Úvodem
Evangelista Lukáš v 11. kapitole
svého evangelia píše: „Jestliže tedy
vy, ač jste zlí, umíte svým dětem
dávat dobré dary, čím spíše váš
Otec z nebe dá Ducha svatého těm,
kdo ho prosí!“ V souvislosti celého
oddílu o vyslyšení modliteb můžeme říct, že prosit o Ducha svatého je dobrá věc. Dobrá věc od
nebeského Otce je dar Ducha
svatého.
Ústředním tématem tohoto čísla
je Duch svatý, jehož symbolem je
holubice (viz sestoupení Ducha na
Ježíše po jeho křtu v Jordánu), o
kterém se ovšem raději moc nemluví, protože si s ním církev neví
rady a v posledních letech také různé vyjadřování o něm působilo
mnohé rozbroje. A tak raději „opatrně.“ Leč věříme v Boha Otce a
Syna a Ducha svatého. Takže jednu
z osob Trojice nemůžeme pominout.
Boha nemůžeme vysvětlit ani pochopit a je to tak dobře. Můžeme o
něm něco vyznávat nebo lépe řečeno koktat, jak to slyšíme ze
starokřesťanských vyznání, ale vysvětlit a pochopit jej je nad naše
možnosti. O Duchu svatém to platí
rovněž. S pokorou v srdci se chceme nad Duchem svatým v tomto
čísle zamýšlet; nad jeho působením, dary a ovocem a jak to spolu
souvisí. Někdy možná můžeme
zaslechnout otázku máme-li Ducha

svatého. Myslím si, že takto je tato
otázka položená nešťastně. Jako
bychom Ducha mohli vlastnit, tedy
mít jej ve své moci a používat! Řekl
bych, že bychom se měli ptát, jestli
patříme Duchu svatému, jsme-li
pokřtění v Duchu svatém, má-li nás
Duch svatý ve své moci. Takový
postoj nás pak může vést k pokoře a
myslím si, že pak budeme dobře
užívat jeho dary a nést jeho ovoce.
O tom chceme slyšet některé úvahy,
svědectví či zkušenosti a chtěl bych,
aby nám to bylo ke společnému
prospěchu.
Další část bude docela aktuální,
totiž současná koronavirová krize.
Aniž bych chtěl něco násilně spojovat, myslím si, že obojí můžeme
brát v souvislosti. Můžeme vidět jak
jsou naše lidské schopnosti ve
vztahu k této nemoci nedostatečné;
lidé podléhají panice, protože mají
strach. A právě do takové situace
můžeme slyšet slovo potěšení a pomoci; nejsme sami. Také o tomto si
budeme moci něco přečíst. A
pochopitelně také další věci zde
naleznete – něco z historie sboru a
církve, něco pro děti, mládež a další
zprávy, i co nás dále čeká, co čteme;
ostatně přečtěte si to.
Chci končit slovy jedné písně,
kterou jsme zpívávali a zpíváme:
„Dál, přece nejdete sami, dál, Pán
tu zůstává s námi…“

Milan Michalík
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LETNICE
Co to jsou a co byly Letnice, kde
se vzaly a jaké měl tento svátek
postavení a význam v životě a
dějinách církve? O Letnicích se
raději moc nemluví. Možná je to
někdy kvůli obavám, aby se tento
svátek příliš nezdůraznil nebo
naopak neodsunul na vedlejší
kolej.
Proto je potřeba podívat se
trochu do historie. Původní svátek
a původní název pochází z historie
starozákonního Izraele. Tento svátek se slavil na konci žní, 50 dní po
hodu beránka. Hebrejsky se tento
svátek nazývá „šavuot“ („týdny“),
česky také „Letnice,“ či „Pentekost“ (z řečtiny „padesátý“). Na
výraz díků za úrodu přinášeli

Izraelci Bohu oběti a připomínali
si, že půda a všechno, co se na ní
urodí, je Božím darem. Po zničení
chrámu se Letnice staly památkou
vydání zákona na Sinai. Zařazení
Letnic v židovském kalendáři vidíme na obrázku vlevo dole.

Pro nás jsou zásadnější
křesťanské Letnice. Navazují na židovské svátky, dostaly však nový
smysl v tom, že o těchto svátcích
byl poslaný Duch svatý, který tehdy jako ohnivé plameny sestoupil
na apoštoly shromážděné v jeruzalémském chrámě. Po tomto napl
Duchem svatým začali apoštolové
zvěstovat Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného a vznikl
první sbor a začala historie a život
křesťanské církve. U tehdejších
Židů se letnice slavily na památku
darování Zákona, na paměť ustavení Božího lidu; křesťané můžou
v tento den oslavovat znovuustavení Božího lidu skrze vylití Ducha
svatého. To přijala první církev a
zahrnula do svých vyznání. To přes
všechny rozdíly a důrazy vyznávejme i my dnes.
Milan Michalík
Literatura:
Adolf Novotný – Biblický slovník, Kalich 1956.
Jean von Allmen – Biblický slovník, Kalich 1987.
H. Mearsová - O čem všem je Bible, Pokoj 1992.
Průvodce Biblí, Česká biblická společnost 2004.
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ATHANASIOVO VYZNÁNÍ VÍRY
Toto vyznání víry patří mezi čtyři vyznání staré církve, kterými se prvotní
křesťanská církev snažila vyjádřit co věří a co vyznává. V tomto vyznání
je formulováno učení o trojjediném Bohu a je nazváno po církevním otci
Athanasiovi, vzniklo však zřejmě na základě vyjádření církevních otců
Augustina a Ambrosia; na datování jeho vzniku není jednotný názor a někteří je kladou až do 5. až 6. století. Nicméně je připisováno Athanasiovi a
to i s dodatkem, že bylo složeno proti Areiovi, který popíral božství Ježíše
Krista. Pro toto vyznání je příznačný důraz na závaznost správné
formulace, vyjádřené v odporu proti logice běžného myšlení. Vyznání má
40 článků, z nichž uvádíme články 3 až 25. Toto vyznání zařadila do
svých vyznání také podstatná část protestantských církví včetně ČCE.
3. Obecná víra pak jest ta, abychom ctili jednoho Boha v Trojici, a Trojici
v jednotě
4. bez míšení osob a bez rozlučování podstaty.
5. Jiná jest totiž osoba Otce, jiná Syna, jiná Ducha svatého,
6. ale Otce i Syna i Ducha svatého jedno jest božství, rovná sláva,
spoluvěčná velebnost.
7. Jaký jest Otec, takový Syn, takový i Duch svatý.
8. Nestvořený Otec, nestvořený Syn, nestvořený i Duch svatý.
9. Nezměrný Otec, nezměrný Syn, nezměrný i Duch svatý.
10. Věčný Otec, věčný Syn, věčný i Duch svatý,
11. a přece nikoli tři věční, nýbrž jeden věčný,
12. jako nikoli tři nestvoření, ani tři nezměrní, nýbrž jeden nestvořený a
jeden nezměrný.
13. Podobně všemohoucí Otec, všemohoucí Syn, všemohoucí i Duch
svatý
14. a přece nikoli tři všemohoucí, nýbrž jeden všemohoucí.
15. Tak jest Otec Bůh, Syn Bůh, i Duch svatý Bůh
16. a přece nejsou tři Bohové, nýbrž jeden jest Bůh.
17. Tak jest Otec Pán, Syn Pán, i Duch svatý Pán
18. a přece nejsou tři Páni, nýbrž jeden jest Pán.
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19. Neboť jako nás křesťanská pravda nutí vyznávati, že každá osoba
zvláště jest Bůh a Pán, tak nám obecné náboženství zapovídá říkati, že
jsou tři Bohové nebo Páni.
20. Otec není od nikoho učiněn, ani stvořen, ani zplozen.
21. Syn jest od Otce samého nikoli učiněn, ani stvořen, nýbrž zplozen.
22. Duch svatý od Otce i Syna není učiněn, ani stvořen, ani zplozen, nýbrž
vychází z nich.
23. Jeden tedy Otec, nikoli tři Otcové; jeden tedy Syn, nikoli tři Synové;
jeden tedy Duch svatý, nikoli tři svatí Duchové.
24. A v této Trojici není nic dřívější ani pozdější, nic větší ani menší,
nýbrž všechny tři osoby jsou mezi sebou spoluvěčné a sobě rovné,
25. takže veskrze, jak již bylo výše řečeno, má býti ctěna i Trojice v
jednotě, i jednota v Trojici.
Zmínění církevní otcové:
Athanasios (295 – 373) se narodil v Alexandrii jako syn křesťanských rodičů. V
roce 328 se stal alexandrijským biskupem. Východiskem jeho theologie byla zásadní
úvaha: nemohli bychom být spaseni, kdyby se Bůh nestal člověkem, kdyby tedy
Kristus nebyl Bohem. On překonal smrt svým vzkříšením, zneškodnil ji i pro nás.
Věnoval se postavení Ducha svatého a formuloval trojiční učení.
Augustin (354 – 430) se narodil poblíž Kartága v severní Africe. Patří mezi
nejvýraznější myslitele rané církve. V mládí vedl nevázaný život. Mimo jiné i pod
vlivem své matky Moniky a jejích modliteb se setkal s milánským biskupem
Ambrosiem a roku 387 se stal křesťanem. Vrátil se do své vlasti v Africe a pro svou
opravdovost byl zvolen biskupem v městě Hippo Regio. Záhy se stal hlavním
představitelem církve v západní části římské říše. Zemřel roku 430 v době, kdy
město obléhal germánský kmen Vandalů.
Ambrosius (339-397) se narodil v Trevíru a jeho otec byl velitelem císařské gardy.
Ambrosius se stal správcem jedné římské provincie. Toto postavení však opustil a v
roce 374 byl zvolen milánským biskupem. V kázáních, řečech a spisech popíral
arianismus. Byl jedním ze čtyř velkých učitelů západní církve. Má zásluhu na obrácení Augustina.
Literatura:
ČTYŘI VYZNÁNÍ- Komenského evangelická bohoslovecká fakulta 1951.
Šlotéz – DĚJINY KŘESŤANSKÉ CÍRKVE , nakladatelství Kalich 1971.
Říčan, Molnár -DVANÁCT STOLETÍ CÍRKEVNÍCH DĚJIN, Kalich 1973.
Franzen – MALÉ CÍRKEVNÍ DĚJINY, nakladelství Zvon 1995.
Milan Michalík
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Připomínáme si v těchto
dnech svatodušní evangelium - je
poselstvím o seslání Ducha svatého na Kristovy učedníky, Kristovu církev. Toto poselství bylo a
zůstává světu kolem nás cizí a
nepochopitelné. „Duch svatý“ je
ale často i pro křesťany jen
pojmem, kterému dobře nerozumíme a kterému necháváme v
našem životě a myšlení jen okrajové místo.
A přece právě naše dnešní
doba by mohla umět svatodušní
poselství pochopit lépe než žádná
jiná. A slovo Duch (ať už svatý,
nebo ne-svatý) by jí mělo být
hodně srozumitelné. Žijeme přece
v době, která se přímo otřásá
zápasem různých duchů a
veleduchů. My všichni býváme
těmito duchy v různé míře oslovováni, fascinováni, zatahováni
do jejich zápasů a často jsme jimi
ve svém jednání různě určováni.
Celý náš způsob života, náš životní styl, je určován tím duchem,
nebo duchy, kterým jsme otevřeli
svá srdce; a víme, že to není vždy

