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Milý čtenáři,

896 slov z redakce

když jsme připravovali minulé číslo, nepočítal 
jsem s tím, že Rusko válku vyvolá. A přitom to bylo 
ložené: Chrastit zbraněmi se dá různě, ale shro
máždit na 200 000 vojáků (o technice nemluvě) na 
vojenském cvičení v pohraničí, to je o hodně vyšší 
rovina. A načasování žádosti dvou samozvaných 
„republik“ ruskému parlamentu o přijetí pod 
„ochranu“, to už nemohlo nechat na pochybách 
nikoho, kdo myslí střízlivě. Jak jsem byl naivní...

To, že Rusko sáhne po celé Ukrajině, ale bylo 
jasné minimálně od obsazení Krymu. Proč by 
jinak Moskva udržovala a vytrvale podněcovala 
pohraniční konflikt na ukrajinském východě? Ne
existuje jiné logické vysvětlení než příprava půdy 
pro válku. Jak jsem byl naivní...

Zdá se ale, že naivní byl celý demokratický 
svět. Kdyby reakce Západu na zabrání Krymu 
Ruskem byla tvrdší, možná nemuselo dojít 
k dnešní válce. Kdyby...

Politologové čeští i zahraniční dokážou uklid
ňovat a vysvětlit, že prezident Putin jaderné 
zbraně nepoužije. Ale kdo se vyzná v jeho myš
le ní? Můžeme uvažovat za něj, když nás znovu 
a znovu překvapuje? Člověk, který se nerozpakuje 
dát zlikvidovat byť i jediného nepohodlného novi
náře, je podle mě schopen nechat zabít kohokoli 
a v jakémkoli množství.

Na válce je strašné to, že i kdyby ustala okamžitě, 
máme už tisíce mrtvých. Každý den přibývají další 
a další oběti. Modlím se za zázrak, aby válka skon
čila zítra. Nedovedu si představit, jak by se to moh
lo stát, prostě se modlím za nemožné (na svržení 
Putina jeho vlastními lidmi to zatím nevypadá).

Prosím za ochranu všech lidí na obou  stranách 
konfliktu, ale zvlášť za své bratry a sestry na Ukra
jině a za své bratry v ruské armádě. Modlím se za 
své sourozence, a ti to přitom  potřebují nejmíň. 
Zabijeli je kulka, bomba či padající trosky, vstu
pují do Slávy. Ti ostatní jsou na tom ve smrti mno
hem hůř.

Při egyptských ranách učinil Bůh veliký rozdíl 
mezi Izraelci a Egypťany a podobně mezi věřící
mi a nevěřícími „nespravedlivě“ rozlišuje i dnes 
(1Tm 4,10). Na jedné straně Ježíš řekl, že jako 
jeho následovníci budeme na zemi mít trápení, 
na druhé straně ale budeme mít už tady, v dneš
ní době, stokrát víc, než bychom měli, kdybychom 
ho nezačali následovat. Tím „stokrát víc“ Ježíš 
 nemyslel jenom lásku a pokoj, ale i skutečný sdí
lený majetek včetně nemovitostí i další bohatství 
církve. Být křesťanem je prostě výhoda.

Být křesťanem dokonce musí být výhoda – 
v opačném případě by se totiž nikdo křesťanem 
stát nechtěl. Představ si evangelizaci, kde by se 
říkalo: Od chvíle, kdy uvěříš, budeš mít spoustu 
věcí zakázáno, budeš chudý a budeš zavalen 
spoustou neřešitelných problémů. Teprve když to 
vydržíš až do smrti, budeš se mít v nebi skvěle.

To je něco úplně jiného, než co učil Mojžíš, 
proroci, Ježíš nebo Pavel. Náš Bůh je Bůh žehna
jící. I na pomíjivé zeměkouli nám má být dobře 
(a když přijdou soužení, Bůh slibuje, že nám 
z nich pomůže). 

Je správné se modlit za to, aby na nás Putin 
neposlal atomovou bombu, protože náš život 
má velikou cenu. Také stvoření (zvířata, rostliny 

i krajina) je vzácné a jako svědectví Boží moud
rosti a moci má nárok na náš obdiv, péči i ochra
nu. Na tom, co se děje tady na zemi před přícho
dem Krista, prostě záleží. I proto, že je to období, 
kdy mohou být zachráněny miliony duší.

Mám radost ze soucitu a podpory pro Ukrajinu, 
její vojáky i uprchlíky. Hřeje mě u srdce to, co Češi 
a lidé z dalších sousedních zemí pro Ukrajince dě
lají. Zatímco v době protiepidemických  opatření 

byla česká společnost rozdělená, co se týče bojů 
na Ukrajině, vidím naopak širokou jednotu. 
Nicméně vzrušené sympatie, finanční, morální 
i praktická podpora, ke kterým se ze srdce při
dávám, mohou v Češích (a zvláště v nich) budit 
hrdost na vlastní sílu a podporovat jejich (naši) 
samospravedlnost.

Soucit i ochotu pomáhat v nás budí Bůh, jen
že nekřesťané to většinou nevědí. To, že jsme  tolik 
nasazení a obětaví, tolik dobří, nás povzbuzuje 
zvládat vše bez Boha i nadále. Může to být až tak 
vážné, že máme pocit, že Boha nepotřebujeme tím 
spíš. Jako bychom spolu s dalšími zeměmi Západu 
mohli Ukrajince spasit. Ale zachránit je nemůže
me, dokonce ani před Putinem ne. Místo abychom 
jako národ konečně v dějinné situaci uviděli to, co 
je mimo jakoukoli pochybnost, a sice že bez Boha 
jsme ztraceni, zraje v nás pocit uspokojení.

Jak budeš tohle zvěstovat, česká církvi, když 
podáváš pomocnou ruku společně s těmi, kteří 
Krista neznají? Podáváš ji ráda, a je správné, 
že ji podáváš. I toto společenství, tato pracovní 
jednota, je Božím darem. Nicméně: V životě jde 
o důležitější věci, než jsou strašné důsledky pomí
jivých přemetů historie. A právě za války se stá
vají aktuálnějšími tím víc, čím více lidí odchází 
na věčný soud.

A ještě bolavější pohled: Evropa v důsledku 
války dlouhodobě zchudne a pozná to každý 
z nás. Není to jen kousek spravedlivého soudu nad 
zazobaným západním světem, který žije marno
tratně a sobecky, topí se v nečistotě a opomíjí Boží 
spravedlnost? (Pozor, tím neříkám, že válku poslal 
Bůh.) Neměli bychom spolu s prosbou o smilování 
přiznat, že si Západ svůj propad zaslouží?

Ukrajina sice ještě nějakou dobu vydrží, ale 
možná toto číslo časopisu vyjde v době, kdy 
 budou v ulicích Kyjeva probíhat tvrdé boje a kdy 
ruské vítězství nebude daleko. Rychlé ukončení 
válečných operací a zastavení nesmyslného umí 
rání tisíců je z lidského hlediska nepravdě po
dobné. Proto nezapomínám, že se modlím 
za zázrak. Nepřestanu se za něj  
modlit, dokud se nestane –  
nebo dokud mě nezabije  
Putinova bomba.

Bezmoc 
modlitby
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