomu z těchto mých nepatr-
ných bratří, mně jste učinili. (Matouš 25,
35+40)

Mým českým bratřím a sestrám bych
rád dodal odvahu. Nechte lidi na útěku
vejít do vaší země. Poznáte zajímavé a
laskavé lidi. Přivítejte je, jako člověk vítá
a přijímá sousedy. Budou vám vděčni a
vy ztratíte svůj strach.

Srdečné pozdravy z Delmenhorstu.
Shalom.

Ptala se Jana Šarounová Poradna pro uprchlíky

U tebe nikdy není „víceméněÿ
Modlitba Waltera Brueggemanna

Chceme být tvým věrným lidem
víceméně.

Chceme tě milovat celým svým srdcem
snad.

Chceme milovat svého bližního jako sebe sama
možná.

Děkujeme, že u tebe nikdy není:
víceméně, snad, možná.

U tebe nikdy není „ano a neÿ,
nýbrž vždycky ano,
jasné a přímé,
nedvojznačné, spolehlivé.

Děkujeme ti za tvé Ano,
které se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

Amen Překlad Pavel Filipi
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členy sboru, kteří svou neutuchající pílí,
prací, účastí a modlitbami drží sbor při
životě.

Prosíme za naše rodiny, partnery,
děti, za všechny naše milé.

Děkujeme Ti, že nás každý den pro-

vázíš a ochraňuješ. Že se na Tebe mů-
žeme vždy spolehnout, promlouvat s Te-
bou, i když se nám zdá, že nám neodpo-
vídáš. Děkujeme za milost, kterou v Tobě
máme.

Amen

Nechte je vejít
Rozhovor s Bertramem Althausenem, oblastním farářem v Delmenhorstu

Setkání s uprchlíky

V jedné z říjnových nedělí navštívila
naše bohoslužby skupina německých fará-
řek a farářů z Evangelické luterské církve
v Oldenburgu poblíž Brém. Po bohosluž-
bách jsme seděli u kávy a čaje, a protože
bylo den po volbách v naší zemi, hovor
se přirozeně stočil k tématům, která le-

tošní volby ovládala nebo v nich hrála vel-
kou roli. Jedním z nich bylo téma imi-
grantů a strachu z nich, který řadu lidí
(a možná i křesťanů) přesvědčil, aby vo-
lili politické strany, jež byly v odmítání
uprchlíků razantní, často až nenávistné.
Němečtí hosté českému strachu příliš ne-
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rozuměli a bylo vidět, že v této věci je at-
mosféra v Německu trochu jiná. Rozho-
vor s nimi byl zajímavý pro obě strany, i
když jsme si toho nestihli říci mnoho. Po
jejich odjezdu se podařilo od vedoucího
skupiny získat ještě odpovědi na některé
další otázky.

Při rozhovoru u nás jste mluvili
o aktivitách, které církve v Ně-
mecku pořádají pro migranty. Týká
se to i vašeho sboru a sborů v okolí
Brém. Jak jste vlastně s uprchlíky a
migranty začali pracovat a jak jsou
tyto aktivity časově náročné? Jedná
se o aktivity, které provádíte dobro-
volnicky, nebo jsou nějak finančně
podporovány státem?

U nás v Delmenhorstu (město v blíz-
kosti Brém) se dostalo přijetí v dřívějších
i nedávných letech poměrně velkému po-
čtu uprchlíků a migrantů. Ve městě se
zhruba 81 000 obyvateli žije kolem 12 000
cizinců. To je asi 15%. K tomu je třeba
přičíst ještě několik tisíc lidí, kteří mají
kulturní kořeny především v Turecku a
přišli do Německa již před desetiletími,
získali německý pas, ale dosud se řada
z nich cítí být Turky.

Z těch 12 000 cizinců, kteří v Delme-
nhorstu žijí, je polovina Poláků, Rumunů
a lidí jiných východo– a jihoevropských
zemí EU, případně také ze zemí mimo
EU. Takřka třetina z nich jsou Turci,
kteří už zde žijí déle. A konečně přišlo
v posledních letech do Delmenhorstu asi
1 200 lidí ze Sýrie, 700 osob z Iráku a
300 z Afghánistánu. Tito uprchlíci větši-
nou neumějí německy, cítí se zde hodně
cizí a často také vyčlenění.

V šesti luterských sborech ve městě
našli (a dosud nacházejí) uprchlíci přátel-
ské přijetí a podporu. Dobrovolníci zvali
do takzvaných Willkommens–Cafés (ka-

váren „na uvítanouÿ). Bývalí učitelé na-
bízeli dobře navštěvované jazykové kurzy
ve sborových prostorách. Řemeslníci za-
ložili dílny na opravu kol, ve kterých
uprchlíci opravují darovaná kola, sesta-
vují je ze součástek a opravená kola
mají potom k dispozici. Vytvářela se také
partnerství, v nichž někteří němečtí čle-
nové sboru doprovázeli jednotlivé uprch-
líky nebo uprchlické rodiny, podporovali
je a radili jim. Sbory zvaly uprchlíky
k bohoslužbám a slavnostem a seznamo-
valy se s nimi.

