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ÚVODEM
"Zůstávali ve společnosti" takové je téma druhého letošního
čísla našeho sborového časopisu. Je
to citace z části 42. verše 2. kapitoly
Skutků apoštolů. Tak to překládají
kraličtí a v dalších překladech to zní
podobně. V Českém ekumenickém
překladu to zní prostě - "byli spolu", překlad KMS (CSP) zní
podobně jako kralický překlad "vytrvale zůstávali... a ve společenství", stejně jako překlad B21
a Žilkův překlad Nového zákona.
Slovo na cestu převádí tuto část
"bývali rádi pohromadě", katolický překlad Jeruzalémská Bible
píše "setrvávali... ve věrnosti vůči
bratrskému společenství" a další
katolický překlad Ondřeje M. Petrů
zní - "setrvávali ... v bratrském
společenství".
Úmyslně jsem zde uvedl, jak
tento krátký úsek verše ze Skutků
apoštolů interpretují různé překlady
různě a to proto, abychom viděli a
uvědomovali si, jaká je šíře těchto
několika slov a co to všechno znamená. Když to shrneme, tak "zůstávali ve společnosti" znamená
prostě, že byli spolu, ale také, že to
bylo vytrvalé, a že bývali rádi
pohromadě, a že v tom byli věrní,
a že to bylo společenství bratří a sester.
Název "bratrské společen-

ství", tedy společenství bratří a sester má v této souvislosti velký význam. Můžeme slyšet někdy otázku: a kdo je můj bratr, moje sestra?
Načež se vyrojí spousta odpovědí
a zdůvodnění kdo ještě můj bratr,
sestra je a kdo už ne. Zjednodušme
si to a přirovnejme k rodině. V rodině jsou sourozenci ti, kteří mají
stejné rodiče. V církvi jsou bratry
a sestrami ti, kdo mají stejného Otce
- Boha Otce, který je v jednotě se
Synem, Ježíšem Kristem a Duchem
svatým. Kdo tedy má stejného Otce,
Boha, je mým bratrem, sestrou, ať se
mně líbí nebo ne. Může to být i bratr
protivný i nehodný a dokonce i ztracený. Rozhodnu-li se však vzít celou
věc pevně do svých rukou, pak to
zaručeně dopadne špatně.
Doporučoval bych, abychom
se v tomto rámci Boží rodiny nezapomněli pohybovat a pak pro nás
bude snazší (neříkám jednodušší)
navzájem se přijímat a být spolu.
A náš Otec chce, abychom byli
jedno. Na to, co jednota je, jaké jsou
její znaky a co při tom může být
dobré či špatné, následuje několik
úvah. A pochopitelně ještě další
články na různá témata, něco ze
sborové kroniky, něco pro děti atd.
atd. Přejeme vám požehnaný volný
čas prázdnin a dovolených a na
shledanou příště.
Milan Michalík
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...a myslí se tím na ty, kteří byli
po kázání apoštola Petra „zasaženi
v srdci” a otevřeli své životy evangeliu Ježíše Krista – „byli spolu…“.
Je tu ještě několik dalších možných
překladů, jak v úvodu uvádí bratr
Milan Michalík a podává k tomu
krátký výklad, díky za něj; mně je
blízký právě tento – „byli prostě
spolu“. „Být spolu“ v sobě nese nádech něčeho pozitivního, něčeho, co
směřuje k ideálu – člověk není sám,
je s někým. Když na počátku Písma
čteme o stvoření člověka, stvoří
Hospodin nejprve Adama, ale pak se
na něj podívá a řekne „není dobré,
aby byl člověk sám“ a postaví vedle
něj ženu, „aby byli spolu“. Člověk
se cítí v tomto „spolu“ dobře, jistěji,
bezpečněji – proto také hesla typu
„Spolu to zvládneme“, nebo vytvoření koalice „Spolu“… Díky
Pánu Bohu za to, že po více než roce
smíme být opět „spolu“ – jak ve
vlastních vztazích, tak také ve
společenství sboru – už nám to velmi

chybělo, izolace nás ubíjela, protože
potřebujeme být „spolu“.
Ale text, ze kterého vycházíme,
popisuje úplné začátky nově se tvořící církve. Když se tvoří něco zásadně nového, pak se do základů
vždy vkládá to nejdůležitější. Jednou ze čtyř charakteristik tohoto nově zakládaného společenství bylo, že
„byli spolu“, začínají tvořit společenství.
Potřebujeme společenství. Proč?
Protože Kristus nás všechny vzájemně spojuje a sjednocuje. „Učení
apoštolů“ nás staví na společnou
cestu. Před námi leží společný cíl.
Bez společníků na cestě se člověku
po určité době vede špatně - brzy se
unaví a ochabne nebo zabloudí. Ten
druhý nám může ukázat kudy správně dál, dodá nám odvahy. A právě
tak jsme potřební a důležití i my pro
ostatní. Tak to je a díky za to.
A přece: Co nás skutečně sjednocuje
a dělá z nás křesťanské společenství
je jasně dáno – nejsou to lidé vedle,
nebo kolem nás jakkoli známí a blízcí, ale shromažďujeme se ve jménu
Ježíše Krista, našeho společného
Pána. On nám zaslíbil, že právě tam
a tehdy, kdy se budeme shromažďovat kolem jeho jména a v jeho
jménu, že on sám bude s námi, ano,
v našem středu.
To je to hlavní a nejdůležitější co
formuje a tvoří církev i každý jed-
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notlivý sbor, co nás vede k touze
„být spolu“ – Kristova přítomnost
mezi námi. O to jde a za všech
okolností jít má. Zde se nejedná
o nezávazné setkání vzájemně si
blízkých lidí. Ne, tady všichni společně, jedněmi ústy, vyznáváme
Krista jako svého společného
Pána. A stejně tak, jako se k němu
modlím já, přesně tak to dělá také
můj soused. Naše společné naslouchání Božímu Slovu, naše společné
díky a chvály Boha v písni nebo
modlitbě – právě toto, a nic jiného,
nás sjednocuje a spojuje ve společenství víry. Své společenství máme proto, protože máme a společně
uctíváme jednoho a téhož Pána.
A protože Kristus, náš Pán, je
mnohem větší než si my lidé dovedeme vůbec představit, potřebujeme se stále učit, co to znamená,
že on je náš a my jeho, že mu
patříme. Společnými ústy jej v církvi
vyznáváme svým Pánem i Pánem
celého tvorstva a světa. Tím mezi
námi ubývá rozdílů.
My všichni jsme na cestě ke
stejnému cíli. Protože máme jednoho Pána, proto jsme také všichni
navzájem spojeni, jsme jedna rodina.
Cesty k tomuto cíli mohou být a jsou
rozmanité, ale cíl je stejný, na něj
chceme být stále zaměření. To nám
pomáhá ve vzájemném porozumění.
Přináší nám to větší vědomí vzájemné sounáležitosti, protože přes

všechna lidská uspořádání a ustanovené řády má Kristus vždy poslední slovo. Žádný prototyp křesťana nebo křesťanského společenství,
které by nám bylo vzorem, jak bychom také my měli uspořádat své
společenství, zde není. Je nám prostě
dáno žít ve vzájemném vztahu s vyhlídkou ke stejnému, jedinému cíli – a
přece právě v oné rozmanitosti.
Toto společenství je ovšem ještě
také něco jiného. Uskutečňuje se při
něm zároveň vzájemné setkání
a spojení věřících ve víře a vzájemné lásce. Ani toto není něco
nedůležitého. Vírou v Ježíše Krista
se každý člověk stává údem jeho
lidu, jeho rodiny a vztah k ostatním
věřícím je tak těsný jak na této zemi
může jen být. V této rodině, jejíž
hlavou je sám nebeský Otec, jsou
všichni navzájem bratřími a sestrami se všemi důsledky. To znamená, že všichni nerozlučně patříme k sobě, máme se rádi a v žádné situaci k sobě nemůžeme být lhostejní. Vzájemně se podepíráme
a neseme, napomínáme, jeden druhému jsme strážným a do pozadí mezi
námi ustupují všechny rozdíly, dělíme se o radost i o bolest. Pro to všechno zde máme ono slovo „společenství“, „bratrství“.
Je to opět něco velikého, co si
mnohdy ani dostatečně dobře neuvědomujeme a neumíme to plně
docenit. Křesťan vlastně není nikdy
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sám, ponechán sám sobě, své opuštěnosti a osamělosti. Má se kam obrátit, má kde hledat ochranu i skrýš,
má odkud vyhlížet pomoc. Je tu toto
duchovní pouto, které nás všechny
navzájem svazuje a spojuje. Toto
vědomí sounáležitosti a spolupatřičnosti je něco, co potřebuje každý
člověk. Nic na tomto světě nemůže
toto „bytí spolu“, “společenství”
nahradit, protože do společenství
křesťanské rodiny se zároveň promítá společenství s Bohem.
Společenství je tedy především
vztah a to vztah lásky. Láska po
společenství vždy touží a vytváří je.
Každý z nás víme, jak tomu je v
pokrevní rodině. V odloučení myslí
jednotliví členové rodiny na sebe,
touží po sobě, potřebují se čas od
času setkat, vidět se tváří v tvář a navzájem si pohovořit. Každé takové
setkání je pro ně velkou událostí
a svátkem. Děti se proto snaží dostat
ze světa zpět domů za svými rodiči,
rodiče se vypravují za svými dětmi,
bratr touží navštívit bratra, sestru.
Nejinak tomu je a má být ve společenství církve nebo sboru.
Ale toto setkávání a setrvávání
v bratrské pospolitosti a sounáležitosti není nic samoúčelného. Nejde
nakonec jen o tu malou chvíli setkání v neděli v kostele. To by bylo
velmi málo. Proto se shromažďujeme, proto si kážeme, proto se učíme, proto vytváříme tuto Kristovu

rodinu, abychom „chodili ve světle“.
Tímto obrazem popisuje apoštol Jan
praktický smysl našeho pospolitého
života. Má to svou prostou logiku.
„Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy“, píše Jan dál. Tím se zde
o Bohu říká velmi mnoho a je to
zároveň něco určitého. Světlo v tomto případě znamená něco krásného
a užitečného, přímo nezbytného a
dokonalého, co patří k samotné Boží
podstatě.
A co z toho vyplývá pro nás?
Naše naslouchání Božímu Slovu
a společenství s Bohem se má promítat do celého našeho života. Jestliže jsme v ustavičném spojení s tím,
který „je světlo“, pak to musí být
patrné také na celém způsobu našeho
života a ve všem našem chování.
„Chodit ve světle“ - tím je vlastně
řečeno vše. Víra je závazkem ke
krásnému životu. Je to víra ve světlo,
ne v tmu. Je to neustálá touha po
světle, „chození ve světle“. Pouze
v záři krásného života se víra stává
pravdou. Víra je velikým závazkem
– je září a světlem věřícího člověka.
Jde tu především o život, jak jej vedeme.
O život jaký má být je na světě
stále stejně velká nouze – tehdy
jako dnes. Právě v tom záleží naše
největší služba světu kolem nás.
Ježíš, náš Pán říká: „Tak ať svítí
vaše světlo před lidmi ať vidí vaše
dobré skutky a vzdají chválu vaše-
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mu Otci v nebesích“ a „Vy jste sůl
země, jestliže bude sůl zmařena,
čím bude země osolena“. Tato
otázka „čím bude země osolena“
směřuje také k nám dnes a je na
nás, abychom si na ni každý z nás
odpovídali. Stávat se světlem a solí
země, žít ve společenství lásky
s Ježíšem Kristem a sestrami
a bratřími, které nás bude plnit
neustálou touhou být tady také
pro jiné, je výzvou, se kterou se
máme neustále znovu – jako
církev i každý z nás osobně –
vyrovnávat.
Petr Maláč

*

V souvislosti s ústředním tématem
tohoto čísla, "Zůstávali ve společnosti", chceme se soustředit na skutečnost jednoty. Zamyšlení nad
touto věcí v různých souvislostech "různorodost, uniformita, podřízenost, manipulace" - následují.
-red-

