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LOĎ, KTERÉ CÍRKEV ŘÍKÁME
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ÚVODEM
Je po prázdninách a doufám, že jste nabrali nových sil.
Možná jste také unavení, protože
v létě je zvlášť na polích hodně
práce; prostě „pilno jak o žňách.“
Je za námi jarní epidemie zákeřné
nemoci a nyní probíhá „další kolo“. Ale v tom ve všem - odpočívání i v pilné práci, ve všem, co
děláme, z čeho máme radost i
obavy - smíme vědět a počítat s
tím, že náš Bůh, náš Pán, náš
Otec, je s námi a dá nám dobré,
když ho prosíme.

Ústředním tématem tohoto
čísla našeho sborového časopisu je
LOĎ, která představuje CÍRKEV.
Je to téma, totiž církev, mnohdy
diskutované, ze všech stran probírané a mnohdy i zpochybňované.
Že je církev zpochybňovaná v
dnešní společnosti, nás ani moc
nepřekvapuje. Není to však způsobeno jen vlivem předchozího
režimu; tento postoj vznikl již
dříve s nástupem světského humanismu či osvícenství. Již tehdy byl
Bůh prohlášen za zbytečnost. S
tím pak křesťanská církev byla
prohlášena také za zbytečnou.
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Nutno přiznat, že na vznik této
situaci se církev podílela také
sama, zvlášť svými postoji sociálními. Leč můžeme vidět, že
existence křesťanské církve je
zpochybňovaná mnohdy přímo ve
společenství křesťanů. Je to asi
způsobeno přehnaným individualismem, tedy předůrazněním
toho, že člověk stojí před Bohem
sám a jiné lidi, jiné věřící, nepotřebuje. I s tímto názorem se můžeme setkat. Nicméně křesťanská
církev tady existuje téměř dva tisíce let a připočteme-li k tomu ještě
další tisíciletí izraelské církve, pak
je to dlouhá doba. Starozákonní
Izrael totiž nebyl především národ
v dnešním nacionálním smyslu,
byl především církví a to církví
jediného Boha Hospodina. Je
tomu v jistém smyslu dodnes.
Obrázek na titulní straně
tohoto čísla pochází z kostela sboru v holandském Lekkerkerku.
Když se na něj podrobněji podíváme, vidíme tam loďku na vlnách, na které stojí kříž, nad ní
jsou mraky a zespodu je jakoby
nesena holubicí. Nad ní, v horním
oblouku, což na černobílem tisku
není vidět, se rozpíná duha. Je to,
myslím si, docela dobrá symbolika pro církev plavící se po
rozbouřeném moři, s mraky nad
hlavou nesená a podporovaná holubicí, známým to symbolem Du-

cha svatého s duhou Boží milosti
nad hlavou a s Kristovým křížem
na palubě, který, jak to zpíváme v
poslední sloce předchozí písně:
„Tu zříme: v lodi drží nás vítězný
Kristův kříž“- vše završuje a dává
tomu smysl. Tento úvodní obrázek
nechť nás vede při přemýšlení o
církvi i v tomto časopise i vůbec.
Jako obvykle následuje několik úvah o církvi a to např.
církev jako Boží lid, církev jako
rodina, jako tělo, jako společenství, jako organizace, jako společnost poutníků apod. Také si
připomeneme, co jsme prožili o
prázdninách, a to napříč všemi
generacemi a troška historie také
neuškodí. Inu dočtete se sami.
Toto číslo vychází na podzim před slavností „Díkůčinění za
úrodu“ a myslím si, že je to dobrá
pobídka k tomu, abychom si
připomenuli všechno, co jsme od
našeho Boha Otce přijali, jak nás
chránil, ostatně to víte sami.
A pak už nás bude čekat
doba Adventu a Vánoc. Do tohoto
nastávajícího času vám přejeme
Boží ochranu, pokoj a požehnání.
Milan Michalík
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CÍRKEV
JAKO BOŽÍ LID
Apoštol Pavel píše: „Máte právo
Božího lidu a patříte k Boží
rodině“ (Ef 2,19), kraličtí přeloží
přesněji: „jste domácí Boží“. Co
to znamená být tak říkajíc
„domácími Božími“? Co znamená, že patříme do církve, že máme
své křesťanské společenství, že je
smíme spoluutvářet, že smíme
povědět, že jako církev jsme
„Božím lidem“? Není to pyšné?
Není to proto, že bychom byli tak, jak žijeme svůj život - nějak
obzvláště krásní a zajímaví. Ale
Boží lid, křesťanská společenství
jsou nejen v naší zemi, ale po
celém světě. Kdybychom si to
chtěli znázornit nějakým obrazem,
pak bychom si mohli představit
silný řetěz, který je tvořen
jednotlivými oky, jimiž jsou
jednotlivá křesťanská společenství. Tento - ani staletími a tisíciletími - nepřerušený řetěz obepíná celou naši zeměkouli a je jím
propojován sever s jihem i východ
se západem.
V Efezu byly z mnohé suti a
písku vykopány nejstarší křesťanské kaple. A přece v době, kdy
křesťané v Efezu tento dopis obdr-

želi a společně jej četli, tam tyto
kaple ještě nestály. Křesťané měli
svá shromáždění nezávisle na nich
a právě při nich četli dopisy
apoštolů, které máme v rukou a
čteme také my. Četli v nich tatáž
slova, která slyšíme my dnes:
„Jste stavbou, která je vybudována z vás, protože právě vy
jste jednotlivými živými kameny.
Tyto živé kameny jsou položeny
vedle sebe a tímto způsobem je z
nich – z vás, Božího lidu - vytvořen živý Boží dům.“ Toto trvale
a nezměnitelně platí až dodnes a
bude tomu tak i do budoucna.
Základem, na kterém tato stavba
stojí, je to, co pověděli apoštolé a
proroci.
Proto otevíráme Bibli, kterou
máme stále promýšlet a v úctě a
pokoře se ji pokoušet vykládat,
abychom nikdy nezapomněli na
to, kým jsme a kým - jako
křesťané - být máme. Ve středu
našeho přemýšlení má stát Ježíš
Kristus, ke kterému se upínáme,
On je tím „úhelným kamenem“,
který nás všechny propojuje a
buduje ve svůj lid. Ano, každý z
nás je jiný, originální; každý z nás
máme svou povahu a své zkušenosti, své bolesti, těžkosti a
problémy; každý z nás se musíme
vypořádávat se svým vlastním životem. To, že my a to vše, co si
sebou neseme, nejde jen jaksi po
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dvou kolejích vedle sebe nebo
dokonce proti sobě, ale že chceme
být spolu a stát jeden při druhém,
to je skutečný zázrak Božího
Ducha. Jako jedna rodina patříme
k sobě, z této skutečnosti se smíme těšit. Navzájem na sebe smíme
myslet, nést se, těšit, podepírat,
navzájem si sloužit - patříme k
sobě jako v jedné rodině, jako
jeden Boží lid, protože máme
svého společného nebeského
Otce.
A aby tu církev, tato Boží
stavba, i do budoucna pevně stála,
máme se též starat o její další
budování; o to, aby měla své pokračovatele, aby se na naše místa
stavěli jiní, když už tu třeba my
nebudeme. Nyní pracujeme a staráme se my, ale jiní po nás mají
vstupovat do našich šlépějí. Veďme naše děti, vnuky k tomu, aby si
zamilovali Pána Ježíše Krista i
společenství církve. Vyprávějme
jim o tom, co jsme s Ním prožili
my osobně, aby mohli cestu víry
poznávat také. Mysleme také na
ty, které potkáváme jen občas, příležitostně. Boží Slovo je určeno
také jim a Boží otevřená náruč je
tu též pro ně. Bůh má se svou
církví, se svým lidem veliké úmysly a plány. Chce, aby pevně stál
uprostřed všech proměn časů, ale
především „chce, aby byli zachráněni všichni lidé a došli k

poznání Pravdy.“ (1.Tm 2,4)
Nemáme zapomenout na to,
proč tu jsme jaké křesťané především. Učedníci svého Mistra
jednou velmi hledali. Když ho
Šimon Petr a jeho druhové našli,
vyprávěli mu o mnohých lidech
v nouzi, postižených, různě posedlých, kteří ho v Kafarnaum již
opět vyhlíželi a očekávali jeho
pomoc. A přece jim Ježíš tenkrát
odpověděl: „Ne, pojďme jinam,
do okolních městeček, abych i
tam kázal, neboť proto jsem
vyšel.“ (Mk 1, 36-39) Náš život je
mnohem více než jídlo a pití, práce a spánek, smích a pláč, zdraví
nebo nemoc. Žít neznamená jen
užívat nebo neužívat všech požitků, které tento svět nabízí. Jsme
na cestě k věčnosti, jako křesťané
vyznáváme: Očekáváme přicházejícího Pána, Ježíše Krista. Na
naplnění tohoto vyznání ještě čekáme. A tak se v tomto čase
očekávání svou vírou a svým životem z víry podílíme na budování Božího domu - církve a tím
také ve své víře rosteme. Taková
církev pak nejde mimo naše
všední dny, ale právě uprostřed
nich a skrze ně. Všechny věci,
které na nás denně doléhají se, tím
dostávají do nové polohy. Začíná
nám svítat i tam, kde jsme byli
dříve sevřeni zničující nejistotou a
viděli před sebou jen tmu. To je
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ona osvobodivá zkušenost víry,
protože víra skutečně znamená
aktivní hledání a jednání.
Evangelisté nám podávají
mnohá svědectví o lidech, kteří za
Ježíšem přicházeli jako hotoví,
téměř dokonalí lidé. Dobře známý
je třeba příběh o bohatém mládenci, který dodržoval Zákon od
své mladosti. A nyní radostně
přibíhá za Ježíšem. Má jen jedno
veliké přání, chce pro Boha něco
udělat. Zakrátko však opět odchází pryč a vše zůstává při starém.
Proč? Pán Ježíš mu řekl: „Jedno
ti schází. Jdi, prodej všechno co
máš, rozdej chudým a budeš mít
poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“ (Mk 10, 21). Tento
mladý muž měl velké bohatství a
v této chvíli se držel peněz jako
své životní pojistky (ach, ty peníze!), ale ovšem také víry, ve
které byl vychován. Peníze zde
však představovaly jednu nedotknutelnou věc a víra druhou. Ježíš
za ním hleděl patrně se smutkem v
očích, jak po jeho slovech svěsil
hlavu a smuten odešel; dobře věděl, že peníze jsou velmi nespolehlivým životním průvodcem.
Patřit k církvi, Božímu lidu, do
Boží rodiny, to jistě neznamená
jen vypravit se v neděli ráno do
kostela a strávit zde nějaký čas.
Znamená to mnohem víc. Znamená to nechat se cele vtáhnout

do společenství s Bohem. Kdo se
takto nechá společenstvím s Bohem pohltit, tomu se otevírají oči,
které jsou schopny zahlédat nouzi
a bídu tohoto světa i bídu těch,
kterým bohatství oslepilo jejich
oči. Kdo se staví na tento Boží
základ, ten je uschopňován pevně
stát ve víře a vírou proti všemu co
znejišťuje, působí trápení a nahání
hrůzu, protože se může opřít o
Dárce Pokoje.
„Máte právo Božího lidu a
patříte k Boží rodině“, „jste domácí Boží.“ (Ef 2,19) Pokusme se
tomuto slovu apoštola rozumět jako velké výzvě a také jako
velkému a laskavému Božímu pozvání na cestu následování Toho,
který se „za nás obětoval, aby nás
vykoupil ze všeho hříchu, a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v
dobrých skutcích.“ (Tt 2,14) Tak
budeme žít své dny klidně, pokojně, odevzdáni do Boží péče.
Patříme přece k Božímu lidu, do
Boží rodiny, „jsme domácí Boží“.
Žádný z nás nemusí zůstat na své
životní cestě opuštěn a sám. My
všichni máme přece jednoho Otce,
zůstávejme v lásce pospolu. Těšme se a radujme v Ježíši Kristu a z
něj, pak se budeme také radovat
ze sebe navzájem. Pak se budeme
stávat požehnáním tomuto světu.
Je to přece „svět, který Bůh miloval tak, že pro něj ve svém Synu
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nasadil sama sebe“. Nyní je na
nás, abychom v tomto světě ukazovali k Boží spáse my, kteří jsme
došli záchrany skrze Kristovu
smrt i jeho zmrtvýchvstání - Boží
lid, církev.
Petr Maláč

Když se apoštol Pavel na
cestě do Damašku setkal s Ježíšem
Kristem, bylo to ještě v době, kdy
pronásledoval křesťanskou církev.
Ježíš mu řekl: „Saule, Saule, proč
mne pronásleduješ?“ Pavel ale
Ježíše nepronásledoval, pronásledoval jeho následovníky. Musel si
v tu chvíli uvědomit, že když chtěl
škodit křesťanům, pronásledoval
samotného Ježíše. Jinými slovy, že
církev a Ježíš patří nerozlučně k
sobě. Ježíš založil církev a církev
nemůže existovat bez Ježíše. Jsou
jako jedno tělo.
A tuto analogii dál Pavel
rozvíjí v dopise do Korintu, kde se

snaží ve 12. kapitole vysvětlit
tamním křesťanům a dnes nám, že
církev je jenom jedna, ale není to
jednotvárné společenství uniformních lidí. Každý člen církev je
jiný, má jiná obdarování, jiné
schopnosti, je schopen zapojit se
do života církve jiným způsobem.
Přesto, že v církvi jsou takto rozmanití lidé, společně tvoří jeden
organismus, tělo, jednotu. A není
to na škodu. Naopak, protože jsme
každý jiný, můžeme se vzájemně
obohacovat. A z toho vyplývá, že
každý má v církvi svoje místo a
nemusí se cítit zbytečný.
Pavel se zabývá dvěma postoji. Nejprve hovoří o těch, kdo
se považují za méně schopné (a
tedy méněcenné) a myslí si, že
nemají co nabídnout. Říká například, že noha se může cítit
podřadnější než ruka, ucho nebo
oko. A takový postoj je velice
snadné přijmout, protože vždycky
existuje někdo, kdo toho umí víc,
je šikovnější, schopnější než já.
Můžeme se pak v církvi cítit vlastně zbytečně. Ve skutečnosti jsou
ale potřeba všichni. Každý člověk
má nějaký dar, který je pro správné fungování těla potřebný. A
pokud tento dar nehledá, církev
nemůže fungovat tak jak má, něco
tam chybí.
V další části se pak Pavel
obrací k těm, kteří se cítí nad-
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řazeně a říkají druhým: „Nepotřebuji vás.“ Ukazuje, že je to opět
nesprávný postoj. Tělo bez nohy
nemůže fungovat. (1. Kor. 12, 21).
Neviditelné části těla jsou kolikrát
důležitější než ty, kterým se dostává pozornosti.
Správný postoj znamená
uvědomit si, že k sobě patříme
všichni. Všichni křesťané jsou členy jednoho týmu, kde každý ovlivňuje to, jak bude úspěšný jako
celek. Pavel to vyjadřuje v 26.
verši takto: „Trpí-li jeden úd, trpí
spolu s ním všechny. A dochází-li
slávy jeden úd, všechny se radují
spolu s ním.“
Žijeme ve společnosti, která si cení individualismu. Chceme
si sami určovat, jak bude vypadat
náš život. Nechceme být závislí na
druhých lidech. Ale apoštol Pavel
nám připomíná, že v církvi mají
platit trochu jiná pravidla, protože
v církvi jsme všichni závislí na
hlavě, kterou je Kristus. Nejsme
sami o sobě dokonalí. Potřebujeme mít kolem sebe další lidi,
aby nás povzbuzovali, když je
nám mizerně, a aby nás napomínali, když si o sobě myslíme
příliš. A sami máme být těmi, kteří
povzbuzují ty, kterým je mizerně a
napomínají ty, kteří si o sobě
myslí příliš.
Když si představíme tako-

vouto církev, ztratíme v ní něco ze
své individuality? Jsem přesvědčený, že ne. Naopak, sám jsem
mnohokrát prožil, že církev je
úžasný Boží vynález, který nám
dal, aby nás obohatil. Mám ji rád,
a i když není složená jenom ze
samých andělů, čas od času se
stane, že v ní někdy anděla potkáte. No nestojí to za to?
Zdeněk Žamboch

