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„Kristus vstal z mrtvých.“ „Dozajista vstal!“
Tak se zdraví východní křesťané v Den vzkříšení,
tedy o velikonoční neděli. Tak Vás chceme také
my oslovit v této velikonoční době. Nejde o to,
abychom se takto zdravili, protože se to má; ze
srdce Vám všem chceme přát radost a pokoj Toho,
který se obětoval za náš hřích, byl ukřižován, ale
vstal z mrtvých. To je základ naší naděje pro příští
dny a pro celý náš život, ať prožíváme těžké
chvíle nebo žijeme v pokoji a míru.

Vaše redakce

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám
dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se
vaše srdce nechvěje a neděsí.“ ev. Jana 14, 27

„Mír, pokoj, smíření”, tak zní téma tohoto
předvelikonočního vydání. Zaměřím se nejprve na
první dvě slova, snad se dostanu i ke třetímu.
Jeden rabín se snažil svým žákům vštípit do
paměti, jaký je významový rozdíl mezi synonymy
(slovy skladebně shodnými nebo velmi
podobnými) pokoj a mír. Definoval je takto: „Mír
znamená klid zbraním, mír je přestávka mezi
válkami; ale pokoj je stav dokonalého bezpečí,
dokonalé jistoty, dokonalých nadějí zítřka.”

Chtěli bychom říci: v Evropě je mír  snad se
konečně „blýská na lepší časy” také na Ukrajině.
Ale dá se takto hovořit o pokoji? To ne. Mír je
něco, co se na světě udržuje zbraněmi, fyzickým
násilím, mocí. Je to zvláštní paradox, ale je to tak.
Každá strana zbrojí, aby byl zachován mír. Jedna
strana se nesmí nechat předběhnout stranou
druhou. V této oblasti musí být všechno vyvážené.
Je to logické, chceme přece udržet mír.

Mír je tedy něco, co se k nám dostává zvenčí.
Ale pokoj je vnitřní stav, stav vnitřního člověka,
stav jeho srdce. Ten není možné budovat, zajistit,
nebo nějak vnutit zvenčí. Pokoj je prostě u Krista;
slyšíme jej říkat: „Pokoj vám zanechávám, svůj
pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám
dávám.” Pán Ježíš přišel do tohoto světa se svým
programem: „Přinesl jsem pokoj  ne jako svět.”
To neznamená, že by nějak zlehčoval úsilí lidstva
po míru, nebo že bychom snad chtěli toto úsilí
nějak umenšit nebo snížit my. Také my jsme lidmi
této země. I my po míru toužíme a za mír se
modlíme. Ale přesto, že to tak je, že Pán Ježíš tuto
touhu lidstva po míru nezlehčuje, stále nám
ukazuje, co může dát svět  to je „mír” a co dává
On  to je „pokoj”. Pokoj je Kristův dar. Je to jako
spojené nádoby. Nakolik je člověk zakotven
v Kristu, natolik má také vnitřní pokoj. Nakolik
člověk žije jistotami víry, lásky a naděje, natolik
se v jeho srdci plní hladina pokoje  je tu úzká
souvislost. Pokoj je tedy stav, Kristův dar. A má
své místo mezi

Velikonoční pozdrav

Mír, pokoj, smíření

>> Pokračování na str. 2
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ovocem Ducha svatého, jak je v epištole
Galatským (5,22) vypočítává apoštol Pavel:
„Ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, tichost,
dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost,
středmost.” Stále si smíme a máme uvědomovat,
že v těchto darech Ducha svatého máme žít, že dar
Kristova pokoje v sobě obsahuje jistotu, bezpečí,
naději.

Tento opravdový Pokoj svět nemá, nemůže jej
tedy nabídnout; vidíme naopak, že žije v nepokoji,
neklidu, často v beznaději, nejistotách, v
nebezpečí a bez výhledu. Třebaže k těmto
nejistotám máme blízko také, nenechme se do
nich vtahovat, ale prosme svého Pána o plnost
jeho pokoje. A pak  jeho pokojem naplněni 
služme jím druhým, přinášejme jeho pokoj světu,
je to náš úkol, Kristovo pověření. Pak platí, že v
tomto darovaném pokoji „s Kristem vítězíme i
když jsme poraženi, že s Ním žijeme i když
umíráme”. S Kristovým pokojem v srdci žijeme v
tomto světě opravdu jako ti, kteří jsou nositeli
pokoje. A Pán Ježíš říká, že „ti kdo tento pokoj
působí, kdo jej nesou a předávají budou nazváni
Božími dětmi”.

Ale jak tento pokoj nabízet, jak jej předávat?
Evangelista Lukáš nám vypráví příběh o
učednících, kteří vyjeli někdy zvečera, za tmy na
rybolov. Nic ale nepřivezli. Vrací se k ránu, jsou
nevyspaní, promrzlí, zklamaní; a tak se už těší
alespoň na to, že přirazí loďku ke břehu a půjdou
se pořádně vyspat. Najednou však přichází Pán
Ježíš, posadí se do loďky Šimona (později Petra),
požádá ho, aby odrazil od břehu a učí zástupy.
Dovedeme si představit s jakou únavou všichni ti
rybáři bojují  nad hlavou palčivé slunce,
nevyspaní, hladoví a musí vydržet. A když kázání
končí a sluníčko je už vysoko na obloze, Pán Ježíš
zavelí: „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k
lovu!”