Vzpomínám si, jak si mě někdy
v průběhu studia na vysoké škole
zavolal na pohovor náš kroužkový
učitel, docent Fuchs. Měl před
sebou na stole nějakou složku, do
které nakukoval, moje kádrové
materiály, které se mnou, tak jako se
všemi ostatními šly až do roku
1989. A tak dobře věděl, co jsem
zač a jedna z jeho otázek zněla: „Vy
jste věřící, jak můžete věřit v Boha,
když je na světě tolik církví a každá
tvrdí něco jiného?“ Nevím, jestli
pro něj byla nepochopitelná existence více církví nebo mě chtěl
přivést na cestu pravou, ateistickou,
spíš to druhé. Odpověděl jsem tehdy
něco v tomto duchu: „Ano, je mnoho církví, ale základ mají všechny
stejný.“ Už ani nevím, jak ten
rozhovor dál pokračoval, vzpomínám si už jenom, jak jsem odcházel
po chodbě a pan docent Fuchs se
vyřítil z kanceláře s hadrem v ruce
a začal mně plísnit, že jsem mu tam
udělal binec. Bylo to někdy v zimě,
měl jsem boty s hrubými podrážkami a sníh, který se mi nepodařilo vydupat, v kanceláři udělal
pořádnou kaluž.
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Jednota
Vybavil jsem si ten rozhovor, když jsem začal přemýšlet
o tématu "Jednota a různorodost"
v církvi. Jednota je téma, které je
důležité. Některé církve je považují
za tak důležité, že slovo „Jednota“
zakomponovaly přímo do svého názvu. Bohužel ale dějiny církve jsou
spíše obrazem nejednoty, rozmíšek
a rozdělení. Kdoví, možná pan
docent Fuchs vyjádřil pochyby
i mnoha jiných nad tím, jak mohou
být křesťané věrohodní, když se
sdružují do tolika různých církví,
které každá učí něco trochu jiného.
Jistě je to zjednodušený pohled, ale jsem přesvědčený, že daní
za nejednotu církví je nevěřící svět.
A právě proto je důležité, abychom
o jednotu usilovali tak, jak nás
k tomu vybízí apoštol Pavel, když
píše do Efezu: „Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni
svazkem pokoje.“ (Ef. 4,2b-3).
Vyjadřuje jednu důležitou věc, která
nám někdy uniká: Zachovat jednotu
lze, ale vyžaduje to úsilí. Jednota
nespadne sama z nebe, je třeba na
tom pracovat. Je třeba něco dělat,
nějak se chovat, něčeho se vyvarovat, abychom se nerozcházeli ve
zlém. Co to je? Nejlépe, kdyby se
nad tím každý zamyslel sám. Ale
přece jenom uvedu dvě věci, jako

malou nápovědu:
1) Jednota vyžaduje, abychom se navzájem nesoudili. Apoštol Pavel píše do Říma: „Kdo jsi,
že soudíš cizího služebníka?
O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán“ (Římanům
14:4). Cizím služebníkem není
míněn někdo z druhého konce světa
nebo jiné církve. Cizím služebníkem je můj bratr nebo sestra ve
sboru, v církvi a nejsou mi podřízení, a já nemám právo je soudit.
Dokonce, ani kdybych měl pravdu
nebo byl zkušenější, nemám právo
soudit druhé. Mým úkolem je usilovat o zachování jednoty Ducha.
2) Jednota znamená, že vzájemně respektujeme svoje názory
a postoje. „Každý nechť má jistotu svého přesvědčení“ (Římanům
14:5). Pavel zde mluví o tom, že
každý máme a můžeme mít svůj
názor. V církvi nemá mít místo snaha přetvořit druhé do své vlastní
podoby. Přesvědčit druhé o svých
vlastních názorech. Takové snahy
obvykle končí špatně. Ten, kdo vychovává své děti a přetváří je do své
podoby, je Bůh. Formuje nás a vede
každého svým vlastním způsobem,
protože rozumí našim potřebám
a možnostem. Na nás je, abychom
důvěřovali tomu, že on v nás koná
svoje dílo a nechali sami sebe v jeho
díle použít.
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To že Bohu záleží na jednotě
církve, je patrné z 18. kapitoly
evangelia Janova, kde se Pán Ježíš
modlí za jednotu křesťanů: „… aby
byli uvedeni v dokonalost jednoty…“ (Jan 17,23) Prakticky celá
kapitola se týká tohoto tématu. Kontrastuje to například s podobenstvím
o vzácné perle, které se vejde jenom
do dvou veršů. Bůh žehná tam, kde
vládne svornost: „Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky.“ (Žalm 133)
Bůh nás vede k tomu,
abychom usilovali o jednotu, a
každý kdo působí rozdělení společenství církve, se z toho bude zodpovídat před Bohem.
Různorodost
V roce 2000 bylo představeno moto Evropské unie „Jednotná v rozmanitosti“, které bylo vybráno z mnoha verzí vytvořených
školáky. Podobné moto má i Jihoafrická republika přijala heslo „!ke
e: ǀxarra ke“ což v jazyku xam
znamená doslova „Rozdílní lidé žijí
v jednotě“. V Indonésii bychom se
setkali s větou „Bhinneka Tunggal
Ika“, jejíž překlad zní „Ač rozdílní,
přece jednotní“. Podobný význam
má i jedno z hesel USA „E pluribus
unuď“ – „Jednota sestává z mnoha
rozdílných, Z mnohých jediné.“
Všechna tato hesla chtějí vyjádřit, že přestože lidé žijí v jednom

státě nebo celku, respektuje se jejich
rozdílnost a odlišnost.
A tak to je i v církvi. Patří do
ní nejrůznější lidé, kteří se v mnoha
ohledech liší. Tak to bylo od samého počátku církve a apoštol Pavel to
vyjadřuje v dopise do Korintu
obrazem těla, které přirovnává
k církvi. Církev je společenství různých údů, které se navzájem potřebují, a jeden nemůže být bez
druhého. Každý, i ten nejmenší, nejposlednější je potřebný. “A právě
ty údy těla, které se zdají méně
významné, jsou nezbytné, a které
pokládáme za méně čestné, těm
prokazujeme
zvláštní
čest,
a neslušné slušněji zahalujeme.“
(1Kor.12,22-23) Je to společenství
spolupracovníků. Nikdo tam není
mimo, potřeba je každá ruka, každá
noha.
Myslím, že to je důležité
připomínat právě v dnešní době,
kdy jsme se nemohli scházet a nedělní bohoslužby jsme dlouhou
dobu sledovali v televizi nebo na
internetu. Křesťané patří k sobě.
Schází se a společně oslavují svého
Pána, povzbuzují se a vzájemně se
podpírají. Když byl vylit o letnicích
Duch svatý, vznikla církev a na
základě Petrova kázání se připojilo
k církvi 3000 lidí. Duch svatý svádí
lidi dohromady. Vede nás do církve.
Je zvláštní, kolik lidí má představu,
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že mohou žít plnohodnotný křesťanský život jako jednotlivci a žádné křesťanské společenství nepotřebují navštěvovat.
Je samozřejmě možné, že
jsme zažili zklamání, které nás
k takovému postoji přivedlo, ale
v takovém případě je potřeba se
tomu bránit, protože rozbít církev se
snaží Boží nepřítel a pokud to nejde
tlakem zvenčí, použije si nejrůznější
rozmíšky a třenice v rámci církve.
Duch svatý svádí
křesťany do církve
A tam kde se křesťané scházejí, tam se projevuje to, co apoštol
Pavel v dopise do Korintu zmiňuje:
Bůh dal tělu údy a každému
z nich určil úkol, jak sám chtěl.
(1. Kor. 12,18) Každý má svoje
vlastní obdarování a každý podle
svého obdarování přispívá k budování Kristova těla. Být spolu
s druhými v církvi znamená, že se
vzájemně obohacujeme – svými
obdarováními, svými pohledy, svojí
službou, svým příkladem. A naše
víra tak poroste a společenství
křesťanů bude kvést.
Tvořit jedno tělo, ve kterém
vládne jednota přes naši rozmanitost, různorodost není jednoduchý
úkol. Máme různé názory a zkušenosti, rozcházíme se v tom, jak
chápeme biblické učení, lišíme se
svými povahami a temperamentem

a v mnoha dalších věcech. Pro mnoho lidí s vyhraněným názorem jsou
odlišné názory nepříjemnou komplikací, které je třeba potlačit a prosadit ten svůj. Tak se s tím setkáváme v běžném životě, kde jsme často zažili soupeření, snahu zvítězit
nad druhými, prosadit svůj názor.
Ale pokud bychom měli dojem, že
v církvi se něco takového nemůže
objevit, byli bychom naivní. A právě
proto je třeba si připomínat, že
církev není bitevní pole, kde se
snažíme prosadit svůj názor, ale
místo, kde má vládnout spolupráce
na společném díle, a kde naše vzájemná odlišnost není na závadu, ale
naopak ke společnému prospěchu.
Zdeněk Žamboch
*

Zpracování tématu společenství,
jednota a uniformita pro mě představovalo zajímavou výzvu. Už od
začátku jsem uvažoval o jeho vyjádření ve formě krátké povídky.
Pán Ježíš svým učedníkům mnoho
témat znázorňoval v příbězích. Snad
se vám bude líbit také jeden ode mě.
Lubomír Čevela
Kryštof vyrazil na nákup. Šel
pěšky. Do obchodu to neměl daleko
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a ani neplánoval velký nákup.
U vchodu potkal tetu Marii. Nikam
nespěchal a proto mu nevadilo, že
se trochu zapovídá. S tetou to ani
jinak nešlo.
"Ahoj Kryštofe. Tebe jsem dlouho
neviděla," začala teta. "Byl jsem
několik týdnů nemocný, ale už je to
dobré," odpověděl Kryštof. „Tak to
ani nevíš, co se u nás ve sboru děje.
To tě bude zajímat. Máme nového
vikáře. Takového mladého.“ Kryštofa hned napadlo, že je to moc dobře. Sbor byl už dlouho neobsazený.
Farář z vedlejší vesnice, který sbor
administroval, sice dělal co mohl,
ale sbor potřeboval mnohem víc.
Teta pokračovala. „Představ si, že
chodí oblečený jako vagabund.
V kostele samozřejmě káže v taláru,
tak jako to má být. Když ho ale
potkám někde venku, vůbec nevypadá jako farář.“ Než stačil Kryštof
říct, že na tom málo záleží, už na
něj teta sypala další novinky.
„Představ si, že dal dohromady
hudební skupinu s mládežníky
a hrají při každých bohoslužbách. Já
mám hudbu ráda, ale k bohoslužbám patří varhany a ne nějaké
kvílení elektrických kytar. A také ty
písničky, které hrají, nejsou vůbec
ze zpěvníku. Ani jednu neznám.“
„A ze zpěvníku už se nic nehraje?“
ptal se Kryštof udiveně. „Ale ne,
některé písničky máme tak jako

dříve při varhanách, jiné hrají ti
mladí. Vůbec se mi to nelíbí. Bohoslužby mají být klidné a důstojné a
do toho se taková muzika vůbec
nehodí. Abych nezapomněla… Byla jsem minulou neděli hodně na
rozpacích z kázání. Ten nový vikář
mluvil moc hezky, to se musí uznat.
Musel si ale vybrat zrovna téma
o darech Ducha svatého? Nemohl
kázat třeba o pokoře nebo o jednotě? Dary Ducha svatého ať přenechá těm letničářům.“
Teta se odmlčela a Kryštof
překvapením málem hvízdnul. To
jsou tedy změny. Začínal se těšit na
nedělní bohoslužby, ale teta ho nenechala dlouho přemýšlet. „Ten
nový vikář uspořádal spolu s mladými na faře sborový den. Vyzvali
nás abychom pomohli s jídlem.
Upekla jsem pekáč buchet. Jenže
nedlouho potom začalo do kostela
chodit spousta nových lidí. Někteří
jsou divně oblečení a představ si, že
vodí i své malé děti. Modlí se
nahlas a místy vůbec neví, jak se při
bohoslužbách správně chovat. Sestřenice Jarka mi řekla, že když
budou v kostele oni, tak ona tam ani
nevkročí. A chodí jich čím dál víc.“
Teta se podívala směrem ke kostelní
věži a se zjevně trochu hraným
úlekem dodala: „To je hodin, už
musím letět. Zatím ahoj.“
Kryštof se díval, jak nasedá na
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staré dámské kolo obtížené dvěma
nákupními taškami a jak pomalu odjíždí. Hlavou mu prolétlo: „Tak to
probuzení, za které jsme se nejméně
dvacet let modlili, přece jenom přišlo. Jenom je úplně jiné, než jsme si
představovali. Pán Bůh je úžasný.“
A jak nad tím přemýšlel, vybavil se
mu začátek písničky od Boba
Fliedra:
Do kostela v džínách občas chodí
Kristus Pán,
do copánku vlasy občas nosí
Kristus Pán,
V zimě obut do důchodek,
v létě v kristuskách
překračuje jistejch představ práh.