duch dobrý, který lidskou společnost i nás jako jednotlivce
ovládá. Právě naopak - máme dějinnou zkušenost, že právě vláda
různých takových duchů, kteří
hypnotizovali celé národy, přivedla lidstvo nejednou na pokraj
záhuby. Apoštol tu varuje: „Nevěřte každému duchu, ale
zkoumejte duchy...“ (1. J 4,1).
Bible mluví o „duchu světa“, o
duchu „zlém, lživém a nečistém“.
Kdybychom se pokusili vystihnout, jaký je to duch, který také
dnes v lidské společnosti vládne,
pak bychom nejspíš mluvili o
duchu závisti, chtivosti, hamižnosti a korupce, o duchu bezohlednosti, násilnictví a nenávisti,
ale také o duchu strachu, nejistoty,
beznaděje a rezignace. Tím vším
jsme obklopováni v našem každodenním životě. A čím více si to
uvědomujeme, tím nás přepadá
větší úzkost. Co bude dál? Kam
tento duch naší doby dovede naši
lidskou společnost?
Ale do této naší úzkosti chce
promluvit právě svatodušní poselství. Je to slovo o tom, že vláda
všech těchto duchů rozkladu a
zkázy je pod kontrolou. Že je tu
věrný Otec, a jeho láska nedovolí,
aby „duch zlý“ zahubil jeho lidské
děti. Že je tu Otec, který ve svém
Synu vysvobodil a zachránil tento
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svět z moci zla, a který slíbil:
„Vložím do vás svého Ducha a
oživnete..." (Ez 37,14). A toto
Boží zaslíbení se již začalo
naplňovat. Tenkrát, onoho padesátého dne po Kristově vzkříšení,
vyšlo do světa dvanáct mužů,
kteří byli vybaveni právě tímto
Duchem, aby se pustili do boje o
proměnu světa a člověka. A tento
zápas, který ve jménu Ježíše
Krista tenkrát začal, trvá až
dodnes. Duch svatý je stále při
díle, naplňuje vždy nová lidská
srdce, a z těchto lidí pak staví hráz
všemu zlému. Toto přítomné působení Ducha svatého nás plní
odvahou a ujišťuje, že se nemusíme obávat a děsit zítřků.
Nenechme se uhranout zdánlivou
mocí „protikristovského ducha
světa“, který dokáže mnohé zotročit. Duch svatý je tím, který
oživuje. Nebuďme malomyslní
tváří v tvář zdánlivě nezastavitelnému rozkladu společnosti.
Bůh Otec, Syn i Duch svatý je
přece při díle. A je v jeho moci i
jeho vůlí tento svět přetvořit,
obrodit, vytvořit předpoklady nového začátku i tam, kde se zdá, že
žádná cesta dál už nevede. O tom
nás ujišťuje vždy nově opakované
zaslíbení o seslání Ducha svatého.
Je zajímavé, že toto zaslíbení
se nejdůrazněji dostávalo ke slovu

vždy v dobách, kdy vítězila malomyslnost a vytrácela se naděje.
Bible nám staví před oči Boží lid
v době proroka Ezechiele. - Byl
obklopen Babylonem, sevřen
otroctvím, rozvrácen ve své staré
víře a zbaven naděje na pomoc
odkudkoliv; již jen rezignovaně
naříká: „Naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni,
je po nás“ (Ez 37,11). Podle
lidského soudu je to lid bez budoucnosti, ještě živoří, ale už jakoby byli mrtví, zbývá jim už jen
zoufání a pláč; mluví se tu o
„suchých kostech“. Nemůžeme
při tomto obrazu nepomyslet také
na současný Boží lid - dnešní
církev. Kdysi byla světlem, solí
země, městem ležícím na hoře - a
dnes? Dostal jsem zprávu od
jednoho přítele: „Církve jsou samoúčelné a sebestředné. Současný systém musí padnout a být
stavěn odznova. A týká se to všech
církví.“ Je to dost hořké a zoufalé
volání. Neslyšíme nebo nepomyslíme ale často i my: „Zanikla
naše naděje, jsme ztraceni, je po
nás?“ Z živých sborů zbyly
leckde jen beznaději propadající
trosky - „údolí suchých kostí“.
Ale právě v takové chvíli, kdy
se zdá, že „Babylon“ již zvítězil a
tak to už navždy zůstane, prorok
uslyší - a dej to Pán, abychom i
my dnes slyšeli Boží slovo živě,
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jako naléhavou výzvu: „Jdi a
mluv k těm suchým kostem, řekni jim, že takto promluvil Hospodin.“ Možná se to někomu
nemusí zdát příliš rozumné mluvit, kázat, prorokovat tam, kde už
nikdo neposlouchá, kde už jsou
jen ty „suché kosti“. Ale my přece
víme, že Boží slovo má podivuhodnou moc a sílu. A tam, kde
je v různých formách věrně a
poslušně zvěstováno, tam se
vždycky - i v tom „údolí suchých
kostí“ - něco začne dít; a tam se
vždy znovu naplňuje také zaslíbení o seslání Ducha svatého:
„Vložím do vás svého Ducha a
oživnete…." „Suché kosti“ ožívají, Boží lid vstává v nové síle,
probouzí se k novému životu z
víry a z Ducha, malomyslná rezignace se vytrácí.
To vše se děje i mezi námi, i
když se v mnohém ještě podobáme tomu „údolí suchých kostí“
- oživující Boží Duch je mezi námi viditelně při díle. Bez jeho
působení by tu nebyli jeho rozhodní vyznavači, svědkové, pracovníci; bez jeho vanutí by tu nebylo nic z onoho „ovoce Ducha
svatého, kterým je radost, pokoj,
dobrota, spravedlnost, pravda...“.
Toto obdarování Božím Duchem
nás zavazuje k zápasu proti
„duchům zlým, lživým a nečistým,
proti všem mocnostem, silám a

všemu, co ovládá tento věk tmy, i
proti mocnostem duchovním, které strhávají svět do propasti a
chaosu“ (Ef 6,12). A toto obdarování nás také zbavuje nejistoty a
strachu, pokud jde o budoucnost.
Obdarování Duchem svatým nás
plní jistotou, že Bůh stojí při nás a „je-li Bůh s námi, kdo proti
nám?“ (Ř 8,31).
Prosme tedy o Ducha svatého,
otevírejme mu svá srdce, nechme
se stále znovu zapalovat jeho plamenem. Vždyť - jak zpíváme v
jedné písni: „Když Duch Boží zavěje, vstane z mrtvých naděje,
když Duch Boží zavěje, i v tom
našem údolí, probudí se mrtvoly
i v tom našem údolí.“
Petr Maláč

*

Letěla kolem a vzala mě
sebou do Jericha. Posadili jsme se
na fíkovník vedle Zachea a čekali,
až půjde kolem Ježíš. Když přišel
a já se na něj podíval, bylo mi
úzko a říkal jsem si: „Jak by
člověk mohl před Bohem obstát?“
Když se podíval On na mne,
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poznal jsem, že ví o mně úplně
všechno a přesto mne má rád. To
mě přemohlo. Byl jsem překvapený stejně jako ten celník
vedle mne. Pak jsme začali lítat.
Někdy nízko, jindy trochu výš, jak
bylo právě potřeba. Nikdy jsme
ale nevyletěli tak vysoko, aby lidé
pod námi vypadali jako bezvýznamné tečky.
Jednou jsem zahlédl učedníky Jakuba a Jana právě ve chvíli, kdy chtěli vypálit samařskou
vesnici. Odmítli jim poskytnout
nocleh, protože Ježíš měl namířeno do Jeruzaléma, tak byli
ochotni na ně svolat oheň z nebe.
Když jsme ale povyletěli trošku
výš, začal jsem si uvědomovat
vlastní netrpělivost s „Božími
mlýny“ a vzpomněl si na nedávno zesnulého Dušana Vančuru
ze Spirituál kvintetu, jak mi ze
srdce zpíval: „Já chtěl bych aspoň
na chvíli být mlynářem, já bych
mlel, až by se chvěla zem, to mi
věřte, uměl bych dobře mlít, já
bych věděl komu ubrat, komu
přitlačit.“ To je přesné, přitlačit až
by se chvěla zem. Taky mě to
napadá, zvláště když slyším o
různých krutostech a teroristických akcích. Je dobře, že si své
„mlýny“ Pán Bůh obsluhuje sám.
Vystoupali jsme ještě výš a já
jsem viděl samařskou ženu, která

mluví u studny s Ježíšem a jak na
její svědectví mnoho samařských
uvě-řilo. Ti pak za Ježíšem přišli a
prosili ho, aby u nich zůstal. Byl
s nimi ještě dva dny. Vzhledem
k nepřátelství jaké mezi Židy a
samařskými v té době panovalo,
šlo o mimořádnou událost.
Slyšel jsem kázat Filipa
v Samaří a viděl znamení, která
činil s takovou mocí, že žasl i
znalec magie Šimon. Na základě
Filipova působení se hodně obyvatel Samaří dalo pokřtít. Přišli i
apoštol Petr a Jan, kteří prosili za
Ducha svatého pro tyto nové
křesťany v Samaří. Když se Petr a
Jan vraceli do Jeruzaléma, zvěstovali evangelium v mnoha samařských vesnicích. Nevím, jestli
se Jan chtěl vyhnout vesnici, na
kterou byl v minulosti připraven
seslat oheň, dovedu se ale představit, že je dokonce vyhledal. I
Jan se změnil. Už to nebyl ten
„syn hromu“, jak jej Ježíš kdysi
nazval. A tak paradoxně ten, který
byl ochoten prosit za oheň z nebe
nyní pro samařské vyprošuje Ducha svatého a oni jej dostávají.
Vím o velké trpělivosti,
kterou má Bůh se mnou a kolik mi
toho odpustil. Učím se vlastní trpělivosti a namísto svolávání
trestů na hříšníky jim přeji, aby i
oni došli milosrdenství u Boha, až
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se naplní jejich čas a Pán je zavolá
dolů z jejich „fíkovníků.“ Vždyť
Syn člověka nepřišel, aby lidi
zahubil, ale zachránil. Události v
Samaří to dosvědčují.
A tak podnikáme výlety,
abych více pochopil a víra a láska
mohla o kousek povyrůst. Anebo
je to naopak? Až budu mít více
rád, tak budu chápavější? Jak to
vlastně je? Myslíte, že jsem dobrý
žák? Ale kdepak. Na některá místa
se musíme vracet vícekrát a já si
říkám: „Tak kolikrát jsem tu už
byl a tohoto jsem si nevšiml.“ A
poučen vlastní nechápavostí dodávám: „Kdo ví co mě tu překvapí
příště?“ Tuším totiž, že ani tato
cesta nemusí být poslední.
Díky, že jsi kolem mne
jenom neproletěla a že jsi mě
vzala na místa pro mě důležitá.
Vím, že nejdeš ochočit, vždyť si
lítáš, kam chceš. Kam mě zavedeš
příště? Neobejdu se bez tebe.
Teprve shora jsem viděl, kolik je
toho ještě přede mnou. Můžeme
spolu čekat na toho, který tě
poslal a až se bude vracet,
poletíme mu spolu naproti.
Lubomír Smílek