Najednou se v těch rybářích vše vzepřelo.
Vždyť oni se na moři a v loďce téměř narodili,
byli zafixováni na vodu a rybu, mají své
zkušenosti. Dobře ví, že se v poledne, za horka a
už vůbec ne na hlubinu  na místa temná, studená,
vzdálená a jalová  na ryby nejezdí. Proto Šimon
za všechny poví: „Mistře, namáhali jsme se celou
noc a nic jsme nechytili.” „Ty nás posíláš na

jezero za denního horka, ale my jsme nechytli nic
v noci.” Je to typicky konfliktní situace. Pán Ježíš
se rybářům (za krátkou chvíli svým učedníkům)
představuje slovy: „Zajeď na hlubinu!", ale
učedníci se vzpírají  „namáhali se přece celou
noc”. Přes to všechno ale vítězí poslušnost: „Na
tvé slovo spustím sítě.” A poslušnost umí
vypůsobit zázraky. Zázrak, který se tenkrát na
jezeře odehrál, nebyl v tom, kolik ryb nalovili, ale
v tom, že onoho úspěchu bylo dosaženo
v prostředí nemožném, nevhodném, proti všemu
lidskému myšlení, cítění i zkušenostem.

Povelem „Na hlubinu!" vysílá do světa Pán
Ježíš Kristus svou církev i dnes. Posílá nás
„rybáře”  všelijak nehotové, unavené, smutné,
špatně vyzbrojené  do světa, který je temný,
studený, smutný, jalový, Bohu vzdálený. Posílá
nás se „zbraní Ducha”, která se může mnohým
zdát zbytečná, směšná, nic neznamenající  Písmo
přece tento svět už nezná a nechce o něm nic
slyšet ani vědět, myslí si, že bez Písma, které
dosvěčuje Boha, nebeského Otce, nakonec bude.
A právě do tohoto světa máme jít s prostým
učením o hříchu a o milosti, o Kristově daru
odpuštění a milosti pro hříšníka. Máme  jako
apoštol Pavel  zvěstovat „Ježíše Krista, a to
Krista ukřižovaného” (1.Kor 2,2). Proto někteří
„rybáři” chtějí přijít s novým evangeliem. Známe
ty různé pokusy o proměnu evangelia, aby bylo
pro lidi atraktivnější, přitažlivější. Jiní „rybáři” zas
opouští sítě, utíkají od práce: „Svět přece dospěl,
toto už nepotřebuje.”

Mnozí se ve svých pracích vážně zabývali tzv.
„dospělým světem”. Co všechno by tento „dospělý
svět” potřeboval! Ani by se nám to všechno
nepodařilo vyjmenovat, byla by to věc spíše
nějaké hlubinné sondy. Určitě ale potřebuje
jistotu, pokoj, bezpečí, naději, jak již bylo
zmíněno. Vždyť navzdory vší své samozřejmosti
a domýšlivosti je i dnešní člověk stejně malý,
stejně chudý a bezradný, klubíčkem komplexů,
smutný ve své hlučné zábavě, ztracený uprostřed
mnohých, s touhou po lásce a porozumění.
„Dospělý svět” a „dospělý člověk”? Nebo spíše
zmatené a bezradné lidské srdce, člověk, který na
jedné straně létá k výšinám a na straně druhé se
propadá v propastných hlubinách svého jalového,

Mír, pokoj, smíření
...dokončení z titulní strany
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Návštěva Ingrid a Friedera Schirrmeisterových

studeného, smutného a beznadějného nitra.
To, co tedy máme všichni zaslechnout, je

Kristův povel: „Na hlubinu!"  na hlubinu
opravdovosti, opravdovosti ke Kristu,
opravdovosti celého životního stylu, opravdovosti
svědectví života. Kdosi vtipně poznamenal, že
život křesťana je jediné evangelium, které je
dnešní člověk ještě ochoten číst. Jsme do tohoto
světa vysláni se svědectvím o „pokoji”; a ovšem
také o „smíření”  s Bohem i lidmi. Nesme toto
svědectví slovem, ale i opravdovostí životních
postojů a zápasů, v zavěšení se na Krista vším a
ve všem, s vědomím, že Kristus opravdu
zachraňuje a vysvobozuje, že tam, kde o to člověk
stojí, obdarovává svými hodnotami, které svět
nemá. Vždyť pro to, aby člověka obdaroval a
obohatil, na tento svět přišel a pro něj také zemřel.

Je zvláštní, že v Bibli se slovo „mír” neužívá.

Jen Kraličtí jej užijí na dvou místech,
Ekumenický překlad je ale přeloží slovem
„smíření”: „Bůh v Kristu usmířil svět se sebou.
Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil
zvěstovat toto smíření” (2.Kor 5,19). Slova
„pokoj“ je však v Písmu užito nesčetněkrát.

Tedy nakonec „pokoj” a „smíření” a Kristova
výzva „Na hlubinu!”. Nesme tomuto světu
a svému okolí zvěst o pokoji a smíření a buďme
v tom opravdoví a pravdiví. Vždyť Kristův pokoj
převyšuje všechno, co člověk může jen tušit,
a smíření s Bohem i člověkem, které je založeno
v Kristově kříži a vzkříšení, otevírá věčnost.

