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“Vskutku vím, je tomu tak, což může být člověk
před Bohem spravedlivý? Jemu bych neuměl
odpovědět, i kdybych byl spravedlivý; jenom bych
prosil svého Soudce o milost.” (Job 9, 2.15)

Celá kniha Jobova je jedním velkým hledáním
odpovědi na otázku po Boží a lidské
spravedlnosti, a jestli je vůbec možné tento termín
nebo vlastnost člověku nějak přisoudit. Job, který
ztratil už úplně všechno, má kolem sebe tři
přátele. To, co v této chvíli určitě potřebuje, je
dobré slovo, protože už je na konci svých sil.
Jenže důrazný a nabádavý hlas Jobových přátel je
všechno jiné, jen ne laskavý. “Jobe, přestaň už
s tím věčným naříkáním a vyčítáním! Kdo za to
všechno nakonec může než ty sám? Neobviňuj
Boha z nespravedlnosti! V životě dostává každý
jen to, co mu patří, každý si lehne tak, jak si uste

le. Ani tobě se neděje křivda, protože Bůh je spra
vedlivý.”

Jobova odpověď je plná rozporů; užívá slov,
která nesou stopy velikého zápasu o poznání
smyslu všeho utrpení, kterým prochází  ztratil
úplně všechno, co jej v životě těšilo. Přeskakuje
z tématu na téma, neví jak ze sebe dostat všechno,
čeho je jeho nitro plné. Chvíli zpívá oslavnou
píseň na Boží velikost a sílu a vzápětí mluví
o Pánu Bohu jako o tom, který jej trápí. Jsou to

Pokud se řekne Slate (anebo jak máme zažité
po česku Zlaté), celá řada z nás si vybaví místo,
na které nejde zapomenout. Jako mládež jsme tam
před řadou let jezdili na biblické kurzy, byli jsme
tam víckrát na sborovém zájezdu, sbor ze Slateho
byl na oplátku několikrát u nás. A i když už je to
opravdu dávno, na sbor i jeho členy rádi
vzpomínáme. Abychom vzájemné přátelství zase
trochu oživili, vyrazili jsme letos znovu na
krátkou návštěvu.

Sbor ve Slatem se nachází na severozápadě
bývalé NDR, v Meklenbursku – Předním
Pomořansku, asi 100 km na jih od Rostocku.
Dojet na místo tedy znamená strávit v autě zhruba
10 hodin (kde jsou ty časy, kdy jsme jezdili

vlakem pohodlně uložení na polici pro zavazadla,
případně na zemi, abychom po 20 hodinovém
cestování odpočatí vystoupili v Parchimu a zbytek
cesty došli do Slateho pěšky). My jsme vyrazili
8. května ráno. Po menším zdržení v Praze jsme
dojeli do Drážďan a tam si udělali chvilku pauzu.

Expedice Slate 2014

Spravedlnost

>> Pokračování na str. 2

>> Pokračování na str. 3
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drastické obrazy, které můžeme v jeho řeči
zahlédnout, ale vystihují asi nejlépe, jak Jobovi v
té chvíli je. A příčinou všeho je Bůh. Job vidí
Boha jinak než jeho tři přátelé, kteří v něm vidí
toho, který má s každým člověkem vyrovnané
účty.

Jeho přátelé tedy znovu stáčejí rozhovor na
Boží spravedlnost. Bůh  podle jejich pojetí 
nemůže a nesmí udělat nic nespravedlivého. A co
je spravedlnost? Odplatit dobrým lidem dobrým
a darebáky potrestat. Ano, toto je spravedlivé pro
Jobovy přátele  myslím, že také pro nás. Ale život
dává za pravdu ne Jobovým přátelům, kteří si
určili, co je spravedlnost a tuto spravedlnost od
Boha chtějí, ale mnohem spíše těm, kteří spolu
s Jobem volají, že “Bůh zahlazuje vinného
s nevinným”. Není to opravdu tak, že hodní lidé to
mají v životě ještě všechno těžší než ti, kteří ve
všem “umí chodit”?

Každému z nás se tyto myšlenky někdy honí
hlavou. Ať se však namáháme sebevíc, Boží
jednání – a my víme, že to, co se s námi děje, co
se s lidmi děje, co se děje se světem, že to všechno
nějak patří k Božímu jednání – vůbec neumíme
zasadit do našich představ o spravedlnosti. Už tak
prostá skutečnost, že “slunce svítí na dobré i na
zlé”, že “déšť padá na spravedlivé i na
nespravedlivé”, nás staví před Boží jednání, které
je jiné než naše. Bůh už tohle dělá jinak, než jak
bychom to dělali my, kdybychom byli na jeho
místě. Dělá to, čemu nerozumíme, co se nedá tak
lehce zařadit do uspokojivého systému, jak to
udělali tři Jobovi přátelé.

A právě tady jsou jobovské tvrdé, skoro
rouhavé výkřiky, Bohu blíž než pobožná jistota
jeho přátel. Job o Bohu ví víc než oni. Ví, že Bohu
nemůžeme dát jízdní řád, podle kterého pojede, že
ho nemůžeme zapojit do svých představ
a předpokládat, že je bude plnit, abychom pak
jeho jednání posuzovali. Ten Bůh, který všechno
stvořil, není omezen ničím, ani našimi
představami spravedlnosti, které jsou vždy
nedokonalé. Bůh však je dokonale spravedlivý,
a proto se od těchto nedokonalých měřítek liší, je
na nich nezávislý. Na jeho smršť otázek nedáme
pořádně dohromady ani jedinou odpověď. Job
ví, že každá diskuse s Bohem je marná: “Kdo by

O spravedlnosti
Do kostela vešli dva muži. První z nich byl

věřící křesťan, člen staršovstva sboru. Byl znám
svým příkladným bezúhonným životem. Každý
den se modlil a ve svých modlitbách upřímně
hledal Boží vůli. Také dával pravidelně desetinu
svého příjmu pro potřeby sboru. Byl ve sboru
velice oblíbený, protože byl ochoten naslouchat
ostatním a také pomoci tam, kde bylo potřeba.