Vážení bratři a sestry,
mám položeno na srdce, pokud se
týká tématu darů Ducha svatého
to, jak to vnímám. Chci to uvést
textem z 1. dopisu apoštola Pavla
Korintským, 4.kapitoly, verše 1-5:
„Usilujte o lásku a dychtěte po
duchovních projevech, nejvíce
však, abyste prorokovali. Neboť
kdo mluví jazykem, nemluví k
lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu
nerozumí, duchem mluví tajemství. Kdo však prorokuje, mluví
lidem k budování, povzbuzení a
útěše. Kdo mluví jazykem, buduje
sám sebe, ale kdo prorokuje,
buduje církev. Chci, abyste všichni mluvili jazyky, avšak ještě
více, abyste prorokovali. Kdo
prorokuje, je větší než ten, kdo
mluví jazyky, ledaže by i vykládal,
aby se budovala církev.“
Už delší čas mně oslovuje
toto téma, například prostřednictvím knihy „Prorok“ od Franka
Perettiho, kterou vám v tomto
kontextu také mohu doporučit.
Tento román je o člověku s křesťanskými kořeny, který žije léta
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mimo církev svým vlastním životem - a přesto si jej Bůh jednoho dne vyhlédne.
Další „setkání“ v tomto
směru jsme prožili s manželkou v
současné „koronavirové“ době.
Při procházení různých zdrojů ke
koronavirové tématice jsme narazili na interview známého moderátora Sida Rotha s dvojicí proroků Tracy Cook a Emma Stark
( https://www.youtube.com/watch
?v=fR2wYQ4vAMA). Zaujal mně
Tracy, který už v lednu 2020 v jiném interview prorokoval, co přijde a v tom hovoru z odkazu prorokoval, že o svátku pascha (naše
velikonoce) začne virus ustupovat.
Následně jsem v jiném videu viděl
Tracyho sloužit různým lidem
prorockým darem, který mu byl
propůjčen. Mimochodem, Tracyho
životní příběh je v něčem docela
podobný příběhu z již zmíněné
knihy „Prorok“.
Už delší dobu vnímám
touhu sloužit Bohu efektivně, v
plnosti. Nevěřím, že je náhoda, že
jsem konfrontován všemi těmito
informacemi.
Věřím, že každého křesťana si může Bůh použít, aby
druhému sdělil Jeho myšlenku –
mnohokrát se mi v mém životě
stalo, že mně někdo nasměroval
svým výrokem a já později viděl,
že to byl s největší pravdě-

podobností Boží hlas, který jsem
dokázal zaslechnout. Tak jsem se
na příklad na základě hovoru s
mým bratrem vrátil do firmy, kde
pracuji dodnes. Nikdy nezapomenu na slova své maminky, když
jsem jí před pár lety řekl o jisté
sympatické ženě, která se stala
později mou drahou manželkou.
„Nedělej si z toho srandu!“ Tato
zdánlivě „světská“ slova byla
přesně to, co jsem tehdy potřeboval slyšet a pomohla mi uvědomit
si, jak moc důležitý je můj postoj
k rozvíjejícímu se vztahu s mou nyní již ženou.
To bych řekl, že je taková
latentní forma proroctví, která je
dána každému z nás – jednoduše
si Bůh použije naše blízké, když
nám chce něco sdělit.
Další forma je již daleko
uvědomělejší. Tomáš Hasmanda,
kazatel Apoštolské církve ve Valašském Meziříčí, se v jednom
svém kázání na toto téma vyjádřil
velmi trefně – parafrázuji - „Když
jdeš na shromáždění, měl bys
zapátrat ve svém srdci: nechce
skrze Tebe právě dnes Bůh
někomu něco povědět?“ Opravdu
věřím tomu, že když se otevřeme
Božímu Duchu, který s námi chce
komunikovat, může si nás použít.
Vždyť kolik z nás je ve skutečnosti otevřeno k naslouchání
Božího hlasu? Žeň je velká a
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dělníků málo…
Třetí forma je řekněme
„nejvyspělejší“ - jedná se o službu
proroka pomazaného Bohem a
vyslaného sborem do této služby.
Takový prorok je požehnáním pro
pastorační službu, pro nasměrování společenství, jako pojistka
před uhnutím z cesty. Samozřejmě
– a pokaždé – je nutné proroctví
rozsuzovat podle Písma a následně také podle ovoce, které přineslo. Proroctví od Boha se vyznačuje také tím, že se splní!
Tato forma služby není naší církvi vlastní a věřím, že by bylo ku prospěchu tuto realitu změnit. Prorocký dar společně s ostatními dary přijímat na půdě sboru
jako legitimní součást a vysílat ty,
kteří duchovními dary slouží, do
služby v rámci sboru. K této třetí
fázi, služby proroka vyslaného
sborem, je podle mého názoru
možné dojít až po určitém
duchovním vývoji a vyučování,
prorok sloužící podobně jako zmíněný Tracy Cooke vnímá Boží
hlas, roste v poznání jak pracovat
s propůjčeným darem a zároveň se
připravuje i modlitbou a postem.
Co říci závěrem? Podle
pravidla – co vidíš je zřejmě pro
tebe, se s manželkou modlíme za
dar proroctví přítomný v našem
sboru.
Chtěl bych Vás všechny

vyzvat, abyste se na cestu tohoto
báječného dobrodružství vydali
spolu s námi – zakoušeli vnímání
Božího hlasu ve svém každodenním životě, vnímali druhé lidi
kolem sebe a třeba vás překvapí,
že všemohoucí Bůh si bude ke
službě bližním a ke své slávě
používat právě vás, abyste sdělili
slovo útěchy, povzbuzení, nasměrování či napomenutí tomu, komu
On bude chtít.
Samému Bohu buď sláva!
Martin Čevela

V roce 1979 jsme byli s mládeží
naposled u Smetanových na Sečské přehradě před tím, než se
přestěhovali do Prahy. Prvně jsme
se tam setkali s rodinou Feilckových ze sboru ve Slatém v tehdejší NDR. Následující rok jsme
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byli pozvaní na mládežnické
setkání – německy „Rüstzeit“ a
pak ještě několikrát a tyto kontakty přetrvávají až do nynějška.
Mnoho jsme od tohoto docela
malého sboru přijali a jsme za to
vděční. Bratr Gerhard Feilcke
přivezl také několik knih a dal
nám možnost vybrat si. Vybral
jsem si knihu „Haushalter der
Gnade Gottes“ - česky „Správci
Boží milosti“(viz též 1. Petrova
4,10 - „Každý ať slouží druhým
tím darem milosti, který přijal; tak
budete dobrými správci milosti
Boží v její rozmanitosti“). Z této
knihy následuje překlad z III.
oddílu – Život v silovém poli
Ducha svatého.
Ovoce je častý pojem, jak
ve Starém, tak v Novém zákoně.
Ježíš poukazoval na to, že lidé by
měli být posuzováni podle svého
ovoce, přičemž používal příklady
z přírody, jako třeba u podobenství
o neplodném fíkovníku
(Luk.
13,6-9). Pavel uvažuje podobně a
razí pojem ovoce Ducha: „Ovoce
Božího Ducha však je láska,
radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a
sebeovládání“ (Gal. 5,22-23)
.
Biologicky je ovoce výsledkem delšího růstu, což je
možno průběžně sledovat v růz-

ných stadiích od semene. Při tom
neexistují žádné skoky, žádné
vývojové fáze nelze vypustit nebo
zkrátit. Je velmi důležité, když
jednotlivá působení Ducha svatého jsou nazývána jako ovoce. Je
to tedy působení Ducha, které je
charakterizováno tím, že se nedá
zkrátit náhlými událostmi, jehož
výsledek je plodný, solidní a
trvalý.
Jako ovoce Ducha jsou vyjmenovány podstatné znaky lidské
osoby, které se nedají rychle naučit, nýbrž se musí pomalu
rozvíjet v osobní struktuře, které
nejsou náhle dány a darovány,
nýbrž musí růst.
Ovoce a dary jsou velmi
rozdílná působení Ducha; ve své
struktuře jsou přímo opačná,
protikladná. Ovoce je výsledkem
dlouhého růstu, charisma je výsledkem náhlého daru Ducha,
ovoce je kontinuální, charisma je
spontánní. Ovoce jde silněji směrem dovnitř, jako síla formující
podstatu člověka, charisma jde
silněji směrem ven, jako dary,
které působí ve slovu a v jednání.
Ovoce Ducha se stává krok za
krokem součástí osobnosti, charisma je dáno jako nástroj, je
bráno jen takříkajíc do rukou,
může se tedy používat ještě ne
zralou osobností. Charisma svěřuje Duch, jak on chce, na růstu
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ovoce Ducha se podílí osoba
člověka svou odevzdaností, svou
koncentrací, svou věrností. Ovoce
tvoří nádobu, charisma nádobu
plní.
To osvětluje, že jen ovoce
Ducha, a nikoli charisma je znakem toho, v jaké míře v nás Kristus získal místo. Kdo na sebe
nechce brát snahu stále růst ve
víře a místo toho doufá, že skrze
charisma by se dal tento proces
zkrátit, zažije velké zklamání.
Neporoste rychleji ve víře, nýbrž
pomaleji, neboť charisma bez
odpovídajícího ovoce Ducha neslouží k budování ani společenství, ani vlastní osobnosti. Boží království neroste skrze charismata nýbrž skrze ovoce Ducha.
Co se stane, když se ovoce
Ducha projevuje bez charismat?
Život ve víře se stává únavný,
sterilní, bez radosti. Lehce se vyvine falešné zákonictví, namyšlenost, pýcha na svůj vlastní stav
víry a zapomíná se na pověření ve
společenství a ve světě. Když charismata chybí, nedostává vlastní
víra žádné výzvy ve službě, ve
kterých se musí osvědčit a dostat
nové impulsy k růstu.
Co se přihodí, když se
stane zřetelným charisma bez
ovoce Ducha? Charisma se sice
používá, při chybějící zralosti
však svým způsobem vede nikoliv