Petr Maláč

Na konci ledna jsme prožili ve sboru svátek.
Do našeho společenství po dlouhé době zavítali
Ingrid a Frieder Schirrmeisterovi. Návštěva se
uskutečnila 30.1.1.2., kdy jsme je během
jednotlivých večerů a pak i při nedělních
bohoslužbách mohli slyšet. Věřím, že pro každého
byla setkání s nimi inspirativní.

Páteční večer Frieder uvedl krátkým příběhem
z doby, kdy ve vesnici byli ještě pekaři a řezníci.
Jeden pekař a řezník patřili společně do sboru a
řekli si, že pro ně jako křesťany je velmi důležité,
aby byli vždycky upřímní, (čestní, poctiví –
poznámka překladatele). A aby na to nezapomněli,
tak se nezdravili „Dobrý den“ nebo „Na
shledanou“, ale namísto toho „Vždycky
upřímně!“. Jednoho dne přijde pekař k řezníkovi a
říká: „Rád bych si vzal kilo klobás.“ Dostane
klobásy, zaplatí a s pozdravem „Vždycky
upřímně!“ jde domů. Doma položí balíček
s klobásami na váhu. Kupodivu má ale jenom 900
gramů. Vrací se zpátky do řeznictví, pozdraví
„Jenom upřímně!“, řezník na to také „Jenom
upřímně!“ a pekař říká: „Ty jsi mě podvedl. Chtěl
jsem kilo, ale mám jenom 900 gramů!“ Pekař na
to: „To není možné. Já jsem na jednu stranu váhy
položil tvůj kilový chleba, na druhou stranu jsem
dal svoje klobásy a vážilo to oboje stejně.“ Jenom
upřímně. Když přemýšlíme o naší víře, o tom, jak

to udělat, aby náš sbor byl přitažlivý pro všechny
lidi, toto je klíčem. Ale samozřejmě ne tak, jak to
bylo se zmíněným pekařem a řezníkem.

Frieder dál použil přirovnání srdce a dřeva
k našemu životu. Bůh zná to, co je v základu
našeho srdce. Tak jako dřevo může být poškozeno
nebo poraněno, tak i v našem srdci mohou být
nejrůznější zranění nebo negativní věci. Tyto věci
bychom si měli přiznat, uvědomit si, že nejsme
zdaleka dokonalí a modlit se: „Bože, stvoř mi
srdce čisté.“ Čisté srdce nezískáme hned, není to
otázka jedné modlitby, měli bychom se modlit za
čisté srdce každý den a neustále. Ale v našem
srdci nemusí být jenom negativní věci. Máme
nejrůznější obdarování. Tak jako dřevo hoří, hřeje
a může vytvářet příjemnou atmosféru, tak i my
můžeme předat něco pozitivního druhým lidem.
Těmito svými schopnostmi, které nám byly dány,
máme sloužit druhým. A pak jsou v našem životě
věci, které se dají označit jako to, co je „navíc“.
Jsou to věci, které máme rádi, ale k našemu životu
je bezpodmínečně nepotřebujeme. Je to jakýsi
luxus, který my v Evropě máme k dispozici, ale
který není dostupný ani zdaleka pro všechny. Měli
bychom si uvědomovat, že máme být za co
vděční.

V sobotu jsme pak mluvili o sboru. Hrabě
Zinzendorf řekl: „Křesťan bez společenství
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neexistuje.“ Cílem Ježíše Krista bylo vybudovat
společenství. Kde jsou dva nebo tři, tam je již
společenství. A ve společenství vždycky jde o
týmovou práci. Ježíš posílal své učedníky
vždycky dva a dva, ne jednoho. Sbor, společenství
není nikdy věcí staršovstva nebo faráře, ale je to
Boží věc. Proto je důležité, abychom o tom
přemýšleli. 1. Kor. 12, 1217, 2427 (apoštol
Pavel zde popisuje církev jako tělo, které má
jednotlivé údy) je oddíl, který to vyjadřuje asi
nejlépe. Měla by to být povinná četba pro každého
presbytera, pro každou domácí skupinku, pro
každé společenství, pro každého člena. Ukazuje
nám, že patříme k sobě. Oko nemůže říct nosu, že
ho nepotřebuje. Každý člen musí být oceňován
druhými. Může se stát, že ve sboru přehlížíme
někoho, kdo tam má velmi důležitou roli. Je to
oddíl, který sbor popisuje jako tělo Kristovo, kde
k sobě jednotliví členové cítí úctu. Ježíše
nevidíme, ale společenství se žije. Je viditelným
obrazem neviditelného těla Kristova.

A pak o církvi čteme to, co platilo v první
církvi a platí to pořád až do dneška. Sk. 2,3742:
37 Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli
Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat,
bratří?“ 38 Petr jim odpověděl: „Obraťte se a
každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista
na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha
svatého. 39 Neboť to zaslíbení platí vám a vašim
dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán,
náš Bůh.“ 40 A ještě mnoha jinými slovy je Petr
zapřísahal a napomínal: „Zachraňte se z tohoto
zvráceného pokolení!“ 41 Ti, kteří přijali jeho
slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na
tři tisíce lidí. 42 Vytrvale poslouchali učení
apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.