Druhý patřil mezi okrajové členy sboru. Do
kostela zavítal málokdy, mnohem častěji ho
vídávali v drahých restauracích, kde to uměl
pořádně roztočit. Měl malou firmu, jejíž
podnikání bylo mírně řečeno podezřelé.
Vydělával spoustu peněz, ale jeho dary do
sborové pokladny nestály za řeč. Žil víceméně
jenom sám pro sebe.

Starší sboru se modlil takto: "Děkuji Ti, Pane,
za to, že nejsem jako ostatní. Sloužím Ti, jak
nejlépe dovedu. Také neholduju alkoholu ani
ničemu podobnému. Živím se poctivě a ne jak
tady tento lump vedle mě. Takoví ani nemají
v kostele co dělat." Srdce toho druhého se dotkl
Duch svatý a ukázal mu jeho život tak, jak ho
vidí Bůh. Jeho modlitba byla plná lítosti: "Pane,
dobře vím, že si nezasloužím Tvoji milost.
Odpusť mně, prosím!"

Kdo z nich se v tom okamžiku víc přiblížil
Bohu? Ten, který se cítil být spravedlivým, nebo
ten, který si byl vědom, že spravedlivým není?
Jistě jste poznali podobenství o celníkovi
a farizeovi přepsané do současných podmínek.
Také jste možná poznali jednu z dokonale
nalíčených ďáblových pastí.

Malá špetka křesťanské pýchy dokáže
znehodnotit svědectví našeho života stejně, jako
malá špetka jedu znehodnotí jinak bezvadný
pokrm. Vůbec nezáleží na tom, jak moc jsme
podle našich měřítek dokonalí. Dokonale
spravedlivými se v Božích očích můžeme stát
skrze Kristovu oběť. Jsem toho názoru, že málo
záleží na tom, zda jsme byli spravedlivými
z deseti nebo devadesáti procent. Všichni
jsme zhřešili a jsme daleko od Boží slávy. Tuto
vzdálenost nelze překonat z naší strany, ale pouze
ze strany našeho Pána. Když si toto uvědomíme,
pak není obtížné obrátit se od pýchy směrem
k pokoře a vděčnosti.

Lubomír Čevela

Spravedlnost
...dokončení z titulní strany
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s ním chtěl vésti spor, z tisíce otázek jedinou
nezodpoví.” On jediný je naprostým Pánem. On
jediný rozhoduje o tom, co je spravedlivé.

A tak tento Bůh, který jedná podle své
spravedlnosti, není cizí jen Jobovi, ale také nám.
Zůstává nám nekonečně vzdálený. Mezi ním
a námi je propast našich bolestných otazníků,
nevyřešených a leckdy neřešitelných situací v
našem osobním životě i v životě celého světa  ať
už myslíme na úmrtí děťátka, které jsme milovali
nebo na toho, který zemřel na silnici bez vlastního
zavinění, na toho, kterého vytrhla z našeho středu
rakovina nebo na stovky dětí, které unesou nějací
“vygumovaní” fanatičtí vyznavači islámu
z “Bokoharam”, aby je pak prodávali jako otroky
jiným idiotům, kteří si je za pakatel koupí, na ty,
kteří umírají ve válečných konfliktech kdekoli na
světě, i na Ukrajině nebo na ty, kteří byli
zardoušeni v plynových komorách... Žádné
vysvětlování, žádné zdůrazňování Boží
spravedlnosti nás k němu přes tuto propast
nepřevede, naopak, takto se tato vzdálenost stále
zvětšuje. Bůh nás nepotřebuje na to, abychom mu
dělali advokáty, pokoušímeli se o to, jsme pouze
směšní.

Ale Jobovi to lhostejné není, trápí jej to,
potřebuje se s tímto Bohem nějak domluvit.
Starozákonní člověk si povzdechne právě tak
zklamaně jako Job: ”Kéž by mezi nás vstoupil
prostředník, který by rozsoudil nás oba.” Starý
zákon nemá toho důležitého Třetího. My jej ale
máme. V Něm Bůh nestojí na opačné straně
konfliktu, ale přechází na naši stranu a je nám
Otcem. Proto se evangelium stává pro každého

člověka, který touží po pomoci z druhé strany,
radostnou zprávou. Bůh překlenul vzdálenost
mezi mnou a jím – ne vysvětlováním, proč dělá
tady toto tak a tamto jinak, na to na světě není čas
– ale Prostředníkem, po kterém toužil Job.
V tomto Prostředníku přišel mezi nás, ne aby se
smál nevinným, ale aby byl dokonce zástupcem
viníků. A jeho kříž postavil právě do středu všech
našich “proč”. A protože je zde kříž jako znamení
vítězství nad všemi lidskými pochybnostmi,
nemůže nás ani naše “proč” “odloučit od lásky
Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu”.

Ani nám není, a na tomto světě ani nikdy
nebude, všechno jasné. My nevíme, proč nás
potkává to či ono a proč je kolem nás tolik bolesti.
Bratr Tomáš Halík píše v jedné své knize:
“zapomněli jsme na ono “Bůh ví proč”, které
často užívaly generace před námi.” Ale o jednu
podstatnou, ano, tu nejpodstatnější věc víme víc,
než věděl Job. Pro Ježíše Krista, toho vítězného
Prostředníka, zcela jistě víme, že Bůh není
zlomyslný tyran, ale že právě na kříži sestoupil na
dno opuštěnosti a lidské bolesti. Protrpěl mou
i tvou touhu po odpovědi, když volal: “Bože můj,
proč jsi mě opustil.” Nevíme, proč procházíme
trápením, ale jistě víme, že i v tomto trápení Bůh
není někde nad námi, ale je s námi a při nás. A to
je radostná a osvobodivá zvěst evangelia, že
všechno, docela všechno, se odehrává na pozadí
Boží lásky, která nás objímá i v utrpení, které
“těm, kdo milují Boha” jako všechny věci “musí
napomáhat k dobrému”.