*

Existují dva pohledy na společenství lidské obecně a potažmo
i na společenství církve. Soustřeďme se nyní na církev. Ten první
náhled jakoby tvrdil, že nějaká organizace je v podstatě zbytečná, neli přímo od toho zlého. Ten druhý
zastává názor - učení, že v církvi je
potřeba mít řád založený na vedení
církve - sboru a to tak, že v čele

stojí autorita - biskup, který má
pověření od Boha, jeho vyjádření,
postoje, zvěstování je nekritizovatelné a věcí členů společenství je
pouze poslouchat a podřizovat se.
Ten první je v podstatě "nezávislý",
anarchistický, ten druhý je přísně
biskupský. Ten první bychom mohli
vyjádřit příběhem, kdy v Americe
někdo přijde do nějakého města,
zeptá se a dostane odpověď: "Máte
tady nějakou vládu? Ano máme. Tak
já jsem proti." Ten druhý by se dal
vyjádřit rčením z naší země v padesátých letech minulého století:
"Je lépe mýliti se se stranou, než
mít pravdu proti straně." Řekl bych,
že se pohybujeme asi tak mezi
dvěma těmito krajnostmi. Takže, co
s tím? Jaký úkol má ve společenství
církve a ve tvorbě její jednoty podřízenost a poslušnost?
Uspořádání společenství círk-ve a sboru nemá a nemůže být samoúčelné, nemůže stát na prvním
místě, ale má sloužit uplatňování
Boží vůle v církvi; je tedy věcí
služebnou. Vyžaduje však jistý řád
a pořádek a to se neobejde bez podřízenosti řádu, které si církev stanoví. Apoštol Pavel v prvním dopisu
do Korintu v souvislosti s uplatňováním darů Ducha píše "Bůh není
Bohem zmatku - neřádu, nýbrž
Bohem pokoje (1. Kor. 14,33)." To
platí i obecně, abychom usilovali
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o pokoj a nevyvolávali zmatky a nepokoje. Proto je dobré podřizovat se
také těm, kteří ve sboru a církvi na
sebe vzali odpovědnost vedení, aby
se zmatkům a nepokoji zabraňovalo. Totéž také platí i postoji
poslušnosti opět ne pro věc samu,
ale pro dosažení pokoje. Ovšem při
tom nikdy nesmíme zapomenout na
Ježíšova slova, která máme napsaná
také v našem kostele - "Jeden je váš
Mistr, Učitel Kristus, vy pak všichni
jste bratři a sestry. (Mat. 23,8b)."
A jakkoliv podřízenost i poslušnost
je pro život společnosti a to
i v církvi užitečná a potřebná, ale na
skutečnost, že na prvním místě stojí
a má stát náš Pán Ježíš Kristus, nesmíme nikdy zapomínat. Jinak ve
společenství církve zavládne diktatura, nesvoboda, ovládání či manipulace. A to by bylo daleko od
Boží vůle se společenstvím církve.
Tvrdé uplatňování principu podřízenosti a poslušnosti (slepé) a to bez
lásky a podpory pak nevede k jednotě, ale ve skutečnosti ke štěpení.
A tak si važme těch, kteří církev
a sbory v pokoře vedou a děkujme
za ně. A ti, kteří na sebe úkol správy
a vedení vzali, ať to dělají s vědomím pověření Toho, který je do této
služby postavil. Skutečné jednoty
můžeme dosáhnout pouze postojem
lásky a jednáním v lásce.
Milan Michalík

Moto: Mat.,24,4: Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás
někdo nesvedl.
Dostalo se mi cti zpracovat tohle
zajímavé téma.
Jaké jsou vůbec úskalí manipulace
ve společenství věřících lidí?
Kde se můžeme s tímto jevem
setkat?
Jak se proti tomu bránit?
Na tyto otázky se pokusím stručně
odpovědět.
Manipulace (z latinského výrazu
manus, tj. ruka nebo uchopit) je
v sociální psychologii a sociologii
termín označující snahu o působení
na myšlení a chování druhé osoby či
více osob. Manipulovat znamená
vědomě i nevědomě používat techniky pro manipulaci s druhými lidmi ve prospěch prosazení osobních
cílů a přání manipulátora.
Tolik slova definice.
Manipulace s argumentem (falešné) jednoty, jako každá špatná věc,
nepochází z Božího Ducha. I v církvi se s ní můžeme setkat a může
mít ničivé následky na chod toho
kterého společenství. Může mít
mnoho podob, ale jedno je jisté:
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Manipulátor sleduje pod záminkou
jednoty své vlastní cíle.
Osoba manipulátora bývá často
v
církevní
struktuře
aktivní
a mnohdy je manipulátor v daném
společenství v nějaké vyšší pozici.
Pozor, pokušení k manipulaci
může podlehnout i nám blízký člověk a také i my samotní, pokud nejsme právě napojeni na Božího
Ducha. Motivy k manipulaci mohou
být různé. Může jít o upevnění
postavení manipulátora, ve vedení
sboru nebo v nějaké službě. “Sjednoťme se a já to povedu“. Nebo o to
,aby společenství šlo nějakým směrem – třeba k většímu asketismu
a k odmítnutí všeho, co výslovně
nesouvisí s náboženstvím (Je užit
argument - „Vše co neoslavuje přímo Boha, je špatné“). Třeba může
jít o změnu formy bohoslužby blízké manipulátorovi, k „napravení" či
vyloučení členů, kteří se nechtějí
v nějaké konkrétní věci podřídit autoritě manipulujícího, například v
otázkách darů Ducha svatého (třeba
stylem “Všichni víme, kolik charismatické hnutí napáchalo škody“…)
Druhy manipulace jsou různé, ale
stále jde o to samé – jsme manipulováni k tomu, abychom schválili
či udělali něco, co bychom o své
vlastní vůli neschválili a neudělali.
Pozor, i my sami jsme mnohdy
v pokušení dosáhnout svých cílů

manipulací, aniž bychom si to často
přiznali.
U manipulace může jít o různé argumentace:
- Přátelstvím – „pokud jsi můj
přítel, budeš hlasovat pro můj návrh.“
- Argumentace falešnou většinou,
většinou bez poskytnutí důkazů:
„Všichni ostatní už předběžně
s návrhem souhlasí.“
- Argumentace zastrašováním „Pokud bychom nešli tímto směrem, bude to mít vážné následky“.
- A specialita v církvi je argumentace Boží autoritou bez skutečného
pověření - „Bůh si to přeje“, „Duch
svatý mě vede k tomu aby....“
Zřejmě se jedná o manipulace
nejobtížněji vyvratitelné a je třeba
vše posuzovat v kontextu.
Jak z toho ven?
Pravá jednota v církvi je jen a
pouze z Ducha Božího. Každý z nás
máme jeho závdavek a k tomu
zdravý rozum. Je třeba nepodlehnout tlaku, mnohdy vlivné a třeba
i nám blízké osoby, která by ráda
prosadila něco, co není z Boha.
Je třeba nepodlehnout také
touhám vlastního srdce, které nám
nabízí zdánlivě snadnější, ale také
temnější cestu manipulace, když
chceme něco prosadit, byť se nám
cíl jeví jakkoliv vznešeně.
Účel prostředky nesvětí!
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Kritéria:
a) Je tato věc dobrá?
b) Je prosazována dobrými prostředky?
c) Je to to podstatné, co máme jako
společenství teď řešit?
(Řešit např. barvu prkének na záchodech sborového domu ve chvíli,
kdy odchází z nějakého závažného
důvodu třetina sboru ze společenství, zřejmě nebude zcela to pravé).
Máme Ducha Božího, který nám
tyto věci odhaluje a svobodu v Kristu, falešné návrhy odmítnout.
Jednota v Duchu svatém, mezi jiným, přináší pokoj.
Pohlédněme rovněž i na definici
lásky z 1. Kor. 13:
„Nehledá svých věcí“.
Nejobtížněji se v církvi dá bránit
proti manipulacím směřujícím k zotročení a asketismu. Zní to mnohdy
„tak duchovně!“ Ale i zde je třeba
se opřít o Boží slovo.
Kristus nás osvobodil a jsme tedy
svobodní. Žádný člověk nám nemá
právo vnucovat svůj názor, na druhé
straně je ale třeba respektovat to, co
není proti Písmu a na čem se společenství dohodne.
Bůh každého z nás stvořil jako
svrchovanou bytost a je naší zodpovědností i právem, stát na straně
Pravdy a hájit to, co vnímáme jako
Boží dílo v našich životech.

Jednota ano, v síle Božího Ducha,
přinášejícího pravý pokoj.
Amen.
Martin Čevela
*

Vyslovíme-li slovo "jednota", tak se
možná, zvlášť generaci dříve
narozených, vybaví název obchodního družstva Jednota. Nyní se to již
jmenuje jinak, totiž "Coop", ale
o tom bych teď psát nechtěl. Chtěl
jsem jenom ukázat, jak si pod jedním názvem můžeme představovat
různé skutečnosti. Chtěl bych navázat na to, o čem čteme v předchozích příspěvcích a chvíli uvažovat co je jednota jak o tom píše
Bible, lépe řečeno, kdy je jednota
církve, Božího lidu, společenství
ještě zdravá, a kdy se překlopí do
nezdravého, zvráceného stavu. Jednota církve, Božího lidu navazuje
a vychází z Ježíšovy modlitby před
jeho ukřižováním, kdy prosí svého
Otce, "aby jeho učedníci byli jedno". Opět bychom to mohli pochopit nesprávně a myslet si, že tato
modlitba pro nás znamená, že Bůh
udělá všechno za nás a my si mů-
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žeme klidně sednout do křesla a tzv.
"si točit mlýnek". Myslím si, že
lépe, dobře nás na to upozorňuje
známá píseň, kterou máme na třetí
straně tohoto čísla našeho časopisu,
"Spoj nás v jedno..... láskou svou".
Slova této písně nám ukazují
a upozorňují nás na to, že jednota
v církvi, sboru vychází z Božího
jednání s námi a to působením
lásky. Není to tedy jednota, spojení
jakýmkoliv způsobem nadiktovaná,
vynucená, ale jednota vypůsobená
tím, že nás Bůh ve svém Synu Ježíši
Kristu má rád a zpřítomňuje nám to
svým Duchem. Tady to začíná a řekl
bych, že nikde jinde to začít nemůže
než u Boží lásky a nikdy na to
nesmíme zapomenout. Ale tady to
nekončí, tady nastupujeme my, lépe
řečeno já a ty, abychom s tímto
Božím jednáním dobře zacházeli
a jednotu ve svém společenství, ve
svém sboru, či církvi a církvích
vytvářeli. Podle Božího příkladu to
dělejme s láskou a v lásce. Takže
celá ta věc má dvě stránky: Boží
a naši, lidskou. A podle toho jak
s těmito dvěma stránkami zacházíme, co s tím vším děláme, se ukáže, je-li ta naše jednota, naše spojení
a společenství zdravé a kdy se posouvá do polohy nezdravé, či dokonce je zvrácené. Boží působení,
Boží láska je jasná a jednoznačná.
S naší láskou, naším jednáním už to