A o kousek dál pak stojí: Pán pak přidával
církvi na každý den těch, kteříž by spaseni byli.
Když Bůh chce, pak přidává. On přidává. Sbor a
víra je vždycky 200% věc. Bůh dal svoje slovo, to
je těch jeho 100 %. My máme číst a naslouchat, to
je našich 100 %. Bůh společenství, církev založil
a my máme v tomto společenství zůstávat. Bůh
dal svých 100 % a my máme dát svých 100 %.
Ježíš ustanovil Večeři Páně svojí obětí, dal svých
100 % a my ji máme slavit, to je těch našich 100
%. Být křesťanem je 200% věc. V dobách bývalé
NDR se říkalo: Buď úplně (cele) jeho, anebo to
nech úplně být (Sei ganz sein, oder lass es ganz
sein – jazyková hříčka, poznámka překladatele). A

to platí do dneška. Poloviční křesťan to je
naprostý nesmysl. Tak jako žena nemůže být
těhotná jenom trochu, tak ani křesťanem nelze být
jenom trochu.

V neděli jsme pak vyslechli kázání, kde bratr
farář Schirrmeister mluvil o významu a důležitosti
kříže. A také s sebou malé dřevěné křížky přivezl,
každý účastník pak křížek dostal. Na jejich výrobu
používá dřevo ze 4 světadílů – z Asie, Ameriky,
Afriky a Evropy. Kristus smiřuje rozdílnosti na
této Zemi a tak i každý křížek obsahuje toto
poselství. V Namibii kříž symbolizuje smíření
mezi bílými a černými. Na Sibiři smíření mezi
Němci a Rusy, kteří tam žijí vedle sebe. Bratr
farář se s námi podělil o některé myšlenky, které
ho napadly při výrobě: Nejedná se o křížky, které
by se měly pověsit na stěnu, ale jsou určeny
k tomu, aby je člověk bral do ruky. Nejsou jenom
na to, aby se člověk na ně díval, ale jsou určeny
k tomu, aby člověk pochopil význam kříže. Kříž
není žádný talisman, ale je to připomínka na toho,
kdo na něm byl ukřižován. Není to ani žádný
amulet pro štěstí, ale je to ten nejlepší zdroj
energie pro naše tělo, duši a ducha. Apoštol Pavel
říká, že kříž je pohoršením. Samozřejmě se Židé
pohoršovali, když někdo řekl, že kříž zachraňuje.
Tedy ne to, že dávám desátky, že jdu do chrámu,
že se postím. Jenom kříž. A možná ten zločinec,
který visel na kříži vedle Ježíše a kterému Ježíš
řekl: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji“, možná
v Boha nevěřil. A teď se dostane do nebe, jenom
proto, že teď Ježíši řekl „Ano“. A Řekům, kterým
také platilo toto poselství, byl kříž bláznovstvím.
V řecké filozofii se vědělo, že když člověk má
vědomosti, když dosáhne poznání, tak půjde do
nebe. A teď se jim říká: Ne, jednoduchá pravda
o bezmocném, který zemřel na kříži, to je to, co
vás zachrání.

Kříž byl také v historii zneužit. První
křesťanský císař nechal namalovat na uniformy
svým vojákům kříž. A ještě za první světové války
měli němečtí vojáci na přezkách svých opasků
nápis Bůh s námi. Křesťanská historie má i svoje
temné stránky.

Proto je neustále důležité, abychom kříž
objevovali jako zdroj síly našeho života. Pro nás,
kdo jsme zachráněni, je to Boží moc. Kříž je naše
znamení – na celém světě a po všechny časy.
A kříž v naší ruce nám připomíná, abychom se
drželi tohoto poselství.
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Naše setkání se uzavřelo nedělním večerem,
kdy jsme slyšeli o cestách manželů
Schirrmeisterových. Navštívili sbory na Dálném
východě. Jedná se obvykle o malé skupiny nebo
skupinky lidí, které tak jako my potřebují slyšet
Boží slovo, potřebují si připomínat Boží lásku a
potřebují povzbuzení. Nakonec jsme slyšeli i o
Namibii, kde Schirrmeisterovi strávili 6 týdnů
v německojazyčných luterských sborech, když byl
potřeba zástup za dočasně nepřítomného místního

bratra faráře.
Jsme vděční za to, že se toto setkání s milými

Schirrmeisterovými mohlo uskutečnit. Bylo to pro
nás opět povzbuzením, a i když mezi námi je
jazyková bariéra, můžeme si rozumět a vědět, že
společně patříme do velké Boží rodiny. I pro nás
platí: Kříž je naše znamení – po celý život a po
celém světě.

Zdeněk Žamboch
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Dvě slova; často citovaná, či opomíjená,
vyvyšovaná nebo zavrhovaná, v centru pozornosti
nebo na okraji, často vzpomínaná, či zapomenutá.
Tolerance a smíření.