k budování, nýbrž ke zkáze. Nádoba pro charisma chybí, je tady
jen jakési síto, kterým se nic nedá
zachytit a použít. Osoby bez ovoce Ducha rozhází své charisma na
všechny strany a natropí jen neštěstí. Situace ve sboru v Korintu
zřetelně ukazuje, jaké vzniknou
problémy, když jsou charismata
používána bez odpovídajícího
ovoce Ducha.
Duchovní růst až k ovoci
Ducha je dlouhodobý a namáhavý
a náročný, děje se jen tehdy, když
máme čas pro Boha a jeho Slovo,
když se denně v tichosti vystavujeme působení Ducha svatého, a
když intenzivně žijeme ve společenství – sboru, aby nás Bůh
mohl zasáhnout prostřednictvím
bratrů a sester. V přírodě vede
cesta k růstu jen přes umírání – semeno musí zaniknout, aby zárodek přišel do země. Ježíš pro
nás toto umírání dokonal – on sám
se přirovnává k tomuto biologickému příkladu. Ovoce Ducha
vzniká jen tehdy, když necháváme
stále znovu části svých zájmů, našich zkušeností, našich kontaktů,
našich cílů a naší bytosti pro
Ježíše zemřít, aby se prolomilo to,
co v nás podle Boží vůle má růst.
Když se vyvine a rozvine
vědomí rovnováhy mezi ovocem
Ducha a dary Ducha, mohou se
obě působení Ducha svatého
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navzájem obohacovat (oplodňovat) a pomoci charismatům najít
správný rozměr. Kdo ve svém
životě cítí působení charismat a
zná důležitost a význam ovoce
Ducha, je motivován usilovat o
ovoce Ducha, neboť ví, že jeho
osobnost bez ovoce je jen jakési
síto a tak vlastní charisma nedostane šanci působit tak, jak to
Bůh zamýšlel při udělení tohoto
charismatu. Na druhé straně bude
viditelné ovoce Ducha v mém životě posilovat odvahu k charismatům, protože vím, že jsou nutným základem pro budování služby navenek.
Charisma bez ovoce je
nebezpečné, ovoce bez charismatu
postrádá dynamiku. Je rozhodující, aby obojí bylo v odpovídající míře spojené. Charismatik, který žije bez solidního
základu ovoce Ducha, se rychle
vyvine v blouznivce, nebo ve
svém charisma udělá tak mnoho
negativních zkušeností, že rezignuje. Křesťan, který stojí na fundamentu ovoce Ducha, ale žije bez
síly charismat se lehce stává soběstačný, ztrácí misionářskou přitažlivost a je v nebezpečí ztuhnout.
Charismatické hnutí dnešní doby
nám svou pomocí a nebezpečími
nově a jasně ukazuje na důležitost
rovnováhy mezi dary Ducha a
ovocem Ducha, neboť jen tehdy

když je obojí přítomné, může síla
Ducha vést k budování sboru, k
misii
a
k
službě
světu.
Siegfried Grossmann – Haushalter der Gnade Gottes (Správci
Boží milosti), Onkel Verlag 1978,
z III. oddílu – Život v silovém poli
Ducha
Přeložil Milan Michalík

Probudil se na gauči a rozespalýma očima zaznamenal ubíhající závěrečné titulky televizní
pohádky. Pomalu si uvědomoval,
kde je a že to, co před chvílí prožil, byl pouhý sen. Vstal a šel si
uvařit kávu. Při její přípravě se
musel vrátit ke svému snu a k
tomu, co mu předcházelo.
V myšlenkách se vrátil do
ospalého nedělní rána. Vstal po-
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měrně pozdě, a proto dorazil do
kostela až těsně před začátkem
bohoslužeb. Na půl ucha poslouchal kázání. V něm kazatel
spojil dohromady dvě témata.
Dary Ducha svatého a také ovoce
Ducha. Přišlo mu komplikované a
brzy se mu začaly myšlenky
rozbíhat do úplně jiných směrů.
Doma si po obědě pustil televizor.
Zrovna vysílali pohádku „Jak se
ševcem šili čerti“. Tu pohádku dobře znal už z dřívějška. Vzpomněl
si, že švec v ní v pekle získal
kouzelné brýle. Pohled skrze tyto
brýle na konkrétní osobu dokázal
znázornit povahu člověka. Napadlo ho, že mu trochu vadí, když na
něj z každé druhé televizní pohádky vyskakují čerti. A s tou
myšlenkou usnul.
Sen ho zanesl do sálu
sborového domu. Byl plný lidí
všech generací. Od nejstarších,
kteří seděli na židlích vzadu, až po
malé děti, které nedokázaly vydržet ani chvilku v klidu. On sám
stál poblíž dveří, a proto měl
dokonalý přehled. Přistoupila k
němu nenápadná starší paní
důstojného vzhledu a oslovila ho:
„Dobrý den, byla jsem poslána,
abych vám vyřídila vzkaz.“ „Poslouchám,“ odpověděl. „Není to
jednoduchý vzkaz,“ pokračovala
neznámá. „Jeho součástí jsou tyto

brýle,“ řekla a podala mu nenápadné pouzdro. Zdráhal se ho
převzít. Neznámá pokračovala:
„Promiňte, tak moc jsem k vám
spěchala, že jsem se vám zapomněla představit. Jmenuji se
Debora. Nebojte se, také vyznávám Ježíše Krista přišlého v
těle na tento svět a jeho spásnou
oběť. Vezměte si prosím tyto brýle
a nasaďte si je.“
Brýle měly zvláštní tvar.
Byly ploché s tlustou obrubou a
malými skly. Nasadil si je a strnul
úžasem. Při pohledu skrze brýle se
lidé v sále proměnili ve stromy.
Některé byly hodně košaté a
zjevně staré, jiné vzrostlé a mohutné a také spousta malých sotva
odrostlých stromků. Dostalo se
mu rady: „Nedívejte se ani na
vzrůst stromů, ani na bohatost
jejich listí. Zaměřte se na ovoce.“
Všiml si, že některé i velice mohutné kmeny měly na
svých větvích pouze malá scvrklá
jablíčka a naproti tomu některé
poměrně malé a nehezké stromky
měly větve obsypané šťavnatým
ovocem. Zadíval se do rohu sálu a
našel v něm mohutný, ale velice
starý a napůl uschlý strom. Zbyla
na něm už jenom trocha zelených
listů, ale jeho větve byly obsypané
nádherným ovocem mnoha druhů.
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Debora mu podala vysvětlení.
„Ovoce, které vidíte, je ovocem
Božího Ducha. Jeho kvalita nezávisí ani na vzrůstu kmene, ani
na množství listů.“ Někteří křesťané se ostatním jeví významní a
velmi obdarovaní, ale ovoce Ducha na nich skoro nenajdete. Jiní
jsou mnohem méně nápadní, přesto nesou dobré ovoce. Může to
ale být také naopak.“
„Co je to vlastně za ovoce?,, zeptal se a upravil si brýle na
nose. Jeho průvodkyně začala
trpělivě vysvětlovat: „Červená kulatá jablka představují lásku,
žlutočervená radost, zelená pokoj.
Mezi nimi často najdete modré
protáhlé ovoce, které představuje
trpělivost. Žlutooranžové plody
jsou laskavost a dobrota. Najdete
je skoro vždycky pohromadě a vypadají hodně podobně. Věrnost
má lesklou tvrdou slupku a tmavě
zelenou barvu. Nafialovělé protáhlé plody jsou pak tichost a ty
žlutozelené, které připomínají
hroznové víno, představují sebeovládání.
Chtěl se ještě rozhlížet, ale
Debora ho zastavila. „Neztrácejme
čas. Sundejte si brýle a otočte je
tak, abyste se jimi díval z druhé
strany.“ U normálních brýlí by to

nešlo, ale zde se nožičky poslušně
překlopily na druhou stranu. Lidé
v sále nyní vypadali opět jako
lidé. Změnil se pouze jejich oděv
a často měli v rukách různé věci.
„Nyní vidíte dary Ducha svatého.“
Chvíli mu trvalo, než se v obraze
zorientoval. Pak začal nadšeně popisovat, co vidí.
„Ti v těch talárech budou
mít asi dar slova moudrosti. Dvě
sestry v zástěrách bude mít dar
služby a bratr v montérkách s brašnou nářadí na rameni asi také. Co
znamená mobil v ruce tamtoho
bratra? Podíval jsem se bez brýlí a
ve skutečnosti ho v ruce nemá.“
Debora se pousmála a začala vysvětlovat. „Mobil znamená dar
modlitby. Podívejte se pozorně.
Tamta sestra vpředu nemá v ruce
mobil, ale komplikovaně vypadající radiopřijímač. Vidíte ji?“
„Ano, ladí na něm stanice a také
její oděv se změnil na šedivý,
ušitý z velice hrubé látky.“ „Má
dar proroctví,“, odpověděl průvodce. Ještě dodal: „Ten v lékařském plášti má dar uzdravování a ti dva vzadu, co si spolu tak
zaujatě povídají a co mají na
hlavách stavařské helmy, mají dar
mocných činů.“ „To je zajímavé,
ale co znamená dalekohled na
krku? Má ho ze všech lidí tady v
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sále pouze jedna jediná sestra.“
Ukázal směr rukou a Debora se
podívala naznačeným směrem.
„To je poměrně vzácný dar
rozlišení duchů. Kdo ho obdrží
dokáže přesně rozlišit, co je z Ducha svatého a co z jiných duchů.“
Pohled přes brýle ho unavil. Sundal si je a třel si otlačený
nos. Podíval se na Deboru a zeptal
se. „Proč vypadali všichni při prvním použití brýlí jako stromy a
proč se při druhém změnil pouze
jejich oděv a vybavení?“ „To je
správná otázka,“ odvětila. „Jak už
jsem vám řekla, první pohled
zprostředkoval ovoce Ducha. Nejde o dar, ale o výsledek naší
vnitřní proměny, kterou způsobuje
Duch svatý. Pokud se jím necháme měnit a tvarovat, začne v
nás jeho ovoce růst. To samozřejmě vyžaduje naši aktivní
účast, náš život s Bohem. Uznejte
sám, že ovoce vypadalo na stromech lépe, než kdyby vám ho
brýle ukázaly na lidech. Naproti
tomu duchovní dary dostáváme
zvnějšku a nejsou součástí naší
podstaty. Jsou to různé projevy
Božího Ducha, které jsou určeny
ke službě a to nikoli nám samotným, ale celému společenství
křesťanů. Když to vyjádřím trochu
nepřesně, na dary Ducha svatého
můžeme pohlížet jako na služby,