tak jednoznačné není. Při našem
uvažování o společenství církve
v jakékoliv formě a podobě si
myslím, že je třeba vycházet z jedné
zásadní skutečnosti. V církvi vycházejme z jedné věci, jedné skutečnosti, totiž kdo je můj bratr, moje
sestra. Ke znázornění si připomeňme rodinu. V rodině si své sourozence nevybíráme, jsou nám dáni.
Máme-li stejné rodiče, jsme prostě
bratří a sestry. Stejně je to v církvi;
ti, kteří mají jednoho Otce, Boha,
jeho Syna Ježíše Krista v Duchu
svatém, ti jsou moji bratři a sestry.
Nemusí se mně líbit, ale tak to
prostě je. A podle toho je pak
potřeba jednat. Opět zpět - do toho
všeho nechť vstupuje láska, lépe
řečeno to, že se budeme mít rádi
nebo o to alespoň budeme usilovat.
Bůh je dokonalý, ovšem my, žádný
z nás, dokonalí nejsme. A proto je
potřeba ve společenství používat některé věci, o kterých jsme už slyšeli.
V první řadě se přijímejme ve své
různosti. Kdo se mnou třeba nesouhlasí nebo má jiný názor, toho
nechtějme s pravou bolševickou
rozhodností zlikvidovat nebo alespoň umlčet. Jak to píše apoštol
Pavel, "naše poznání je částečné"
a ten, který to vidí trochu jinak, mi
může posloužit k tomu, abych tu
jistou věc viděl lépe a plněji. Ve
společenství má platit pokoj, a ne
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chaos a neřád. K tomu má sloužit to,
že i společenství církve má své
vedoucí, ty, kteří život církve vedou
a organizují. Je to někdy obtížná
služba, když někteří bratři či sestry
žádné vedení pro sebe neuznávají a
jsou tzv. "svobodní křesťané". Tohle
vyžaduje také podřízenost a autoritu, ovšem ne jako panování, ale
opět v lásce. Vedoucí v církvi nejsou a nemají být monarchové, ale
ti, kteří mají úkol sloužit a to ve
větší míře než třeba ostatní. To
ovšem neznamená uniformitu, kdy
všichni stojí pěkně v řadě, v zástupu, a když něco přečnívá, tak je
to třeba rázně osekat. Takový způsob pak lehce přejde do manipulace,
kdy, byť třeba i v dobrém úmyslu,
se vedoucí snaží někoho dostat do
postavení, o kterém si myslí, že tam
ten který člověk musí být.
Takže závěrem si můžeme říct, že
tvořit společenství, být spolu může
být předně založeno na Boží lásce,
která nechť se projevuje i mezi námi. My, tedy ty a já k tomu musíme
svým jednáním dobře přispívat a
vyvarovat se věcem, které dobrému
neslouží. Přijímejme se ve své různosti a považujme ji obohacení,
stůjme při sobě a zachovávejme
dobrý řád v pokoji a odpouštějme si
a nechtějme nosit stejnou vojenskou
uniformu, nechtějme mezi sebou a
jedni nad druhými panovat, či jimi,

byť i tzv. "v dobré víře" manipulovat. Usilujme tedy o jednotu
pravou a zdravou a vyvarujme se
všeho, co by nebylo v lásce a tím
jednotu církve měnilo v jednotu
zvrácenou. Je to na nás. Závěrem
jeden citát od Alberta Schweitzera:
"Kdo se odhodlá konat dobro,
nesmí očekávat, že mu lidé budou
odklízet kameny z cesty, nýbrž musí
být připraven, že mu jich naopak
hodně navalí. Jen ta síla, která se
takovými odpory vnitřně očišťuje a
posiluje, může je opravdu přemoci."
Milan Michalík

*

Zde je několik
odpovědí:
Jsem vděčný za přátele ve sboru, za
bratry a sestry, se kterými se navzájem můžeme podpírat na cestě,
jako Kristovi učedníci. Jsem vděčný za našeho faráře Petra i za naši
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skupinku. Postrádám větší orientaci
na evangelizaci našeho sboru, na
orientaci vůči všem jdoucím do
zahynutí.
muž 53 let
*
Jsem vděčná za všechno.
žena 74 let
*
Za to, že jsme měli každý týden
nedělní bohoslužby. I online.
žena 9 let
*
Covidová doba nám přinesla odloučení, ale díky internetu (a ochotným lidem) jsme mohli „usedat
pod kazatelnu“ jak v našem sboru,
tak i po celé naší ČCE a to bylo moc
fajn. Za to moc děkuji. Ale teď už se
musíme zvednout od svých počítačů
a hurá do kostela!
Co mě mrzí už dlouhodobě je
souběžnost nedělní školy a bohoslužeb, kdy děti vůbec nepřijdou
mezi nás (do kostela). Myslím si, že
děti (i ty zlobivé) do kostela patří,
že v dětech zůstane zakořeněnost
toho, že i ony jsou nedílnou součástí
našeho společenství. Mám naději,
že účastí na bohoslužbách budou
rozumět jako podstatnému projevu
víry. Ve sborech ČCE je zvykem, že
děti odcházejí na „nedělku“ v průběhu bohoslužeb (při druhé písni)
a někdy se tam stihnou ještě i vrátit.
A to se mi líbí.
žena 44 let

Jsem vděčný za lidi, kteří pracují
pro Boha. Postrádám mládež; modlím se za ně. muž 45 let
*
Jsem vděčná za svou rodinu,
společenství v církvi, obzvlášť však
za každý den, kdy jsem uvěřila
v Krista a Jeho úžasnou milost.
V rodině našeho sboru postrádám
větší propojenost napříč generacemi.
žena 54 let
*
Za to, že nám vozili "nedělku"
každý týden k nám domů.
žena 46 let
*
Vděčná jsem za sestry a bratry,
mladé i starší. Postrádám - víc mladých
žena 45 let

Pavel Kosorin - AFOR!?MY
aneb Slovo dalo slovo
ilustrace Simona Břízová

Sborový časopis ČCE Hošťálková 2021/2 strana 18

farář rozdávat. Děkujeme vám. Za
všechny vás jsme Pánu Bohu
vděční. Fotografie dětských výrobků najdete na barevné příloze tohoto
časopisu.
Učitelé NS
„Všechnu svou starost svěř
Hospodinu, vždyť jemu na vás
záleží“.
*

Děti měly příležitost něco hezkého
vyrobit ke Dni matek.
Jak Květnová výzva dopadla? Na
začátku jsme měli obavy, že když je
venku pěkně, tak se děti do naší
výzvy nezapojí. Ale 27 dětí s rodiči
se opět s velkým nasazením daly do
tvoření ptáčků, srdíček, přáníček,
květinek, obrázků a vyrobili celkem
239 výrobků. Všechny byly nádherné. Všem vám, kdo jste se zapojili, chceme poděkovat. Moc si
vážíme vaší obětavosti. Uvědomujeme si, že to není samozřejmost
mít tak šikovné a pilné děti a rodiče,
kteří chtějí dělat radost druhým.
Přání a dekorativní zápichy se rozdaly ženám při bohoslužbách
v kostele na Svátek matek, květiny
zdobí stůl Páně při bohoslužbě.
Výrobky jsme také poslali do DPS,
komunitního domu a obecního
bytového domu a další bude bratr

Milí přátelé, milí rodiče, milé děti,
bratři a sestry. Těžko se píše o práci
v Nedělní škole, která byla na
začátku školního roku asi čtyřikrát
nebo pětkrát. Potom už společné
scházení nebylo možné. Jako učitelé
nedělní školy jsme si velmi kladli
otázku, jak to s Nedělní školou dělat
dál.
Nápadů bylo spousta, s jejich
řešením a realizací to už bylo
mnohdy horší. První, co jsme si
předsevzali bylo, dát dětem jasně
najevo, že o ně máme stále zájem,
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že jsme na ně nezapomněli a že na
ně myslíme i když se nemůžeme
vídat.
Na www.ccehostalkova.cz jsou na
každou neděli videa s tématikou pro
Nedělní školu. Upozornění na videa
chodí děckám na mobil přes
Messenger. Ke každému videu je
zpracován kvíz, který je dětem doručován domů do poštovní schránky. Když vyluštěné kvízy děcka zašlou na uvedenou adresu, čeká je
sladká odměna.
Velkou zkouškou organizace pro
nás byla Vánoční slavnost nedělní
školy. Nejdříve bylo potřeba děti
obtelefonovat a pro účinkování na
Slavnosti je získat. Potom jsme jim
předali texty, které měly natočit na
video. Zaslaná videa se sestříhala,
poskládala a vzniklo z nich pásmo
Vánoční slavnosti. Když byste se na
něj chtěli podívat, najdete jej na
www.ccehostalkova.cz (použijte vyhledávač).
Krásný nápad bylo Velikonoční
tvoření. Které z dětí mělo zájem
a chtělo, zúčastnilo se. Úkol byl vytvořit několik Velikonočních přání
pro členy sboru, Diakonii, tato přání
se potom rozvážela do rodin s velikonočním dopisem našeho sboru.
Zatím poslední velkou akcí byla
Květnová výzva. Úkolem dětí bylo
vytvořit přání svým maminkám ke
Svátku matek. Za nejhezčí přání

byla tvůrcům slíbena šunková pizza.
Děcka si to vzaly velmi za své.
Dárek dostal každý, kdo přání
přinesl a těch pizz se nakonec
rozváželo asi sedm. � � � .
Velmi mě překvapilo a byl jsem
potěšen, kolik dětí (a asi i rodičů) se
do výzev zapojilo.
Společné scházení Nedělní školy
není stále dovoleno, a tak chceme
do on-line bohoslužeb zařadit slovíčko pro děti. Doufáme, že se to
jim i vám bude líbit.
Z toho, co bylo napsáno, vidíme,
že v Nedělní škole máme před sebou krásné děti a mladé lidi, kteří si
hledají svoje místo a postavení
v životě. Jsou postaveni do života,
málo o něm vědí a zkušeností mají
málo nebo žádné. Při všem našem
snažení si velmi intenzívně uvědomujeme naprosto nezastupitelnou
úlohu rodičů, rodiny a nejbližších
známých. Jako křesťané jsme přesvědčeni, že křesťanská víra může
životní cestu značně zjednodušit.
A právě tady jim jejich nejbližší
mohou v jejich hledání a orientaci
výrazně pomoci. Tak vás prosíme,
abyste dětem tuto cestu ukazovali
a na tuto cestu je vedli. Jestli myslíte, že by vám v tom mohla Nedělní škola pomoci, tak je tam, až to
bude možné, prosím posílejte.
Za učitele Nedělní školy Karel Žamboch
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Jak mi přibývají roky, zhoršuje se
mi spánek. Po třetí hodině se vzbudím a potom čekám až se rozední
nebo jestli znovu usnu. Nedělám ale
z toho vědu, to prý se nemá, snad je
to pak ještě horší. Tak ležím, přemýšlím nebo vzpomínám. Někdy taky schválně vzpomínám abych nemusel přemýšlet. Třeba na cestu do
školy. Snažím se vidět ulice tak, jak
vypadaly před šedesáti lety s domy,
které dnes již nestojí a spolužáky,
kteří se postupně ke mně připojovali
a zbytek cesty činili zábavnější.
V zimě když zamrzl potok, což
tehdy bývalo pravidelně, jsme část
cesty šli potokem. Mohli bychom jít
potokem od domu až ke škole, ale
do potoka jsme vlezli, až když jsme
by-li z dohledu rodičů.
Nedávno jsem si vzpomněl na svá
mládežnická léta a na shromáždění,
kterých jsem se tehdy zúčastnil. Čas
od času se stalo, že někdo chtěl
shromáždění zpestřit, patrně s dobrým úmyslem, aby se nám mladým
ve sboru líbilo a my neodešli do
„světa“. Zpestření spočívalo v tom,
že každý měl říct nějakou myšlenku
nebo biblický text, který ho během
shromáždění zaujal. Většinou se tak