První slovo – tolerance – je v současné době
hodně používáno, hodně je slyšíme. Musíme být
tolerantní, musíme... Tento pojem se často
používá k bouchání druhého člověka po hlavě:
„Ty jsi netolerantní!!“ Co však toto slovo
znamená? Jsem technik a vzpomínám na dobu
svého studia, kdy nám byl vysvětlován pojem
„tolerance“ z technického hlediska, tak jak byl
definován v českých normách. Tolerance je
povolená úchylka. Sám přednášející nám
zdůvodňoval, že se nejedná o nějakou
„úchylnost“, ale o úchylku; tedy bylo to nazváno
ne odchylka, ale úchylka. Řekl bych, že tento
technický přístup, se promítá i do našeho
obyčejného života. Tolerujeme tě, ale v podstatě
jsi úchylkář. Jsi tady, co s tím naděláme, ale náš
postoj a názor je lepší než ten tvůj. Pokud tebou
už nepohrdáme, tak jsi nám alespoň protivný. V
lepším případě jenom uznáváme, že jsi tady a víc
nás nezajímáš. Z toho všeho čiší chlad,
lhostejnost. Jsi tady, tak co s tím naděláme, ale to
je všechno, v podstatě nám můžeš být ukradený.
Tolerance je studená.

Druhé slovo, druhý pojem – smíření – je
skutečností spíše pohrdanou. Vidí se v něm jistá
pasivita až lhostejnost. „Musíš se s tím smířit“,
toto používáme a slýcháváme, když už nevíme, co
víc říct. Přiznejme si, že ho tak často přijímáme,
používáme, praktikujeme. Ve slově „smíření“
však slyšíme slovo „mír“. Opět si můžeme
vzpomenout na použití slova mír, jako na
označení konce války. Jedna strana vyhrála a ta
druhá musí uznat, že prohrála, že ztratila; území,
finance, obyvatelstvo, čest a tzv. se s tím smířit.
Mír a smíření jsou tak považovány za slabost, za
prohru.

Ale podívejme se na skutečnost smíření
z druhé strany, jako na aktivní činnost. Tedy
usilování o mír, o pokoj, o smíření. Neznamená to
sedět jen někde v koutku a být naštvaný, že mně
druzí ubližují, ale usilovat, pokud je na mně,
o pokoj a mír s druhým člověkem, který mně
třeba ublížil, nebo kterému jsem já ublížil. To není
vůbec snadné, je to obtížné, protože se jedná
o pokoření a člověk se ze své podstaty nerad
pokořuje. Je snížena má hodnota, jsem ponížen, je
uražena má ješitnost. Ale přesto všechno je cesta
smíření způsobem jak dosáhnout cíle. Tím cílem
je dosažení pokoje. Ne jen pokoje jako přestávky
před dalším bojem, ale pokoje, jako dobré věci,
skutečnosti, která je užitečná a potřebná.

Jako křesťané si připomínáme, že naše smíření
je založeno na tom, co nám přinesl Ježíš Kristus.
Bez jakýchkoliv náboženských frází nám přinesl
pokoj a smíření. Smíření se sebou samým,
s Bohem, smíření s lidmi okolo nás, smíření
s námi samými. Smíření nikoliv pasivní, ale
aktivní, smíření, které je výrazem lásky. Díky
Kristově oběti a zmrtvýchvstání pak můžeme
vycházet k druhým lidem, přijímat je a přát jim
dobré. A také přijímat sami sebe se svými
schopnostmi a neschopnostmi. Dojít tak
skutečného smíření, skutečného pokoje. S jedním
se však smířit nemůžeme a nesmíme. Nesmíme se
smířit s hříchem, se zlem. Je to obtížné, protože
hřích je po pravidle spojen s člověkem a právě
s tím, který je blízko, vedle mne. Máme nenávidět
hřích, ale milovat hříšníka. Je to obtížné, ale je to
užitečné, je to dobré a s Boží pomocí do toho
můžeme jít.

Mohlo by se zdát, že jednu skutečnost, jeden
pojem snižuji, druhý naopak opěvuji. Ale chtěl
jsem jen ukázat na rozdíl mezi lhostejností
a láskou. Tolerance skutečně nese znaky
lhostejnosti, a smíření znaky pokoje a lásky. A tak
jsem to chtěl připomenout.

Milan Michalík

Tolerance? Smíření?

Kutnohorský mír

Naše české dějiny jsou plné válek a jsou také plné
podepsaných mírových smluv. Nevím, jestli si někdo
dal tu práci a spočítal, kolik jich vlastně bylo.

Jedna mírová smlouva z celé té dlouhé nespočetné
řady stojí v dnešní době za zmínku. 20. března roku
1485 byl podepsán mír mezi katolíky a podobojí.
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Rozhodování
Jsem workoholik, pracuji někdy i 20 hodin

denně a jediné, co mi moje práce přináší je vědomí,
že vše dělám, jak nejlépe umím. Ano, miluji svoji
práci a jsem šťastná, že mohu dělat to, co mě moc
baví, čím jsem vyučená, a čemu rozumím. Vždyť
přece práce s květinami je tak krásná. Jenže
všechno má své ale.

Dříve jsem své práci obětovala tolik času, že
nezbývalo na moji rodinu, mé přátele a ani na
koníčky. Dnes mohu říct, že díky Bohu je to o
poznání lepší, že si vybírám a pečlivě zvažuju, co
budu dělat a s kým. Má práce pro mne pořád
důležitá. Jako vedoucí květinářství mám velkou
zodpovědnost za chod obchodu, způsob jeho
vedení i styl. Zákazníci se rozrůstají a nám
se konečně začalo dařit.