ke kterým se zavazujeme, když o
ně žádáme a jsme vyslyšeni.
Všimněte si, že vybavení a oděv
vypadá u některých používaně, a u
jiných je vše jako nové...“ „To je
asi tím, že se o ně lépe starají nebo
je čerstvě obdrželi,“ skočil jí do
řeči, opět s brýlemi na nose.
„Většinou ne,“ odpověděla posmutněle. „Někteří z nich duchovní dary sice obdrželi, ale moc
jimi neslouží. Také bych vám
mohla vyprávět o rovnováze mezi
dary Božího ducha a ovocem
Ducha, ale náš čas je u konce.
Vraťte mi prosím ty brýle.“ Chtěl
jí ještě poděkovat, ale přišlo
probuzení.
Nad kávou přemýšlel o
svém zvláštním snu. Také si
nalistoval v Bibli oddíly 1 Kor.
12,4-11 a Galatským 5,22 z
dopoledního kázání. Napadlo ho,
že se mu možná jenom televizní
pohádka smíchala s obsahem kázání a se vzpomínkou na nedávno
proběhlý sborový den. Chvíli se
rozmýšlel. Pak ze šuplete vytáhl
starou propisku, vzal kus papíru a
začal psát.
Lubomír Čevela
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Jak je to vlastně s Duchem
svatým? Myslím, že si s ním mnohokrát příliš nevíme rady. Modlíme se k Bohu, protože víme, že
je naším Otcem. Modlíme se k
Ježíši Kristu, protože cítíme vděčnost za jeho oběť, kterou pro nás
podstoupil. Ale k Duchu svatému
se příliš nemodlíme, protože nevíme, jak bychom se k němu měli
modlit, anebo jak ho oslovit.
Pán Ježíš o něm říká, že
tak jako vítr vane, kam chce, cítíme sice jeho závany, ale je zcela
mimo naši kontrolu, tak je to i
s Duchem svatým. Lidi kolem sebe dokážeme ovlivnit, svými argumenty dokážeme přesvědčit druhé, aby sdíleli nebo podpořili náš
názor, ale Duch svatý se ovlivnit
nedá. Jedná tak jak on chce, oslovuje nás, mluví k nám, často ve
chvílích kdy to nečekáme. Do
církve přináší nové myšlenky, tam
kde zavane, se věci dávají do
pohybu.
Když přemýšlím o díle
Ducha svatého, stáčí se mi myšlenky k počátku církve. Jak je

možné, že církev vůbec vznikla?
Když Ježíš zemřel, pro učedníky
jakoby skončila jedna etapa jejich
života. Sice krásná, viděli věci,
které si do té doby nedokázali ani
představit, ale teď už je to pryč.
Pak ale Ježíš vstal z mrtvých,
zjevil se učedníkům a ukázalo se,
že nic není ztraceno. A vyvrcholení všech těchto událostí se
odehrálo o Letnicích, kdy byli
apoštolové naplnění Duchem
svatým. Bible popisuje plasticky
chvíle, kdy byl seslán Duch svatý:
Shromáždění slyšelo hukot prudkého větru, objevily se ohnivé jazyky a všichni začali mluvit
cizími jazyky. A musela to být
opravdu mimořádná chvíle, protože to, co se tehdy v Jeruzalémě
odehrálo, mělo za následek vznik
církve, k níž se počítáme i my.
Tehdy o Letnicích se k apoštolům
přidalo 3000 lidí, kteří se nechali
pokřtít a každý den se k jejich
společenství přidávali další.
A když čteme dál, vidíme,
jak mimořádnou zkušenost prožili
v tuto chvíli apoštolové. Kážou
v chrámě a nedají se umlčet ani
hrozbami. Nezastaví je ani pronásledování a i když musí odejít
z Jeruzaléma, kážou evangelium
všude, kam přijdou.
Kde se to v nich vzalo? Jak
se mohl uskutečnit takový přerod,
že z lidí neučených a prostých se
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stali lidé, kteří souvisle a přesvědčivě svědčí o svém Pánu?
Logické, racionální vysvětlení neexistuje. Byl to Duch svatý,
který je naplnil a použil, aby nesli
evangelium do celého světa.
Vybavuje se mi příběh o
probuzení ve Walesu v letech
1904-1905. V průběhu těchto let
tam došlo k tak intenzivnímu křesťanskému oživení, že se to projevilo i v tamní ekonomice. Velšská ekonomika byla v té době
závislá na těžbě uhlí. Horníci vytěžené uhlí dopravovali na povrch
ve vozících taženými poníky.
Byli to neotesaní, hrubí lidé, a o to větší změna v jejich životě nastala, když se jich dotklo
probuzení. Proměna, kterou prožili, se projevila i v jejich řeč tak,
že poníci přestali rozumět jejich
povelům a trvalo několik týdnů,
než si na ně znovu zvykli a byli
schopni vozit uhlí.
Skeptický reportér z londýnských Timesů přijel, aby
udělal reportáž s velitelem policie
ve městě, které bylo centrem probuzení. Mimo jiné mu položil
otázku: „Slyšel jsem, že v důsledku probuzení nejsou u vás ve
městě žádné kriminální činy, které
by museli řešit. Co teď policisté
dělají?“ Velitel městské policie
odpověděl: „Máte pravdu. Máme
16 policistů, 4 z nich řídí dopravu

kolem církví při večerním shromáždění. Zbylých 12 jsme rozdělili na 3 kvartety, které zpívají
ve shromáždění.“
Pro nás možná dost nepředstavitelný příběh. Asi nejenom proto, že tu nemáme uhelné
doly a poníky. Ale je to potvrzení
toho, že působení Ducha svatého
není omezené jenom na počátek
církve.
Jedná i v dnešní době.
Mluví k nám prostřednictvím svého Slova. Připomíná nám, jak
vzácná byla oběť Ježíše Krista.
Zpřítomňuje nám Boží lásku.
Někdy je jeho hlas tichý a jemný a
my se musíme hodně ztišit, abychom ho přes nejrůznější vzruchy
a vjemy dokázali zaslechnout. Ale
ve chvíli, kdy ho zaslechneme, si
uvědomíme, jak svatý je ten, kdo
nám nabízí svoji milost.
A tak přijď Duchu svatý.
Přijď do našich starostí. Přijď a
naplň naše srdce láskou a vírou.
Přijď a zavěj, větře nebeský. Přijď
a proměňuj, otevírej naše oči, abychom nebyli slepí, ale viděli Boží
slávu. Přijď a naplň nás, přijď a
zapal v nás svůj oheň!
Zdeněk Žamboch
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V souvislosti s ústředním tématem
tohoto čísla „Duch svatý, dary
Ducha a ovoce“ jsme nechtěli
zůstat u teorie, a tak jsme se zeptali: Jakou mám zkušenost s
působením Ducha svatého v mém
životě? Zde je několik odpovědí:

*
Duch svatý mi dal moudrost, když
jsem procházela těžkou zkouškou.
Žena 39 let
Tím, že mám možnost mluvit
"jinými jazyky", tzn. mít jeden z
darů Ducha svatého, používám
tuto řeč v boji proti nepříjemným
myšlenkám hrnoucím se do hlavy.
Tyto slova říkám v soukromí buď
nahlas, a nebo v duchu. A zlé myšlenky odejdou.
Žena 40+
Těžko odpovědět. Myslím si, že se
jedná o takové ty momenty, kdy se
člověk cítí nejhůř a má dojem, že
zlepšení je daleko, ale objeví se
nějaká úplná maličkost, která nás
přeci jen o maličko zvedne. O dost
na to, abychom mohli pokračovat
a jít dál.
Muž 22 let

setkala při svém obrácení k Pánu
Ježíši ve svých 17 letech. Byl to
on, kdo mi ukázal na mé hříchy a
potřebu si je přiznat a vyznat. Od
té doby je Duch svatý v mém
životě přítomný. Bylo období, kdy
jsem nechtěla slyšet jeho hlas,
protože mě upozorňoval na moji
špatnou cestu a mě se nechtělo ji
opustit. Jsem vděčna, že při tom
nezůstalo. Často Ducha svatého
vnímám při modlitbě, když se
přimlouvám za různé lidi nebo
hledám cestu či řešení pro nějaký
problém. Jsem vděčna, že nám
Pán Ježíš při svém odchodu k Otci
zanechal Pomocníka a Přímluvce
Ducha svatého.
Žena 42 let
Před lety jsem prožil intenzivní
zkušenost s Duchem svatým a řekl
bych, že se to projevilo v mém
vztahu s Bohem i Ježíšem, který
se stal daleko intenzívnější. Moje
víra tehdy dostala nový impuls.
Později jsem prožil ještě další
okamžiky, kdy jsem věděl, že
v mém životě Duch svatý něco
dělá. Jsem mu za všechny tyto
zkušenosti velice vděčný. Abych
tedy odpověděl na otázku: Veskrze
pozitivní.
Muž 57 let

Poprvé jsem se s Duchem svatým
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Nápověda: Doznáváme (Řešení najdeš na straně 42)
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Překlad:
TRPĚLIVOST
Neskáču druhým do řeči,
nevyhodím ho z okna,
čekám v klidu
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Pokud jste dočetli až sem, možná
se divíte, že anketa zde už byla.
Ano, ale tato druhá anketa je k
druhému tématu, a sice ke koronavirové epidemii. Otázka byla
následující: „Jak žiji a jak jsem
prožil dnešní dobu koronavirové
epidemie.“ Následuje opět několik
odpovědí.
Koronavirová doba pro mě byla ze
začátku hlavně psychickým strašákem. Jakmile mě Bůh od strachu osvobodil, bylo to, a zatím
také je, celkem klidné. Ačkoli
mám malé děti, tak tím, že máme
dům se zahradou, jsme ani nepoužívali roušky.
Žena 40+
Dobu koronavirové epidemie jsem
prožila v pokoji a klidu, protože
nabylo tolik práce. Postupně se
vše vrací do normálu.
Žena 39 let
Všechno jsem to prožil doma.
Není to sice úplně zdravé, ale zase
má člověk čas dělat věci, které
normálně nedělá a nemá na ně čas.
Muž 22 let
Období epidemie mě a nás jako
rodinu postavilo do nových si-

tuací. Učení dcery při dalších
malých dětech byla pro mě výzva.
Také jsem se musela srovnat s tím,
že manžel dělá dvanáctky, museli
jsme jinak uspořádat chod domácnosti, nákupy a mnohé další. Při
tom všem jsem ale pozitivně vnímala čas, který mohu s dětmi
doma strávit, měli jsme více času
např. na čtení. Pro mě osobně
doba epidemie znamenala poznávání sama sebe, svých slabých i
silných stránek. Např. jsem si
vždycky myslela, že jsem dost
trpělivý člověk, ale ukázalo se, že
mám velké nedostatky. A tak jsem
vděčna, že stále trvá doba milosti
a já se mohu stále učit růst do
podoby Ježíše Krista.
Žena 42+
Zpočátku to bylo trochu náročné,
protože jsem nějakou dobu pracoval z domu, protože moje zaměstnání to umožňovalo. To sice
vypadá jako splněný sen, ale
vždycky to úplně snadné není,
zvlášť když je třeba řešit problémy spolu s kolegy nebo komunikovat se zákazníky. Po čase se
v sídle firmy uvolnily prostory, a
tak jsem se vrátil zase do práce.
Pokud bych to shrnul, život naší
rodiny koronavirus sice ovlivnil,
ale ne nějak výrazně.
Muž 57 let
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ZAUJALO MNE
V dnešní době koronavirové či
postkoronavirové se hodně hovořilo a hovoří o této nemoci a s velkými obavami o smrti. Kdyby se
jednalo jen o nemoc, tak by to tak
velkou pozornost nevyvolávalo,
protože nemoc je jen nemoc a z ní
se přece uzdravíme. Ale mluvit o
smrti, to je už, panečku, „jiná
káva“. Tady končí každá švanda,
tady jde o život; a tady přichází
strach.
To, co mne zaujalo, byl
výrok Tomáše Halíka, který zněl:
„Smrt je negace (popření) života;
Kristova smrt je negace (popření)
smrti.“ Zaujalo mne to protože to
vidím jako velmi dobré vyjádření
těchto skutečností a vlastně jako
vyjádření a vyznání víry. Nejsou
to žádná „těšínská jablíčka“ a plané utěšování, je to vyjádření Kristovy naděje, že smrt nemá poslední slovo; poslední slovo má náš
Pán Ježíš Kristus. A ať si říká kdo
chce, že ti věřící mají jen jakousi
iluzi, že smrtí vše nekončí, že
musí lidi nějak utěšit, tak to, že
Kristova smrt je popřením smrti
žádnou iluzí není, protože skutečně nastala, Ježíš Kristus skutečně zemřel, ne jen nějak zdán-