dělo při slavnostnějších příležitostech, což znamenalo, že odpovídajících bylo více. Myšlenek bylo
stejně jako jindy. Nevím, čím to bylo, ale nikdy jsem neodpovídal mezi
prvními. Ti to měli snadné. A tak
jsem tam stál pětadvacátý v řadě,
vyčítal jsem si, že jsem někam
nezmizel, protože jsem to mohl
čekat a urputně přemýšlel, co asi
řeknu. Chtělo to mít připraveno
odpovědí více a ne nějakých snadných, jednoduchých, které vždycky
hbitě použili šťastlivci, kteří odpovídali jako první. Jak jsem postupně přicházel na řadu, možných
odpovědí ubývalo a přibývalo napětí, jestli nebudou všechny myšlenky a verše vyčerpány než se dostane řada na mne. Ač nerad, hrál
jsem tuto hru poctivě, jak se předpokládalo a pokud si vzpomínám,
vždycky jsem něco řekl. Dnes bych
klidně řekl, že se mi líbilo přesně to,
co řekl bratr třetí v pořadí, že bych
to asi sám nedovedl lépe vyjádřit
a ještě bych se u toho usmál.
Taky mě občas zkoušel otec. Čítával
z Bible dvě kapitoly týdně a někdy
se zeptal, co jsem si zapamatoval.
Hned z počátku čtení jsem si vybral
nějaký verš, ten jsem si v duchu
opakoval a zároveň poslouchal, jestli nezazní nějaký verš kratší,
snadnější k zapamatování. To jsem
pak obrátil pozornost k tomu krat-
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šímu s hřejivým pocitem uspokojení. Někdy v té době, do školy
jsem ještě nechodil, jsem si zapamatoval verš: „Radujte se s radujícími
a plačte s plačícími“. (Řím. 12,15)
Pro mé potřeby výborný verš.
Krátký, srozumitelný, zapamatovatelný. Hodil se mi i do sboru,
protože i tam se nás dětí ptali, jestli
umíme něco z Písma zpaměti. Tento
verš jsem měl vždycky v záloze
a protože jsem nebyl šprt, vystačil
jsem s ním několik let. V tom věku
se mi zdál i snadný k naplnění.
Všichni, co jsme si spolu hráli jsme
měli podobně zalátané tepláky s vytahanými koleny, tak jsme si neměli
co závidět. Nesoupeřili jsme mezi
sebou ani jsme nedbali na vlastní
důstojnost. To všechno přichází až
s přibývajícími léty a dovede spolehlivě radost pokazit. Ubližovali
jsme si, to ano, ale dlouhodobá
nepřátelství jsme mezi sebou neměli. Jednou jsme něco provedli
jednomu z našich kamarádů. Napálil
se na nás a odcházel domů. Vzpomněli jsme si, že má strašně rád
oheň. Nalámali jsme rychle větve,
natrhali trochu suché trávy a rychle
rozdělali oheň. Ohlédl se, mohl být
tak 200 metrů daleko, a když zahlédl dým, vrátil se a bylo po nevraživosti. Tak rychle jsme se tehdy
dovedli usmiřovat. Co jsme mu
tenkrát udělali už nevím, ale je jas-

né, že stát se to mezi dospělými, nepromluví na sebe i několik let.
Někdy před čtyřiceti lety jsem
vyslechl diskusi o Jobovi a jeho
přátelích, která se ubírala dost kriticky proti nim a zazněla tam věta,
že to vlastně ani přátelé nebyli. Já
jsem si naopak říkal, že takové kamarády bych chtěl mít. Přišli za
Jobem, aby mu projevili soustrast
a potěšili ho. Když ho uviděli, propukli v hlasitý pláč a vydrželi s Jobem sedět sedm dní a nocí, než Job
konečně promluvil. Kdybych chtěl
uvést příklad někoho, kdo jednal
podle mého oblíbeného verše z dětství, byli by to právě Jobovi přátelé.
To, že Joba vytrvale přesvědčovali,
že musel zhřešit, protože Bůh spravedlivé netrestá a byli nakonec Bohem napomenuti za to, že o něm
nemluvili správně, je druhá věc
a v mých očích to velikost jejich
přátelství neumenšuje. My už známe Jobovu knihu i s jejím úvodem,
který odhaluje velice zvláštní příčinu Jobova utrpení. Oni ji ještě neznali. Učedníci ji už taky mohli
znát, přesto když se setkávají se
slepým od narození, nevidí jiný důvod jeho postižení než ten, že musel
zhřešit on nebo jeho rodiče a jsou
poučeni svým Mistrem o jiné, opět
nečekané příčině. To píšu, abych
trochu obhájil Jobovy přátele, aby
se pro jejich pochybení neztratilo to,
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v čem nám mohou být dobrým příkladem.
Jestliže spolu dovedeme prožívat
smutek nebo se společně radovat,
znamená to, že nám na sobě záleží.
Pak už nejsme jen skupinou jednotlivců, kteří se občas sejdou, ale
jsme společenstvím, tělem Kristovým, jak napsal apoštol Pavel.
Při jedné příležitosti Ježíš řekl
svým učedníkům, aby se radovali
z toho, že jejich jména jsou zapsána
v nebesích. Radost křesťanů ze spasení není jako radost z úspěšně složených zkoušek na prestižní školu,
kde se raduje jen omezený počet
přijatých uchazečů. Nesoupeříme
o tři první místa jako ve sportu.
Stejnou cenu dostaneme, když doběhneme do cíle jako první nebo se
s Boží pomocí dobelháme mezi
posledními. Můžeme tedy všichni
společně zpívat Bohu chvalozpěvy
za to, co pro nás vykonal.
Lubomír Smílek

Naše společenství se na určitou
dobu uzavřelo a přeneslo se díky
vymoženostem moderní doby do
virtuálního světa.

Teď se díky rozvolňování již
můžeme scházet a těšit se z toho, že
vše pomalu dostává do doby „před
covidem“. Nebudu zastírat, že ta
nemoc ve mně vzbuzovala jistý
strach a nejistotu. I já a moji blízcí
jsme si jí prošli a nebyla to u některých jen ztráta čichu.
Informací, které se na ná sypou
z TV, tisku či rozhlasu, je nespočet
a skládáme si jakousi mozaiku, pro
utvoření vlastního názoru. A v dnešní době se zdá, že je odborník na
danou věc každý druhý.
Poslední dobou se mluví hodně
o očkování proti Covidu-19. Plní
nás obavy z vedlejších účinků, nátlaku politiků či odrazování od samotných lékařů, ale proč očkování
podstoupit je samotný fakt, že
chceme pandemii zastavit a vrátit se
k životu bez roušek a restrikcí.
Jsou lidé, kteří očkováni být
nemohou, protože jejich zdravotní
stav to nedovoluje. Jsou lidé, kteří
se naopak očkovat chtějí, protože
v tom vidí velký osobní prospěch,
usnadní si tím přístup do restaurace,
lépe se jim bude cestovat, nikdo už
nebude omezovat jejich osobní svobodu. Jsou ovšem také lidé, kteří
k očkování přistupují zcela nesobecky, ale právě proto, že tím pomohu hlavně těm druhým. A právě
v tom vidím soudržnost společenství a solidaritu s ostatními lidmi.
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Každý z nás se může samostatně
rozhodnout, zda ano či ne. Pozastavujeme se snad kvůli jinému očkování? Je na nás, jestli přijmeme nabízenou pomoc.
Stejně jako někteří lidé spojují
Pána Boha s epidemií, stejně tak se
může spojovat i s očkováním. Je na
nás, jestli přijmeme nabízenou pomoc a moudře se rozhodneme.
Znáte tu anekdotu, kdy Pán Bůh
mluví k utonulému: „Třikrát jsem ti
tam posílal záchranný člun a ty ne
a ne do něj nastoupit.“
Dana Burešová
*

Následující článek mluví o zkušenostech dvou lidí z evangelického
sboru exulantů v Zelově. Jakkoliv
jsou z dřívějších dob, mohou nás
inspirovat i v životě našich dnešních

sborů a to svou opravdovostí
a věrností ve víře v Pána Ježíše. Ze
svědectví tamějších křesťanů vybrala sestra Jelínková, farářka v
Ratiboři.
-red.-

Farář Jan Jelinek (1912-2009)
vzpomíná
Když mne maminka večer kladla
spát, svítívalo v naší světničce jen
malé světélko. Nevím, co to bylo;
jakýsi kalamář a v něm malý
okrouhlý knot. Maminka mne
naučila modlitbičku "Beránku Boží,
Pane náš" a později i "Otče náš".
Sama pak poklekla a modlila se za
svého manžela, který byl na vojně,
i za mne. I babička mi vyprávěla
o Pánu Ježíši a že já jsem jeho
ovečkou.
Brzy, snad ve čtyřech letech jsem
začal chodit do nedělní školy. Vždy
v neděli ve 13 hodin. Chodíval jsem
nejprve do skupiny k mé tetě Emilii
Jelínkové; jak se vešlo do kostela,
hned vpravo. Ale ta učila vlastně
děvčátka, a tak se mne snažili
přemluvit, abych šel do chlapecké
skupiny. To nebylo pro mne lehké.
Pamatuji si, jak jsem šel po pravé
straně podél lavic a pak jsem rychle
přeběhl do lavice na levé straně. Byl
jsem velmi stydlivý. Také když jsem
měl na Štědrý den v mých snad pěti
letech přednést básničku (nebyla to
básnička, byl to veš z Bible, 1. Moj.
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3,15), ačkoliv jsem ji uměl dobře
zpaměti, jak jsem se postavil doprostřed kostela a uviděl tolik lidí, začal
jsem koktat, ztratil jsem hlavu.
S mou malou tetou Martou jsem na
Štědrý den po dětské slavnosti spal
ve staré zdobené truhle, o které se
říkalo, že jsou v ní poklady. Marta
říkala: "Nespi! Uvidíš, kdo bude to
děťátko." Ale já jsem usnul Marta
říkala, že viděla, jak babička nadělovala. Ráno tam totiž stál talíř plný
dobrot. Jednou po štědrovečerní
slavnosti mne maminka vzala za
ruku a řekla: "Víš, děťátko nenaděluje. To dělají maminky na
památku, že Pán Bůh dal lidem
Děťátko - Pána Ježíše." Byl jsem
pak hrdý, že vím víc než ostatní děti.
V kostele stál na Štědrý večer
krásný, veliký vánoční stromek a na
něm svíčky. To byla krása! Pan farář
sehnal při vší bídě pro děti dárky.
Byla to velká vánočka, v kournoutě
nějaké cukroví, jablka, ořechy a několik kostek cukru. K balíčku byla
přivázaná malá svíčíčka. Tehdy
elektřina ještě nesvítila. Dědeček
Jersák byl doma. Dům i stodola byly
dřevěné, pokryté došky. Vždycky
musel být někdo doma, kdyby se
něco přihodilo, aby přivolal sousedy.
Přiběhl jsem z kostela domů s mým
dárkem. Dědeček četl v Bibli.
Dědeček četl, já rozsvítil svíčíčku a
pokud docela nezmizela, radostí
jsem u stolu poskakoval.

Do nedělní školy jsem chodíval
rád a maminka mne brávala s sebou
i na odpolední nešpory. Měli jsme
tehdy v Zelově pana faráře Radechovského. Vzpomínám si na velký,
šeříkem obrostlý altán před farou,
běhal jsem tam s farářovými chlapci
Janem a Pavlem. Pan farář se staral
věrně o sbor, chodil pěšky i do
kazatelských stanic, 13 km do Faustynova a 30 km do Kučova. Udržoval i korespondenci s vojáky na
frontách. Postaral se dokonce aby
i v Zelově byla elektrárna. Pamatuji
se, jak u dědečka rozsvítili elektriku.
To bylo pěkné světlo a nemuselo se
už čistit cilinou sklo od začouzené
lampy.
Poláci jsou katolíci a mají mnoho
svátků. Evangelíci o katolických
svátcích pracovali u stavů. Jednou,
brzy po válce, o svátku božího těla
procházela policie ulicemi a každému, kdo pracoval, zatloukla na
okno, aby práci nechal, že je svátek.
Evangelíci si stěžovali na faře. Pan
farář jel na konsistoř a odtud podali
stížnost vládě. Vláda nařídila, že kdo
pracuje doma, může si dělat co chce.
V ten čas se začali do Zelova stěhovat Poláci. Postavili si nejprve
malou kapli, ale po osvobození
Polska chtěli stavět kostel. Pan farář
Radechovský byl proti tomu, protože
Zelov byl koupen pro Čechy - exulanty. Zapomněl, že my jsme tam
byli jen pohostinnu a tak musel na-
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konec opustit náš sbor a vrátit se do
Čech. Pamatuji se, jak mne továrník
Jersák, zvaný Martyn, vzal za ruku
a řekl: "Pojď, Jeníčku, půjdeme se
loučit s farářem Radechovským."
Moc na to vzpomínám, jak se lidé
modlili a loučili s farářem. Lidé klečeli na kolenou a modlili se a já jsem
také klečel.
Tatínek s maminkou si najali světnici u Emila Jersáka. Jersákovi měli
tři syny: Josefa, Viléma a Emila.
Josefovi říkali Martyn. Ten za necelých dvacet roků způsoby kalými,
možná i nekalými, nevím, velice
zbohatl, postavil velkou továrnu
a koupil cihelnu v Pabianicích. Já
mám na něj jen pěkné vzpomínky.
I pro sbor mnoho udělal. On byl
takový upřímný a uměl se i upřímně
modlit. Nevím jak to, že tak zbohatl.
U Jersáků se narodil v září 1919
můj bratr Mirek. V to září jsem
natoupil také do školy. Bylo mi
sedm roků. Škola mi nevoněla. Můj
otec chodil do školy jen tři měsíce,
naučil se číst a trochu počítat. Maminka do školy nikdy nechodila.
Rodiče ji nechali u babičky a sami se
odstěhovali do Rožišcie [na Volyni].
(Za několik let se vrátili, protože
nechtěli být bez sboru.) Když
maminka měla jít do školy, nekoupil
jí její dědeček ani tabulku.
Potřeboval, aby soukala cívky do
tkalcovského stavu.
Já jsem byl ve škole velmi