Jenže před nedávnem jsem se ocitla na
rozcestí. Přišla všechna ta ale. To rozhodování pro
a proti. Měla jsem se rozhodnout, zda zůstat a i
nadále vést obchod. Anebo se na všechno vykašlat
a jít do fabriky. V hlavě se mi honila spousta
myšlenek, když odejdu, konečně budu mít více
času na sebe i své blízké a třeba si i finančně
polepším. Ale pokud zůstanu, budu pořád dělat to,

co mě baví, co mě naplňuje, ale tím pádem
potřebuju víc zakázek a to je zas o něco víc práce.
Začala jsem se modlit a prosit Pána o znamení
jakou cestou se mám ubírat, co mám dělat. A Bůh
mě slyšel.

V ten den, kdy byly moje modlitby intenzivní,
a měla jsem se rozhodnout, se v obchodě dveře
nezavřely. Bylo to velmi podivuhodné, protože
moje práce se hodně odvíjí od svátků, křestních
jmen v kalendáři a taky počasí. Ale toho dne nebylo
vůbec žádné klasické jméno a ani počasí zrovna
nepřálo a víkend, kdy lidé slaví taky v nedohlednu.
Ale toho dne chodilo mnoho lidí a dokonce nám
spousta z nich dávala najevo, jak je ráda a váží si
naší práce. To mě sice moc potěšilo, jenže pořád
mě to ještě nepřesvědčilo, že mám zůstat. Jednou
nohou jsem se viděla v montérkách u pásu a docela
mě ta představa rozesmála. A tak jsem poprosila
Pána Boha o jasnější důkaz.

A najednou přišel  v podobě nevěsty. Přišla
si objednat svatbu, která bude až za 3 měsíce.
Nejdříve jsem se jí snažila vysvětlit, že je brzo na
objednání svatby, že má spoustu času a sama v sobě
jsem se snažila utišit pocit viny za to, že tu už

Když se mluví o míru, o nastolení míru, o dodržování
míru, musí tomu logicky předcházet něco opačného,
tedy válka a všechno utrpení hlavně prostého lidu.
V 15. století o válčení nebylo nouze. Upálením mistra
Jana Husa započala česká reformace. Katolická strana
velmi těžce nesla vybočení z řady. Přijímání pod obojí
způsobou chápala něco jako útok na své jisté a pevné
mocenské pozice. Započala křižácká tažení proti
kacířům, kteří nosili kalich na hrudi. Česká reformace
se brodila krví Božích bojovníků a kráčela vstříc
novým a novým vítězstvím, ba i k trpkému
bratrovražednému konci u Lipan.

Kutnohorský mír z roku 1485 byl velmi
významný. Přestal boj mezi katolíky a podobojí.
Dohodli se, že se navzájem nebudou utiskovat,
pronásledovat, konečně začala platit kompaktáta, o
která velmi usiloval Jiří z Poděbrad. Začalo také
platit, že nikdo nebude utlačovat poddané, pokud
budou jiného vyznání než jejich páni. A to vše nebylo
po všem tom válečném běsnění křižáckých výprav a
tažení proti vyznavačům podobojí málo. Po mnoha
letech byl v zemi konečně klid a mír. Vladislavova

doba díky míru mohla vzkvétat i na rovině výtvarné
a architektonické. Dala vzniknout stavbám jako např.
chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, Staroměstská
mostecká věž, Vladislavský sál na Pražském hradě,
Prašná brána.

Sluší se dodat, že nic netrvá věčně, krom Boží
milosti. Tak i Kutnohorský mír nebyl výjimkou. Jak
šly roky, mír byl porušen, nastaly nové války a tak to
jde stále dokola až do dnešních dnů. Tak i uzavřené
příměří na Ukrajině není mírem na Ukrajině. Je to jen
třaskavina připravená k explozi položená na cestě. Tak
jako tehdy v Kutné Hoře, tak i dnes mír na Ukrajině
stojí a padá na domluvě mezi vládnoucími
představiteli. Dnešní otázka míru je především
otázkou mocenskou. Podaří se položenou třaskavinu
eliminovat nebo ji navzdory všem snahám ruský
agresor odpálí?

Lubomír Bureš
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Počátek Snahy v Hošťálkové

možná nebudu. Nevěsty už chodily dřív a tak jsem
věděla, co a jak říct, aby se připravily a pečlivě si
vše rozmyslely. Jenže tato nevěsta byla velmi
neoblomná a taky  nebyla to úplně obyčejná
nevěsta. Byla nebo je nemocná, na první pohled je
to patrná věc. Ale pro mě to v ten den byla a je ta
nejkrásnější nevěsta, které s velkou radostí navážu
svatbu. Věděla jsem naprosto přesně, kdo ji v ten
den i přes škaredé počasí poslal a co mi tím chtěl
říct.

Petra Rájková

Asi v roce 1927 byl do sboru povolán diakon
Oliva. Ten kromě nedělních dopoledních
bohoslužeb zavedl takzvané nešpory, které
sestávaly z výkladu Božího Slova, chval
a modliteb, a které se konaly nepravidelně
v neděli odpoledne po chalupách v některých
rodinách.