livě, nebo jen tzv. „duchovně“.
Ani historicky se to nedá popřít. A
tak nastupují námitky, že na křížích umřelo mnoho lidí a že Ježíš
byl jen jedním z nich. Jistě jste to
slyšeli. Jenže smrt mnoha ukřižovaných byla skutečně smrtí
velmi ukrutnou, ale tak to skončilo.
Ale Kristova smrt je popřením smrti a to u žádného z
mnoha a mnoha ukřižovaných nebylo. V tom je Ježíšova smrt na
kříži tak důležitá; přináší totiž
naději. A tato naděje je naplněna v
jeho zmrtvýchvstání. Tyto výroky,
- že Kristova smrt je popřením
smrti a jeho vzkříšení je nadějí a
jistotou, - nejsou jen obecnými
výroky, jen nějakou náboženskou
frází, je to podmíněno vírou.
A tady se dostáváme k
ústřednímu tématu tohoto čísla
našeho časopisu, tady se dostáváme k Duchu svatému a k naší
odpovědi (nebo neodpovědi) na
jeho pozvání k víře, tady se
dostáváme k novému narození,
novému rodu. Tak, jak to říká Ježíš učenému Nikodémovi: Nenarodí-li se kdo znovu (shůry), nemůže spatřit království Boží. (Jan
3,3) Náš nebeský Otec nás, tedy
tebe a mně, skrze Ducha svatého
zve k víře v něho a k životu s ním.
Na nás pak je zaslechnout toto
Boží volání, rozhodnout se pro ně,
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uvěřit v Ježíše Krista a věřit v něj
a jemu věřit. Toto rozhodnutí
věřit je naší věcí, naší odpovědností; naprosto konkrétně a
osobně.
Takže to mě v poslední
době zaujalo a to jsem jsem chtěl
říct a to ne jako něco, co se řekne
a nic víc, jde se dál, ale jako svým
způsobem osobní vyznání.
Milan Michalík

OSOBNÍ UVAŽOVÁNÍ
Epidemie pohledem lékaře
křesťana

Musím přiznat, že když
jsem byl osloven, zda bych nenapsal nějaký článek na téma
pohled lékaře na koronavirus do
našeho sborového časopisu, tak
jsem z toho moc velkou radost neměl. Měl jsem k tomu asi dva
hlavní důvody. Prvním bylo, že se
mi prostě nechtělo a ten druhý, že
už mám toho dění kolem pandemie až po krk. Nicméně po určitém váhání jsem se přeci jen rozhodl, že něco zkusím vytvořit.
Myslím, že nemá smysl psát statistická data o počtu nakažených,

uzdravených a testovaných. Nechci psát ani o opatřeních, která
zavedla nemocnice, ani o tom, co
to pro nás jako lékaře znamená
nebo o každodenní práci zdravotníků v „první linii“. Pokusím
se proto na toto „přidělené téma“
podívat z jiného a možná netradičního úhlu. Pokusím se vám
předložit k zamyšlení moje osobní
úvahy.
Jak jsem sledoval v médiích postup pandemie, tak jsem si
říkal, proč je tato pandemie tak
medializovaná. Kdo z toho má asi
prospěch? Stručně a souhrnně řečeno nemoc Covid – 19 má prostě
dokonalé PR. Když jsem o tom
tak přemýšlel, tak mě napadlo, jak
by to asi vypadalo, kdyby stejné
PR měla křesťanská víra. Doufám,
že mi odpustíte tento příměr, ale
mám tím na mysli pouze tu mediální stránku věci. Nebylo by
krásné sledovat každý den, jak se
křesťanská víra šíří po celém světě? Kolik nových věřících přibylo
a kde se objevilo další ohnisko
víry? Nabízí se tedy myšlenka,
proč to-mu tak není, a co můžeme
udělat proto, aby se to změnilo.
Jistě můžete namítnout, že tady
jde o lidské zdraví a životy a že
víra je proti tomu něco úplně
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jiného. Není ale právě víra v Ježíše Krista tou jedinou cestou, jak
si život zachránit, a co víc, získat
život věčný?
Možná nejen mě napadne,
proč se toto vlastně vůbec děje?
Kdekoho pak jistě napadne, proč
to Bůh dopustil? Jistě je tento
pohled do jisté míry pochopitelný.
Člověk má přirozený sklon k tomu, aby hledal viníka někde jinde.
Můžeme ukázat na Čínu, na turisty, kteří přijeli z Itálie nebo
třeba na naši vládu a tím si najít
našeho viníka. Možná se tím do
jisté míry uspokojíme a řekneme,
že tím to máme vyřešené. Nabídnu vám pohled, který se jistě
nemusí líbit, a v žádném případě
netvrdím, že je správný. Co když
jsme si tuto situaci způsobili
sami? Vždyť by to nebylo poprvé,
kdy Bůh seslal neštěstí na zem,
kterou stvořil. V Bibli se o těchto
trestech píše na několika místech.
Myslím, že konkrétní případy ani
nemusím zmiňovat, protože je
jistě znáte velmi dobře sami.
V neposlední řadě si myslím, že současná situace dává
jedinečnou možnost zamyslet se
nad naším životem a postojem
k okolnímu světu. V Bibli se píše,
“neukládejte si své poklady na

zemi, ale v nebi“. Je to docela
dobrý příměr, když se podíváte na
vývoj současných finančních trhů,
které se rapidně propadají. Nebo
snad ne? Naopak jedno z
dvojpřikázání lásky a sice „miluj
bližního svého“ nabývá ve světle
posledních událostí daleko hlubší
význam. Vždyť kolik lidí z našeho
okolí nebo dokonce přímo z rodiny je odkázáno na pomoc druhých, která je v této době ještě
naléhavější než obvykle? Nechci
se tady pouštět do dalšího rozebírání biblických textů nebo kritizování toho, co děláme špatně.
Myslím, že o tom si může každý
popřemýšlet sám.
Nevím, jestli bude mít pro
vás tento článek nějaký význam
nebo ho jen tak odložíte do šuplíku. V žádné případě netvrdím, že
to, co jsem napsal, musí být pravda. Pokusil jsem se pouze
vyjádřit své osobní názory a myšlenky, které se mi v souvislosti se
současnou situací honí hlavou.
Možná, že to máte někteří podobně jako já.
Na závěr bych chtěl předložit k zamyšlení už jen jeden úryvek z Bible, Matouš 7,7-8: „Proste a bude vám dáno, hledejte a
naleznete, tlučte a bude vám
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otevřeno. Neboť každý, kdo prosí,
dostává; kdo hledá, nalézá, a
tomu, kdo tluče, bude otevřeno.“
Michal Císař

BOŽÍ POKOJ
Protikoronavirová opatření se
pomalu rozvolňují. Už můžeme
také do kostela. - Chce se nám
volat „Díky Bohu!“. Ve zprávách
z médií už také neslyšíme jen o
koronaviru a rouškách a také to
už není jen o neustálém přepočítávání počtu nakažených, vyléčených, zemřelých…, jakoby tu
nebylo nic jiného zajímavého než
právě koronavirus. Ale dost jsme
si zvykli a navíc televizi jsme
mohli kdykoli vypnout nebo přepnout na jiný - zajímavější - program.
To ale, na co se zvyknout
nedalo a co každým dnem spíše
narůstalo a unavovalo byl pocit
osamění. To se dalo jen nést jako
těžké břemeno. Někteří pověděli:
„Jsem doma zavřený a cítím se
jako na samotce.“ To se snad koronaviru podařilo nejlépe - dostat

nás do izolace, opuštění - nakonec
i blízkými. Stále se mi honila
hlavou otázka čím lidé více trpí samotou nebo strachem z nakažení. Ano, jak kteří. Kladli jsme si
otázku: „Navštívit anebo ponechat samotné, abychom svou
návštěvou případně neublížili.“
Myslím, že samota tížila víc.
To, co asi všichni potřebujeme
nejvíce - nejen v době koronaviru
nebo jakékoli pandemie - je pokoj
nitra, duše. Pán Ježíš Kristus
pověděl nejistým a ustrašeným
lidem kolem sebe: „Odkazuji vám
pokoj, svůj pokoj vám dávám; já
dávám jinak, než dává svět. Ať se
vaše srdce nechvěje a neděsí.“
Často se odvoláváme na staříčky a
prastaříčky, na jejich zbožnost a
vidění světa. Dobře víme, že ani
jejich život nebyl lehký a jednoduchý - právě naopak. Ale z jejich
vyprávění o životě jsme mohli
často vyposlechnout to, že tím, co
jim dávalo překonávat všechna životní úskalí, byl darovaný Boží
pokoj. Jejich postoj může posvítit
také nám do našich dnů. Ať i nás
provází Boží pokoj s nadějným
výhledem k budoucím dnům.
V jedné písni zpíváme:
„Stůj při mně, stůj, když na zem
padá stín.
Když houstnou tmy,
buď, Pane, strážcem mým.
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Když klame svět a selže přítel můj,
záštito bezmocných,
ty při mně stůj!“
Petr Maláč

*

SVĚDECTVÍ

Svědectví je vyjádřením toho, co
někdo prožil. Není to tedy jenom
pouhá teorie, ale život. Následují
svědectví dvou sester z našeho
sboru.