Petr Maláč

Expedice Slate 2014... dokončení z titulní strany

Drážďany jsou nádherné. Ruiny, které zde
zbyly po válce, už jsou definitivně pryč, dneska je
centrum města kompletně opravené.
Nejvýraznější a také nejznámější dominantou je
obnovený kostel Frauenkirche, určitě stojí za to jej
vidět a ani my jsme jej nemohli minout.

Z Drážďan jsme pokračovali dál a poté, co
jsme úspěšně projeli naprosto ucpaným Berlínem,
jsme po šesté večer dorazili do Slateho. Naši
přátelé Friedemann, Tobias a jejich manželky nás
už čekali, ubytovali jsme se, dostali jsme večeři
a hajdy na kutě.

V pátek jsme vyrazili společně do
Ludwigslustu, kde dnes bydlí Frieder a Ingrid
Schirrmeisterovi, naši vzácní přátelé. Nejdřív nás
čekalo sladké překvapení. Připravili pro nás
návštěvu v manufaktuře na výrobu sněhových
pusinek. Po chvilce výkladu jsme měli možnost si
sami zkusit pusinky vyrobit, a protože jsme byli
celkem úspěšní (až na ten vzhled), dostal každý
z nás certifikát spolu s receptem. Třeba to někdy
zkusíme i doma. Po společném obědě jsme
navštívili Schirrmeisterovy u nich doma.
Friederovi už je 75, Ingrid oslavila počátkem
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května 72 let, přesto je elán neopouští a stále
slouží v církvi. Učí se nyní anglicky, protože letos
v červnu odlétají do Namibie, kde by měli asi
čtvrt roku zastupovat tamního kazatele. Rádi jsme
se viděli, pověděli jsme si o sobě, Frieder nám
ukázal svoji dílnu, kde vyrábí dřevěné křížky.
Ještě jsme si prohlédli zajímavý kostel
v Ludwigslustu (Hanka Hajdová dostala do ruky
česky psaného průvodce, kterého sama před
časem překládala), a pomalu už byl čas na návrat
do Slateho.

Večer jsme se sešli se sborem, společně
povečeřeli (ty bílé klobásy vypadají divně, ale
mají cosi do sebe) a pak povídali, co prožíváme
u nás ve sboru a naopak ve Slatem. Podívali jsme
se i na fotky z prvního setkání s manželi
Feilckovými na Seči v roce 1977. Bylo to moc
fajn a znovu, tak jako vždycky dříve, jsme cítili,
jak k sobě máme blízko a jak nám v našich
sborech jde o stejné věci  aby Pán Ježíš byl
přítomný mezi námi a Boží dílo rostlo.

Sobotu jsme si nechali na výlet. Ráno jsme
vyrazili brzo, protože jsme se chtěli podívat na
Rujánu, což je přece jenom trochu z ruky. Ve
Stralsundu jsme se rozdělili na dvě části,
přírodovědně zaměření účastníci expedice

navštívili Meeresmuzem (Muzeum moře), Bohdan
a ogaři ale pokračovali do přístavu Sassnitz, kde si
prohlédli vyřazenou ponorku HMS Otus.
Samozřejmě není možné být na Rujáně
a nepodívat se na křídové útesy. I my jsme se tam
vypravili. Vrchol útesu Königsstuhl je asi 118 m
nad úrovní moře, k moři se dá seběhnout po
schůdkách, takže jsme se šli podívat, jak to
vypadá zezdola a jestli by se v moři dalo koupat
(nedalo), přitom jsme se snažili nemyslet na to, že
stejnou cestu budeme muset absolvovat zase
nahoru (429 schodů). Nakonec jsme zvládli i to,
ale výtah by se byl hodil.

V neděli jsme navštívili bohoslužby, tentokrát
nebyly v kostele, ale ve sborovém domě. Sešlo se
asi 70 lidí, vyslechli jsme kázání, vyřídili
pozdravy od nás a po obědě vyrazili domů. Večer
po deváté jsme byli utahaní, ale spokojení, doma.

Sbor ve Slatem poskytuje tak jako dříve
zázemí pro nejrůznější církevní skupiny, na rozdíl
od dřívějška si ale program zajišťují skupiny
samy. Ale jinak se toho moc nezměnilo. Kaštany
před sborovým domem už trochu obrostly,
douglaska před vchodem vyrostla pořádně, dneska
má 25 m. Změnil se trochu interiér sborového
domu, farářský byt v přízemí je kompletně
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přestavěný a slouží sborovým účelům. Kromě
toho je pro nejrůznější akce k dispozici bývalá
stodola, kde je sál pro zhruba 100 účastníků,
(s dataprojektorem, ozvučením a další technikou),
kuchyňka a WC. Kostelní věž má novou střechu,
uvnitř přibylo v průčelí promítací plátno. Sbor byl
delší dobu neobsazený, dneska je tam bratr farář,
který slouží na cca 1/3 úvazku, kromě Slateho
slouží ještě v dalších sborech v okolí. Je to
důsledek toho, že v Německu existuje církevní
daň, ze které jsou církve financované a jsou tedy
nezávislé na státu. Je pravděpodobné, že i naši
ČCE časem čeká podobná situace, kdy nebude
výjimkou, že jeden farář bude sloužit ve více
sborech, protože pro jediný sbor by to byla
neúnosná finanční zátěž.