CÍRKEV JAKO RODINA
místní společenství
Církev jako rodina. Můžeme nad tímto tématem přemýšlet v
širší rovině, ale v mém uvažování
se soustředím na místní sbor jako
rodinu.
O tom, co pro mě znamená
být součástí hošťalovského sboru,
jsem začala přemýšlet intenzivně
při svém studiu na sociální a
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teologické škole v Olomouci. Při
rozhovorech se svými spolužáky z
různých společenství jsem si
uvědomila, že pro mě můj sbor je
místo, kam v neděli přijdu na
bohoslužby, poslechnu si kázání a
odejdu s tím, že jsem si splnila
určitou „povinnost“. A také jsem
si uvědomila, že si s lidmi ve sboru nerozumím, že se zde cítím sama. A to mě trápilo. Toto poznání
mě vedlo k tomu, že jsem začala
hledat nový sbor. Prosila jsem Pána Boha, aby mi dal společenství,
kde si budu s lidmi rozumět, kde
mi bude dobře, kde duchovně porostu a kde budu moci sloužit a
být tak užitečná pro druhé. Dnes
mohu s radostí říct, že mi Pán Bůh
takový sbor dal .
A jak se to stalo? Našla
jsem si sbor, kde mi bylo velmi
dobře. Rozuměla jsem si s mnohými lidmi. Kázání mě inspirovala, motivovala. Byla jsem
přesvědčena, že mě Pán Bůh do
tohoto sboru vede. Ale jaké překvapení, když jednoho dne Pán
Bůh ke mně velmi jasně promluvil
a řekl: „Tvůj sbor je sbor v
Hošťálkové. Tam jsem tě postavil
a tam si přeji, abys sloužila.“ Boží
vůle zněla jasně, ale pro mě byla
těžko přijatelná. Poslechla jsem a
prosila Pána Boha o pomoc. A Pán
Bůh začal jednat. Začal měnit

mne, moje postoje, moje přemýšlení, moje vnímání sboru a lidí
v něm. Díky pozvání od jedné sestry jsem se zapojila nejprve do
služby dětem v nedělní škole, poté
v dorostu, mládeži,…. A po několika letech jsem si uvědomila,
že se mi náš hošťalovský sbor stal
druhou rodinou. Místem, kam
patřím a jehož jsem součástí
dvacet čtyři hodin denně a sedm
dní v týdnu .
Jsem za naše společenství
moc vděčna. Jsem vděčna, že mohu být jeho součástí, že smím mít
kolem sebe tolik úžasných bratří a
sester, že smím čerpat z jejich
životní moudrosti a zkušeností,
učit se od nich, spolupracovat s
nimi.
Jana Flachsová

SPOLUBOJOVNÍCI

Město se pomalu probouzelo do
nového ospalého podzimního dne.
Petr toho moc nenaspal. Pořád se
musel v myšlenkách vracet ke
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včerejšímu rozhovoru. Jeho kamarád Jakub mu kromě jiného řekl.
„Ty už možná tušíš, že žijeme v
zemi odsouzené k záhubě. Chci ti
něco říct o způsobu, jak se z ní
zachránit.“
Práce mu pomohla podobné
myšlenky vyhnat z hlavy. Jakmile
přišel domů, zaútočily znovu. Nejostřeji se mu vybavovalo trochu
neobvyklé pozvání. „Uvědom si
Petře, že nejde o nic jiného, než
tvůj život. To, že chápeš, že je
něco špatně, je skvělé, ale samo o
sobě to nestačí. Je potřeba udělat
první krok. Přijď se na konci
týdne podívat k nám na naše setkání.“ V pátek zvažoval, zda jít
nebo nejít. Napadlo ho, že je to
možná celé nesmysl. Přesto se
rozhodl, že půjde.
Na setkání
Setkání probíhalo jinak, než si
představoval. Všichni vypadali úplně obyčejně. Po chvíli zjistil, že
se od všech lidí, se kterými se dosud setkal, přece jenom trochu liší.
Bylo vidět, že každému z nich
opravdu hodně záleží na ostatních.
Něco, co nechápal, je spojovalo.
Krátce po vstupu se ho ujal Jakub.
„Ahoj, to je dobře, že jsi přišel.
Hned tě vezmu k jednomu z velitelů.“ Než stihl Petr cokoli namítnout, už ho Jakub vlekl ke
staršímu muži, z jehož jednání

vyzařovala autorita. „Vítám tě v
Boží armádě,“ řekl ten člověk.
„Ale já zatím nejsem...“ stihl Petr
namítnout. „To nevadí, důležité je,
že jsi tady mezi námi.“ Zbytek
setkání měl Petr tak trochu v mlze.
Přesto se na příští setkání těšil. Ti
lidé měli něco, co ho přitahovalo.
Na dalších setkáních si Petr připadal mnohem lépe. Bylo mu s
těmi lidmi dobře, třebaže mu
připadlo, že jim místy vůbec nerozumí. Jako by mluvili cizí řečí.
Základy toho, co říkají, už ale
začínal chápat docela dobře. Musel se ptát sám sebe: „Může to
všechno být pravda?“
V jednotce
Uplynulo několik měsíců a Petr
se rozhodl, že se ke skupině připojí. Už věděl, že si říkají „Jednotka Boží armády“ a jsou vojenskou jednotkou, která je podřízena nejvyššímu veliteli - Synu
Krále slávy. Uvěřil, že Syn Krále
slávy vykoupil všechny lidi z moci Krále temnoty a že přislíbil, že
přijme všechny věrné do země
svého Otce. Věděl, že tomu, co
říkají, rozumí pořád jenom částečně. Určitě ale chce patřit k
bojovníkům Krále slávy. Jak to
udělat?
Opět mu pomohl Jakub. „Pokud
jsi se pevně rozhodl, můžeš si vzít
mou vysílačku.“ Je to spojení s

Sborový časopis ČCE Hošťálková 2020/3 strana 11

naším nejvyšším velitelem. Řekni
mu, že chceš být vojákem Boží armády a podřizuješ svůj život pod
jeho velení.“ Petr tak rozechvěle
učinil. Potom se necítil nijak neobvykle. Pořád to byl on. Byl si
ale jistý, že se právě změnilo něco
velice podstatného.
Jakub s pochopením sledovat
spoustu pocitů, které se zrcadlily v
Petrově tváři. Nezaváhal a spustil:
„Budeš potřebovat naši armádní
příručku. Určitě hned neporozumíš všemu, co v ní najdeš.
Přesto bys ji měl začít co nejdřív
studovat. Vypadá to neobvykle,
ale kódy v ní umožňují objednání
útočných zbraní, přímo u našeho
nejvyššího velitele. Také dostaneš
svou vysílačku. Je dobré sdělovat
nejvyššímu veliteli, jak postupuješ. On k našim hlášením přihlíží.
Ale nečekej, že ti bude plnit všechna tvoje přání.“
Petr vložil vysílačku do brašny a
totéž chtěl udělat s příručkou. Přitom si všiml, že její zadní deska
obsahuje nenápadné ploché pouzdro na zip. Otevřel ho, našel v
něm brýle a nasadil si je. Jakub
sledoval jeho počínání. Podal mu
malé zrcátko a začal vysvětlovat:
„Skrze ty brýle uvidíš některé věci
trochu jinak. Podívej se na sebe.“
„V zrcátku mám na sobě bílou
uniformu,“ zareagoval překvapeně
Petr. „To je jenom začátek, brýle z

příručky Ti ukáží mnohem, mnohem víc.“
Na následujícím setkání jednotky
poslouchal hlas jednoho z velitelů.
„Je potřeba si připomenout naši
taktickou situaci. Jsme malá jednotka, která operuje na území
nepřítele. Naším hlavním úkolem
je záchrana lidí z područí Krále
temnoty. Uvědomte si, že nebojujeme proti lidem samotným. Náš
boj je namířen výhradně proti
silám Krále temnoty. Snažíme se
aby byli pokud možno všichni lidé
zachráněni do země Krále slávy.
První boj
Petr byl přidělen do malého
průzkumného oddílu. Většinou šlo
o další nováčky. Velitelem oddílu
se stal jeho kamarád Jakub. V rojnici postupovali členitým terénem.
Dlouho se nic nedělo a Petr přestal
dávat pozor. Najednou něco tmavého, na dotek odporného, vyskočilo ze stínu a přilepilo se bleskurychle na Petrův hrudník. Připadal
si nesmírně těžký a mohl dýchat
jen s obtížemi. Pokoušel se toho
zbavit, ale ať se snažil sebevíce,
nešlo to. Vzal tedy vysílačku a vše
popsal nejvyššímu veliteli. Zanedlouho k němu přiběhl Jakub.
Nešťastný Petr mu zopakoval, co
se stalo. Jakub na nic nečekal a
jenom zabrebentil do vysílačky
kód Řím. 6,23. V jeho ruce se
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zhmotnil malý stříbrný nůž. Jeho
ostří zabořil do temné odpornosti
přisáté k Petrově hrudníku. Nešlo
to úplně bez bolesti, ale trvalo to
jenom chvilku. To temné a odporné bylo pryč. „Co to bylo?“
ptal se Petr. „Produkt temnoty,“
odpověděl mu Jakub.
Petr zjistil, že zážitek spotřeboval
téměř všechnu jeho energii. Sám
by nebyl schopen dojít ani na
základnu jednotky ani domů. Jeho
spolubojovníci ho neopustili. Celou cestu ho podpírali a také pomocí svých vysílaček prosili nejvyššího velitele o pomoc. Jeden z
nich, jmenoval se Jan, obdržel malou lékárničku a také se mu na
rukávě objevil znak červeného
kříže. Když na to Petr upozornil
Jakuba, ten se jen pousmál: „To je
výborné, konečně máme prvního
specialistu – zdravotníka. Jane,
vezmi prosím tu lékárničku a pojď
pomoci Petrovi.“
Já jsem Jakubův
Petr se zanedlouho naučil bojovat s „produkty temnoty“. Už ho
to tolik nevysilovalo. Také hovořil
s několika lidmi ve svém okolí,
kterým podal svědectví o Boží
armádě. Začínal sám sebe považovat za zkušeného vojáka. Na
setkáních nyní sedával vpředu a
doslova hltal vše, co přinášeli velitelé. Ten den přišel neobvyklý

rozkaz. Jakubův oddíl se sloučí s
oddílem velitele Ondry. Po nějaké
době, až bude jmenován další velitel, se nově zformované oddíly
opět rozdělí a to na tři části. Petr
to nevydržel a vykřikl: „Já jsem
přece Jakubův.“ Z druhé řady se
ozvalo: „A já Ondrův.“ Jeden z
velitelů jednotky se zamračil, ale
přesto je vlídně napomenul: „Nejste ani Jakubovi, ani Ondrovi.
Uvědomte si, že svůj slib jste dali
nejvyššímu veliteli - Synu Krále
slávy. Proto buďte poslušní. Přeskupení oddílů je na jeho rozkaz a
bude z něj velký užitek. Od Jakuba a Ondry jste se toho spoustu
naučili, nyní je čas vše sdílet s
vašimi spolubojovníky. Také chci
připomenout, že na vše potřebné
pro naši jednotku se všichni skládáme a proto prosím, abyste nezapomínali na svůj pravidelný příspěvek.“
Nebojovníci
Oddíl, do kterého byl Petr
převelen, měl za úkol obsadit nedaleký kopec. Na něm rozžehnou
oheň, který bude viditelný do velké vzdálenosti. Na cestě k němu
procházeli příjemným zeleným údolím. K Petrovu úžasu bylo plné
lidí. Pokud to dokázal odhadnout,
bylo jich mnohem víc než na setkání jednotky. Zaradoval se. To je
jistě další jednotka, velice početná
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a mocná. Pohled skrze brýle ho
zarazil. Viděl, že někteří mají na
sobě zbytky kdysi bílých uniforem. Obrátil se k jednomu z
nich, který polehával v trávě pod
stromem a kouřil cigaretu, a dal se
s ním do hovoru.
„Ahoj, já jsem Petr a patřím k
Ondrovu oddílu. Půjdete s námi
hlídat oheň na kopci?“ Muž se
ušklíbl: „A proč bych to dělal?“
„Protože je přece nezbytné jednat
podle rozkazů Syna Krále slávy,“
odpověděl překvapený Petr. „Ty je
znáš?“ zeptal se ten člověk. „Spoléhám na své velitele, poslouchám
vysílačku a také jsem spoustu informací našel v příručce.“ „Jsi si
nějak moc jistý,“ odpověděl mu
muž a přesunul si cigaretu do druhého koutku úst. „Vy, co si říkáte
bojovníci Syna Krále slávy se
strašně moc honíte a také do toho
vašeho boje cpete příliš mnoho
peněz. Úplně zbytečně. Najdeš to i
v té svojí příručce. Stačí vstoupit
do armády a už se nemusíš o nic
starat. Vysílačku jednoduše nepoužívej a bude to.“
Petr od něj odcházel s trpkou
pachutí v ústech. Byl si jistý, že
tito lidé žijí v klamu. Přihlásili se
do Boží armády, ale ničeho se
neúčastní. Jako by byli mrtví. Co
jim na tento způsob boje řekne
Syn Krále slávy? Vezme je do
svého království, až přijde jejich