NEZAPOMENUTELNÝ
ZÁŽITEK
Neměla jsem se ráda!
Nebyl k tomu nějaký pádný důvod. Ve společnosti jsem byla oblíbená, vyhledávaná, nebyla
jsem ani nikterak ošklivá, ale pro-

stě bylo to tu. Bylo to nějak uvnitř
mého nitra, že jsem prožívala tyto
pocity. Možná bych mohla říct, že
jsem se i nenáviděla. Nikdo o
mých pocitech nevěděl. Nikdo by
tomu možná ani nevěřil.
Ve škole jsem byla označována za třídního šaška. Byla se
mnou sranda. Vypadala jsem radostně. Uvnitř to ale bylo jiné. V
Nedělce, ale i později v dospívání
mi nedělalo dobře číst verše:
„Miluj bližního svého, jako sebe
sama.“(Mt 22,39)
Nebyla jsem naštvaná na
sebe, ale na Boha, který všechno
zná. Co to po mě chce? Co to v té
Bibli píše za přikázání. Já mám
ráda lidi, ale přece je nemohu mít
ráda jako samu sebe. Vždyť přece
samu sebe ráda mít nemohu a
nedokážu.
Studovala jsem v Brně, a
tak jsem přes týden chodila do
mládeže tam. Měli jsme i mezidenominační skupinku u jedné
kamarádky doma, takže dary Ducha svatého jsem poznala nejenom teoreticky, ale také v praxi.
Znala jsem případy zázračného
uzdravení nebo prorocká slova povzbuzení do konkrétní situace. I já
jsem dostala možnost mluvit „jinými jazyky“, tak jak se to píše v
Bibli.
Jednou při výšlapu venku s
mládeží přišla řeč na vyznávání
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hříchů. Tak jsem říkala, že hříchy
jsem Bohu vyznávala sama. Následovaly diskuze, jestli je to
nutné udělat také před svědkem,
resp. před někým, komu třeba
důvěřujeme. Ať tak či tak, říkala
jsem si, že vyznat hříchy mohu i
před někým, že to není špatný
nápad.
Začala jsem tím, že odpouštím těm, co mi ublížili, že lituji
toho, co jsem udělala špatně, co
jsem ukradla, jak jsem lhala a jiné. Cítila jsem ale, že to pořád není ono, že něco chybí.
Řekněme si upřímně. Ono
se o věcech, které jsme udělali
špatně, nebo se nám nepodařily, a
nebo vůbec o osobních selháních,
nemluví vždy lehce. Hlavně před
druhými. Je to dost citlivé.
Tak jsem říkala, ať se za
mne mládežníci modlí „v jazycích“. Jeden mládežník se za mne
začal modlit a položil při tom ruku
na moji hlavu. Já jsem pokračovala: „Bože, ráda bych vyznala
všechny hříchy, ale už mě nic
nenapadá. Ráda bych byla čistá.“
V okamžiku se událo něco,
na co nikdy nezapomenu, a za co
jsem Bohu moc vděčná. Tak, jako
by v jedné vteřině, se staly zároveň tři různé mocné zásahy na mé
tělo. Přišlo obrovitánské teplo

shůry. Tak jako by někdo vylil vanu horké vody. Pohltilo mě to od
vrchu až dole. Přišel mohutný
pláč. Pláč z mých očí odbourávající tíseň a zároveň přinášející
radost. Dále do mysli přišla myšlenka. Přišla ale tak, jako kdyby
ke mně někdo promluvil. Ta myšlenka nesla slova: ODPUSŤ SAMA SOBĚ!!!
Věřím, že to byl dotyk Boží. O tom, že se nemám ráda,
nikdo nevěděl. Ani rodiče, ani
nikdo blízký. Věděl to jen Bůh.
Tehdy jsem byla naplněna
vyjímečnou radostí. Cítila jsem
obrovskou svobodu. Mé nitro
jásalo. Nechtěla jsem, aby to
skončilo.
Musím říct, že když jsem
mnohdy prožívala těžké chvíle a
přemítala o životě, jak to tedy je,
jestli Bůh opravdu existuje, jsem
vděčná, že mi Bůh připomenul jeho nadpřirozený dotek. Ten dotek,
kdy uzdravil mé nitro a já jsem se
mohla začít mít ráda a nezoufat
nad veršem:
„Miluj bližního svého,jako sebe
sama.“(Mt 22,39)
Každý samozřejmě potřebuje něco jiného. Myslím si ale, že
zažívat moc Ducha svatého i v
běžném životě je moc fajn.
Petra Kovářová
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Můj příběh z pobytu
v lázních v Klimkovicích
Do léčebných lázní jsem nastoupila v koronavirové době koncem
dubna, ihned po prvním uvolňování. Pro pobyt platila vládní
nařízení v podobě omezení např.
pobyt na pokojích pouze pro jednu
osobu, u stolu také tak, dodržování rozestupů, povinnost nošení roušek, omezený počet pacientů při hromadných procedurách na 4 osoby, zavřené restaurace, zákaz opouštění areálu lázní. Pobyt na pokoji sama jsem
s radostí uvítala i ostatní omezení
jsem zvládala dobře. Jak jsem ovšem zjistila, snadné zvládání neplatilo pro všechny. Více zdravotně postižení a starší pacienti
nařízené omezení zvládali mnohem hůř. Někteří po příjezdu propadali panice, cítili se osamocení,
těšili se a také možná i počítali, že
jim druhý na pokoji pomůže,
změnu z domácího prostředí tak
hůř snášeli. Nejednou jsem na
chodbách nebo procedurách ženy
uklidňovala, navigovala je po
spletitých chodbách.
Přesto, že nás omezení
limitovala v setkávání a navazování hovorů, získala jsem zde
drahou přítelkyni. O tom, jak jsme
se seznámily a co jsme spolu
prožily, se s Vámi ráda podělím.

Po vybalení kufru a po proceduře
jsem se po obědě vypravila s
hůlkami na průzkum venkovního
areálu. Sedím na lavičce nedaleko
vchodu, když se ke mně přiblíží
starší žena a ptá se: „ Dobrý den,
můžu se zeptat, máte někoho
k sobě na procházku?“ Usměji se,
pozdravím, zkoumavě se dívám
na ženu a trochu zaskočená otázkou odpovídám, že nemám. „Dobrá, tak kdy se domluvíme, třeba
zítra ve dvě?“ vyhrkla na mě.
„Ano, můžeme. A máte hůlky?“
ptám se. „Nemám, ale to nevadí,“
odpověděla, rozloučila se a odešla. Zvláštní způsob, v duchu jsem
si pomyslela. Druhý den jsem se
dostavila ve smluvenou hodinu
k lavičce, kde na mě čeká paní
vybavená nordic hůlkami, zdraví a
volá na mě: „Jsem si říkala, jestli
přijdete....?“ Domluvily jsme se,
že půjdeme prozkoumat lesní
stezku patřící k areálu. Vyrazily
jsme ve dvě hodiny, představily se
vzájemně a začaly si povídat.
Procházka s naším povídáním se
nám natolik protáhla, že jsme nestihly večeři v pět hodin. Paní J.
je úžasná 79letá žena, která se
v lázních léčila po druhé totální
endoprotéze kolene, kterou prodělala v lednu t.r. Chodila tak, že
jsem jí někdy sotva stačila.
Neměla lehký život, před lety
ovdověla. Víkend před středečním
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nástupem do lázní slavila s rodinou své narozeniny, na které se
měl dostavit její drahý přítel. Na
oslavu nepřijel, skolila ho nečekaně mrtvice, převezli ho do
nemocnice. Pro paní J. to bylo
hodně těžké, nové lázeňské prostředí, samota na pokoji, smutek… A když se dívala z balkonku
a vidí na lavičce sedět nějakou
paní, něco ji ponouká a tak se
rozhodne, že ji půjde oslovit. Dnes
víme obě, že to nebyla náhoda.
Další den jsem se seznámila se
spolubydlící ze sousedního pokoje, která byla v mém věku, hodně
si povídaly, sdílely se, přesto se
naše setkávání smrsklo na dvě
procházky s nordic hůlkami po
okolí. S paní J. jsme trávily hodně
času na procházkách nebo u kávy,
učila jsem ji obsluhovat a využívat
notebook, povídala jsem jí o
svém životě, o své víře. V její obtížné situaci jsem jí nabídla modlitby, a tak jsme se modlily za jejího drahého přítele, za jeho uzdravení v souladu s Boží vůlí, mé
prosby byly také za paní J., za její
pokoj a sílu to vše zvládnout.
Mužův zdravotní stav po
mrtvici se zhoršil a následující
týden byl převezen do Citadely,
kde smířený s Bohem zemřel. Pro
paní J. to bylo hodně těžké, spolu
se těšili ze společných dní, měli
spolu plány cestovat. Statečně při-

jala jeho odchod, plakala jsem s
ní. Děkovaly jsme Bohu za jeho
život a chválily ho, že ho nenechal
trápit a vzal ho k sobě. V tuto
chvíli mi paní J. řekla: „Víš já nechodím do kostela, ale věřím,
věřím tomu, že mi tě Bůh přivedl,
abych tady na všechny ty těžkosti
nebyla sama.“
V den pohřbu, na který ani
nemohla jet, protože by musela do
karantény, jsme společně trávily
odpoledne a večer šly do lázeňského kina, promítali film Poslední aristokratka. Po skončení
proběhlo losování vstupenek o
malý dárek. V průběhu losování
jsem v duchu tušila, že vyberou
mé číslo, ale přála jsem to paní J.
Vylosovali mě. Musíte vědět, že
v tombolách vůbec nevyhrávám.
Dárek jsem hned předala paní J.,
protože jí patřil. Byla potěšená.
Za týden jsme šly opět do kina, po
skončení probíhalo zase slosování
vstupenek o malý dárek. V momentě slosování jsem v duchu
mluvila k Bohu: „Bože svatý, dnes
ať vyhraje někdo jiný,“ vylosovali
zase mě. Když jsem dárek přebírala se slovy: „Bůh má velký
smysl pro humor,“ děkovala jsem
mu v duchu, že mu rozumím, že
mi dává najevo že o mě ví, že se
mám na něho spolehnout.
Z lázní jsem odjížděla poléčená na těle, povzbuzená na du-
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chu a bohatší o jednu vzácnou přítelkyni.
Příběh končí v neděli po
návratu, kdy měl náš bratr farář
kázání na oddíl ze Skutků apoštolů 1, 24-26:
„Potom se modlili: „Ty Pane,
znáš srdce všech lidí. Ukaž,
kterého z těch dvou jsi vyvolil, aby
měl podíl na této službě a stal se
apoštolem namísto Jidáše, který
se odvrátil a odešel, kam patří.“
Potom losovali: los padl na Matěje, a tak byl připočten k jedenácti apoštolům.“
Myslím, že není co dodávat.
Děkuji Ti z celého srdce,
svatý Hospodine.
Kamila Čevelová

herný den,“ řekla tedy pravda.
„Ještě krásnější je to jezero,“ řekla lež. Pravda se rozhlédla,
aby viděla, jestli je tomu tak, a
souhlasila.
Lež běžela k vodě a řekla:
„Ta voda je ještě krásnější. Plavme.“ Pravda se dotkla vody svými prsty a opravdu byla nádherná
a důvěřovala lži.
Obě si vysvlékly oblečení
a klidně plavaly. Po chvíli lež vyšla, oblékla se do šatů pravdy a
odešla.
Pravda, neschopna obléci se do
šatů lži, začala kráčet bez oblečení
a všichni se jí děsili, když ji uviděli.
A tak se to stalo, že dnes lidé
raději přijmou lež oblečenou
za pravdu, než nahou pravdu.
(Jean-Léon Gerôme, 1896)
Z časopisu Okénko (Václav Vacek,
Letohrad) připravil Bernard Šulák

PRAVDA A LEŽ

Kam

*

bychom

se

dostali,

kdybychom vedli diskuse u
Jednoho dne se potkala lež
s pravdou. „Dobrý den,“ řekla lež.
„Dobrý den,“ odpověděla pravda.
„Nádherný den,“ řekla lež.
Pravda se rozhlédla, aby se podívala, jestli je to tak. Bylo. „Nád-

každé dopravní značky?

Buďte vedeni Duchem
svatým!