Bylo to celé moc fajn, cítili jsme se jako doma.
Pozvali jsme Schirrmeisterovy, jestli by zase
nechtěli přijet. Třeba se to podaří, až se vrátí
z Namibie. Jsem vděčný za to, že jsme tento výlet

mohli absolvovat, a že i děti mohly vidět místa,
kam jsme se vždycky těšili a rádi jezdili. Jsem
vděčný i za počasí. Prakticky každý den pršelo, ať
už po cestě tam, nebo do Ludwigslustu nebo na
Rujánu, ale když jsme se blížili k cíli, déšť ustal,
a když jsme vystoupili z auta, bylo příjemně,
nezmokli jsme ani jednou. Znovu se nám tak
potvrdilo, že na Boží požehnání můžeme spoléhat
i v naprosto všedních věcech.

Kdy zase pojedeme do Slateho? Tato otázka
v autě padla sotva jsme vyjeli na cestu domů.
Pevně věřím, že to nebylo poslední setkání a že se
s bratry a sestrami ze Slateho zase někdy uvidíme.
Do té doby na ně chceme vděčně a s láskou
myslet a přejeme jim, aby jim Pán Bůh v jejich
práci na Boží vinici žehnal.

Zdeněk Žamboch

Mluvímeli o spravedlnosti, pak pochopitelně
nejen o tom, co to je, ale také, a hlavně o tom, jak
se spravedlnosti dosahuje. Správně si odpovíme, že
spravedlnosti se dosáhne uplatněním práva, tedy
zákonů. A tady nastává potíž. V praxi vidíme, že
právo a jeho šikovné uplatnění lehce může vést
k tomu, že spravedlnosti dosaženo nebývá. Často
vidíme a slyšíme, že vyložený lump, máli
šikovného advokáta, který právních předpisů
chytře využije, je osvobozen i přesto, že jeho
počínání je evidentně trestné. Říká se, že paragrafy
jsou pěkně zakroucené. „Jak je to možné?“ ptáme
se.

Vidíme, že právo a spravedlnost nejsou totožné.
Právo má sloužit k dosažení spravedlnosti, ale
občas tomu tak není. Čím to? Člověk je prostě tvor
nedokonalý a to, co dělá, je nedokonalé. Z toho
vychází zásada, že pokud není někomu
jednoznačně prokázána vina, má být považován za
nevinného. Zkušenost ukazuje, že byli odsouzení
i lidé, kteří nic špatného neudělali jen proto, že si
to někdo přál. Z historie minulého režimu, a nejen
z ní, víme, že se tak dělo, docházelo k justičním
omylům, justičním zločinům či přímo justičním
vraždám. Proto tato opatrnost, že je lépe propustit

vinného (či přímo zločince), než odsoudit
nevinného.

Ale i v současnosti dochází k podobným
nectnostem a nemusí to být provedeno soudní
cestou. Stačí na někoho podat třeba trestní
oznámení, pak ho šikovně vláčet tiskem a člověk je
úplně znemožněn. A nemusí to být provedeno jen
takovým drsným způsobem. O někom můžeme
šířit tzv. „zaručené zprávy“, správně česky řečeno
pomluvy, a uškodíme mu či ho přímo v jeho okolí
znemožníme. Na to si musíme dát dobrý pozor
a takovým „zaručeným“ zprávám bránit. Uškodili
bychom jinému člověku, ale také sobě.

Povzdechneme si, že na tomto světě není
spravedlnosti. A máme pravdu. Za všech okolností
jsme však voláni k tomu, abychom používali právo
ve všech jeho podobách k tomu, aby spravedlnosti
bylo dosahováno. A když vidíme, že jí dosahováno
není, pak lehce sklouzneme k již výše zmíněnému
konstatování, že na světě prostě spravedlnosti není.
Ale co víc; začneme obviňovat Boha, že on je
vlastně nespravedlivý, když to či ono dopustí.
Lehce nám unikne, že na vině jsme vlastně my
a obviňovat Boha z nespravedlnosti je vlastně
troufalost.

Právo, spravedlnost a milost
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Leč jak je to vlastně s Boží spravedlností? Je
Bůh spravedlivý, nebo není? Je nanejvýš
spravedlivý a zároveň je nespravedlivý. Svému lidu
Izraeli a celému lidstvu dal své zákony;
nejznámější je Desatero. Podívámeli se do historie
i současné doby, tak vidíme, jak se Boží zákony
včetně Desatera nedodržují. Ze své nezákonnosti
však obviníme Boha, že on za to může. Bůh je
spravedlivý, ale řekl bych, že je naše velké štěstí,
že je vlastně vůči nám nespravedlivý; kdyby totiž
byl důsledně spravedlivý, pak bychom tady už
dávno nebyli. Svou spravedlnost uplatnil na svém
Synu Ježíši Kristu, tedy vlastně sám na sobě. Na
něm plně uplatnil své zákony a tak dosáhl
spravedlnosti. A k nám lidem je milostivý. To je
naše šance, která je nám každému nabídnuta,
a kterou nezmeškejme. Nabídnutou Boží milost
neznevažujme svým špatným jednáním. Pokorně ji
přijímejme a to tak, že budeme následovat Ježíše
Krista, což znamená poslouchat jej. Tak přinesená

Boží milost nebude lacinou milostí, ale drahou.
Stála totiž Ježíše Krista život.

Při tom všem nesmíme zapomenout na jednu
zásadní skutečnost a tou je tzv. „poslední soud“.
Není to žádné strašení typu: „Však ti to Pán Bůh
spočítá.“ Je to vyjádření konečné Boží
spravedlnosti. Tomuto rozhodnutí neunikne ani
Hitler, ani Stalin či Čingischán. Tam se ukáže vše v
pravém světle. To je potřeba si uvědomit. Ale v té
souvislosti je ještě více potřeba si uvědomit
a přijmout právě Boží milost v oběti Ježíše Krista,
která vede k záchraně. Tato milost předchází Boží
zákony i jeho spravedlnost. A v tom je naše naděje.