čas? „Vzalo tě to, že?“ ozval se
zezadu jeden z jeho spolubojovníků. „Vy o nich víte?“ otočil
se překvapeně Petr. „Ano, víme.
Říkáme jim „nebojovníci“. Snažíme se je zvát na naše setkání a
také k boji. Bez úspěchu.“
Proti sobě
Strážní služba se Petrovi zdála
nekonečná. Bylo potřeba dbát, aby
útočníci Krále temnoty neuhasili
plamen ohně, který osvěcoval vrcholek kopce. Zdánlivě se nic
nedělo. Někteří spolubojovníci z
oddílu se namísto hlídání sesedli
do hloučku a nahlas komentovali
počínání těch, kteří zůstali na
hlídce. Zanedlouho se jeden z hlídajících rozzlobil. „Přestaňte do
toho kecat a také přiložte ruku k
dílu!“ Jeden z hloučku mu nevlídně odpověděl: „Á, někdo je tady
důležitý… Nezapomeň, že jsi zelenáč, který zatím vůbec nic neprožil. Tak sklapni a pěkně makej!“
Hádka postupně přerostla v potyčku. Zakrátko se v rukou bojovníků začaly objevovat zbraně.
Ani jedna skupina si nenechala nic
líbit. Přišla první zranění a tekla
krev. Někteří z bojujících při pohledu na ni vystřízlivěli. To už ale
zasáhl jeden z důstojníků. „Styďte
se! Co si myslíte, když bojujete
proti sobě? Je to něco správného
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podle rozkazu Syna krále slávy?
Dávejte si pozor, abyste se navzájem nepozabíjeli! Jak může uspět
armáda, která se rozdělí a bojuje
sama proti sobě?“ Petr se zastyděl,
přestože do potyčky nezasáhl.
Moc nechybělo a přidal by se
také.
Rozepře a ztráty
Atmosféra v jednotce se změnila.
Příhoda strážního oddílu probudila
některé staré spory a odkryla stará
zranění. Rozhodně nešlo o první
potyčku, kterou jednotka Boží armády zažila. Někteří bojovníci
odmítali sloužit v oddílech, ve
kterých působili jiní. Jiní přestali
úplně docházet na setkání jednotky.
Oddíl, ve kterém sloužil Petr,
byl opět na hlídce. Tentokrát se
odehrávala převážně mlčky. Ticho
přetrhl útok bojovníků Krále temnoty. Nešlo o nic, s čím by si za
normálních okolností oddíl snadno
neporadil. Jeho členové ale nyní
nedokázali spolupracovat. Mohlo
to dopadnout opravdu zle, kdyby
na pomoc nepřiběhl jeden z velitelů celé jednotky. Petr si všiml, že
mu střely nepřátelských bojovníků
nedokázaly ublížit. Odrážely se od
něčeho, co fungovalo jako jakási
neviditelná bublina, která velitele
obklopovala. Zašel po skončení
stráže za Jakubem a ptal se ho, co

to bylo. „To je štít,“ odpověděl mu
Jakub. „Máš ho také, ale zatím
hodně slabý.“
Na setkání celé jednotky jeden z
poddůstojníků připomněl jedno ze
základních pravidel příručky. Jenom dokonale sjednocená armáda
může efektivně bojovat. V jeho
vysílačce zapraskalo a k překvapení všech se z ní ozval hlas
nejvyššího velitele: „Je nezbytné,
abyste zbořili všechny zdi, které
jste si mezi sebe navzájem nastavěli.“
Vztahy v jednotce se začaly pomalu zlepšovat. Většina vojáků si
vzájemně odpustila. Přesto přišly
ztráty. Od jednotky odešla Marie,
která byla už dlouho nespokojená
s jejím fungováním. K ní se o něco později přidali Tomáš s Richardem. Jeden z nich se dal
slyšet, že u tak neefektivní rozhádané jednotky nemá smysl zůstávat a že přejde k nějaké jiné.
„To můžou?“ ptal se Petr Jakuba
při dalším rozhovoru. „Ano,“ odpověděl mu Jakub. „Boží armáda
má spoustu jednotek. „Stává se, že
bojovníci odejdou do jiné jednotky. Bohužel se také někdy stává, že odejdou z armády úplně. Je
pak velice těžké najít cestu zpět.“
Se smutkem v hlase dodal, „Většinou o to ani nestojí.
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Dělostřelectvo
„Popíšu vám taktickou situaci,“
uvedl velitel Petrova oddílu. Lidé,
které chceme zachránit, jsou uvězněni v jedné z pevností Krále temnoty. Přímý útok by byl velice riskantní. Povoláme si na pomoc kolegy od dělostřelectva.“ Vzal vysílačku a zanedlouho dorazila malá
skupinka vojáků. Měli zvláštní nástroje, které složili dohromady do
jednoho kompletu. Obdivuhodná
souhra v jejich pohybech napovídala, že vše mají dokonale nacvičeno. „Co je to za zbraň?“ ptal
se Petr velitele. „To je sonický kanón. Lidem neškodí, ale dokáže
rozbořit hradby pevností Krále
temnoty. Pracuje s tóny, které se
pravidelně mění v určitém rytmu.“
Dělostřelci spustili a jejich zbraň
zakrátko předvedla svoji účinnost.
Hradby pevnosti spadly jako ledabyle navršené dominové kostky.
Ten den byl dnem slavného vítězství. Někteří lidé sice odmítli záchranu, ale mnoho jich ji přijalo.
Část z nich se pak natrvalo připojila k jednotce.
Spojení vysílaček
Příchod nováčků přinesl do jednotky velkou radost, ale také mnohem více práce. Petr byl požádán,
aby se ujal vedení malého oddílu.
Skrze brýle si všiml, že se na rukávě jeho uniformy objevilo

první hodnostní označení. Odpovídat na otázky nově příchozích
nebylo vždycky lehké. To Petra
donutilo mnohem intenzivněji studovat příručku. Také obdržel pozvání na setkání zkušených vojáků
a velitelů. Vedla ho Agáta. „Vítám
vás, nyní propojíme své vysílačky
a budeme volat k nejvyššímu veliteli.“ Po skončení setkání zašel
Petr za Agátou a zeptal se jí:
„Děláme to propojení vysílaček
kvůli zesílení signálu?“ „Ani ne,
ale je dobré se sjednotit ve
společném hlášení našemu nejvyššímu veliteli. On má společná
hlášení rád a opravdu k nim hodně
přihlíží.“
Když přijde čas
Na setkání jednotky byla v ten
den zvláštní smutná nálada. Petr
tušil, co je jejím důvodem. Jeden z
nejzkušenějších a nejvěrnějších
vojáků Bořek bude brzy povolán
do země Krále slávy a toto setkání
může být jedno z jeho posledních.
Petr si Bořka moc vážil. Sice mu
jeho názory na spoustu věcí připadaly dost staromódní, ale nedokázal si představit život v jednotce
bez něj. Večer po setkání nad tím
dlouho přemýšlel a také Bořka
přidal do svého hlášení.
Po Bořkově odchodu zašel za
Jakubem a popsal mu své pocity.
„Myslíš, že se nebál? Přece jenom
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toho o zemi Krále slávy moc nevíme. Život je tady často víc zápas
než radost, ale nic jiného neznáme. Navíc tady máme jeden druhého.“ „Jsou věci, o který se moc
lehce nemluví,“ odtušil Jakub.
„Uvědom si, že tvůj čas také
přijde. Věř Synu Krále slávy. On
jediný se ze země Krále slávy
vrátil, aby nám do ní ukázal cestu.
Také buď vděčný za to, žes mohl s
Bořkem sloužit ve stejné jednotce.“
Mimo jednotku
Kromě služby v jednotce Petr
dál normálně chodil do práce. Při
jedné z cest domů se potkal s Marií a dal se s ní do řeči. Začala
hrdě: „Jsem nyní členkou oddílu,
který operuje samostatně mimo
jednotky Boží armády. Malý oddíl
se dokáže snadněji sjednotit a
mnohem pružněji reagovat. Díky
tomu se můžeme úspěšně utkávat
s elitními bojovníky Krále temnoty.“ Petr toho dne večer nemohl
dlouho usnout. Je lepší být v malém oddílu mimo jednotku? Mohlo by to znamenat rychlejší účinnější postup? Toužil po tom, aby
mohl být na správném místě, kde
si ho přeje Syn Krále slávy. Život
v jednotce mu připadal jednotvárný a nudný. Cítil se nespokojený.
Po nějakém čase se s Marií

znovu potkali. Jakoby to byla jiná
Marie, trochu zklamaná a méně
sebevědomá. Z oddílu odešla a zůstala sama. O návratu zpět do jednotky ale nechtěla ani slyšet. Petrovi to bylo líto. Uvědomoval si,
že osamělí bojovníci, kteří nejsou
na svém místě ve své jednotce,
bývají snadnou kořistí Krále temnoty. Záleželo mu na ní. Rád by jí
pomohl, ale nevěděl jak. Při té
příležitosti mu došlo, že větší jednotka sice má oproti malému
oddílu mnohem více vnitřních napětí, ale také přináší vyšší dlouhodobou odolnost a stabilitu.
Příhoda s Marií Petra přiměla
více si všímat všech, kdo navštěvovali setkání jednotky. Zjistil, že
se několik velmi zkušených bojovníků někam poztrácelo. Nedovedl
si představit, že by se zrovna oni
přidali k „nebojovníkům“. Zašel
proto za Jakubem a ptal se ho, co
se děje. Dostalo se mu vysvětlení:
„Někteří už pro svůj věk nemohou
přicházet na setkání jednotky, ani
aktivně bojovat se svými oddíly.
Našich bojů se účastní doma u
svých vysílaček. Bez jejich podpory by naše útoky nebyly zdaleka
tak úspěšné, jako jsou nyní.“
Na správném místě
Čas utíkal dál jako splašený kůň.
Jednotka postupovala územím
nepřítele, bojovala se služebníky
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Krále temnoty, přiváděla lidi k Synu Krále slávy a pečovala o potřebné. Zároveň v ní probíhalo
mnoho různých druhů výcviku.
Petr si postupně vyzkoušel práci v
různých oddílech. Díky tomu poznal do detailů většinu způsobů
operačního nasazení jednotky. Nyní už věděl, že nemá pozornost a
péči očekávat, ale má je poskytovat. Také věděl, že má pomáhat
všude tam, kde je to zrovna potřebné.
Cítil se být v jednotce doma, stal
se její součástí. Přesto nebo právě
proto vnímal vnitřní napětí mezi
některými spolubojovníky, které
celek oslabovaly. Také ho nenechávalo v klidu, jak mnoho členů
jednotky patří k „nebojovníkům“.
Netrápilo ho ani tak pomyšlení na
to, co by jednotka mohla zvládnout, kdyby se aktivně zapojili.
Jenom se bál, že těmto lidem dělá
členství v jednotce medvědí službu. Díky němu si mohou myslet,
že je vše v pořádku. Bál se o ně.
Co když jim Syn Krále slávy namísto přijetí do země svého Otce
řekne: „Neznám vás...“
Překvapilo ho, když ho po jednom setkání oslovil velitel jednotky. „Byl bych rád, kdybys připravil plán dalšího postupu, přednesl
ho našemu štábu a později na
setkání celé jednotce.“ „Ale.., já
přece nejsem žádný důstojník,“

namítl Petr. „Jsi, jenom o tom ještě nevíš,“ odtušil velitel a nechal
ho jeho myšlenkám.
Ve štábu jednotky ho přijali
přátelsky. Plán byl podle nich dobrý. Druhou část plánu dostal na
starost jeho kamarád Kryštof a
zvládl ji na výbornou. Petr si skrze
brýle si všiml, že Kryštofovi na
rukávě přibylo označení nižšího
důstojníka a s úlevou zjistil, že ho
má také. Věděl, že je přesně na
tom místě, kde ho nejvyšší velitel
– Syn Krále slávy - chce mít. Čeká
ho ještě mnoho bojů, než bude
odvelen do země Krále slávy, ale
neděsí se jich. Má skvělého nejvyššího velitele a také věrné spolubojovníky.
Formou povídky o církvi jako
společenství přemýšlel Lubomír Čevela

(Úryvek z knihy J. L. Hromádky –
Evangelium o cestě za člověkem)

Církev je ve stálém nebezpečí,
že klesne ve ztuhlou instituci,
fungující podle předpisů, zákonních ustanovení, zvyklostí a dog-
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matických formulí; a že se tím
stane překážkou živé víry, bohatství Ducha a stále nových skutků Božích; že svými chrámy, bohoslužbami, kázeňskými předpisy
a dogmaty nahradí hloubku i šíři,
svobodu i radost Království Božího. Ale církev jest také v nebezpečí, že pro nedostatek jasnosti, pozornosti a vnitřní ukázněnosti se rozloží ve zlomky, v
sekty a skupiny, které ztrácejí nakonec i vědomí jednoty a vzájemné odpovědnosti. Církev přestává být obecenstvím poutníků,
kteří jdou spojeni ve víře pevným
směrem a kteří na každém kroku
se pokoušejí správným způsobem
pomáhat lidem. Církev se promění v rozptýlený houf, ve skupinky
těch, kdož podle svých zálib,
sklonů a nápadů vykládají Písma,
chápou působení Ducha svatého a
soustřeďují se sami na sebe bez
ohledu na ostatní bratry anebo bez
zájmu pro bolesti a potřeby tohoto
světa. Jest pravda, že každý sbor
shromažďující se ve jménu Ježíšově ztělesňuje v sobě církev Kristovu. Ale je také pravda, že každý sbor, který zapomíná na jednotu lidu Božího a který přestává
naslouchat druhým a učit se ze
společného dědictví, ochuzuje se
o skutečné bohatství duchovních
darů, ztrácí smysl pro to, co je
podstatné a méně podstatné, pod-

léhá libovůli a nakonec se ztratí
ve zmatku svého vlastního života
i ve spletitostech tohoto světa.
Úkolem každého věřícího, představitelů a teologů církve na jedné
straně, ale každého úda církevního společenství na straně druhé,
jest bdíti, aby jejich sbory nebo
jejich organisovaná církev nepodlehly ani jednomu ani druhému
nebezpečí. Církev je a zůstane
obecenstvím poutníků na cestě,
kteří se nikde nezastavují, kteří
vidí nové a nové úkoly, kteří slyší
hlas svého Pána stále nově a
zaměřeně do přítomného a určitého života. V tom záleží mladost
a svěžest církve. „Cožpak nevíš?
Cožpak jsi neslyšel? Hospodin,
Bůh věčný, stvořitel končin země,
není zemdlený, není znavený, jeho
rozumnost vystihnout nelze. On
dává zemdlenému sílu a dostatek
odvahy bezmocnému.
Mladíci
jsou zemdlení a unavení, jinoši se
potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo
skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak
orlové, běží bez únavy, jdou bez
umdlení.“ (Iz 40,28-31). Nejen
pro jednotlivce, nýbrž pro celou
církev platí zaslíbení, že „tvé
mládí se obnovuje jako mládí
orla“ (Ž 103,5). V tom záleží podivuhodnost zjevu, že církev, která jde stále kupředu a která očekává nové a nové divy, nikdy se
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neunaví. Ani nejdelší chůze nevyčerpá její síly. Ale církev, která se
usadí, která se obežene hradbami
ustanovení, zvyklostí a dogmat,
která ve strachu před změnami se
soustřeďuje na tradici a zděné místo, taková církev duchovně slábne, ve své práci zneplodní a nakonec nerozumí ani sobě, ani
Evangeliu, ani lidem ve světě.
J. L. Hromádka
Evangelium o cestě za člověkem,
(strana 215-217)
KALICH 1986
vybral Milan Michalík