stydlivý, neodvážil jsem se přiznat,
když jsem něčemu nerozuměl. Učilo
se polsky. Moje známky byly dosti
chudé.
Otec pracoval u tkalcovského stavu, maminka mu pomáhala soukáním cívek. Žilo se nám dosti těžko. První rok nás ještě podporovali
babička a dědeček Jersákovi. I já
jsem soukal cívky a fajfy. Někdy,
když tatínek dal do člunku moji
špatně nasoukanou cívku, moc se na
mne hněval. Jednou dokonce po mně
hodil šroubovákem, až mi z hlavy
tekla krev.
Když bylo utkáno 30 až 40 m látky, odnesla ji maminka k továrníkovi. Než továrník látku prohlédl,
zvláště když se u něj sešlo víc lidí,
trvalo to někdy i dvě hodiny, než se
maminka vrátila. Tatínek pak byl
zlostný, že se maminka tak dlouho
nevrací.
Vzpomínám, jak jsme na Velikonoce měli koupený chleba. Babička nám přinesla velkou "babku"
(pekáč) koláče. To byla radost. Otec
si ze zajetí přinesl větší hrneček sádla a maminka zpočátku přimašťovala
polévky. Vařila k snídani ječné kroupy, někdy pšeničné s mlékem, či kyselo. Utloukla brambory, ty jsme si
dali na talíř, udělali důlek a na to
nalili kyselo. k obědu bývaly kluzky
ze syrových brambor, nebo placky
z vařených brambor. Když se pak
rodičům dařilo lépe, kupoval se i sa-
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lám, leberka (játrový salám), nebo
klobása.
Ve škole mne zajímaly dějiny
a počty, nikdy ne polština. Když mne
chtěla učitelka jmenovat Jelonek,
velmi jsem se bránil, že jsem Jelínek. Od malička mi bylo vštěpováno, že jsem Čech a že Češi měli
Husa a Komenského. Na to jsem byl
velmi hrdý. Náboženství se vyučovalo česky. Velmi rád jsem poslouchal biblické příběhy.
(Edita Stěříková: Země otců, Praha 1995)

*

Vzpomínka na rodný dům
Anežka Smetanová, rozená Kedajová
(1936 - 2018)

Pod střechou našeho domu měly
svá hnízda vlaštovičky: na straně od
ulice byly při trámech mezi okny
dvě hnízda, na straně od dvorku
mezi okny jedno, u trámu mezi
kůlnou a chlévem jedno a ve chlévě
dvě. Dveře do chléva byly v létě
kvůli vlaštovičkám stále otevřeny.
Pozorovala jsem, když vyprovázely
svá mláďata. Na podzim odlétaly, ale
každý rok na jaře se zase vracely.
V mé paměti mi utkvěly některé
obrázky z nejútlejšího dětství, které
se váží k mému rodnému domu.
Pamatuji si, jak jsem se musela
přidržovat veřejí, abych překročila
pro mne tehdy ještě příliš vysoký
práh. Podařilo se mi. Nahlédla jsem
do světnice. U stěny mezi dveřmi

a oknem stály čtyři židle a u nich
klečely čtyři ženy, mezi nimi i moje
maminka. Modlily se. Maminka učila také mě modlit se. Brala mě při
tom na klín. Když jsem se modlitbičku naučila, svezla jsem se jí s kolen na šlápotu a musela mne pohoupat. Když jsem byla větší, úkol
houpání převzal tatínek. K modlitbě
jsme večer klekali společně u postele. Maminka mne pak ještě poškrabala po zádech a zazpívala mi na
dobrou noc. Modlila jsem se ráno,
večer, před jídlem i po jídle hlasitě.
Nezapomenu na maminčinu domácí
školu. Učila mne kromě modliteb
i číst a počítat. Vzpomínám na "Ferdův slabikář", "Poupata" a "Biblickou dějepravu". Rodiče pracovali
za veřtatem (u stavu). Maminka také
soukala cívky na kolovratu. Při práci
rodiče rádi zpívali z "Písní cestou života", z "Harfy" i ze "Sbírky". Většinu písní znali zpaměti. Maminka také ráda háčkovala a vyšívala. Když
pásla krávu, a musela ji držet na provaze, aby neudělala škodu, mohla při
tom háčkovat. Prádlo, šaty a zástěrky jsem měla vyšívané.
V neděli, když jsme přišli
z kostela, musela jsem opakovat
text, na který bylo kázáno, a ještě
jednou jsme si ho z Bible přečetli.
Pak jsme zpívali z kancionálu (Kancionál byl tištěn švabachem. Do kostela si nosil každý svůj kancionál.) V
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neděli odpoledne hrála maminka na
mandolínu a tatínek na housle. Mně
se někdy zdálo, že housle pláčou.
Jídlo se u nás chystalo na lavici
a u lavice se také jedlo. Na stole pokrytém bílým ubrusem ležela jen
Bible. Bible byla ve velké vážnosti,
a proto se četla u stolu. Četli jsme
také z "Písmákova deníku" - čtení na
každý den s biblickým výkladem. Na
stěnách byly zavěšeny zarámované
biblické texty.
O mamince platilo, co se zpívá
v jedné písni: "... co kdy činívám,
vždy při tom zpívám, Ježíš, můj milý
Ježíš..." K pomoci jiným byla vždy
ochotná. Já jsem se to také chtěla učit. Když Pavel Jersák vezl na trakaři
košík s bramborama, chtěla jsem mu
pomoct. Pustil mne k trakaři, ale já
jsem jím nedokázala dobře pohnout.
Podařilo se mi nakonec brambory
vysypat. Polekala jsem se a utekla
jsem honem za plot. Viděla jsem
však, že brambory sbírá, a proto
jsem mu přišla na pomoc. Však on
mi za mou nešikovnost ani nevyhuboval.
Když jsem chodila do školy,
věděla jsem, že mne provázejí maminčiny modlitby. Moji rodiče žili
skromně, ale mne poslali na lyceum.
Maminka ve stáří onemocněla
a dlouhá léta musela jen ležet, ale
nikdy si nestěžovala. Modlitba
a Bible, to byla maminčina práce
v době její těžké nemoci. Když jsem

odcházela z domu, vždy mi přála:
"Buď opatrná, ať se ti nic nestane.
Nechť tě má Pán Bůh ve své ochraně
a péči a ať žehná práci tvých rukou!"
Když se někdo divil, že si na svou
nemoc nestěžuje, odpovídala: "Můj
nejlepší přítel je Ježíš. On řekl: Dosti
máš na mé milosti". Třináct let ležela ochrnutá, ale Pán Bůh jí zachoval
svěží paměť a bystrou mysl... Bože,
Otče, děkuji Ti za dar, který jsi mi
dal v mých rodičích.
(Edita Stěříková: Zelów. Česká exulantská obec
v Polsku, Kalich, 2002)
*

Vybrala a připravila
Jarmila Wiera Jelinek, farářka v Ratiboři
(zkráceno)

*

1842
Proměna vrchnosti
Z počátku měsíce března Jan Vavřinec Botonyi bývalý vrchní na Baluzycích do Želetic zase na panství
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jeho hraběcí Milosti pana hraběte
Friedrich von Chorinsky se odebral
byv na Baluzycých asi půl jedenácta
roku. Na jeho místo nastoupil z počátku měsíce března pán Ján Wondraschek.
Přípravy k stavení
V tom roce pálily se opět cyhly jak
skrze cizí lidi tak nejvíce skrze
Pavla Uhřík na zahradě Václava
Plšek kováře z čísla 202. Též vozyla
se vápenná skála z Černotína od
Hranic.
Dar od hraběcí Milosti k tomuž
stavení
V tom roce obdržela církev na ...
žádost od Jeho hraběcí milosti dar
záležející z 18 sáhů dřeva. Dopis
Jeho hraběcí milosti z ohledu na
tento dar takto zněl: (německý text)
Zlinn der 4. April 1841 Friedrich
Graf Chorinsky m/p
Collecta pro vyhořelé v městě
Hamburku
Vysokým Decretem c. k. Consistorium ve Wídni od 21 máje 1842
bod 197 nařízeno jest všem evangelickým církvím A.V. ofěru pro
vyhořené v městě Hamburku držeti
a syce buďto po domích sbírku
anebo v chrámích ofěru. Jmenovitě
na Vstoupení Páně jakožto 5. Máje
vznikl v tom městě neslýchaný
oheň, kterýž trval až do 8. Máje,

aniž se zvědělo jakým způsobem ten
oheň povstal. Krásné stavení mezi
jinými evangelické kostely a fáry
shořely, zvony pak na jejich věžích
prvé nežli se roztopily poslední
truchlohrany sobě odzvonily. Když
hasiti chtěli, tehdy na místě vody
olej a těm podobné oheň napomáhající věci léla, to pak se tím
spůsobem stalo, že ve sklepích olej
a.t.d. z velikého strachu vypustili, to
skrze kanály do řeky natéklo a na
vrchu se drželo, pročež když
z pumpy vážili na místě vody olej
dostával a tím hasili. Ještě po půl
roku když se pro nové stavení
kopalo ve zříceninách olej se ukázal. Čtvrtý díl města vyhořel a ta
škoda šacovala se na 80 milionů
franků. Zdejší církev pro ty ubohé
ofěru držela 12. června při kteréž se
15 zl W.W. sebralo.
Vody a počasí v tomž roce
Rok ten byl přenáramně suchý tak
že někde po 4 měsících nepršelo,
což veliký nedostatek v potravě
dobytka přinéslo. Obilí též i ovoce
bylo v hojnosti, ale dobytek pro
nedostatek potravy velmi lacino se
prodával. Podzim byl studený, deštivý a sněžný, takže lidé stlání pro
dobytek sobě zaopatřiti nemohli. Při
vánocích až do nového roku byly
tak krásné dni bez sněhu jakéž jen
jaro mívá.
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1843
Přestěhování kanceláře
Slavný vrchnostenský kancelář,
kterýž předtým v Hošťálkové býval,
přenesen jest na Kaluzyce, kdež asi
33 roků byl, potom opět do Hošťálkové se navrátil jmenovitě 22.
ledna.
Základ nové školy a její stavení
Po mnohých přípravách a dlouhém očekávání zbořena jest stará
škola a na tom místě nová založena. Stavěla se škola i fara pospolu
jen při zemi, poněvádž stavení na
jeden pochod představené úřady
dovoliti nechtěly. Zakládala se pak
škola s nábožností, děti po veliko
noci 21. máje následujícím způsobem. Nejprvé v kostele služby Boží
se držely, kázání Důstojný pán
Daniel Sloboda kazatel Slova Božího na Rusavě držel, text před
oltářem četl a vykládal Důstojný
pán Ján Lányi Slova Božího kazatel
ratibořský. Collectu před oltářem
Důstojný pán Ján Pellar prženský.
Po skončených službách Božích šly
napřed školní dítky s učitelem, za
nimi kazatelové Slova Božího. Přišedše na plac stavební, který několika dny před tím vyměřen byl, skrze urozeného pána Jána Wondraschek vrchního zdejšího vyměřen
byl a grunty již vybité byly, obstoupily dítky to místo dokola, kdež stůl