Milan Michalík

„Amen, říkám vám, že cokoli svážete na zemi,
bude svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi,
bude rozvázáno v nebi. Říkám vám také, že pokud
se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za
co by prosili, stane se jim to od mého nebeského
Otce. Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři
v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“
Tehdy k němu přistoupil Petr a řekl: "Pane,
kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a já mu
mám odpustit? Sedmkrát?" Ježíš mu odpověděl:
"Neříkám ti, že sedmkrát, ale sedmasedmdesátkrát.

Nebeské království se totiž podobá králi, který
chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když
začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil
deset tisíc hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil
jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se
vším, co měl, a tím aby se zaplatil dluh. Služebník
padl na kolena a začal se mu klanět se slovy: ‚Měj
se mnou strpení a všechno ti zaplatím!' Pán se
tedy nad ním slitoval, odpustil mu dluh a nechal
ho jít. Když ale ten služebník odešel, našel svého
druha, který mu dlužil sto denárů, popadl ho

a začal ho škrtit se slovy: ‚Zaplať, co dlužíš!' Ten
padl na kolena a prosil ho: ‚Měj se mnou strpení
a zaplatím ti!' On ale nechtěl. Odešel a dal ho do
vězení, dokud nezaplatí, co dluží. Když jeho
druhové viděli, co se stalo, byli zdrceni. Šli za
svým pánem a pověděli mu všechno, co se stalo.

Jeho pán ho tedy zavolal. ‚Ty zlý služebníku!'
řekl mu. ‚Odpustil jsem ti celý dluh, protože jsi mě
prosil. Neměl ses nad svým druhem slitovat, jako
jsem se já slitoval nad tebou?!' Jeho pán se
rozhněval a vydal ho mučitelům, dokud nezaplatí
celý dluh. Totéž udělá i můj nebeský Otec vám,
pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru."
Mt. 18,1835

Věznica s nápisem Peklo, oddělení pro
tvrdohlavé Valachy. V prostornéj cele číslo 77x
sedí na holéj zemi mezi ostatníma hádajúcíma sa
ľuďma nešťastný Francek. Pořáď dokola sa ptá:
„Za co já tu sedím?“ Naráz sa otevřú dveři
a dovnitřku je hozený další neščastník. Francek sa
po něm podívá a s otevřenú hubú v něm poznává
svojého „bratra v Kristu“ Juru. Ide za ním a praví:

Spravedlnost za spravedlnost,
milost za milost
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„Juro, si to ty? Jak to, že si tady? Takový zbožný
a pracovitý člověk. V kostele dycky mezi
prvníma, dokonca negdy aj kázáls, aj Večeřu
Pánovu dáváls, a spomínám si, že dyž sem býl na
smrť nemocný, tak svoláls ostatní, abyste sa za
mňa modlili a Pán mňa uzdravíl.“ Jura na ňho
hledí a říká: „No vidím, že ti to moc nepomohlo,
dyž skončíls tady.“

„To je pro mňa také záhada, proč sme tu oba
dva,“ povídá Francek, „snažili sme sa přeca vésť
dobrý život, chodili sme do kostela skoro každú
neděľu, dávali sme na salár aj na Jeronýmku,
dokonca presbyterama nás zvolili a teď sme
skončili tady, na takém hrozném místě, samý
kravál a naříkání.“ „Tým samým sem sa hájíl
u Najvyššího súdu aj já,“ opáčíl Jura, „a dokonca
sem eště tomu Pánovi, co mňa súdíl, připomňél,
že sem u ňho už věckráť býl a tedy sa nade mnú
smilovál, tak proč to néjde aj včil? On sa na mňa
velice smutno podívál, vzál takovú tlustú knížku,
začál v ní pomaľučku listovať a já sem sa začál
potiť. Dyž sem už býl mokrý jak myš, došél ke
stránce, gde bylo cosi zaškrknuté červeným
ingústem. A že prý lesti si spomínám, jak sem za
tebú přišél, Francku, s tým, žes mně s plotem
zalézl metr do mojého pozemku. Tys zaséj pravíl,
že né, že je to všecko podle plánů. A já sem si
spomňél, že sme sa tedy tak zhádali, že sa súsedé
sběhli a divili sa, co sa to mezi týma zbožnýma
děje. Dokonca sme nejakú dobu spolu nemluvili
my, ani naše roby a naše děcka měly zakázané si
spolu hráť. Při tom všeckém sme chodili dál do
kostela, poslechnúť si, lesti farář nezapomene řécť
v kázání napomenutí pro toho druhého. Dokonca
aj na modlitební sme chodili, já do sborového a ty,
už si ani nespomínám gde. Modlili sme sa tam,
aby sa Pán zľutovál a projevil svoju
spravedlivosť. Jak sme sa náhodú potkali, nahodili
sme hubu plnú zubů. Ale dyž sme věděli, že bude
Večeřa Pánova, sedli sme si dycky pro jistotu co
najdál od sebe. Enomže raz, snáď to bylo na
Veliký pátek, při tom „Pokoj tobě“, sem ťa uviďél
stáť za sebú a už sem nemoh cuknúť s natáhnutú
rukú, tož sem ti tú tvojú potřepál, hlavně kvůli
tým, keří stáli kolem nás. Při tom sem přemýšlál,
jak si farizejský, obrať mňa o tolik metrú
pozemku a při tom mně přáť pokoj. Dyž sem šél
po tem z kostela, naráz sem ťa uviďél, jak ideš
proti mně a směješ sa mně do očí. V tú chvíľu jak
dyby ve mně búchly piliňáky. Zatmělo sa mně

před očama a ...“
„A já sem ti tedy šél schválně naproti,“ praví

Jurovi Francek, „protože sem ti chtěl řécť, že sem
sa rozhodnúl ti tých pár metrů rači zaplatiť, aby
mezi nama nebylo pořáď peklo. Včil si jasně
spomínám. Chtěl sem ti to řécť eště před
kostelem, enomže sem tedy přišel pozděj, tož sem
si sed schválně hneď za tebe a zrovna sem sa
k tobě nakláňál, abych ti to řek, ale farář šél jak na
potvoru přesně, tak sem ti to nestih řécť. Dyž sem
šél dom, tak sem ti to chtěl řécť, proto sem ti šél
naproti, enomže tys mňa chytíl pod krkem,
a začals vyváďať jak pominutý. Chcél sem ti to
vysvětliť, ale tys mňa začál škrtiť, a řváls, že lesti
je Pán Bůh spravedlivý, tak mňa potrestá, a já sem
nemoh mluviť, ani dechu popadnúť. Tož sem ťa
kopnúl do kolena. Tys mňa konečně pustíl a začáls
mňa posílať do horúcích......“