Vzpomínám si, že mne rodiče někdy vzali
s sebou na tyto nešpory. V té době nastalo
duchovní probuzení. Po odchodu bratra diakona
Olivy nastoupil do sboru farář Kyjánek.
Vyučování nedělní školy dětí vedla sestra
Březinová. Bratr farář předal vedení mládeže
bratru Mackovi. Když viděl touhu některých
bratří a sester po užším společenství, tak jim
nabídl časopis Snaha. Časopis vydával spolek
Snaha. Tento spolek vznikl na půdě církve
Českobratrské evangelické. Skládal se z různých
evangelických církví a hnutí, farářů, kazatelů
a bratří a sester. Byla zde touha po probuzení
našeho národa. Dnes bychom ho nazvali
ekumenickým hnutím. V úmyslu nebylo rozdělení
anebo založení nějaké církve, každý z jeho členů
zůstal ve své církvi. A tak se tito bratři a sestry
z Hošťálkové napojili na společenství Snahy ve
Zlíně a začali se scházet u Gavendů v neděli
odpoledne, sice nepravidelně, v počtu od 20
do100 účastníků. Vedoucím byl bratr Macek. Na
těchto schůzkách také posloužili bratři Kolman,
Coufal, Sklenář, Rychetský, Matějka, Adámek
a další. Občas se setkání uspořádalo i v kostele
odpoledne. Na jedné konferenci Snahy ve Zlíně se
sešlo na 12 různých církví a hnutí.

Vznikaly i konfrontace mezi tradičními bratry

a členy Snahy. Obrácení bylo považováno za něco
nového, nezvyklého, i když v církevních
stanovách je uvedeno! Pán Ježíš v rozhovoru s
Nikodémem klade na znovuzrození důraz, když
říká „Amen, amen, pravím tobě, nenarodíli se
kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“
„Nenarodíli se kdo z vody a z Ducha, nemůže
vejít do království Božího. Co se narodilo z těla,
je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se,
že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu“....Bible
Jan 3,3,56.

Za okupace byla činnost Snahy zastavena, po
osvobození obnovena, ale po nástupu diktatury
komunismu v roce 1952 zakázána a rozpuštěna.

Asi v roce 1960 vznikla touha nějak navázat na
práci Snahy pod záštitou sdružení evangelických
církví s názvem Kostnická Jednota. Členy
valašského odboru Kostnické Jednoty byli bratři
a sestry faráři a kazatelé z církve Českobratrské
evangelické z Hošťálkové, Vsetína  Horního
sboru, z Bratrské jednoty baptistů z Rokytnice,
Církev bratrská z Jasenky a z Jablůnky. Náplní
Kostnické Jednoty byly přednášky z Božího
Slova, na kterých se střídali kazatelé a faráři. Byly
zavedeny alianční modlitební večery. Snažili jsme
se zapojit i sousední vesnici Ratiboř.

Zvláštností bylo, že při vzniku valašského
odboru Kostnické Jednoty, jsme nežádali
církevního tajemníka o státní souhlas, tak jak se to
jinde dělalo, ale jen jsme mu oznámili, že jsme se
rozhodli ustanovit tento odbor KJ a on to přijal.
Veškeré akce s církevním tajemníkem jsem
domluvil. Pokud sloužící bratr byl z okresu
vsetínského, tak to tak stačilo, ale když byl



Volby staršovstva 2015

Děti z NŠ Vám chtějí představit, co právě
probírají na svých nedělních setkáních:

1. skupinka:
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V letošním roce končí funkční období
staršovstva voleného v roce 2009. Podle řádů naší
církve volí staršovstvo sborové shromáždění
příslušného farního sboru.

Toto volební sborové shromáždění bude
svoláno a proběhne v neděli 10. května v rámci
nedělních bohoslužeb. Volba bude provedena
tajnou volbou prostřednictvím kandidátní listiny.
Mohou se jí účastnit členové sboru starší 18 let,
kteří v uplynulém roce zaplatili své příspěvky
sboru a jsou zapsáni v seznamu hlasovných členů.
Tento seznam bude vyvěšen ve sborovém domě.
Ve vlastním zájmu se přesvědčte, zda jste v něm
uvedeni.

Volit je možné pouze osobně a to ve volební
místnosti, která bude v presbyterně sborového
domu. Starším bratřím a sestrám, kteří nebudou
moci přijít do sborového domu, bude umožněno
volit do přenosné urny. Prosíme proto, abyste
tento zájem sdělili svým starším, či bratru faráři.
V den volby Vás někdo s přenosnou urnou
navštíví.

Počet členů staršovstva je navržen současným
staršovstvem takto: 12 členů plus 3 náhradníci. Po
schválení výročním sborovým shromážděním

musí toto ještě potvrdit seniorátní výbor. Na
kandidátní listině budou uvedeni kandidáti, bude
jich pochopitelně víc než určený počet starších
a náhradníků. Kandidátní listinu dostanete až ve
volební místnosti, nebo když k Vám domů přijdou
s přenosnou urnou. Listinu budete muset upravit
a to tak, aby na ní zůstal jen stanovený počet
členů staršovstva, tedy maximálně 15. To
znamená, že přeškrtnete jména těch, které
nevolíte. Jen kandidátní listina, kde je ponechán
maximální nebo menší počet nepřeškrtnutých
kandidátů, je platná. Prosíme, abyste na to
pamatovali, protože listina s více než 15
nepřeškrtnutými kandidáty je neplatná.

Po ukončení volby budou sečteny hlasy
a prvních 15 z těch, kteří získají jejich
nadpoloviční počet, budou zvoleni jako členové
staršovstva či jeho náhradníci.