Začne-li se mluvit o církvi
jako o organizaci, pak to často
vyvolá údiv, odpor nebo i přímo
odmítnutí. Církev jako organizace
– to je přece nemožné, to je nesmysl; církev jako organizace nesmí být, to by bránilo působení
Božího Ducha, který vane kam
chce a nedá se spoutat. Ano, to je
pravda, leč Duch svatý není – jak

to píše apoštol Pavel Korinťanům
– Bohem zmatku, ale Bohem pokoje.
Podíváme-li se na tělo, ke
kterému je církev přirovnávána,
pak vidíme provázanost a činnost
jednotlivých částí, a nebojme se
říci, přímo organizaci jak v
návaznostech, tak ve funkci a
činnostech. Odmítání organizace v
církvi je důsledkem špatných zkušeností, kdy se organizace a organizování postavily na první místo
a pomalu se považovala za záruku
spásy. „Jsi-li organizován v církvi,
jsi-li v církvi, té jedinečné a pravé
(která to je, doplň si sám), pak
máš vše zaručeno, stačí, když plníš své povinnosti a úkoly a
ostatní je podružné.“ To je pojetí
církve jako organizace, řekli bychom z té opačné strany, ze strany
nesprávné, ne-li přímo zvrhlé. Leč
organizace, organizování, plánování, příprava věcí k životu církve, potažmo sboru patří, má však
služebný úkol. Můžeme to vidět i
na první církvi, prvním křesťanském sboru v Jeruzalémě, kdy
v situaci, kdy vznikl spor o službě
potřebným lidem (vdovám), tak
vyvolil sedm mužů, kteří se o tuto
službu starali; čistě organizační
věc.
Organizace v církvi je věcí
služebnou. Slouží k tomu, aby
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sbory žily v pokoji a nevznikala
různá nedorozumění a zmatky.
Není to však věc zásadní či
základní. Slouží ke správě Božího
lidu a čteme to tak již od počátku
historie církve. Během historie
vznikly různé modely organizace
církve.
První křesťanská církev převzala
model církve z židovství, což bylo
přirozené, protože církev vznikla
v Jeruzalémě a její členové byli
přirozeně židé. Z počátku byla
součástí církve izraelské a teprve
později se od Izraele osamostatnila, protože do ní přicházeli
lidé, kteří židy nebyli.
Jako „křesťané“ byli Ježíšovi
následovníci nazváni nikoliv v
Jeruzalémě, ale v Antiochii, což
bylo město nežidovské. Uspořádání církve v prvopočátku vycházelo z tradice židovské, kde základní jednotkou byla kromě chrámu synagoga se svým představeným. Po zničení jeruzalémského chrámu v roce 70 křesťanského letopočtu byla synagoga
v Izraeli základním uspořádáním
církve. V křesťanských sborech to
bylo obdobně a vedoucí sboru byl
nazýván „biskup“.
Již koncem 1. století se však z
biskupské funkce vyvinul tzv.
„monarchický episkopát“, tedy to,
že biskup je vlastně jakýsi
monarcha, který o všech věcech

rozhoduje samostatně a jeho rozhodnutí je konečné. Tento způsob
se v církvi udržel vlastně až do
reformace.
V té době bylo prosazeno tzv.
„všeobecné kněžství věřících“, tedy, že každý křesťan má přímý
přístup k Bohu a člověčí prostředník – biskup – není monarcha, který v církvi vládne, ale
rovný mezi ostatními, ovšem s
větší odpovědností. Je zajímavé,
že monarchický episkopát se v
protestantských církvích objevuje
znovu i dnes a to ve formě „absolustické autority“.
Po začátku reformace vznikly
kromě uspořádání biskupského,
který už nebyl přísně monarchický, další modely např. presbyterní, presbyterně synodní, kongregační až po modely úplně volné, či tzv. „svobodné“.
Přijímejme tedy organizaci v
církvi jako věc užitečnou, služebnou, ne však základní. Připravujme tedy služby, práci, akce, atd.
důkladně i po stránce organizační,
plánujme to, co je před námi co
nejlíp a odpovědně, buďme však
vždy připraveni své plány změnit,
když zjistíme, že by si to Pán Bůh
přál jinak.
Milan Michalík
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ÚVOD K BEDEKRU
(Pro anděly)

Dostává se vám do rukou nové
vydání bedekru. Bývá aktualizován dvakrát, třikrát za sto let,
tak aby popisoval současnou situaci v Církvi a má nám usnadnit
naše poslání tím, že se seznámíme
s prostředím, ve kterém budeme
působit.
Tak jako je Země rozparcelována
hranicemi na jednotlivé státy, tak i
Církev je rozdělena na spoustu
denominací. Tady hranice vedou v
myslích křesťanů, vystavěny z
různých výkladů Písma, tradic,
jinak formovaného svědomí jednostrannou duchovní stravou,
předsudky a křivdami z minulosti,
které někdy nebyly ani vyznány
ani odpuštěny. Abyste se v tomto
těžko srozumitelném terénu i pro
anděly vyznali, je součástí tohoto
průvodce cestovní Bible. Vyznačuje se tím, že jsou v ní barevně
odlišeny neoblíbené části biblického textu. Ve vysvětlivkách
najdete seznam denominací i s
barvami, jak jim byly přiřazeny. Je
sice pravda, že dnes se už
prakticky celá Církev hlásí k
Písmu jako základu věrouky, ve

skutečnosti je to tak, že uznává
svůj výběr veršů vhodných k
podpoře svého učení a texty, které
tomuto účelu nevyhovují, jsou
neoblíbené. Jako příklad můžeme
použít Mariin výrok z Lukáše 1,48
„Hle, od této chvíle budou mne
blahoslavit všechna pokolení.“
Tento výrok je v části Církve tak
oblíben, že jeho výklad byl
dohnán k absurditě, zatímco mezi
jinými křesťany oblíben není a
protože se jméno Ježíšovy matky
téměř bojí vyslovit, citují raději
Ježíšova slova z Matouše 12, kde
pokládá otázku: „Kdo je moje
matka a moji bratři?“ Ukázal na
své učedníky a řekl: „Hle, moje
matka a moji bratři. Neboť kdo
činí vůli mého Otce v nebesích, to
je můj bratr, má sestra i matka.“
Zmýlíte-li se a budete citovat neoblíbené verše ve společenstvích,
kde se opravdu těmto textům
vyhýbají, setkáte se s podezíravostí, nevraživostí a ti, kteří bdí
nad čistotou učení vás zařadí mezi
ty, na které je dobré dávat si pozor. Proto je užitečné věnovat
studiu neoblíbených veršů náležitou pozornost.
Pracovat v přestrojení nebo ne?
V naprosté většině případů dáváme přednost vzhledu obyčejných
lidí. Někteří křesťané, poté co by
poznali naši pravou totožnost, by
byli schopni nás nepřiměřeně
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uctívat, což našemu stavu nepřísluší. Jiní, když bychom se jim
představili jako andělé, by nás
měli za žertéře, a kdybychom na
tom trvali, s úsměvem nás pošlou
do karpatských údolí v povodí
Bečvy. Tam prý snad najdeme
někoho, kdo nám uvěří. Nemá ani
význam ukázat se těmto lidem v
naší plné síle. Padnou sice jako
podťatí, jako všichni kdo to zažili
před nimi, ale jen co se jim sloupnou strupy z obličeje, začnou prohlašovat, že měli epileptický záchvat doprovázený halucinací. Je
zajímavé, že saduceové nikdy neprováděli misii, přesto se část jejich učení rozšířila po celém světě.
Třetí skupina jsou ti, kteří se domnívají, že jsme jejich služebníčci, připraveni plnit jejich rozmary. Těmto by snad bylo vhodné
se představit v naší pravé podobě,
aby měli před námi trochu větší
respekt. Možná by si dali říct.
Jídlo a pití. I zde se setkáte s
velmi rozdílnou praxí. Někteří nedodržují ani zákaz požívání krve,
jiní jsou zarytými vegetariány přesvědčenými o tom, že tohle je ta
správná cesta do Božího království. Pozvou-li vás tito lidé ke
společnému jídlu, neodmítejte.
Bývá většinou zdravé i chutné.
Připomínat ale těmto věřícím, že
někteří z nás měli u Abraháma
telecí řízky, když se u něj cestou

do Sodomy zastavili, by bylo
krajně nevhodné. Nechtěli by už
od vás nic slyšet. V dodatcích tohoto průvodce je několik osvědčených vegetariánských receptů. Když se o ně s těmito lidmi podělíte, získáte je na svou stranu a
budete mít přístup i do těch nejkonzervativnějších kruhů. Apoštol
Pavel byl taky Židům Žid a Řekům Řek a co se týká pití, radil
Timoteovi, aby nepil vodu, ale
kvůli svému žaludku a častým nemocem mírně užíval vína. (1. Tim.
5,23) Takový nevinný text, řeknete si. Teď zbystřete. Jedněm vadí, že by Timoteus měl pít víno,
když oni jsou přesvědčeni, že
Církev je jen pro abstinenty. Druhým vadí, že tak blízký spolupracovník apoštola Pavla by
mohl být nemocen, když oni slibují svým následovníkům zdraví a
prosperitu. Třetí mají potíž se
slovem mírně. Nemají pro to
teologické důvody, příčinou je
jejich lidská slabost. Ani když
konečně narazíte na někoho, komu
v tomto verši nevadí vůbec nic,
nemusí to být ještě výhra. Zpráva
o tom, že Timoteus býval často
nemocen, vyhovuje těm, kterým
vadí všechna místa o zázračných
uzdraveních a zvláštních projevech Ducha. Odkazují je do říše
legend. Tato selekce biblických
textů jim umožňuje radovat se z
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jejich ochuzeného křesťanství,
protože kdyby ten dvojí metr k
Písmu nepoužívali, mohlo by jim
svědomí začít ledacos vyčítat.
Neubytujte se u nikoho, kdo se
zabydlil v samém centru své denominace. Neodpočinete si tam. Tito
lidé ze všeho nejvíce lpí na malichernostech, které je odlišují od
jiných křesťanů a jsou přesvědčeni, že i sám Stvořitel je členem
právě té jejich církve. Když se této
pošetilosti od srdce zasmějete,
urazí se. Jděte k někomu, kdo se
usídlil v církevním pohraničí, má
rád své společenství, ale vidí přes
mezidenominační plot, dnes už
značně proděravělý, že i u sousedů
je Boží vinice obdělávána, přináší
plody a občas se lze z toho co se
děje na druhé straně plotu i něco
přiučit. Bývají ze smíšených manželství anebo mají v jiné části
Církve někoho z rodiny v exilu či
emigraci a jsou tak vystaveni
nutnosti přemýšlet nad texty a
výklady, které ve své domovině
uslyší zřídka nebo vůbec. Tato
průprava je činí tolerantnějšími.
Dovedou rozeznat důležité od
nepodstatného. To první si drží,
ale nad folklórem, když je třeba,
klidně mávnou rukou.
Vidíte, že duchovní krajina kde
budete působit je velmi pestrá.
Setkáte se s různými formami
zbožnosti a právě tento nový prů-

vodce vám má usnadnit vaše působení mezi křesťany, někdy tak
rozdílnými, bez nežádoucího rozruchu. Od vydání předchozího bedekru je situace příznivější. Hranice už nejsou tak přísně střeženy,
ostnatý drát, při jehož natahování
se tolik křesťanů poranilo, byl na
mnoha místech odstraněn a přes
zbytky plotů se věřící na sebe dovedou usmát.
Přejeme úspěšnou misi!
Vydavatelé
Lubomír Smílek
(Poznámka: Bedekr – knižní cestovní
průvodce)

Před dvěma léty jsme si v ČCE
připomínali 100 leté výročí. A
mně trochu zatrnulo, že je už přes
50 let součástí mého života.
Čím je pro mne církev? Cosi
jako širší rodina, společenství
bratří a sester. Písmo hovoří o těle,
jehož hlavou je Kristus.
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Za těch 50 let se hodně věcí
změnilo a stále se mění. Otázkou
je, k jakým změnám dochází.
Nestává se ČCE postupem času
jakousi servisní organizací, která
spoléhá na metodiky fungující v
sekulárním světě?
Jak je to s naší věrností hlavě,
Kristu? Můžeme se jako církev i
jako jednotlivci na 90 % držet
Božího slova a těch 10 % si tak
nějak zařizovat po svém. Můžeme
si těch 10 % omlouvat například
tím, že jsme přece jako křestané
„pokryti“ milostí. Nemění to ovšem nic na tom, že jsme pak nevěrohodní. A nejenom to. Tím, že
jsme nevěrní, můžeme přicházet o
požehnání, o dobré věci, které
jsou zaslíbené milujícím Boha.
Nemohu například souhlasit s
vyjádřením synodní rady k Istanbulské úmluvě. Nemohu souhlasit
s referenční brožurou Problematika homosexuálních vztahů
vydanou naší církví. Nesouhlasím
s tichou tolerancí účasti zástupců
pražské mládeže ČCE na pochodu
Prague Pride. Mám otazníky nad
odchodem řady farářů z činné
služby, zřejmě proto, že byli příliš
fundamentální. A říkám si kampak
to ČCE jenom kráčíš? Na druhou
stranu, když jdu do shromáždění a
vidím bratry a sestry, jsem potěšený a mám radost. Rozhlédnu se

víc a vidím sbory v okolních
vesnicích a mám naději i do
budoucna. Za předpokladu že:
- se budeme stavět proti liberálním
tendencím, vždyť jednou ze základních tezí liberalismu je, že
absolutní pravda neexistuje a
- budeme se ze vší vůle držet Písma, respektovat to, co Hospodin
prohlásil jako dobré a odmítat to,
co Hospodin prohlásil jako zlé.
Vypadá to jednoduše, ale otevřenost pro liberalismus způsobuje, že rozeznat mezi dobrým a
zlým přestáváme být schopni.
Podle toho pak taky vypadá
diskuze o tématech které se čas od
času řeší. Dokážeme se zastavit,
ohlédnout se do Písma a přestaneme se přizpůsobovat tomuto
světu? Dokážeme se zastavit,
ohlédnout se do Písma a být jedné
mysli? Jistě, všechno je v rukou
Božích. Zároveň platí, že církev
tvoří lidé a naše postoje, naše
rozhodnutí přináší ovoce. Jaká
bude ČCE, jaký bude náš sbor za
10, 20, 30 let? To záleží na nás, na
mně i na tobě.
Míla Kovalda
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Co je pro mě církev? To je otázka,
která má v mé mysli mnoho vrstev. Pokusím se s Boží pomocí
tyto různé pohledy nastínit, jak to
vnímám a jak jsem to osobně
přijal.
1.Co je církev?
Církev je společenství Božího
lidu. Není to dobrovolný spolek,
ani zájmové sdružení. Je to neviditelným způsobem oddělená skupina lidí, kteří vyznávají Ježíše
Krista jako svého Spasitele a ve
svých životech jej následují.
Církev není ta vnější organizace,
do které patříme a pod jejíž hlavičkou se někde scházíme. Členství v ní se nedá získat zápisem do
matriky a ani jej ztratit v případě,
že z ní budeme vyškrtnuti.
Jak se stát členem skutečné, jediné a opravdové církve?
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako
Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že
ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš
spasen. Řím.10,9
Tohle je jasné pravidlo, které
platí a není alternativa. Bůh při-