„No vidíš,“ praví rychlo Jura, „všecko to bylo
zapsané v téj tlustéj knížce. Ten Pán sa na mňa
zaséj velice smutno podívál a listovál dál. Prý
vidí, že sem ani po tem nepřestál chodiť do
kostela. To už sem sa zaséj začál cítiť přeca enom
jistěj a hrdo sem prohlásíl, že sem chyběl enom
málogdy. Nato On sa mňa zeptál, proč sem tam
chodíl a já sem mu řek, že abych poslúchál
kázání. Prý o čem bylo? To už sem sa přestál potiť
a úplně smělo sem moh řécť, že věčinú o Boží
lásce k nám ľuďom, odpuščení, keré nám dává
zadarmo, Jeho pokoju, milosti a spravednosti.
A připomňél sem, že aj já sem o tom párkráť
kázal, dyž farář nemoh. On sa znovu podívál do
téj knížky, prý vidí, že sem aj k Večeři Pánovej
často chodíl a zeptál sa mňa proč. Na to sem
pravíl, že sem si tam chodíl pro milosť od Pána
Boha. A prý lesti sem ju dostál. Dyž sem mu řek,
že dycky, znovu začál pomály listovať a čísť v téj
knížce a po dlúhej chvíli došél až na poslední list.
Potom ju zavřél a pravíl mně, že prý sem býl
doopravdy horlivý cirkevník, enomže v celéj téj
knížce neviďél, že bych téj milosti, kvůlivá keréj
sem chodíl do kostela, že bych téj saméj milosti
přál a dával ľuďom kolem sebe. A stejně tak, jak
viďél, to prý bylo aj s odpuščením. Že sem dycky
mluvíl enom o spravednosti, modlíl sem sa za
spravednosť a s oblibú sem pravíl ...“lesti je Pán
Bůh spravedlivý“... A tak že mně nemože dať
milosť za milosť, ale súdí mňa tým súdem, o kerý
sem prosíl a kerým sem súdil já. Dává mně
spravednosť za spravednosť a odsuzuje mňa na
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Je Noc kostelů potřebná?

dožívotí mezi podobně spravedlivé, jak su já, aby
sme si tú spravednosť zjednali mezi sebú sami.
A eště dodál, že tam na mňa už velice túžebně
čekajú nekeří „bratři a sestry v Kristu“. A první,
kerého tady potkám, si ty, Francku …“

„ Tož pravda,“ povídá Francek, „pár ľudí
sa už po tobě ptalo, ale dyžs mně to všecko tak
pěkně připomňél, proč su tady, tož pocem, abys
také věďél, jak mně bylo, dyžs mňa začal škrtiť
…“

Milí čtenáři našeho sborového časopisu, pro
nedostatek času jsme se už nedostali na další
oddělení, jako třeba pro manželské páry, pro
rodinné příslušníky, atd. Můžeme Vás však ujistit,
že v každém je nejprostornější právě cela
s označením 77x.

Jan Kovalda

Noc kostelů proběhla v našem sboru již
podruhé. Vloni, při první Noci kostelů jsem si
kladla otázku, jak a čím je potřebná tato akce pro
naše společenství. Co je cílem Noci kostelů, která
v naší zemi probíhá jen několik posledních let?
Cílem je otevřít kostel a sbor vnějšímu světu
a přiblížit lidem, o co v církvi jde. Nejsem
přesvědčená o tom, že by se kostel měl změnit na
jednu noc na kulturní dům. Církev má stále být
věrná slovům Pána Ježíše: „Jděte a kažte
evangelium všemu stvoření.“ Nevím, jak proběhla
Noc kostelů jinde v republice, ale díky svědectví
Ládi Křížka jsme mohli znovu slyšet, jak Ježíš
mění život člověka. Ze dvou videoklipů jasně
zaznělo, kdo je opravdovým Králem.

Na Noci kostelů bylo vidět, jak funguje tělo
Kristovo, jak se jeho jednotlivé součásti zapojují
a pracují na přípravách a průběhu. Díky Noci
kostelů jsme objevili organizační schopnosti
Kamily Zimčíkové, kreativní obdarování Petry
Rájkové, ochotu a pracovitost Katky Mrlinové,
technické dovednosti Pavla Kováře. Karel a Eva
Žambochovi umí potěšit dobrým pohoštěním.
Václav Koňař přispěl laskavým slovem jako

průvodce večerem. Jiní ochotně počítali příchozí
lidi (letos přišlo 375 účastníků). Další umývali
nádobí, uklízeli, připravili výstavku knih a ještě
další celou akci zastřešovali modlitbami.
A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na ty,
kteří obohatili program svým zpěvem, nebo
zamyšlením nad dnešní rodinou nebo
v posledních letech uskutečněnými kurzy Alfa.
Děkujeme Pánu za každou příležitost sdělit
poselství Písma.