stál. Tu předně kazatel Slova Božího zdejší řeč držel. Důstojný pán
Adam Zsambo který kazatel Slova
Boží v Jasenné verše a Důstojný
pán Jan Szepesty senior a kazatel
Slova Božího v Saudoli také řeč.
Potom se šlo k velkému kameni
a sice na tom místě školy od kostela, kámen k tomu připravený
skrze urozeného pána vrchního položen a skrze důstojného pána seniora posvěcen jest. Tu naň předně
kazatelové Slova Božího a potom
i mnozí přítomní třikrát tloukli. Pak
se navrátili přítomní k stolu a školní
dítky zpívaly k tomu od zdejšího
kazatele Slova Božího schválně složenou a níže poznačenou píseň. Důstojný pán senior dal lidu požehnání, kterýž v velikém počtu shromážděn byl. Pak zpěvem poslední
písně držela se ofěra, kteráž 68 zl.
37 kr. vynesla.
Píseň při zakládání školy
1. Tak již jest položen ten gruntovní
kámen, na němžto dům k učení vydaný postaven má býti z tvé milosti
Dobrotivý Pane, požehnání z výsosti k tomu nechť jest dané.
2. Ó vyslyš dětinský hlas, kterýž
odsíláme. Z nebe popatřiž na nás,
když ruce skládáme. Dejž aby toto
dílo, kteréž se začalo, ve všem se
podařilo, šťastně dokonalo.
3.Tu bude štěpnice pro zahradu svě-
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ta. Dejž ó Pane vinice ať ona prokvétá ku zvelebení tobě, jak sám
přikazuješ, církvi, vlasti k ozdobě,
neb ty to miluješ.
4. Učiti se tu ctnosti mají malé dítky, a hledati známosti jako včela
kvítky; a pak jen ctnost a umění přijdou do věčnosti s námi, když naše
jmění necháme u časnosti.
5. Ó žehnej tomu dílu dobrý Otče
z nebe! Pracujícím chuť, sílu dej,
prosíme tebe, aby stavení příbytku
jenž se založilo k tvé slávě nám k
užitku šťastně se skončilo.
Důstojný pán superintendent k té
slávnosti pozván byl, ale přijíti nemohl.
Další část sborové kroniky
se opět pokusil přečíst
Milan Michalík
*

Noc kostelů 2021 proběhla v našem
kostele dne 28.5.2021, cca od 18 do
21:30 hodin.

Letošní moto vychází z Žalmu
104,20 Přivádíš tmu, noc se snese,
celý les se hemží zvěří.
Děkujeme Pánu Bohu i za počasí,
kdy přes hlášení v předpovědi celý
večer nepršelo a tak byla příležitost
k mnoha hovorům a k příjemnému
času při občerstvení, které z důvodů
opatření proti koronaviru muselo
proběhnout venku. Také děti mohly
venku hrát hry. Děkujeme!
I letos byl připraven nabitý program – po úvodu a pozdravu
zástupkyně starosty obce paní Jany
Plevové vystoupila chválící skupina. V rámci tohoto vystoupení
pověděla Petra Kovářová svědectví
ze života s Kristem. Náš farář Petr
Maláč připravil úvahu na téma Albert Schweitzer včetně jeho citátů.
Následně vystoupil hlavní host programu a tím byli naši místní rodáci
Kamila Polonyová a Daniel Jakubík.
Při jejich vystoupení až mrazilo.
Čisté tóny jejich písní byly zakončeny jejich známou autorskou písní
na téma „Hošťálková“.
Současně probíhal paralelní program – připraveny byly výstava na
téma Albert Schweitzer, biblický
kvíz, i program pro děti venku.
Ve 20 hodin následovala přestávka, ve které proběhlo občerstvení a hovory před farou.
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Po přestávce následovaly večerní
chvály s kytarou Petra Maláče, ztišení, modlitba a požehnání.
Letošní Noc kostelů měla 231
účastníků.
Videozáznam je k dispozici na
stránkách našeho sboru.
Jsme Pánu Bohu vděčni za možnost pořádání i za požehnání v průběhu celé akce.
Martin Čevela
*

Tématem dnešní „Noci kostelů“
je – jak uvedl bratr Martin Čevela –
„Stvoření, ekologie, udržitelnost“.
Jsou to slova, která dnes hýbou
světem, často používaná, zvláště
slova „ekologie“, „udržitelnost“.
Když jsem to téma četl a přemýšlel
nad tím, co bych k tomu mohl
povědět, uvědomoval jsem si, že
bychom k tomu museli pozvat nějakého zasvěceného řečníka, který se

této oblasti skutečně věnuje. Možná
si to uvědomovali také organizátoři
Noci kostelů z Římskokatolické
církve (všechny materiály k ní chodí
z této strany) a toto téma rozvolnili
a nabídli další náměty k jeho rozpracování.
Přemýšlel jsem nad postavou,
která by nám byla bližší, která by
zároveň nějak přece jen odpovídala
tématu: „Stvoření, ekologie, udržitelnost“; a stále znovu jsem se
vracel k veliké osobnosti minulého
století Albertu Schweitzerovi. Myslím, že dnes již – k naší škodě – pomalu upadá v zapomnění. Tento
člověk, kromě jiného, vystudoval
také lékařství a ve svých 38 letech
odjel do rovníkové Afriky, do
Gabunu, města Lambarene sloužit
jako lékař těm nejpotřebnějším.
Jeho velikým tématem, které
prostupuje vším jeho přemýšlením i
extrémním pracovním nasazením
bylo „Úcta k životu“ – je to velmi
blízké téma dnešnímu tématu „Noci
kostelů“.
Není možné v několika slovech
postihnout život a dílo této veliké
a mnohovrstevné osobnosti minulého století. Ti, kteří se o něm chtějí
dozvědět více, se mohou podívat do
jeho – u nás nejznámější knihy –
„Lidé v pralese“. Kde on sám píše
především o své lékařské praxi
v Lambarene a všem, co s tím sou-
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viselo. Ale on vše, co od svého mládí nastudoval (a neustále studoval
do svých 37 let) vkládal do své neúnavné služby těm nejpotřebnějším.
V Africe prožil více než padesát let.
Nejprve bych rád něco pověděl
o jeho životě a pak nechám v citátech mluvit Alberta Schweitzera
samotného. Dostala se mi do rukou
kniha „Z mého života a díla“ – považuje se za nejobsáhlejší Schweitzerovo autobiografické svědectví,
které vyšlo v roce 1931. Je až neuvěřitelné čemu všemu se věnoval
a do jakých hlubin při svém studiu
sestupoval, ať už se jednalo o studium teologie, filosofie, hudební vědy, stavby varhan nebo nakonec
lékařství. Člověk si klade otázku,
jak vůbec může to vše obsáhnout
jeden lidský život.
Albert Schweitzer se narodil v roce 1875 v Kaysersbergu v Alsasku –
prostoru, na který si od nepaměti
dělaly nárok Francie i Německo.
Byl synem evangelického faráře, též
jeho matka byla dcerou evangelického faráře; od dětství jej rodiče
vedli k hudebnímu vzdělání a už
jako devítiletý hrával na varhany
v místním kostele. Po gymnáziu šel
studovat teologii a filosofii nejprve
do Štrasburku, pak také do Paříže
a Berlína. Snažil se promýšlet velká
teologická témata jako: „Logos
v Janově evangeliu“, „Mystika apo-

štola Pavla“, „Dějiny Večeře Páně“,
„Historický Ježíš a dnešní křesťanství“ a psal o nich svá velká
pojednání, disertace i knihy. Velmi
se věnoval také Kantově filosofii.
Při svých studiích se setkával s velkým počtem významných osobností, profesorů v oblasti teologie,
filosofie a hudby. Při těchto studiích
se ale také pod různými profesory
zdokonaloval ve hře na varhany
a stal se z něj vynikající varhaník,
který interpretoval zejména dílo J.
S. Bacha; o tomto skladateli také
napsal knihu „J. S. Bach, hudebník,
básník“. Velmi se zajímal také
o stavbu varhan, promýšlel je do
nejmenších detailů. Píše: „Boji o
správné varhany jsem obětoval
mnoho času a práce. Mnoho nocí
jsem strávil nad plány varhan, které
jsem měl posoudit nebo přepracovat.“ O stavbě varhan napsal spis:
„O německém a francouzském stavitelství varhan a varhanních umění.“ Po univerzitních studiích se
v roce 1900 stal kazatelem a vikářem v kostele sv. Mikuláše ve Štrasburku, ale také soukromým docentem teologie na místní univerzitě.
V roce 1904 se rozhodl, že
zásadně změní svůj život. Výzvou
k tomu mu byl článek v časopise
francouzské misijní společnosti,
který popisoval těžký život domorodců v rovníkové Africe.
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Píše: na univerzitě jsem měl štěstí,
že mohu studovat a něco dokázat ve
vědě a umění, ale musel jsem stále
myslet na ty, kterým to materiální
poměry nebo zdraví nedovolovaly.
Pocítil jsem, že toto štěstí nesmím
přijímat jako něco samozřejmého,
nýbrž že za to musím také něco dávat. Po klidné úvaze jsem dospěl
k názoru, že až do svých třiceti let
budu považovat za své právo žít pro
vědu a umění, ale potom že zasvětím svůj život nějaké bezprostřední
službě lidem. Zvláště jsem přemýšlel o významu Ježíšových slov:
„Chtěl-li by kdo svou duši zachovat, ztratí ji; pakli by kdo ztratil
svou duši pro mne a evangelium,
ten ji zachová“, a co pro mne znamenají. Nyní jsem to věděl.
K vnějšímu štěstí měl jsem nyní i
štěstí vnitřní.“
V roce 1905 začal studovat medicínu na štrasburské univerzitě
a dokončil ji v roce 1912, k tomu
ještě absolvoval postgraduální studium tropické medicíny v Paříži.
Během svých studií neustále pokračoval v pedagogické práci na
univerzitě i ve svých varhanních vystoupeních. Oženil se s učitelkou
Helenou Bresslauovou, která se přihlásila do ošetřovatelského kurzu,
aby se stala jeho pomocnicí v péči
o nemocné domorodce.
Na Velký pátek v roku 1913 spolu

manželé Schweitzerovi odjeli do
Afriky s nákladem léků a zdravotních přístrojů do misijní stanice
v Lambaréne (tehdy Francouzská
rovníková Afrika, dnes Gabon).
Albert Schweitzer tam z vlastních
prostředků založil nemocnici, kterou financoval jednak z darů, jednak
z prostředků, které vydělal svými
koncerty jako varhanní virtuos.
V nemocnici, založené vlastníma
rukama hluboko v pralese, léčil lidi,
kteří do té doby žádnou lékařskou
péči neměli, scházeli se k němu
z různých stran a sjížděli se z míst
až 100 km vzdálených na člunech
po řece Ogoué. Mnozí trpěli leprou,
malárií, úplavicí, spavou nemocí
nebo svrabem. Dobře si porozuměl
také s představiteli místní misijní
stanice, kteří z něj měli zpočátku,
jako z vystudovaného teologa, obavy. Píše o tom: „Protože jsem se
ani v nejmenším nepokoušel obtěžovat je svými teologickými názory,
odložili brzy ke mně všechnu nedůvěru a radovali se, stejně jako já,
že nás spojuje zbožná poslušnost
k Ježíšovi a vůle a snaha o prostou
křesťanskou činnost. Již za pár měsíců po mém příjezdu mě požádali,
abych převzal také kázání. Kázání
mně působilo velikou radost. Bylo
krásné zvěstovat Ježíšova a Pavlova
slova těm, pro něž znamenala něco
nového.“
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Po vyhlášení 1. světové války byli
manželé Sweitzerovi čtyři měsíce
vězněni ve francouzské kolonii jako
Němci. Teprve po intervenci francouzských přátel byla jejich izolace
zrušena a mohli pokračovat v práci.
V roce 1917 pak byli jako němečtí
občané odvezeni do tábora pro
válečné zajatce ve Francii. Po válce
se vrátili do Štrasburku, kde
Schweitzer do roku 1922 opět působil jako vikář v kostele sv. Mikuláše, pak pracoval ve štrasburské
nemocnici a přitom cestoval po
Evropě. Navštívil Švédsko, Švýcarsko, Španělsko, Dánsko, Anglii,
přednášel o svých zkušenostech
z Afriky, koncertoval a publikoval.
Tato činnost mu umožnila získat
prostředky pro návrat do Afriky,
kam odjel v únoru 1924. Manželka
s dcerou zůstaly tentokrát v Evropě.
V Lambaréné vybudoval novou
nemocnici s dvěma sty lůžky, která
zahájila provoz v roce 1927. Během
dalších let získal spolupracovníky
z celého světa, opět se k němu připojila manželka Helena, které však
zdravotní stav neumožňoval dlouhodobý pobyt v tropech. Počet pacientů stále narůstal. Schweitzer pokračoval ve shánění financí na
udržení provozu a rozšíření nemocnice o další oddělení. Jedním ze
zdrojů byla rozsáhlá publikační činnost. Kromě autobiografických knih