pravil obětí Ježíše Krista vše potřebné. Na nás je jediná věc, tuto
nezaslouženou milost přijmout.
Přirovnal bych to k situaci se
světlem, které nám doma osvěcuje
byty. Bůh jako dobrý elektrikář
natáhl dráty, připojil jistič a dohodl s elektrárnou dodávku elektrického proudu. Přesto světlo
nesvítí, pokud nezapneme vypínač. Pokud tento vypínač zapneme, světlo svítí a my se stáváme
součástí neviditelné Kristovy
církve.
2.Co církev není?
Církev není ta organizace, do
které chodíme, byť to má třeba i v
názvu. Zde číhá velké nebezpečí,
abychom mluvili s bližními pravdu. Opět si pomohu jedním vtipným příměrem. Chodím-li do garáže, stane se ze mně auto?
Je na nás, abychom naše bližní
neutvrzovali, že je vše v pořádku,
pokud třeba jsou matrikovými
členy sboru a třeba i o Vánocích
zajdou do sboru. Je třeba takovým
lidem nést evangelium, naprosto
stejně, jako lidem mimo formální
církev. Cílem totiž není vnější
zdání, ale skutečné spasení.
Miluj svého bližního jako sebe
sama, tedy řekni mu pravdu o tom
nejdůležitějším na světě. Opravdu
jde o život! Vyvolávat dojem, že
skutečný vyznavač a následovník
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Kristův je na stejné lodi jako
informovaný, třeba i konfirmovaný, ale jinak nezúčastněný člověk,
je falešné a pokud bychom tak
jednali, tak si to také zodpovíme.
V našem sboru zaznívá pojem
„lidová církev“. Můj postoj je
takový, že existuje jen jedna církev – Kristova. Opět bych zde
chtěl varovat před nesením falešného pocitu, že je vše hotové
těm, kteří se s Kristem osobně
nesetkali.
3. Církev a náboženství
Pro mě samotného, vyrostlého v
poučené, ale nepraktikující rodině, bylo vždy náboženství něco
cizího, omezujícího a v podstatě
falešného, aspoň tak, jak tento pojem chápu. Ani v současnosti není
můj postoj jiný, nejsem náboženství nakloněn, ba naopak.
Cílem a smyslem našeho bytí je
kontakt s Bohem, který nás miluje
a chce tento kontakt s námi praktikovat. Není na tom nic „náboženského“, jde o osobní vztah Boha a mně, případně každého z nás.
Mým kompasem je Bible a Boží
vedení na každý den, společenství
sboru a kontakt s bratry a sestrami. Obřady, rituály, hierarchie,
předávání moci, rozhodování za
druhé – to vše souvisí s náboženstvím. Náboženství vnímám jako
vajíčko, kde je jen skořápka, bez

obsahu bílku a žloutku oproti živému vztahu s Bohem každý den,
který je jako vajíčko se vším
všudy.
Je to opět obrovská past i dnes a
v minulosti byla ještě obludnější –
stačí uvést jediné slovo - „Inkvizice“. Tato zmíněná instituce je
příkladem v dějinách, který naprosto vystihuje to, co myslím pod
pojmem náboženství. Zneužití
moci naprosto ohavným způsobem, zcela bez přítomnosti Krista.
Samozřejmě , potřebujeme i dnes
nějakou strukturu a organizaci,
stanovená pravidla. Nicméně tyto
instituty mají být ke službě všem,
nikoliv k nekontrolovanému vládnutí.
4.Církev rostoucí
Aby církev rostla, potřebujeme žít
v pravdě. Osobně, na modlitbách a
s Biblí – a hlavně v jednání s bližními – ano, bližní nejsou jen ve
sboru, ale i všude jinde kolem nás.
Je třeba, abychom byli stateční a
odvážní. Přiznali se ke Kristu a v
lásce, ale jasně, se vymezili vůči
hříchu, falešnému učení, či jen
zbytečnému utrácení času a prostředků. Je třeba být solí země, ale
tak, aby lidé viděli, že je máme
rádi. To, co máme, je nesmírně
cenné. Važme si toho a nebraňme
druhým, aby to poznali. Neutvrzujme je v myšlence, že vlastně
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nic dalšího nepotřebují, pokud
jsou třeba formálně v nějaké
církvi. Ale hlavně je mějme
obyčejně, prakticky rádi.
֎ V dětství jsem si vytvořil na
církev názor, že se jedná o nepřátelskou organizaci, která své členy
omezuje, platí tam přísná pravidla, která slouží k tomu, aby
lidem bylo zabráněno v jakékoliv
radosti ze života. Při setkání se s
vírou v mých 16 letech jsem měl
pak na základě těchto představ
obrovský blok jít do kostela a stát
se členem sboru. Proč tomu tak
bylo, je na delší vyprávění, ale
nepochybuji, že mnozí lidé kolem
nás jsou na tom podobně a je jen
na nás, abychom svými životy tyto představy lidí kolem nás bořili.
Je na každém z nás, aby se
nejprve naučil být vděčný za to,
jakého jej Bůh stvořil, přijal sám
sebe a dokázal děkovat Bohu za
své stvoření. Pokud se naučíme
mít rádi sami sebe, můžeme mít
rádi druhé lidi. A to je jedno ze
dvou přikázání, které od Boha
máme.
Toto vidím jako jedinou cestu.
Být pravdiví a mít rádi ty druhé.
K tomu nám dopomáhej Bůh.

Církev v dnešním celospolečenském kontextu vnímám jako menšinu; může to být pro nás výhoda,
závazek pro budoucí generace.
Naším úkolem není vláda nad
jinými, pracujme na čemkoliv
dobrém a těšme se z toho. Můžeme být místem pro všechny, kdo
hledají a věří, ale také pro ty, které
jsme zranili a již nás opustili a
spíše se nám vyhýbají či žijí jinak.
Můžeme sloužit potřebným, osamoceným, nemocným, starým.
Někdy stačí naše pozornost, rozhovor a vyjít ven z naší ulity.
Mám spíše více otázek než odpovědí.
Dokážeme otevřeně mluvit o
tom jakou Církev chceme? Jak
máme působit ve společnosti? Jak
se máme stavět k těžkým naléhavým tématům, která jsou před
námi?
Bernard Šulák

Martin Čevela
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Milý čtenáři, titulkem tohoto
článku jsem Tě trochu podvedl.
Budu vlastně psát o pravém opaku
– o důvodech, proč do shromáždění jít. Jsem přesvědčen, že sám
znáš možná desítky důvodů, proč
do shromáždění nejít. Možná jich
znáš víc než já. Téměř jistě se ti
vybaví nějaký, který já v tomto
článku neuvedu.
Ale začněme pěkně od počátku.
Před týdnem jsem psal článek
„Rozhorli se pro Hospodina“,
v němž jsem hořekoval nad malou
znalostí Písma zejména u čerstvě
obrácených křesťanů. A uváděl
jsem, že náš duchovní život stojí
na třech pilířích (v anglicky
mluvícím světě se jim říká
„disciplíny“): na četbě Písma, na
modlitbě a na společenství. Jistě,
bez Ducha svatého jsou všechny
tři prázdné, neúčinné, a tudíž často
i nudné. Nicméně to, že nám po

dvě poslední neděle shromáždění
moc nedalo, není dostatečným
důvodem, proč příště na shromáždění nepřijít. Podobně jako
skutečnost, že včera ani předevčírem jsem v Písmu neobjevil
nějakou převratnou myšlenku, není důvod, proč přestat Bibli číst.
Pokud jsou zmíněné tři pilíře
opravdu důležité, můžeme počítat
s tím, že Boží nepřítel udělá vše
pro to, abychom Bibli nečetli,
abychom se nemodlili a abychom
shromáždění co nejčastěji vynechali.
Většinou to ale u těchto tří
„disciplín“ není tak, že bychom se
náhle a s definitivní platností
rozhodli, že už Bibli neotevřeme,
že se přestaneme modlit nebo že
už nikdy shromáždění nenavštívíme. Ano, vím, že jsou lidé, u
nichž to bylo takto „ložené“. Do
shromáždění přestali chodit, protože je něčím naštval pastor nebo
nějaký člen sboru. Mnohem
častěji ale dochází k tomu, že
daný člověk nachází opakovaně
nejrůznější důvody, proč do
shromáždění nejít. Žádné „naštvání“ tam vlastně nemusí být a důvody vynechat se zdají být rozumné a opodstatněné, ne-li dokonce chvályhodné. V rámci jednoho měsíce se nic podstatného
neděje, nebo se přinejmenším ne-
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zdá, že by se něco dálo. Ale po
roce je takový člověk už někde
jinde. A je hloupé a nepříjemné, že
si to vůbec nemusí uvědomovat.
Máš od Boha určité poslání.
Nicméně spasen jsi z milosti.
Nejsi spasen, protože čteš Písmo,
protože se modlíš, a protože
chodíš do společenství. Ba
dokonce někdo může toto vše
dělat, a přitom nebýt spasen.
Nicméně pokud tyto disciplíny
pěstovat nebudeš, nebudeš mít
společenství s Pánem a nenaplníš
své poslání.
Znám několik misionářů a
misionářek. Většinou se dlouho
připravovali na působení v některé
zemi, kde se mluví cizím (někdy
opravdu hodně cizím) jazykem.
Někdy věnovali několik let života,
aby se tomuto jazyku naučili. K
první lekci přistoupili s nadšením.
Stejně tak k druhé. Pak ale začalo
nadšení polevovat. A sedmnáctá
lekce – to už byla vyloženě nuda.
Jenže pokud chtěli naplnit své
poslání, museli to vydržet. A pak i
tu osmnáctou a další.
V jednom z předchozích článků
jsem uvedl několik běžných důvodů, proč se lidé rozhodnou do
shromáždění nejít. Někdy je to
únava. Jindy moc práce doma.
Jindy problém s někým, kdo ve
sboru bude a koho zrovna teď

nechci potkat. Jindy je to nečekaná návštěva. Vážným důvodem bývá, je-li partner nevěřící a
naše účast ve společenství se mu
moc nelíbí. A pak je zde skutečně
objektivní faktor, a sice pracovní
povinnosti. To se týká lidí pracujících na směny, někdy zdravotních sester a lékařů, případně
pečovatelek.
Myslím, že by si každý takový
člověk měl stanovit nějakou nepodkročitelnou mez. Pokud se
člověk z pracovních důvodů nedostane šest neděl na shromáždění,
měl by uvažovat o změně zaměstnání. Ano, vím, že je to radikální řešení. Nicméně vzpomínám
na svého přítele Pavla, který byl
jednu dobu kurátorem našeho
evangelického sboru na Maninách.
Jeden muž, který měl manželku a
tři děti, koupil chalupu a koncem
jara nám oznámil, že ho ve sboru
uvidíme až na podzim, protože
přes léto budou trávit víkendy s
dětmi na chalupě. Pavel mu tehdy
řekl něco, co já bych se tehdy říci
neodvážil: „Víš, Michale, není to
dobré rozhodnutí. Vy i děti potřebujete slyšet Boží slovo. Je to
fakt důležitější než čerstvý
vzduch.“
Onen muž to ovšem nevzal. A na
podzim jsme ho už neviděli. Ani
nikdy potom. A děti vyrostly bez
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společenství, bez modlitby a bez
Písma svatého.
Vím, že to nejde praktikovat u
každé návštěvy. Ale jsou lidé,
kterým se nerozpakuji říci: „Víte,
já chodím v neděli do sboru. Budu moc rád, když půjdete se
mnou.“ Tím dávám najevo, že
společenství je pro mě důležité, že
chodit do sboru považuji za něco
běžného – a že jsem přesvědčen,
že by to prospělo i jim. Nemyslím
si, že by v tom byl nějaký nátlak –
je to pouze pozvání.
Píšu tento článek obecně, z
hlubokého přesvědčení. Na toto
téma bych ani nekázal, abych se
nezařadil mezi ty duchovní, kteří
těm, kdo jim do kostela nebo
sboru chodí, nadávají na ty, kteří
tam nechodí. Proto dávám přednost článku.
Na závěr zmíním ještě jedno
pozorování. Lidé často chodí
někam, kde „jim to něco dá“. A
nabídka je tu opravdu velká.
Přednášky, kurzy, semináře jak žít
úspěšný život, jak více vydělat,
jak se vyrovnat se stresem, jak
urovnat vztahy s partnerem apod.
Do shromáždění ovšem nechodíme primárně kvůli tomu, že
„nám to něco dává“. Já si pochopitelně myslím, že nám to
něco dává, ale mám dva důleži-

tější důvody. Do shromáždění
chodím kvůli Bohu. Církev je tu
od toho, aby adorovala, aby oslavovala Boha. A do shromáždění
chodím i kvůli lidem. Jednak kvůli
těm, kteří tam přijdou také. Někdo
z nich bude patrně potřebovat
povzbudit nebo potěšit. (A někdo
z nich mě možná napomene – ale
co když to právě potřebuji?) Ale
do shromáždění chodím i kvůli
lidem, kteří tam (zatím) nepřijdou.
Společně se modlíme za naše
město. Je v něm hodně nešťastných lidí. A hodně lidí, kteří
jsou – prozatím – v moci Božího
nepřítele. Potřebujeme společenství, abychom je měli kam pozvat.
A nejde o to, zdali jsou ti lidé
sympatičtí. Jde o to, že Bůh je
miluje a možná si je chce přivést k
sobě právě skrze nás.
Dan Drápal
převzato z portálu dan-drapal.cz
zkráceno

APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ
VÍRY O CÍRKVI
αω
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých, …
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Během událostí souvisejících s
pandemií koronaviru se ukázalo,
jak moc jsou církve odtrženy od
potřeb lidí. Místo návratu ke své
podstatě řeší, jak moc se
přimknout k moci.
Události okolo pandemie a jarní
krize obnažily řadu trendů a procesů a některé z nich také vystupňovaly. Týká se to i oblasti církví
a náboženského života. Věřící historických církví už dvě století
prožívají ambivalentní zkušenost.
Společnost se stává stále více
sekularizovanou ve smyslu úbytku
prezentovaného křesťanství –
tento proces sice započal v 18.
století, ale na symbolické rovině
se dovršuje v posledních desetiletích. Přitom se ale západní společnost v mnoha aspektech stává
paradoxně více křesťanskou, i v
porovnání s idealizovanými dobami novověku a středověku, ve
smyslu hodnot, které se ve
společnosti žijí jako samozřejmě
přijímané.
Stále více věřících si uvědomuje
trend zrychlujícího vyhasínání tradičního církevního křesťanství a
tituly knih jako „Bůh nefunguje“ o

tom jasně vypovídají. Covidová
krize tyto trendy zvýraznila a
rozbila naivní představy o udržení
nebo obnovení vlivu tradičních
církví ve společnosti. Prakticky ve
všech zemích byly potřeby církví
jako institucí vyloženě upozaděny,
zapomnělo se na ně, při tom je
ministr zdravotnictví absolventem
církevního gymnázia. Pro církve
to může být moment uvědomění si
reálného stavu věci, své skutečné
váhy a vlivu, kruté, ale potřebné
vystřízlivění, burcující moment
obrácení.
Německý teolog Günther
Thomas konstatuje, že v krizi byly
pro vládu Baumarkety důležitější
než kostely, celoevropsky církve
nestály politikům ani vědcům za
zmínku. Nemají se ale litovat a
stavět do pozice oběti. Ve chvíli,
kdy se vůči politické sféře
profilují jako společensky významná a charitativně aktivní
skupina jednající jako morální
agentura se svými mládežnickými
a seniorskými organizacemi, pak
mají svou společenskou hodnotu,
ale nejsou nezastupitelné. Co od
vedení místních církví scházelo
především, bylo mluvení o Bohu
jako jejich první úkol, a to i za
cenu výsměchu nebo neúspěchu.
Chybělo slovo naděje, která těší,
osvobozuje a povzbuzuje. Chyběla
odvážná, duchovně teologická
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orientace, kde by zaznělo, co jiný
nemůže poskytnout: i my jako
křesťané jsme zasaženi, ale
nejsme Bohem opuštěni, proto
máme naději a důvěru. Ve snaze
dosáhnout uznání svého významu
se evropské církve staly bezvýznamnými. Což našlo i své symbolické vyjádření. Ve východním
Německu jsou některé nevyužité
kostely používány jako kolumbária.
V pandemii byly v Itálii i běžně
využívané kostely použity jako
márnice, což se jeví jako historicky nový fenomén. Jaký ještě
drsnější budíček církve potřebují?
Může být jasnější impulz a apel na
odklon od prostorového myšlení,
radikálně rezignovat na snahu
udržet a dobývat institucionální,
společenský prostor, zapomenout
na sebepotvrzování skrze majetek,
politický vliv a vazby? Může existovat větší apel na to, jít přímo k
podstatě, k duchovnímu a náboženskému poslání církve?
Z článku „Kde byla církev v době
krize?“ od Tomáše Petráčka
(katolického kněze, teologa a
církevního historika) uveřejněného v
Hospodářských novinách
24. července 2020,
vybral Milan Michalík

Osmé učí znáti církev svatou
obecnou, a nejprvé, že základ i
hlava církve svaté jest sám Pán
Ježíš Kristus se vším svým zasloužením milosti a pravdy k
věčnému životu, na němž i jímž
se ona vzdělává skrze Ducha
svatého a slovo Páně i svátosti
jeho. Jakož o tom pověděl Kristus
svatému Petru, řka: Na té skále
(totiž, o níž si ty pravé vyznání
učinil) vzdělám církev mou. O
čemž i svatý Pavel dí: Základu
jiného žádný položiti nemůž,
mimo ten, kterýž položen jest,
jenž jest Ježíš Kristus. A jinde dí:
Toho dal hlavu nade všecko
církvi, kterážto jest tělo jeho a
plnost všecko ve všech naplňujícího.
Bratrské vyznání
článek 8
Evangnet - Vyznání víry Konfesí bratrská
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Přípravu letošního tábora jsme
zahájili už koncem minulého roku.
Tábory sice děláme mnoho let, ale
najít dostatek vedoucích není
jednoduché. A rozumím tomu.
Pracující si musí vzít minimálně
týden dovolené a studenti zase
obětovat týden ze svého rozplánovaného času prázdnin. Prožít
týden na táboře je super, ale je to
opravdu velká zodpovědnost a zabíračka po všech stránkách.
Letošní tábor velmi zkomplikovala také situace nákazy na
celém světě a do poslední chvíle
jsme si nebyli jisti, zda vůbec
bude možné náš tábor letos pořádat.