Zpět k mé otázce: Je Noc kostelů potřebná?
Říkám „ano“ akci, která otevírá dveře kostelů
lidem, kteří si nemyslí, že dnešní církev může
něco nabídnout. Ta letošní i mě přesvědčila, že má
smysl, pokud se my budeme držet toho, proč je tu
církev už 2000 let.
Pavlína Žambochová
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Jak mě Noc kostelů dostala do kostela
Noc kostelů je pro mne srdeční záležitost. Před

rokem mi kamarádka Katka zavolala, jestli bych
byla ochotná pomoct při výzdobě kostela (autorka
je floristka – pozn. redakce). Brala jsem to jako
každou jinou objednávku. A ti, co mne znají, ví,
že práce je pro mne koníčkem, proto jsem
s nabídkou ráda souhlasila. Jenže to jsem ještě
netušila, jak důležité to pro mne bude.

Do kostela jsem chodívala opravdu jen
zdobit svatby. Milovala jsem to prostředí, tu
atmosféru, ale přesto mi to bylo pořád vzdálené.
Součástí příprav na výzdobu pro Noc kostelů bylo
scházení se po bohoslužbě. "No tak fajn," říkala
jsem si. "Konečně, mám volné neděle, tak proč
ne." Z počátku to bylo pro mě náročné a spoustě
věcí jsem při bohoslužbě moc nerozuměla. Ale
jedno jsem věděla. JSEM TU SPRÁVNĚ. Chtěla
jsem se dozvědět víc o Bohu a Ježíši a o Duchu
svatém. Naučit se číst v Bibli. Zjistit, proč tu
vlastně jsem. Měla jsem a stále mám štěstí na
skvělé lidi, kteří mě tím vším provázejí, učí mě
a vedou za ruku. Za mnohé jim vděčím a děkuju.

První noc kostelů byla úspěšně za námi a já se

rozhodla dál poslouchat Slovo, které ke mně
pokaždé promlouvá, a já s úžasem vždy zírám.
Spoustu otázek mi zodpověděla Alfa, která pro mě
byla odrazovým můstkem nebát se říkat své
pocity, a taky Alfa pro mladé, kde jsem poznala
druhý pohled víry, který pro mě byl a je nesmírně
důležitý.

Na druhý ročník Noci kostelů jsem se už
nesmírně těšila. Bylo nádherné vidět, kolika lidem
konkrétně na výzdobě záleží a že byli moc ochotní
pomoct a přiložit ruku k dílu. Bez nich by moje
práce nebyla dokonalá. A v den konání akce jsem
si připomněla, že je to rok, co jsem poznala Boží
lásku a přítomnost, a že nebýt Noci kostelů, asi
bych žila dál svůj prázdný život. I když, kdo ví?!

Petra Rájková

Naši senioři 2014
V neděli 11. května se v našem sboru

uskutečnilo již tradiční odpoledne pro seniory.
Jsem velmi rád, že je kromě jiného smíme alespoň
dvakrát v roce shromažďovat k setkání, zvěsti
Božího slova a společenství Večeře Páně. Sešli
jsme se i přes nevlídné počasí. Nemuseli jsme
vykazovat žádný zvláštní výkon, prostě jsme
mohli být spolu, vzájemně si naslouchat a hlavně
naslouchat Božímu hlasu. Nepomíjejme takovéto
příležitosti, protože slouží k dobrému nejen
seniorům, ale i těm z nás, kteří ještě mnoho
zmohou.

Milan Michalík
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Pozdrav od našeho adoptovaného chlapce z Indie
Milí přátelé ČCE v Hošťálkové,
zdravím vás ve jménu Ježíše. Daří se mi dobře a
doufám, že se i vy máte fajn. Na internátu jsem
velmi spokojen. Počasí je tu příjemné. Čekají mě
závěrečné zkoušky, na které se pilně učím.

Na vánočním programu jsem se účastnil
tanečního představení. Na Vánoční prázdniny
jsem jel domů a hrál jsem si s bratrem. Bratrovi se
ve škole daří taky dobře.
Velmi vám děkuju za krásný dárek. Myslím na vás
v modlitbách.

Děkuji
Váš syn Dheeraj

Raduji se, že můžeme
společně Dheerajovi podat
pomocnou ruku ve formě
finančních prostředků, které
mu umožňují pokrýt náklady
na vzdělání, doučování,
přístup k počítači či oblečení
nebo lékařskou péči.

Jana Flachsová

Pozvání na UNITED
Rádi bychom vás pozvali na

čtvrtý ročník multižánrového
křesťanského festivalu UNITED,
který se uskuteční 21.  23.
srpna 2014 opět ve Vsetíně.

Program festivalu tvoří
společná ranní a večerní
duchovní setkání, koncerty,
semináře, divadelní představení,
filmy a sportovní aktivity. Lze
zde využít například službu
poradenství nebo místa pro
ztišení v modlitbě. To vše je
nástrojem, abychom společně
ukázali na osobu Ježíše Krista,
který nás PROPOJUJE
s nebeským Otcem,
PROMĚŇUJE naše životy
a POVOLÁVÁ nás ke službě druhým.

Každý ročník má své téma. Pro ten letošní jsme
vybrali téma ZNAMENÍ. Žijeme v ateistické
kultuře, ve které více lidí věří v UFO než v živého
Boha. Lidé jsou fascinování nejen fantastickými
světy počítačových her, ale také duchovně
temnými a okultními věcmi, které sledují
v médiích a se kterými často i experimentují.
Nadpřirozeno má svoje kouzlo a velikou
popularitu a v kontextu toho všeho se náš Bůh –
Ježíš Kristus – zdá být jen mlčící plastikou na zdi
kostela. Ale to vše záleží na úhlu pohledu...
Letošní Festival UNITED chce ukázat to, že Bůh
je nejen mocný stvořitel našeho světa, ale je

skutečný a živý. Bůh, který
jedná. ZNAMENÍ Jeho moci
a Jeho působení nacházíme
nejen ve světě a v přírodě
kolem nás, ale především
v našich životech, v našich
příbězích a v našich srdcích.