Všechny tyto aktivity byly organizo-
vány dobrovolnicky, bez nároku na od-
měnu. Některé farářky a někteří faráři
se ve své práci hodně zaměřili na pod-
poru těchto aktivit a doprovázení dob-
rovolníků, vstoupili také do komunikace
s veřejností. Stát potom nabídl pro tyto
činnosti finanční podporu, především na
profesionální poradenství uprchlíkům a
migrantům. Naše Diakonie s těmito pro-
středky zřídila řadu poraden, které mo-
hou uprchlíkům účinně pomoci. Dobro-
volnické aktivity ale existují dosud a jsou
organizovány v úzké spolupráci s porad-
nami při Diakonii.

Při našem rozhovoru v Praze bylo
vaší první a bezprostřední reakcí na
otázku po problémech s migranty
důrazné popření závažnějších ob-
tíží. Objevují se přece jen nějaké
problémy, způsobené třeba kultur-
ními odlišnostmi? Vnímáte vztahy
s imigranty jako skutečně přátelské,
nebo jde především o pomoc? Je
to podobné u muslimů i křesťanů,
nebo existují rozdíly?

S uprchlíky a migranty, kteří se po-
dílejí na aktivitách sborů nebo přicházejí
do diakonických poraden, máme dobré, i
když často spíše volnější kontakty. Lidé
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se vzájemně poznávají a začínají se při-
jímat ve své kulturní různosti, někdy i
s radostí. Mnohé z toho je jistě především
pomoc a poradenství, ale mnohdy se lidé
stanou dobrými známými nebo dokonce
přáteli. Někteří uprchlíci se integrují do
společnosti a sborového života i jako mus-
limové, ojediněle se nechají i pokřtít.

Problémy s těmito lidmi skutečně
nejsou. Přirozeně se ale ve společnosti ob-
jevují s uprchlíky a migranty také některé
těžkosti. Začíná to jazykovými obtížemi
a někdy to jde až k vzájemnému kultur-
nímu odsouzení. Ne úplně zřídka vedou
tyto věci k vyloučení cizinců, někdy do-
jde i k násilným konfliktům.

Tyto obtíže se však dají v případě lidí,
kteří se podílejí na nabídce sborů, vět-
šinou dobře překonat, vyřešit a často je
možné jim zcela zabránit.

Jak dlouho mají lidé v Německu
osobní zkušenost s lidmi z muslim-
ských zemí? Měli jste vy nebo vaše
děti muslimské spolužáky? Vzpo-
mínáte na své první kontakty?
Mají Němci často muslimské přá-
tele, nebo nejsou vztahy většinou
takto těsné?

Od šedesátých let přišlo v rámci pra-
covní migrace do Německa a také přímo
do Delmenhorstu mnoho Turků, přede-
vším muslimů. První generace žila ještě
velmi odděleně, druhá už byla mnohem
otevřenější a ochotnější k integraci. Nyní
je zde už generace třetí. Mnozí mladší
Němci skutečně vyrostli mezi muslim-
skými spolužáky a sousedy.

Samozřejmě, lidé s různými kultur-
ními zvyklostmi a etickými zásadami či
s různými mateřskými jazyky žijí spíš ve-
dle sebe než ve vzájemných intenzivních
vztazích. Až na některá setkání (často
organizovaná právě církvemi) žijí křes-

ťané, muslimové a sekulární lidé sice ve-
dle sebe, ale spíše vzájemně odděleni.

Rozumíte strachu z imigrantů,
který v naší zemi vládne? Co byste
vzkázali v této věci Čechům, hlavně
křesťanům?

Většina uprchlíků a migrantů
opravdu hledá ochranu, bezpečí či lepší
život a strach z nich není vůbec odů-
vodněný. Samozřejmě jsou nám ve své
kultuře a náboženství cizí, ale většinou
se chtějí integrovat a přizpůsobit. Jed-
notlivci mezi nimi tuto integraci nechtějí
a přicházejí s neporozuměním pro naši
kulturu, často dokonce se silným odmí-
táním, až s nenávistí. Mít strach z těchto
lidí je zcela pochopitelné. Škoda, že tito
lidé představují pro mnohé Němce ob-
raz všech uprchlíků. Náš obraz o nich
ale nepředstavují. Je to asi hlavně tím,
že jsme při našich sborových aktivitách
už poznali tolik cizinců a naučili jsme se
rozlišovat.

Kromě toho pro křesťany není útěk
nic nového, co existuje teprve za našich
dob. Také v bibli čteme o mnoha lidech,
kteří byli na útěku. Opustili svůj domov,
museli se oddělit od rodiny a přátel a vy-
dat se do neznáma. Abraham byl ekono-
mický uprchlík, Jákob uprchl před vlas-
tím bratrem, Mojžíš byl politický uprch-
lík. David utíkal před svým tchánem. Je-
žíš z Nazareta musel utíkat už jako dítě
se svými rodiči. A první křesťané byli ve
své domovině pronásledováni z nábožen-
ských důvodů.

Bible mluví v tomto bodě poměrně
jasně: Bude-li přebývat s tebou ve vaší
zemi někdo jako host, nebudete mu ško-
dit. Ten, kdo bude s vámi přebývat jako
host, bude vám jako jeden z vás domo-
rodců. Budeš ho milovat jako sebe sa-
mého, protože i vy jste byli hosty v zemi