Výsledek je ale tady. Spokojené a
utahané děti a vedoucí na pokraji
sil. S vedoucími jsme se jednoduše nespokojili s myšlenkou,
že tábor odpískáme a radši budeme v klidu odpočívat doma.
Společně nám na našem sboru a
dětech z celé dědiny záleží, a hledali jsme cestu jak všechno
zvládnout.
Prožili jsme s táborníky
super týden, který nám sám Pán
Bůh věnoval a staral se o nás
každý den.
I přes všechny hygienické
nařízení a vyhlášky, které jsme
museli zavádět a dodržovat, byl
tento čas vyjímečný.
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Celkově bylo na táboře 55
dětí a zhruba 2 tucty vedoucích.
Na první pohled se zdá, že
vedoucích bylo moc, ale zajistit
kvalitní program, skupinky, kuchyni, hry, úklid a další věci, hlavně také skupinku nejmenších táborníků potřebuje velký tým
vedoucích.
Táborový den jsme započali nástupem na zahradě, kde
jsme vyslechli originální pokřiky.
Po zhlédnutí fotek z předešlého
dne jsme započali biblické vyučování. Letos jsme prošli celou
životní cestu apoštola Pavla. Byl
to doslova běh. A proto svačinka
bodla.
Poté byla připravena každý
den důmyslná hra, kde se hrálo o
body. Při hrách jsme mohli
využívat velké fotbalové hřiště,
což bylo super. Po chvíli vydechnutí byl čas na oběd, který
zajistila škola.
Po obědě následoval odpolední program. Ten jsme zahájili
další myšlenkou o apoštolu Pavlovi a poté už následovala různá
odpoledne. Buď odpolední soutěž,
nebo kroužky jako například:
fotografický, kreativní, sportovní,
výroba letadla, výroba krmítka pro
ptáčky, či tvorba Vizovického
pečiva.
Po svačině následoval závěr, kde
jsme vyhodnotili soutěž, zopa-

kovali hlavní myšlenku a připravili se na další den.
Během týdne byla také
možnost 2x přespávat. Jednou i
pro menší děti s večerním programem cestovatelů se Škodou
125. Podruhé pro větší táborníky,
se kterými jsme hráli reálnou situaci na skalách, kde nás zachraňovalo 7 záchranných jednotek s počtem více jak 50 hasičů.
Byl to opravdový zážitek i pro
vedoucí. Aby toho nebylo málo,
večer ještě byla stezka odvahy,
která sklidila nadmíru pozitivní
ohlasy.
Ve čtvrtek jsme měli celodenní výlet, tentokrát stačilo vyjet
na Prženské paseky a jít přes vrchy do Hošťálkové. Krásné výhledy. Jídlo, pití a pláštěnky jsme
měli s sebou, ale počasí vyšlo až
neuvěřitelně. Po pěším odpoledním návratu na faru jsme zavřeli
branku a spustil liják, to opravdu
nebyla náhoda.
Celý týden jsme si společně užili a jsme s vedoucími
rádi, že je o naše tábory takový
zájem.
Martin Nevola
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Nazval bych to ,,Poručíme větru,
dešti".
Toto zvolání už jsem někde slyšel, nevím kdo ho pronesl, ale při
práci v lese, kdy se mi zavěsil mohutný strom o snad ještě větší, jako bych toto slyšel. Z dostupných
prostředků momentálně po ruce
bylo jasné, že jsem úplně marný.
Vzrostlý smrk se prostě opřel do
větví druhého. Z pohledu stačilo
málo. Veškeré teorie a nápady
shořely. Vítr pofukoval, ale byl
slabý. Tak přišla na řadu modlitba.
Nic se nezměnilo. Potom otázka
proč to tak trvá? Po chvíli tichý
hlas: Proč chceš všechno hned? A
než jsem to pochopil, tak se přihnal vítr, několik ,,správných" zapraskání a ,,pan" strom se zřítil na
zem, poskočila zem, poděkování
našemu nebeskému Otci… Chci
vás tímto povzbudit a ujistit, že
náš Pán o nás ví, slyší nás. Díky.
Petr Kovář

Církev vnímám jako svou rodinu.
Početnou rodinu, ve které jsme
každý odlišný, každý máme své
významné místo, své úkoly, je naší přirozeností a také povinností
se vzájemně přijímat, milovat, pomáhat si, podporovat se. Spojuje
nás naše víra a láska k rodičům,
jimiž jsou Hospodin, Ježíš Kristus
a Duch Svatý. Chvála našemu
Bohu a požehnaná buď jeho
církev.
Kamila Čevelová
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Jizva se mu táhne přes celé čelo,
ale spousta lidí si myslí, že je to
jen vráska. „Za svou jizvu se nestydím, naopak si vždycky u zrcadla vzpomenu, že mi Bůh zachránil život,“ říká Radim Passer.
Při své křesťanské víře to myslí
doslova.
Na chirurgii ho po těžké autonehodě přivezli s vícečetnou frakturou lebky a spodiny lebeční,
mírně krvácel do mozku. Předchozí drama si nevybavuje, zato si
pamatuje, jak v nemocnici uslyšel
tichý Boží hlas: „Ďábel tě chtěl
zabít, ale já jsem mnohem mocnější než on.“ „Matně jsem si
uvědomoval, co se před tím stalo,
ale v téhle chvíli mi bylo jasné, že
jsem v bezpečné náruči milovaného Spasitele.“
Kdekterý muž obdivuje úžasná

supersportovní auta, ale jen málokdo z nich si je někdy zkusí
řídit. Radim Passer k takovým
šťastlivcům patří.
V jednom z těchto aut, roadsteru
značky Lamborghini, málem přišel v roce 2006 o život. Dodnes
netuší, proč narazil s otevřeným
vozem bez střechy do svodidel.
Svědek nehody, zasahující policista i posádka záchranky považovali za zázrak, že svodidla,
která roadster částečně zdemolovala a snížila rám čelního skla,
nerozdrtila řidičovu hlavu. „Jediné
zranění, ovšem velmi vážné, jsem
si způsobil tím, že jsem čelem
narazil do horního rámu předního
skla, kde zůstaly stopy krve.
Vzápětí jsem nějakým nevysvětlitelným způsobem uhnul svodidlům, která prolétla nad mojí
hlavou a zastavila se o ochranné
ocelové vzpěry nad sedadly.“
Jak se tedy stalo, že nehodu
přežil? „Netuším. Jen milosrdný
Bůh mi bude schopen jednou
vysvětlit, jak ochránil můj život.“
A možná mu i řekne, proč
nemuseli lékaři složitě operovat
poškozenou mozkovou plenu, jak
původně předpokládali. Pacientův
stav se totiž i bez téhle operace
zázračně zlepšil.
Převzato z magazínu MfD 32/2020
Bára Komersková, Daniel Pacek
MŮJ ŽIVOT, MOJE JIZVA
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Člověk se někdy dostane do
situace, kterou by si ani ve snu
nedovedl představit.
Mně se také něco přihodilo, s
čím jsem vůbec nepočítala. Vůbec
jsem si nemyslela, že by se mi to
mohlo stát.
Ve volném čase s dětmi se mi
nějak podařilo ošklivě poranit
nohu. Jednalo se o tříštivou
zlomeninu kotníku a musela jsem
podstoupit i operaci.
Kromě značných bolestí to
znamenalo nechodící sádru a
zpočátku jen ležení a udržování
nohy za ledování ve zvýšené
poloze.
S takovým lékařským doporučením se jen těžko zvládá domácnost s dvěma malými dětmi.
Začala zatěžkávací zkouška. Byla
jsem vesměs vždy zvyklá o
všechno se postarat sama. Teď
přišla doba, kdy jsem byla odkázaná skoro se vším na druhé.
Úplně banální věci, které bych
normálně vyřídila v jedné minutě,
se s nutným vysvětlováním a

popisem dané situace protahovaly
na neuvěřitelné časy. Bylo nutné
nasadit značnou dávku trpělivosti
a sebezapření.
Manželovi vyšli vstříc v práci a
mohl být po dobu mojí neschopnosti doma, což byla velká pomoc,
bez které bych se neobešla. Hodně
pomáhaly i babičky, které se
střídaly ve vaření obědů nebo
aktivit s dětmi, ale také další členové rodiny. Pomoc rodinných
příslušníků není samozřejmostí,
ale dá se ve fungujících rodinách
předpokládat. Moc si této pomoci
vážím.
To, co mě ale překvapilo, a ráda
bych na to s vděčností upozornila,
byla pomoc z řad církevního prostředí. Modlitba je určitě velmi
důležitá a byla jsem mile potěšena
všemi modlitbami, o kterých vím,
které mi konkrétní lidé sdělili.
Věřím ale, že se modlili i jiní lidé,
o kterých třeba nevím, a jsem za
ně i tak moc vděčná. Věřím, že to
má velkou váhu nejenom v duchovním světě, ale prolíná se to i
do běžného života.
Kromě modliteb mě ale církev
překvapila i v praktických věcech,
které jsem vůbec neočekávala. Ze
začátku jsem si musela zvyknout,
abych praktickou pomoc uměla
vůbec přijmout. Každého napadlo
něco jiného s čím mohl přispět. A
tak se jedna sestra v Kristu nabídla
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s umytím oken, jiná umyla podlahu, jiná uvařila oběd a obstarala nákup a potraviny, jiná
pohlídala děti a dokonce mi i
jedna sestra vyplela skalku a zahrádku. Takový postoj lidí není
běžný. Jedna návštěva u nás k této
pomoci z církve podotkla: „To jim
musel dát na srdce určitě Bůh. Mě
by to vůbec nenapadlo.“
Při mojí nemohoucnosti a v
tíživé situaci jsem si i tak zakusila
přízeň, pomoc, vstřícnost a přijetí.
Jsem moc vděčná za svou rodinu,
ale v každém případě musím podotknout, že jsem vděčná i za
církev v Kristu, které jsem součástí, a která na mě myslí.
Petra Kovářová

V dalším pokračování sborové
kroniky jsme v čase po ukončení
stavby kostela. Dílo je hotovo a
tak může nastat čas odpočinutí a
možná i únavy. Budeme číst o
úmrtí tehdejšího císaře (toho už
nemáme!?) a o různých potížích a
nemocech (ty máme). Tak si
uvědomme, že problémy v dobách
minulých i současných nejsou
zásadně odlišné, jenom jejich
forma bývá různá. A připomeňme
rčení „Historia Magistra Vitae“
(historie učitelka života).

Rok 1835
Smrt Jeho Jasnosti Cís. Král.
Františka I.
Dne 2ho března 1835 o třech
čtvrtech na jednu hodinu z půlnoci
usnul v Pánu Jeho Jasnost cys.
kral. František I., kterýž živ jsa 67
let a 17 dní celých 43 let panovál a
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tak panovál, že za výborný mustr
všech korunovaných hlav i v
budoucím času posloužiti může.
Jeho moudrost všech národů uprostřed bouří času pevně založila,
jeho spravednost mocnou ochranou všelikého práva a silným
tlakem proti všeliké libovolnosti
byla. Bůh dej jeho císařskému tělu
libé odpočinutí a duchu neskonalou radost v blahoslavenosti.
Jeho nástupce jest Ferdinand I.,
náš nejmilostivější císař, kéž by
Bůh z milosti dlouhým šťastným a
požehnaným panováním korunovati ráčil.
Ten již oznámený a blahoslavený mocnář svobody evangelíků ne jen zdržoval, nýbrž i
milostivě rozmnožoval. Ve všech
evangelických chrámech drženy
jsou pamětné kázání a sice v
Suchdolském seniorátu v neděli
4tou neděli v postě dne 29 března.
Ve zdejším chrámě se to
následujícím způsobem odbývalo.
Školní mládež shromáždila se do
školy, pak odtud s učitelem a
kazatelem do chrámu vejdouc u
oltáře se postavila. Načež kazatel
od oltáře krátkou řeč k nastávající
nábožnosti držel. Po zazpívání
písni vystoupl na kancl, kteréž
jakož i na oltáři černým přistřením
znaky smutku byly. Pak držel
kázání z toho textu předepsaného

2 Paral. 32,33. „I usnul Ezechiáš s
otci svými, a pochovali jej výše
nad hroby potomků Davidových a
učinili jemu poctivost při smrti
jeho všechen Juda i obyvatelé
Jeruzalémští.“ Po dokonání první
částky kázání, jakož i po jeho
zavírce zpívala školní mládež
sama k tomu schválně složenou
píseň. Ten den byl velmi krásný a
lidu se víc do chrámu zešlo nežli
na výročité svátky bývá. Mnozí
při poslouchání svými slzami
dosvědčovali, jak velmi tohoto
nejmilostivějšího otce krajiny milovali, jakož i to, že z jejich srdce
tohoto oslaveného mocnáře památka nikdy nepomine.
Veliký nedostatek v jáře
Pro to přílišné sucho v předešlém
létě veliký nedostatek v jaře
následoval, v okoličných dědinách
panství Lukovského a Vizovického lidé i trávu jedli, žebráků
někdy i 30 za den přišlo; nebo
sedlákům jiné nepozůstávalo než
žebrota, by někteří poslední dobytče jakož i šaty ze sebe prodali a
velmi se zadlužili. V Hošťálkové
sice také byl nedostatek, ale přece
díka Bohu ne tak veliký jak jinde.
Nejen chléb pro sebe, nýbrž i
pícování pro dobytek lidé kupovali a jedni za touž krmi i 200
Zl. vydali. V jaře byla vyšla mě-
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řice rži až na 9 zl., ale k podzimu
již okolo 4 zl. byla.
Vizitaci školní a církevní
Dne 17ho máje držána jest církevní a dne 18ho t. m. školní vizitace, kteráž dobře vypadla. Jeho
Důstojnost pán superintendent z
vysoce slavného c. k. Confitorium
všem moravským církvím kteréž
až posavad jako opovržené byly
chválu vyzískal. Rychtář zdejší
Martin Češek jakožto školní dohlédač a Jiří Babovec fojt a školní
dohlédač ratibořský zvláštní pochvalu |:Slavnostní Decret:| od
Vysoce slavného c. k. Confitorium
obdrželi.
Počasí a vody a proměna zimy
v tomž roce
I ten rok byl velmi suchý, vody
naopak hojně požehnané. Na ozymé žito padla ruda a sotva semeno
se navrátilo. Sláma pak ani pro
nebezpečenství dobytku se dávati
neměla. Obzválště hodně se zelí
urodila ve Valašském kraji, ale
Hanáci v tom velký nedostatek
měli. Podzim byl velmi dštivý, tak
že sobě lidé nic stelu navézti
nemohli. Z počátku listopadu
přišly tuhé mrazy i sněh a zemáků
mnoho pozyblo. Ku konci listopadu a při začátku prosince
sněh zešel, tak že sobě lidé hodně

stelu navezli, potom zase hned
následoval sněh a zima. List na
lesním i na ovocném stromě
přimrzlý ještě při novém roce
téměř všechen byl a velmi málo
dolů pršel, až když strom v jaře
rozvinati se začal.