psal filozofické úvahy, teologické
texty i knihy, pokračoval v přednáškách i koncertech. Nemocnice fungovala v omezeném rozsahu i během 2. světové války. Schweitzerovu manželku, která byla židovského původu, zastihl začátek války
v Evropě a do Afriky se jí podařilo
dostat, za dramatických okolností,
až v roce 1941.
V poválečném období se nemocnice v Lambaréne opět naplno
rozjela a rozšiřovala svou činnost –
vzniklo tu také nové oddělení pro
malomocné. Věhlas této nemocnice
se rozšířil po celém světě. Z francouzské kolonie vznikl v roce 1960
samostatný stát Gabon, který na
svou první poštovní známku umístil
Schweitzerův portrét. Za své celoživotní dílo a své vnitřní celoživotní
nasměrování právě k „úctě k životu“
získal Albert Schweitzer mnoho
ocenění a čestných doktorátů, v roce
1952 mu byla také udělena „Nobelova cena míru“. Byl aktivní až do
vysokého věku. V Africe prožil více
než padesát let. Zemřel v devadesáti
letech po krátké nemoci v roce 1965
a je pohřben i se svou manželkou,
dcerou a blízkými spolupracovníky
v zahradě svého domu vedle nemocnice v Lambaréne.
Nechme nyní v citátech promluvit
samotného Alberta Schweitzera,
který nad formulováním těchto my-
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šlenek, při vší své práci, neustále
přemýšlel – jeho přemýšlení
a postřehy nám budou velmi blízké:
„Dva zážitky vrhly na můj život
svůj stín. Jeden tkví v poznání, že je
svět nevysvětlitelně tajemný a plný
utrpení; druhý v tom, že jsem se narodil do doby duchovního úpadku
lidstva. S oběma jsem se vyrovnal
myšlením, které mě přivedlo
k eticky kladnému vztahu ke světu
a životu na základě úcty k životu.
V tom našel můj život své zakotvení
a směr. Stojím a pracuji ve světě
jako člověk, který chce myšlením
činit lidi duchovnějšími a lepšími.
Jsem ovšem v dokonalém rozporu
s duchem doby, který má pro myšlení jen pohrdání. Že je skutečně tak
založen, je do jisté míry zřejmé
z toho, že myšlení dosud nedosáhlo
cíle, k němuž musí vždy směřovat.
Kolikrát už bylo přesvědčeno, že
nezvratně odůvodnilo určitý světový
názor tak, aby uspokojoval poznání
i etiku. Avšak dodatečně se pokaždé
ukázalo, že se mu to nepodařilo.
Proto se mohly vyskytnout pochybnosti, zda vůbec myšlení bylo s to,
aby nám na naše otázky o světě
a o našem poměru k němu dalo
takovou odpověď, která by nám
umožňovala dát svému životu smysl
a obsah.“
„Stejně silná jako vůle k pravdě
musí být i vůle k pravdivosti. Jen ta

epocha, která má dost odvahy
k pravdivosti, může dospět k pravdě, která by v ní působila jako duchovní síla. Pravdivost je základ
duchovního života. Podceňováním
myšlení ztratila naše generace
smysl pro pravdivost a s ním i smysl
pro pravdu. Proto mu lze pomoci
jen tím, že se znovu přivede na cestu
myšlení.“
„Svět není jen dění, nýbrž také
život. K životu světa, pokud vstoupí
do mé existenční oblasti, se musím
zachovat nejen trpně, nýbrž také
činně. Stavím-li se do služby života,
dospívám k smysluplnému jednání
obrácenému ke světu… Jako činná
bytost si vytváří člověk duchovní
poměr ke světu tím, že nežije svůj
život pro sebe, nýbrž se ztotožňuje
s veškerým životem, se kterým přichází do styku, prožívá v sobě jeho
osudy, pokud může, přichází mu na
pomoc a nalézá nejhlubší dosažitelné štěstí v tom, že poskytl životu
podporu a záchranu… Přemýšlení
o životě a o světě vede člověka zcela
bezprostředně a nutně k úctě k životu… Na první pohled by se zdálo,
že úcta k životu je něco příliš
všeobecného a příliš neživotného,
aby mohla tvořit obsah živé etiky.
Myšlení se však nepotřebuje starat
o to, zda jeho výrazy zní dost živě,
nýbrž jen o to, zda jsou dosti přiléhavé a obsahují život.“
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Vystupuje-li nyní světový názor
úcty k životu, ocitá se křesťanství
znovu před otázkou, zda chce, či nechce spojit svou cestu s myšlením,
které má etický a náboženský charakter. Křesťanství potřebuje myšlení, aby si mohlo uvědomovat samo sebe…. Křesťanství nemůže
myšlení nahradit, nýbrž je musí
předpokládat… Skutečnou duchovní
mocí se stane křesťanství jen tehdy,
nebude-li lidem uzavřena cesta od
myšlení k náboženství … Sám
o sobě mohu říci, že jen díky
myšlení jsem zůstal křesťanem.
Myslící člověk je vůči tradiční
náboženské pravdě svobodnější, než
člověk nemyslící; zároveň však
živěji chápe hloubku a nepomíjivost
jejího obsahu. Podstatným rysem
křesťanství, jak je zvěstuje Ježíš
a jak je chápe myšlení, je skutečnost, že jen láskou můžeme
dosáhnout společenství s Bohem.
Všechno živé poznání Boha se opírá
o to, že ho prožíváme ve svých srdcích jako vůli lásky.“
„Na otázku, jsem-li pesimista či
optimista odpovídám, že mé poznání je pesimistické a má vůle a naděje optimistická. Jsem pesimistou
v tom smyslu, že si nijak neusnadňuji prožívání všeho, co je pro
naše chápání ve světovém dění
nesmyslné. Jen zřídka ve svém životě jsem měl opravdovou radost.

Vždy jsem spoluprožíval bolest, kterou jsem kolem sebe viděl, nejen
bolest lidskou, nýbrž i ostatního
stvoření. Nikdy jsem se nepokoušel,
abych tomuto spoluutrpení unikl.
Bylo pro mne samozřejmé, že všichni musíme společně nést náklad
utrpení, který doléhá na svět….
A tak jsem postupně dospěl k přesvědčení, že jediné, co na tomto
problému můžeme pochopit, je to,
že bychom měli jít svou cestou jako
lidé, kteří chtějí přinášet vysvobození … Přesto zůstávám optimistou. Jako nezničitelnou dětskou víru
jsem si zachoval víru v pravdu.
Věřím, že duch vycházející z pravdy
je mocnější než síla poměrů. Věřím
v budoucnost lidstva, protože spoléhám na sílu pravdy a ducha. Proto se nebojím vidět chmurnou skutečnost, jaká je.“
„V mém vlastním životě mně bylo
dopřáno poznat starosti, bídu
a smutek někdy tak bohatě, že
s méně silnými nervy bych se byl
pod tím zhroutil. Těžce nesu břímě
únavy a odpovědnosti, které na mně
po léta leží. Nemám ze svého života
mnoho pro sebe; dokonce se mi
nedostává ani dost času, který bych
chtěl věnovat ženě a dítěti. Mým
dobrým údělem je, že mohu být ve
službě milosrdenství, že se mi
dostává od lidí hodně lásky a
dobroty, že mám věrné pomocníky,
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kteří mé dílo přijímají za své, že
mám zdraví, které mi dovoluje i
nejnamáhavější práci, a že potká-li
mne štěstí, dokážu je poznat
a přijmout jako něco, za co musím
přinášet vděčně oběti. Hluboce mě
dojímá, že mohu svobodně působit
v době, kdy tolik lidí tíží nesvoboda,
i to, že mohu, ač jsem zaměstnán
hmotnou prací, uplatňovat se i na
poli duchovním. Pevně a pokorně
hledím vstříc době, která přichází,
aby mé odříkání, bude-li mi souzeno, nenašlo nepřipraveného. Vždyť
v práci i v utrpení máme osvědčovat
sílu lidí, kteří dosáhli pokoje,
převyšujícího veškerý rozum“.
*

Drazí přátelé z ČCE
Jak se máte vy a vaše rodiny? Já a moje rodina se máme
z milosti Boží dobře a doufám, že se
máte také tak. Tady je hezké počasí.
Užil jsem si fotbal. Stal se mou

vášní. Zimní prázdniny, které jsem
si velmi užil, skončily. S bratrem
jsme jeli do Mussoorie a strávili tam
hezké chvíle.
Teď se znovu soustředím na
studia a připravuji se na závěrečné
zkoušky. Jsem vám stále vděčný za
vaši podporu. Vždy mi při studiích
velmi pomáhala. Možná vám to
nebudu moc dostatečně vyjádřit
psaním, ale spíš gesty a činy. Vždy
na vás myslím ve svých modlitbách.
Modlete se prosím taky za mou
budoucnost.
Od společnosti INCAP jsme
dostali přikrývku, vánoční cukroví,
jídlo na svačinu, chleba a sušenky.
Jsem velmi rád a ze srdce vám
děkuji. Během lockdownu jsem
pracoval na brigádě, abych pomohl
rodině a naučil se nové věci. Byla to
skvělá zkušenost. Nyní se věnuji
škole.
Velmi vám děkuji za dopis,
který si vždy rád přečtu. Velmi mě
povzbudí a modlím se za vás
všechny.
Vaše dítě Dheerai Rai

Pokud zvolíme jako nástroj
k hledání pravdy něco jiného
než pokoru, nalézáme něco
jiného než pravdu.
Pavel Kosorin
Biblické aforismy
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vším a s každým bychom souhlasili,
nicméně to možná může být
příspěvek k tématu tohoto čísla
o "zůstávání ve společenství" potažmo o jednotě v různosti a umění
navzájem se přijímat, i když některé
věci vidíme jinak. K poznávání
různých lidí tyto články mohou
dobře posloužit.
Milan Michalík
*

TŘETÍ ČÍSLO NAŠEHO
ČASOPISU

Letošní evangelický kalendář je
oproti zvyklostem sestaven jinak.
Místo článků s tzv. "hlubokým" zaměřením je sestaven z příspěvků,
řekli bychom svědectví, ze života
různých dosud žijících lidí, farářů či
nefarářů, kde píší o svém životě,
o své víře, případně jak k ní došli,
jak a o čem přemýšlí a co dělají.
Z nám známých lidí jsou to např.
hošťalovský rodák Jarek Vítek,
Martin Zikmund, Antonín Plachý a
také nový synodní senior Pavel Pokorný. Příspěvky nejsou pochopitelně stejné, ale vyjadřují to, co
různí lidé různým způsobem prožívají. Je pochopitelné, že ne se

Třetí číslo našeho časopisu, které
bychom chtěli vydat po prázdninách, bude mít ústřední téma "zůstávali v lámání chleba." Chceme
se soustředit na to, když spolu máme společenství kolem stolu a také
pochopitelně na společenství Večeře
Páně. Bude také po prázdninách
a jistě mnozí během nich něco
dobrého prožijete a tak to také
přineste. Vydání je plánované před
Díkůvzdáním za úrody a tyto Boží
dary si také připomeňme a něco
o tom napište. Uzávěrka je plánovaná na 19.9. a vydání 10.10. 2021.
Proto prosíme o vaše příspěvky,
a nemusí to být nějaká literární díla,
aby tento časopis nebyl záležitostí
několika lidí, ale vycházel ze života
vás čtenářů. Takže, pokud možno,
přispějme každý svou troškou do
mlýna. Děkujeme.
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ŘEŠENÍ KVÍZŮ ZE STRANY 21 AŽ 24
Strana 21: Macocha, Strana 24: Praha
Strana 22 až 23: Super prázdniny hodně slunce a málo deště
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