Hlavními řečníky letos
budou Jiří Unger, Kateřina
Lachmanová, Stašek Bubik
a Vašek Vondrášek. Mezi
zahraniční hudební skupiny
patří například Nuteki
z Ruska, Paul Colman
z Austrálie nebo Four
Kornerz z Velké Británie.
Uslyšíme také české
a slovenské hudební

skupiny, například Deep Inside, Donebevolající,
BCC Worship, Kalwich, Forgiven, Pavel Helan
a další. Tento rok nově otvíráme Street scénu, na
které proběhnou umělecká a sportovní představení
a svědectví těchto interpretů.

Aktuální informace naleznete na webových
stránkách akce www.festivalunited.cz nebo na
facebookové stránce festivalu
www.facebook.com/festivalunited.

Za organizační tým UNITED Petra Barbořáková
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Mosad: Operace Eichmann
(recenze knihy)

Adolf Eichmann  jméno tohoto nacistického
zločince, člověka odpovědného za tzv. „konečné
řešení židovské otázky“ je většině lidí známé.
Méně známé jsou okolnosti a způsob jeho
dopadení v Argentině. Zde se po útěku koncem
druhé světové války skrýval pod cizím jménem.
Když byl objeven, dostala izraelská tajná služba
Mosad za úkol dopadnout jej a přepravit do
Izraele k řádnému soudu. Tuto operaci přibližuje
kniha „Mosad: Operace Eichmann“ napsaná
velitelem celé akce Isserem Harelem.

Při vyslovení názvu organizace „Mosad“
možná mnohému vytane představa ke všemu
odhodlaných, tvrdých mužů a žen, kteří jsou
schopni s kamennou tváří splnit zadaný úkol.
Uvedená kniha však ukazuje jinou stránku věci,
jinou tvář těchto lidí.

Adolf Eichmann, osobně odpovědný za
vyvraždění několika milionů Židů, byl po
dlouhém ověřování objeven na předměstí Buenos
Aires. K jeho zadržení a vlastně únosu do Izraele
byla vytvořena zvláštní skupina. Vše se muselo dít
v největší tajnosti, aby tento zločinec předčasně
něco nezjistil a nezmizel. Zadržení stejně jako
následný tajný transport do Izraele se povedly.

To, co je v knize
nejdůležitější, není však
vlastní technické provedení
akce, ale příběhy lidí.
Mnozí prošli nacistickými
lágry, zažili veliké utrpení,
jejich nejbližší v
koncentrácích zahynuli
a oni teď stojí tváří v tvář
člověku, který to vše
připravoval a organizoval.
Co prožívají? Jak se zachovají?

Osobní postoj Adolfa Eichmanna, spolehlivého
úředníka a dobrého otce rodiny je po zadržení
překvapivý. Jakoby si ani neuvědomoval
a nepřipouštěl, že v jeho počínání bylo něco
špatného. On přece jen poctivě dělal svou práci,
kterou byl pověřen! Zdá se nám to
nepředstavitelné.
Jakkoliv je kniha čtením nelehkým, k přečtení ji
doporučuji.
Isser Harel: Mosad: operace Eichmann.
Nakldatelství LEDA, 2008.

Milan Michalík

Na podzim 2014 bude pod hlavičkou sboru
ČCE Hošťálková probíhat kurz s názvem
MANŽELSKÉ VEČERY.

Kurz je určen každému páru, který na sobě
chce pracovat a společně investovat do svého
vztahu.
Stav manželství

Máteli hezké manželství, kurz vám pomůže jej
dále zlepšit a posílí vaše dobré návyky. Většinu
hostů kurzu tvoří páry, které mají pěkný vztah. Na
druhou stranu, zakoušíteli v manželství potíže,
kurz vám poskytne praktické dovednosti, které
vám pomohou obtíže překonat.
Délka manželství

Na tom, zda v manželství žijete méně než tři
roky nebo více než třicet let, vůbec nezáleží.

Životní filozofie
Ačkoliv je kurz založen na křesťanských

principech, je určen naprosto všem párům.
Principy, o kterých se mluví na kurzu, jsou
vhodné pro každého. Diskuse o víře nejsou
obsahem kurzu.

Průběh MV je založen na soukromí páru, nic se
neprezentuje na veřejnosti ani skupinově.
Termín: každý čtvrtek od 18.9 do 6.11.2014.
Začátek vždy v 18:00 hodin.
Bližší informace: Bohdan Hříbek; tel. 739 492
733; hribekb@seznam.cz

Manželské večery
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Připravované programy a akce během prázdnin 2014
Týdenní program sboru

pondělí, 19 hodin biblická hodina u Čablíků
čtvrtek, 16 hodin biblická hodina v penzionu
pátek dorost a mládež – podle

domluvy
neděle, 10 hodin pravidelné bohoslužby
neděle, 19 hodin modlitební hodina

Sborové akce
29.6.2014 Rodinné bohoslužby na

závěr školního roku se
společným lehkým obědem

11.15.8.2014 Dětský tábor, sborový dům
Hošťálková

5.9.2014 Začátek školního roku;
vyslání pracovníků s dětmi

Celocírkevní akce
26.7.2.8.2010 Evangelizační kurz Běleč

nad Orlicí

Akce jiných církví a společenství
4.6.7.2014 Křesťanská konference

Praha
9.13.7.2014 Katolická charismatická

konference Brno, výstaviště
31.73.8.2014 CampfestSlovensko,

Kráľova Lehota
2.9.8.2014 Rodinná dovolená Orlické

hory, chata Horalka
21.23.8.2014 festival UNITED Vsetín,

Dům kultury

Tématem dalšího čísla našeho časopisu bude „Milost a milosrdenství“. Jeho vydání chystáme po
prázdninách. Prosíme o vaše příspěvky nejen na toto téma. Zasílat je můžete na emailovou adresu
Anna.Hribkova@email.cz . Děkujeme.