Rok 1836
Dokonání zimy, skoré jaro a
pozdní mráze veliké
Při konce měsíce února začalo
býti teplo líbezné a mrázů téměř
žádných nebylo. Na Velikonoc
kteráž 3tího dubna připadla byla
nesmírná sněžná metelice, ale
sněh se brzy ztratil. Máj byl velmi
chladný. Od 6ho až do 14ho máje
byly tak velké mráze, že se voda v
potoce v led obrátila. Strom byl v
květě všecko ovoce ozýblo kromě
velmi málo jablek zůstalo, i réž
kde již vysypaná byla, ozybla. V
horách list bukový ozabnul všechen, takže měly tam podobu jako
v zimě, ale okolo Jána počaly se
rozvinovati a ten přimrzlý list dolu
pršel. Dosti lacino bylo, totiž réž
za 3 zl., žito za 6 zl., oves za 1 zl.
30 kr., ale v penězích byl veliký
nedostatek. Po těch mrázých bylo
velmi pohodlné počasí déštivé a
teplé takže se vody a osení
výborně napravily.
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Osýpky v tomž roce vyniklé
V tomž jaře vynikly jak ve zdejší
tak v i v okoličných obcích osýpky ne jen při dítkách, ale i při dospělých, ba i při ženatých a vdaných, v této církvi však žádný na
ně nezemřel.
Určení nového platu skrze
kerchov
V tomž roce ujednala se církev s
držiteli toho gruntu na němž kerchov a kostel stojí, že jim ročně z
toho placu 8 zl. stříbra platiti bude, oni pak postoupili církvi ten
plat který od toho domkáře v tomž
gruntě vystaveného dostávali záležející v 36 kr. stříbra. Popuštění
toho placu a toho platu na budoucí
věčné časy písemně se stalo, a
takový kontrakt i od slavného
vrchního úřadu jest potvrzen.
Nemoc cholera
I v tomto roce opět se cholera
navrátila a umořila mnohé i na
těch vysokých a hornatých místech, kteréž předtým zachované
zůstaly, rozprávky opět byly
takové jako v roce 1832 |:viz
předchozí:|, ale přece mnozí již
uvěřili, že to rána od Boha zeslaná
jest. V Hošťálkové umřelo 13 lidí
na touž nemoc, ale jen 4 v náhle.

Úrody a počasí
Rok ten ač příliš suchý však při
tom hodně požehnaný byl obzvláště hodně pícování bylo. V
penězích nedostatek byl veliký,
ale obilí laciné, réž za 1 zl. 6 kr.,
ječmen za 42 kr., žito za 1 zl. 36
kr. ve stříbře. Při začátku měsíce
listopadu napršelo mnoho sněhu a
zima krutá v náhle přišla, však
potom sněh brzy zešel a byly líbezné dni, pak několik dnů ustavičně pršelo.
Poprava služby kazatele
Hned v roce 1833 popravila církev
svému kazateli 10zl. stříbra a 2
měřice obilí, pak dne 12ho listopadu 1836 jemu opět 10 zl. a po
jedné otépce slámy od každého
držitele dílu gruntu a paseky jemu
každoročně dáti přislíbila. Bůh
ozdobiž ji za to svým požehnáním. Však nebyl by této popravy obdržel, jen proto ji dostal,
že jej jiná církev povolati chtěla.
Další část sborové kroniky se
pokusil přečíst Milan Michalík
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ThDr. Zdeněk Soušek
(1925 – 2015)

Narodil se v Bučovicích u
Brna 23.srpna 1925. Dětství a
mládí prožil v Pelhřimově, kde také vystudoval gymnázium. Potom
začal studovat teologickou evangelickou fakultu a zároveň byl
posluchačem Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy, kde navštěvoval přednášky o egyptských a
mezopotámských dějinách, z klínopisu, hebrejštiny a etiopštiny.
Toto studium však z politických
důvodů nemohl dokončit. Ale v
roce 1950 úspěšně dokončil teologickou evangelickou fakultu a
hned téhož roku nastupuje na
Kladně jako vikář sboru českobratrské církve evangelické. Na
Kladně sloužil tři roky a potom
nastoupil jako farář evangelického
sboru v Libici nad Cidlinou, kde
byl až do roku 1989. V letech

1990-1994 farářoval ještě ve sboru
Pelhřimově - Strměchách a v Pelhřimově zůstal až do své smrti
27.12. 2015.
Moje vzpomínka na něj
patří do doby, kdy byl farářem v
Libici nad Cidlinou a zároveň byl
také seniorem poděbradského
seniorátu, kam patřil i evangelický
sbor v Kolíně. Věnoval se nám,
mládežníkům, v seniorátu velmi
aktivně a laskavě usměrňoval naše
kroky na cestě víry tím správným
směrem. V roce 1986 mě na
slavnostních bohoslužbách pověřoval ke službě slova jako nového
laického kazatele. V Kolíně v
Husově domě se také scházela
starozákonní překladatelská skupina teologů, která překládala nový
ekumenický překlad Bible. Byl
jedním z osmi farářů kolem profesora Miloše Biče, kteří stáli v
roce 1961 u počátku myšlenky
nového překladu. Od počátku
padesátých let 20. století se podílel na biblické konkordanci, která
bezprostředně předcházela novému překladu.
V roce 1986 byl
promován doktorem teologie za
dizertační práci překladu a výkladu knihy Daniel. Kromě lásky
ke Starému zákonu, měl ještě
jeden velký zájem, a to o rod Slavníkovců a vykopávky hradiště
Slavníkovců v Libici nad Cid-
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linou, které jsou v těsném sousedství evangelické fary. Byl v
úzkém kontaktu s archeology a
připravil sborník k tisícímu výročí
smrti sv. Vojtěcha (biskupa z rodu
Slavníkovců). Jen připomenu, že
rod Slavníkovců byl 28. září
r. 995 vyvražděn a tím byla upevněna vláda Přemyslovců v čele
nového českého státu. Byl by to
dlouhý výčet jeho prací, publikací,
co za svůj dlouhý plodný život
stihl. Snad ještě připomenu, že
popsal počátky tolerančních sborů
na Poděbradsku a pod svým pseudonymem Zdeněk Špinar (rodné
příjmení jeho manželky Jaroslavy)
převyprávěl Libické pověsti.
Důchodový čas trávil v Pelhřimově, ale nikoli s rukama složenými v klín. Byl městským zastupitelem, aktivně se podílel na
práci Klubu přátel historického
Pelhřimovska. Podporoval vlastivědnou a osvětovou práci. V roce
2005 dostal vyznamenání: „Cenu
města Pelhřimova.“ K tomu všemu byl stále tělem i duší farářem,
kazatelem a vykladačem Písma sv.
Po zprávě o jeho odchodu z
pozemského života do věčnosti se
po církvi šířila také zpráva, že s
ním odešel poslední Slavníkovec.
Lubomír Bureš

Přednáška Petra Maláče
při Noci kostelů 2020
Tématem dnešní „Noci kostelů“ je údiv člověka nad Božím
stvořitelským jednáním: „Bůh
všechno stvořil dobře, jak jsou tvá
díla nesčetná, Bože a jak moudře
jsi všechno učinil!“
Kdybychom hledali v našem národě postavu, která právě
takto - v údivu, vděčně a v pokoře,
přes všechny útrapy života - stála
před Bohem, pak bychom nemohli
pominout velikána našich dějin
Jana Amose Komenského - učitele národů, jak jsme o něm slýchávali také v časech minulého
režimu. Ale on byl také velikým
myslitelem, filozofem, vědcem,
spisovatelem. Všechno to ale
vycházelo z jeho upřímného křesťanství - i to, že byl uznávaným a
ctěným biskupem Jednoty bratrské. 15. listopadu si budeme
připomínat 350 let od jeho smrti.
Dostal se mi do rukou spisek J. A.
Komenského „Kratičká zpráva
o morové nákaze“. Až jsem se po-
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divoval na tím, jak to, co psal
tenkrát k morové nákaze - tehdy v
oblasti kolem polského Lešna může být aktuální právě dnes, kdy
celý svět řeší otázku „koronaviru“.
Nejprve pár stručných dat
k jeho životu - bylo toho o něm
napsáno mnoho a s jeho životopisem se můžeme seznámit na
mnoha stránkách internetu. Narodil se 28. března 1592. Kde se narodil není jisté - buď ve vesnici
Komňa, nebo v Nivnici nebo také
v Uherském Brodě. Tuto hádanku
neulehčuje ani sám Komenský,
který se během univerzitních studií podepisoval jako Nivnický a v
latinských spisech Komenský
(Comenius), jednou se dokonce
podepsal jako Uhersko - brodský.
Oba rodiče byli významnými členy bratrského sboru v Brodě. Ve
dvanácti letech mu zemřel otec,
krátce na to i maminka a dvě
sestry, které nejspíš podlehly morové nákaze. Jako šestnáctiletý se
dostal na latinskou školu v Přerově, která připravovala duchovní
správce a učitele Jednoty. Jan přijal nižší svěcení a své druhé
jméno Amos. Na přerovské škole
se Komenský dostal do styku s
předním moravským šlechticem
Karlem starším ze Žerotína, který
byl členem Jednoty a v Přerově
měl své sídlo. Po ukončení studia
v Přerově byl Jan poslán na

akademii do Herbornu, která byla
pod vlivem reformovaného bohosloví a pak pokračoval ve studiu v
Heidelbergu. Po studiích se vrací
zpět do Přerova, kde se stal
pomocným učitelem na škole, na
které sám studoval. V roce 1616
obdržel na bratrském synodu v
Žeravicích kněžskou ordinaci a v
roce 1618 se oženil s Magdalenou
Vizovskou. V letech 1618 - 1621
byl duchovním správcem německého bratrského sboru ve
Fulneku. Tato léta patřila k nejšťastnějšímu období jeho života.
Mezitím se už naplno rozjela jeho
literární činnost.
Pro české evangelíky, kteří
byli dosud chráněni tzv. Rudolfovým Majestátem z r. 1609, byla
porážka českých stavů na Bílé hoře r. 1620 katastrofou, která postihla zvlášť Jednotu bratrskou a
její kněze. V r. 1621 na jaře byl
Ful-nek obsazen španělským
vojskem a z podnětu katolického
misionáře byla na náměstí spálena
Komenského knihovna. V ohrožení poslal Komenský svou
manželku se dvěmi syny do
Přerova pod ochranu Karla st. ze
Žerotína. Rok na to se však musí
vyrovnávat s bolest-ným údělem,
protože jeho žena i oba synové mu
v Přerově zemřeli na mor. Protože
Komenskému hrozilo zatčení,
utíká do Brandýsa nad Orlicí opět
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pod ochranu Karla st. ze Žerotína,
který v té době projevil velkou
statečnost. Na jeho panstvích
nalezli útočiště mnozí evangeličtí
duchovní i se svými rodinami.
Tam se Komenský také podruhé
ožení s Marií Dorotou Cyrillovou,
dcerou seniora Jednoty.
Počátkem února 1628
odešel Jan Amos Komenský s
rodinou, s velkým zástupem bratrských kněží a s dalšími českými
evangelíky do polského Lešna.
Život v Lešně nebyl pro nekatolické přistěhovalce snadný - katolickými obyvateli města byli považováni za nepřátele katolické
církve. Chránily je však rodiny
polských magnátů. Mohli bychom
tady mnoho povídat o životě Jednoty bratrské a Komenského a
jeho díle v Lešně, o krátkém pobytu v Londýně, o pozvání do
Švédska, které přijal, také proto,
že doufal, že se švédská vláda
zasadí o vysvobození českých zemí od nadvlády Habsburků; zde
mu také zemřela jeho druhá žena a
Komenský se žení potřetí, protože
měl čtyři malé děti, zde také ve
velké smutku píše známý „Kšaft
umírající matky Jednoty bratrské.“
Mohli bychom mluvit také o jeho
životě a působení v maďarském
Sarospataku a také o jeho díle a
závěru jeho života v Amsterodamu, kde také 15. listopadu