Staršovstvo je důležitým správním orgánem
sboru. Funkce starších je tzv. čestná, tedy
bezplatná, nesou však velkou odpovědnost za
život sboru. Proto vás prosíme, abyste se za
kandidáty, za přicházející volby a za budoucí
staršovstvo u Pána Boha přimlouvali.

Milan Michalík

z jiného, musel jsem žádat, jak tajemníka
vsetínského, tak tajemníka, pod kterého spadal
sloužící bratr. Vše bylo kontrolováno státní
správou.

Na jedné výroční konferenci KJ v Praze jsme
byli hodnoceni, jako nejagilnější odbor KJ. Jenže
po několika letech naší činnosti z nařízení státní

moci byly všechny odbory KJ vzniklé po roce
1960 zrušeny. A tak jsme museli naši činnost
ukončit.

Děkuji Pánu Bohu za tu část doby, kdy jsme
mu mohli sloužit. Děkuji, že z této činnosti
zůstaly aspoňAlianční modlitební večery.

Antonín Uhřík
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2. a 3. skupinka  příběh Mojžíše, který
poznal a poslechl Boha, zažil mnohé
zázraky a vyvedl Izraelce z Egypta.

4. skupinka  příběh Josefa, který miloval
Boha a přes mnohou nespravedlnost,
kterou zažil, nakonec svou poslušností
a věrností zachránil tisíce lidí od smrti.



Doplň verš:

„Jako __________________ vyvýšil
__________________ na _______________, tak
musí být __________________ syn člověka, aby
__________________, kdo v něho
___________________, měl ___________________
věčný.“

Jan 3, 1415
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Oříšky pro děti
Milé děti,
připravily jsme pro vás vánoční kvíz. Věříme, že pro vás nebude těžké ho rozlousknout. Přejeme
hodně radosti při luštění.

Pavlína Žambochová a Jana Flachsová

Tajenka:

Co je to ………………….. CH?

Víš, co si dodnes Židé připomínají v tento svátek?
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Velikonoční a povelikonoční program 2015

neděle 29. března bohoslužby na Květnou neděli s kázáním bratra synodního seniora Joela
Rumla v 10 hodin ve sborovém domě

neděle 29. března přednáška bratra synodního seniora ve 14 hodin ve sborovém domě
pondělí 30. března postní večer v 19 hodin ve sborovém domě – slouží br. Karel Žamboch
úterý 31. března postní večer v 19 hodin ve sborovém domě – slouží br. Milan Michalík
středa 1. dubna postní večer v 19 hodin ve sborovém domě – slouží br. Lubomír Bureš
čtvrtek 2. dubna postní večer v 19 hodin ve sborovém domě – slouží br. Lubomír Čevela
pátek 3. dubna bohoslužby na Velký pátek s Večeří Páně ve sborovém domě v 10 hodin
pátek 3. dubna postní večer v 19 hodin ve sborovém domě – slouží br. Václav Koňař
neděle 5. dubna bohoslužby na Den vzkříšení s Večeří Páně ve sborovém domě v 10 hodin
pondělí 6. dubna bohoslužby na Velikonoční pondělí ve sborovém domě v 10 hodin
neděle 10. května sborové shromáždění k volbě staršovstva, připomenutí Dne matek

ve sborovém domě v 10 hodin
neděle 10. května bohoslužby pro seniory s Večeří Páně ve sborovém domě ve 14 hodin
čtvrtek 14. května bohoslužby na Nanebevstoupení Páně ve sborovém domě v 19 hodin
neděle 17. května rodinné bohoslužby ve sborovém domě v 10 hodin
neděle 17. května varhanní koncert v kostele ve 14 hodin
neděle 24. května bohoslužby na Svatodušní neděli s Večeří Páně v kostele v 10 hodin
pondělí 25. května bohoslužby na Svatodušní pondělí ve sborovém domě v 10 hodin
neděle 31. května bohoslužby v Rajnochovicích ve 14 hodin
pondělí 1. června Jan Hus – pořad Jana Potměšila – v 18 hodin v kostele
neděle 28. června bohoslužby na závěr školního roku se společným obědem ve sborovém domě

v 10 hodin

Kromě těchto shromáždění Vás všechny srdečně zveme k pravidelným nedělním bohoslužbám v 10
hodin a k dalším shromážděním během týdne.

TÝDENNÍ PROGRAM SBORU

pondělí 19 hodin–biblická hodina u Čablíků

úterý 12,15 hodin – náboženství
1. skupiny ve škole

úterý 19 hodin – biblická hodina
ve sborovém domě

středa 17 hodin – cvičení sborového zpěvu

čtvrtek 13,15 hodin – náboženství
2. skupiny ve sborovém domě

čtvrtek 16 hodin – biblická hodina v DPS

pátek 17,45 hodin – přípravka učitelů NŠ
(jednou za dva týdny)

pátek 19 hodin – mládež

sobota 17 hodin – cvičení dětského pěveckého
sboru „Notička“

sobota 18 hodin – setkání střední generace
(podle dohody)

sobota 19 hodin – starší mládež
(jednou za dva týdny)

neděle 10 hodin – nedělní bohoslužby

neděle 10 hodin – nedělní škola

neděle 19 hodin – modlitební hodina