Pavel Kosorin - Biblické aforismy
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23. ledna jsme v našem
sboru zahájili kurz Objevování
křesťanství. Jak už název napovídá, během osmi večerů jsme
se věnovali jednotlivým tématům,
které kurz obsahuje. Kurz vznikl
v Anglii a jeho původním cílem
bylo poskytnout základní informace o křesťanství studentům. Ale
témata, která se v průběhu jednotlivých setkání probírají, mají
obecnou platnost a mohou oslovit
účastníky, kteří o křesťanství toho
třeba mnoho nevědí, ale mohou
pomoci utřídit si myšlenky a zopakovat známé věci i dlouholetým
členům církve.
Tak to bylo i v našem případě. Scházeli jsme se na faře
v počtu zhruba 12-15 účastníků,
v průběhu kurzu jsme každý týden
četli doma úsek z Markova evangelia, až jsme ho nakonec přečetli
celé.
Jaká témata jsme probírali
v průběhu jednotlivých večerů?
Nejprve jsme mluvili o tom, že
evangelium je dobrá zpráva, která

má význam pro každého člověka.
O tom, kdo je Ježíš a jak se
projevilo, že je Božím Synem.
Mluvili jsme o hříchu, o Božím
východisku z něho – o kříži. O
nejdůležitější události křesťanské
víry – o vzkříšení. O Boží milosti.
A nakonec o následování a o
domově, kam křesťan přirozeně
patří – o církvi.
Kromě osmi večerů jsme
se jednu sobotu vypravili na
Troják, kde jsme probírali některá
praktické témata – modlitba, Boží
Slovo, Duch svatý. Byly s námi i
děti a tak, abychom jenom neseděli a neposlouchali, jsme si
zahráli i bowling.
Věřím, že tyto večery byly
užitečné pro všechny účastníky a
jsem vděčný za to, že se mohly
uskutečnit. A jsem vděčný i za to,
že jsme mohli kurz dokončit, dá se
říci „na chlup“. Poslední večer
proběhl 12. března a od dalšího
dne už prakticky nebylo možné se
scházet kvůli koronavirovým opatřením. A jsem vděčný všem, kdo
nám pomohli s přípravou občerstvení, napekli buchtu nebo připravili něco jiného na zub. Moc
vám děkujeme!
A Pánu Bohu zvlášť, za to
co nám ve svém synu Ježíši Kristu
dal.
Zdeněk Žamboch
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příklad zůstaň potomkům za mustr
následování hodný.

V další část naší sborové kroniky
píše tehdejší farář Tomáš Kalenda
o dalších letech po dokončení
stavby kostela. Byla to léta
nelehká, neboť přišla cholera a
pak mokrý rok a poté v dalším
roce velké sucho a vichřice, které
zdejším chudým obyvatelům způsobily nemalé potíže. Ve srovnání
s dnešní „koronavirovou“ dobou
zde můžeme vidět podobné postoje
i strach, paniku a různé až paranoidní projevy pokud se týče
různých jevů. Inu, „nic nového
pod sluncem“, lidé jsou stejní
tehdy i dnes.
Ozdobení kostela 1832
V podzim roku 1832 instalován
jest oltář a kancl, načež zase
dobrovolně skládáno, kterýžto

Nemoc cholera 1832
V roce 1832 v měsíci srpnu a září
panovala v sousední obci Ratiboři,
Kateřinicích a Jablůnce cholera,
na kterouž nemoc lidé v několika
hodinách tak silně mřeli, že po 10
– 12 mrtvých bývalo za jeden den.
Na Hošťálkové jen asi 4 umřeli,
ale na místě toho bylo ten rok v
měsíci březnu v celé této církvi 29
pohřebů, obzváště mladé ženy na
zapálení plic mřely. Domnění o
choleře bylo takové, že se lidé
tráví, ze studny vody napili, že jest
tam jed, bosí choditi nechtěli, pravili že se jakási smradlavá mlha
pouští, kteráž jest jedovatá. Také
lazebníka viděli, který jed roznášel, ba mnozí ani k večeři Páně
choditi nechtěli, že jest ve víně jed
nadrcený k trávení lidí. Tak se
mámiti dali i ti mezi obecným
lidem, kteříž se osvíceni byli zdáli. Na mnohých místech byly
špitále pro nemocné. V roce 1831
když v Uhřích silná cholera panovala, byla hranice kordonem ohrazená, a ti kteříž z Uher šli, museli
v kontumaci zůstati na hranici. V
tomž roce 1831 i ve zdejších obcích varty stály a cizích bez
ukázání pasu, že ze zdravého kraje
jsou, propustiti nechtěli. I takové
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nařízení nic neprospělo, cholera se
vloudila a mnohé do země položila.
Schönburgické stipendium pro
školu zdejší
To od knížete Otto Schönburg na
chudé učitele založené stipendium
také zdejší škola pro budoucího
nástupce obdržela a sice s ročním
platem 30 Zl. C.M. o čemž 5ho
ledna 1833 skrze c. k. Superintendenci zpráva daná.
Kerchov stvrzen
V měsící máji 1833 přehlédl pán
Dwnib – Sylicus náš kerchov, od
kostela se dále ustoupilo, kazatel
částku své roli na přidání kerchova popustil a na ten způsob
kerchov zase zůstal a stvrzen jest.
Rok 1833 byl velmi mokrý takže
vyjma měsíce září některé dny
přes celé leto pršelo, obilí na poli
pohnilo a vyrostlo.
Veliký vichr v roce 1834
Ku konci roku 1833 a zase na
nový rok 1834 strhl se tak silný
vichr kterýž střechy strhál nejsilnější stromy z kořeny i veliký
díl lesa vyvrátil, ba na některých
kopcech zem se pukala a na
jednom místě v Hošťálkové i s

chalupou o kousek sjela, jmenovitě u Nevolů.
Smrt pána Jana Pilečky
Dne 16ho června 1834 usnul v
Pánu pán Jan Pilečka Senior a
Administátor Institutu, kterýž výborně Institut administroval a sice
bez velikého platu.
Poprava varhanů
V tomž roce 1834 dala církev
varhany popraviti a mnoho píšťal
obzvláště basových přidati.
Rok 1834 byl velmi suchý načež
veliká nouze následovala, a statku
lidé pro nedostatek pícování tak
mnoho prodati musili že 1 lb
másla byl za 5 – 6 Xr. Zl. Celý
rok téměř nic nepršelo a všecko
téměř vyhořelo. Na mnohých místech byl veliký nedostatek vody,
takže velmi daleko pro ni jezditi
musili. Zde však voda byla a v
tom roce zbudována jest na obecní
útraty při kostele pumpa, která
však mnoho odporníků měla.
Ze sborové kroniky se další část
opět pokusil přečíst
Milan Michalík
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Drazí přátelé z ČCE Hošťálkové,
chvalte Pána!

Daří se mi u nás dobře a
doufám, že je to u vás podobné.
Ve škole jsme měli vánoční program. Tančili jsme, zpívali koledy
a hráli příběh o narození Ježíše. Já
jsem dostal roli Josefa a moc se
mi to líbilo.
V zimě jsme měli volno.
Zůstal jsem u bratra a pomáhal mu

s domácími pracemi. V této době
jsme šli také do Mussorie, protože
je tam hodně sněhu. Oba jsme si
to tam hodně užili. Setkal jsem se
s přáteli a strávili jsme spolu
skvělý čas.
Pak jsem se vrátil zpět na
internát. Moc se mi tam líbí,
protože tam mám stále hodně
přátel. Hrajeme si spolu a trávíme
spoustu času.
Dostal jsem dárky, které
jste mi poslali. Vždy mě potěší.
Spolu s nimi od vás dostávám požehnání a lásku. Moc se mi líbí
bunda a kalendář. Určitě se naučím slova, která jsou tam napsána. Děkuji vám za všechno.
Mé zkoušky před komisí
se blíží, a proto se velmi pilně
učím. Doufám, že budu mít dobré
známky a že se za mě budete
modlit, aby dobře dopadly.
Děkuji Pánu, že mi dal ve
vás tak dobré sponzory. Vždy na
vás myslím ve svých modlitbách.
Jsem vám všem vděčný za vše, co
pro mě děláte.
Děkuji vám!
Váš milující
Dheeraj Rai
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Autora této útlé knížky
(asi 16x12 cm) o asi 90 stranách
je, myslím si, zbytečné představovat. Nahrávky jeho přednášek
kolo-valy po vlastech českých,
moravských ba i slovenských ještě
před změnou režimu a občas se
objevil i sem tam nějaký samizdat
a byly přijímány s vděčností nebo
i se zvědavostí. Uvedená knížka
obsahuje kratičká zamyšlení nad
biblickými texty. Je rozdělena do
čtyř tématických částí nazvaných:
Hledání, Žízeň, Duchovní hlad a
Povolání jako žízeň Boží. Jednotlivá zamyšlení jsou krátká, jednostránková a tudíž snáze zapamatovatelná.
Místo povídání o jednotlivých kapitolách bude lepší nechat

zaznít to, co o tématu knihy píše
sám autor:
Nechat se Bohem milovat
je podstatou našeho křesťanského
povolání. Právě otevřením se Boží
lásce začíná proměna našeho života. Toto otevření však není
snadné, zvláště pro pýchu, jíž se
bráníme Bohu a jeho ohnivé lásce. Skrytě se obáváme, že přece
není možné, aby nás Bůh miloval
bez ohledu na naše slabosti a hříchy. Ale Bůh nás předchází svou
láskou, a tak nás uschopňuje milovat. On je ten první, kdo nás
hledá a podněcuje k tomu, abychom my hledali jeho. Touží po
nás a svou touhou odkrývá a provokuje naši touhu po něm, svou
důvěrou probouzí naši důvěru,
svou pokorou nás vede k pokoře a
tím, jak nám slouží, nás uvádí do
služby. Tolik autor knihy.
Jistě tato knížka, ani žádná jiná, nám nemůže nahradit Písmo samotné, může nám však pomoci na naší cestě za pánem Ježíšem Kristem, aspoň trochu
pomoci v našem životě.
Vojtěch Kodet – Hledám tvou tvář,
Karmelitánské nakladatelství 2011
Milan Michalík
Řešení ze strany 24:
Duch svatý
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Salár a jiné peněžité dary
můžete platit osobně v hotovosti
po konci nedělních bohoslužeb
sestře pokladní Kamile Čevelové,
nebo můžete zaplatit bezhotovostně na účet našeho sboru:
č. ú. 112 734 180/0300
Jako variabilní symbol použijte
vaše číslo popisné a do zprávy pro
příjemce uveďte: salár, dar, jméno
a příjmení.

Pokud chcete dát dar účelově,
uveďte také specifický symbol
(SS), a to:
dar pro mládež – SS 100
dar na rekonstrukci fary – SS 300
Kontakty sboru:
farář Petr Maláč
tel. 739 244 679
e-mail
hostalkova(zavináč)evangnet.cz
kurátorka Jana Flachsová
telefon: 739 091 325
e-mail
janaflachsova(zavináč)email.cz

Sborový časopis ČCE Hošťálková 2020/2 strana 43

Sborový časopis ČCE Hošťálková 2020/2 strana 44