1670 zemřel. František Palacký o
Komenském napsal: „Celé jeho
živobytí se podobá plavbě po moři
bouřlivém, kteréžto ztroskotajíc
každý koráb, na který se mu bylo
utéci, posléz teprv v západních
světa končinách v hrobě jemu pokoje dopřálo.“
Omlouvám se za tento
veliký zkrat, ale mnohé je možné
přečíst si jinde. Skončili jsme vlastně v polském Lešně a já bych se
rád dostal k onomu zajímavému
Komenského spisku a jeho aktuálnosti, který byl zmíněn: „Kratičká zpráva o morové nákaze“ Komenský k uvedenému titulu dodává „sestavená a vytištěná v roce 1632 českou církví pobývající
ve vyhnanství v polském Lešně, a
to ze zvláštních důvodů, jež nastaly během zdejší epidemie moru“. Připomeňme si, že Komenský byl s touto epidemií tvrdě
konfrontován potřetí - poprvé v r.
1604, kdy mu na mor zemřela
matka a dvě sestry, podruhé v r.
1622, kdy mu opět na mor
zemřela žena a dvě děti a nyní v
polském Lešně potřetí.
Komenský v úvodu spisku
píše: „Když Pán Bůh z důvodů,
jež zná jen on sám, dopustil na
český národ žijící v čistém náboženství vyhnanství z vlasti, dotknulo se to i nás. Božím řízením
jsme se dostali do zemí Polské ko-
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runy, pod vládu vrchnosti, která
nám kromě čistého náboženství a
kázání Božího slova zajistila i bydlení a živobytí na svých pozemcích a držela nad námi ochrannou ruku... Když však Bůh v
této době dopustil, aby na zdejší
obyvatele, mezi nimiž nám vrchnost přidělila místo k životu, přišla morová nákaza, viděli jsme,
jak se místní chovají k lidem, které zasáhla Boží morová rána.
Podle našeho názoru bylo jejich
chování tvrdé, odporovalo Božímu
slovu a příliš se lišilo od našich
zvyklostí, jichž se držíme při
jednání s takovými lidmi. A tak
jsme proti tomu občas něco namítali a vysvětlovali, co si o tom
myslíme a jak se v takových případech obvykle chováme. Jenže
jakkoli dobře a křesťansky jsme to
mysleli, někteří lidé nám to zle
vyčítali a uráželi nás, že jsme
všeteční a opovážliví lidé… Přesto
máme za to, že kvůli Boží morové
ráně i nesprávnému chování mnoha lidí během ní je i v těchto místech třeba všechny povzbuzovat
ke skutečně láskyplnému jednání,
abychom lásku neztratili. Z toho
důvodu jsme se rozhodli o tom
napsat kratičkou zprávu a vydat ji.“
Komenský vydává tuto „Kratičkou zprávu“ v situaci, kdy bylo
obvyklé, že členové jedné domá-

cnosti vyháněli z domu svého nemocného, do deště a zimy. Vyváželi je do lesů a ponechávali je
tam bez jídla a pití vlastnímu
osudu. Lidé nakažené často nenáviděli a třeba je i zavraždili, nebo
neviděli nic špatného v tom, když
nakaženého morem někdo zavraždil. Stříleli po nich a neslitovali se
ani nad zesláblým starcem, nebo
nemocným dítětem. Komenský
volá: „Zastřelit takového člověka,
zapálit s ním i jeho boudu či chalupu, takové zacházení s lidmi zasaženými morovou ranou je ohavné a má ošklivé důsledky... Bůh
nedovoluje činit zlo, aby přišlo
dobro.“
O moru mluví Komenský
bez obalu jako o „Boží metle“,
třebaže jemu samému vzala nejbližší. Zapadá to do přemýšlení té
doby, kdy si člověk svůj život bez
vazby na Boha a jeho jednání v
našem čase nedovedl představit.
Jestliže se dnes ozvou nějaké
hlasy, které mluví o koronaviru
také jako o Božím soudu nad
lidskou neposlušností a nevěrou,
jsou tyto hlasy okamžitě umlčovány mnohými jinými - takové
postoje přece patří do středověku,
nemá to s Bohem nic společného,
je to jen nebezpečná infekce, která
se objeví a zmizí, aby se v určitém
čase objevila zase infekce jiná.
Komenský prostě viděl mor jako
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„Boží metlu“ - Bůh suď. Ale
jedním z důvodů proč tato „metla“? - je pro něj: „Aby Bůh vyzkoušel, jaký soucit budou mít
zdraví s nemocnými, jak milosrdně s nimi budou jednat a jak
jim budou prokazovat své přátelství. Jestlipak zdraví rádi poslouží nemocným? Jestlipak se
pokrevní přátelé i sousedé opravdově milují? Jestlipak se hospodáři umějí slitovat nad svým nemocným služebnictvem? Jestlipak
lékaři slouží nemocným, když je
žádají o pomoc, nebo je opouštějí? Jestlipak lakomci svou nenasytnou žádost po bohatství aspoň
na chvíli udusí strachem ze smrti?
Jestlipak se pyšní pokoří? Jestlipak bezbožní ustoupí od své
nevázanosti? Jestli když boháči
uvidí, jak odcházejí jejich milí
přátelé, začnou být štědřejší k
nuzným a chudým, aby nakonec
sami nezemřeli bez dědiců?“ Myslím, že aktuálnost toho, co na
tomto místě Komenský píše, je
velmi zřejmá.
Komenský vše pečlivě vyvažoval. Na jedné straně připravuje na to, že každý člověk může
morové nákaze podlehnout - mluví o tom zcela samozřejmě - a tak
je nutné se na tuto možnost náležitě připravit: „Všichni především potřebují pečlivě chránit své
duše před duchovní nákazou skrze

bludy, pověry, hříchy a nevěru.“
Kolik bludů a pověr se v našich
dnech kolem koronaviru vyrojilo!
Mluví o „horlivých modlitbách k
Pánu Bohu“, o „pokání a upřímné lítosti“, o „smíření jedněch s
druhými a usilování o pokoj, lásku
a svornost“, o „podřízení se Pánu
Bohu a pokorném odevzdání se
jeho vůli“.
Kostely a církevní shromáždění „se zavírat nemají, jsou určená ke slyšení Božího slova a
svatým modlitbám; pravidelným
přicházením k Božímu slovu,
vpouštíme Boha do svého srdce a
obracíme se k dobrému“. Nakonec Komenský ještě přidá, že je
potřebná „upřímná důvěra k Bohu, že cokoli dopustí, neopustí. A
že žádná věc na světě, ani tato
těžká rána, nás nemůže odloučit
od jeho milosti (Ř 8,39)“. Dnes
člověka jímá spíše děs a hrůza z
toho, kolik lidí koronaviru už podlehlo. A tak hlavně neumřít a o
smrti nemluvit, abychom se mohli
cítit téměř nesmrtelní.
Na druhé straně Komenský
píše: „Je potřebné chránit svá fyzická těla před tělesnou nákazou“.
A vyjmenuje tu celou řadu opatření k bránění infekci, které
bychom mohli docela srovnávat s
dnešními opatřeními:
a) Ať každý pracuje ve svém
povolání a zůstává doma, bez
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zbytečného toulání po náměstí, po
ulicích a po domech, když to není
třeba.
b) Zakázat zbytečné noční i
denní toulání po ulicích, chození
po hostinách, trzích, společné hry,
popíjení v hospodách a podobné
schůzky.
c) Každý ať se chrání před mlhou
a vlhkým ovzduším.
d) V domě ať se každý chová
čistotně. Ať se každý také stará o
členy své domácnosti a nevyhání
je z domu, ale naopak je dostatečně zaopatří službou, léky,
teplem, pitím i dalšími věcmi.
Nemocným, kteří nemají nikoho,
kdo by jim posloužil, ať je zajištěna něčí služba.
e) Obzvláště je potřebné dávat
pozor na sirotky a vdovy a jejich
záležitosti, aby nezůstali opuštění
a aby jejich věci nedošly k úhoně.
f) Nedovolit nemocným chodit
do lázní společně se zdravými, a
naopak se je nepokoušet dokonce
utopit!
g) Ať každý užívá prostředky
chránící krev před zkažením a
nemocí, jak se o tom zmiňují
známé ústně předávané i psané lékařské zprávy.
h) Pečovat o to, aby měl každý
snadný přístup k lékařské péči, i
kdyby kvůli tomu bylo třeba
udělat veřejnou sbírku. Dobře a
bohatě zásobit lékárnu.

i) Dohlížet na řezníky, aby
poráželi jen zdravý dobytek a nemocný utráceli; i na pivovarníky,
aby vařili pivo jen z čistého obilí a
správně se o něj starali.
j) Ke všem zmíněným (a ještě
dalším) výzvám, jako završení,
Komenský ještě nezapomene dodat: Navzájem se povzbuzovat
Božím slovem a upevňovat v důvěře v Boží milost
„Z naší kratičké zprávy,
kterou jsme sepsali o morové
nákaze,“ píše Komenský „mohou
všichni snadno pochopit, že když
chceme my, Čechové, křesťansky
pečovat o lidi postižené morovou
ranou a sloužit jim, nedopouštíme se žádné neslušné opovážlivosti ani všetečné lehkomyslnosti. Naopak tím plníme svou
křesťanskou povinnost, k níž nás
sám Pán Bůh zavazuje svým slovem.“
Po tomto pokusu promluvit o Komenském v patnácti minutách jsem si uvědomil, jak je to
nesnadné, téměř nemožné; a tak
alespoň tento střípek do celkové
mozaiky o tomto velikém muži
našeho národa.
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Stejně jako každý rok se uskutečnily i letos bohoslužby pro
seniory jejichž součástí byla společná Večeře Páně. Letos to bylo,
pravda, ovlivněno současnou epidemickou situací, přesto se toto
setkání mohlo uskutečnit. Jsme za
to Pánu Bohu vděčni, není to
samozřejmost. Shromáždění proběhlo ve sborovém domě a zúčasnilo se ho kolem 20 bratří a
sester. Při bohoslužbách kázal
bratr farář Petr Maláč a pak byla
vysluhována Večeře Páně. Poté
následovala beseda s pohoštěním
kolem stolů ve sborovém domě.
Chceme i tímto způsobem dát najevo, že nikdo není v církvi zbytečný, že si vážíme života a
služby bratří a sester dříve narozených, a tak jim děkujeme a přejeme Boží ochranu a požehnání.
Děkujeme, že se za náš sbor
modlíte a prosíme, abyste v tom
vytrvali.
Jana Flachsová, Milan Michalík

Letošní noc kostelů se z důvodu
pandemie koronaviru posunula na
termín 12.6.2020. Málem jsme
tento termín minuli, už jsme neočekávali, že by se tato akce mohla uskutečnit. Nicméně stalo se, z
Boží milosti, a byli jsme jedinou
zemí, ve které Noc kostelů proběhla.
Po pozdravu z obce prostřednictvím paní místostarostky Jany
Plevové jsme mohli vyslechnout
zajímavou přednášku našeho faráře Petra Maláče na téma Jan
Ámos Komenský, kdy si Petr Maláč vybral z bohaté palety možností na neběžné a aktuální téma –
Komenského zprávu o tehdejší
morové ráně.
P.S. Možná Vás bude zajímat, že
největší morová rána započala
kolem roku 1330 ve středočínské
provincii Chu-Pej, s hlavním městem Wu-Chan; zajímavá shoda?
Následně vystoupili Kamila
Polonyová a Dan Jakubík. Zpívali
a hráli své písně včetně známé písničky ze soutěže Superstar 2020
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„Nad našú Hošťálkovú“. Hráli a
zpívali překrásně.
Po těchto místních interpretech
jako hlavní host večera vystoupil
písničkář Pavel Helan. Jeho písně
vykouzlily úsměv na rtech všech
zúčastněných diváků. Pavlovo vystoupení je hodně interaktivní, od
humorných písní (salza zpívaná s
hrdelním přízvukem mně naprosto
dostala) až po písně s filosofickým
přesahem – třeba v písni „Buď se
mnou“.
Po Pavlově vystoupení jsme se
mohli občerstvit řízky, které obětavě zajistili manželé Eva a Karel
Žambochovi. Občerstvení bylo
perfektně upraveno s ohledem na
probíhající pandemii.
Po přestávce vystoupila chválící
skupina Petry Kovářové a Luboše
Čevely a vyslechli jsme i Lubošovo svědectví .
Večer byl zakončen tradičně,
zpěvem písní s kytarou Petrem
Maláčem, modlitbou a požehnáním.
Celkem jsme letos zaznamenali
cca 260 vstupů na naši Noc kostelů.
Děkujeme Bohu za jeho požehnání
na celé této akci, které jsme prožívali jak při přípravách, tak i při
Noci kostelů samotné.
Martin Čevela

Položili jste si někdy otázku,
jaký by byl Ježíšův příběh, kdyby
se odehrával v naší zemi, v našich
městech a vesnicích, v našem prostředí? Známe jej ze zápisu evangelistů tak, jak tomu bylo v Izraelské zemi. Autor tohoto zpracování se o to pokusil. Svůj pokus
nenazval „Bible pro….“, ale
„Parabible“, tedy parafázované
zpracování biblického příběhu
evangelia. Jednotlivá města a
vesnice mají jména míst v naší
zemi, např. Nazaret je nazván
Nošovice, Jeruzalém je Praha,
Betlém je ztotožněn s Berounem,
atd…. Také dobové poměry jsou
představeny tak, jak se to používá
u nás; dopravní prostředky, místa,
mluva, apod., ty jsou dnešní.
Může se to vše zdát být troufalé a
asi také docela je. Leč pokud
necháme Písmo jen v oblasti
posvátnosti, či historie, pak si
myslím, že se míjíme cíle. Proto
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si myslím, že s bázní a třesením je
vždy potřebné převádět jeho zvěst
do dnešní doby, aniž bychom
zlehčovali důraz a poslání Bible.
Jednotlivé oddíly textu této knihy
jsou uspořádány na dvoustranách
tak, že že na levé straně jsou texty
Písma v češtině, ale také v řečtině,
resp. hebrejštině a na
pravé
straně je parafrázovaný text.

něho takhle šikanovat a nic s tím nedělat. Copak Bůh není s utlačovanými? Copak by se nás v boji
nezastal?“
Alexandr Flek, „Parabible“
Biblion 2019
Milan Michalík

Autor tohoto pokusu interpretace Písma do našeho prostředí a
země si nedělá nárok na universalitu své práce, což vyjadřuje
v posledních větách úvodu (paraúvodu) této knihy:
Jak to ovšem s „Parabiblí“ dopadne, to už je na vás, drazí
čtenáři. Pokud vás kniha osloví,
budu moc rád. Pokud mi o tom
napíšete, budu ještě radši. A
pokud zjistíte, že „Parabible“
není váš šálek kávy, sáhněte raději rovnou po Knize knih.
Jako ukázka následuje text z
první knihy Samuelovy, 17. kapitoly, tedy příběh Davida před
jeho bojem s Goliášem:
David byl fakt naštvaný. „Jak
dlouho se nám ten buran bude vysmívat?“ Všichni už si na tu ostudu
nějak zvykli a snažili se s tím žít, ale
David na to byl asi příliš mladý a
naivní. „Jo. Ten chlap je vážně gigant. Má šílenou sílu, vliv, zbraně a
všechno. Ale je hanba nechat se od

Tady vidíte titulní stranu dalšího
čísla našeho sborového časopisu,
které bude věnováno Adventu a
Vánocům. Chceme se v něm zamýšlet nejen nad těmito svátky, ale
i nad celým uplynulým rokem a to
s vděčností našemu Pánu. Prosíme
o vaše příspěvky.
Posílejte je na adresu
michalik.m(zavináč)volny.cz
nebo předejte osobně.
Děkujeme vám.
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pondělí
֎ náboženství I. skupiny
(1. - 3. třída)
v 12,45 hodin ve škole
֎ konfirmační cvičení
v 15,45 hodin na faře
úterý
֎ biblická hodina
v 19 hodin na faře
středa
֎ náboženství II. skupiny
(od 4. třídy)
v 15,15 hodin na faře
֎ biblická hodina
v 16 hodin v DPS
֎ cvičení sborového zpěvu
v 19 hodin na faře
čtvrtek
֎ dětský pěvecký sbor Notička
v 17 hodin na faře
pátek
֎ dorost
v 16 hodin na faře
֎ mládež
v 19 hodin na faře
neděle
֎ modlitební setkání
v 9 hodin na faře
֎ nedělní škola
v 10 hodin na faře
֎ nedělní bohoslužby
v 10 hodin na faře
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PODZIMNÍ SBOROVÝ PROGRAM 2020
18. října
15. listopadu
29. listopadu

Den díkůčinění; Konfirmační slavnost
bohoslužby v Rajnochovicích
První adventní neděle

HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
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
"Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s
nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh." 2. Kor. 9,7.

KONTAKTY SBORU
farář Petr Maláč tel. 739 244 679
e-mailhostalkova(zavináč)evangnet.cz
kurátorka Jana Flachsová telefon: 739 091 325
e-mail janaflachsova(zavináč)email.cz

Pastorační návstěvy podle dohody s farářem sboru Petrem Maláčem
Vydává Farní sbor ČCE Hošťálková. Za obsah článku odpovídá autor.
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