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ÚVODEM
Podle  letošního  edičního  plánu  je
druhé  číslo  našeho  časopisu  věno-
váno  tématu  "víra".  Nechceme  se
ovšem zabývat  vírou  jako  nějakou
teoretickou záležitostí,  pouze  roze-
bírat, co to vlastně je ap. a zůstat tak
vlastně  mimo.  Chceme  si  připo-
menout, co vlastně znamená věřit ne
nějak  teoreticky,  ale  prakticky  a
konkrétně.  Při  tom  ovšem  nemů-
žeme  zapomenout  na  to,  že  naše
uvažování  a  praktické  jednání  v
každodenním  životě  musí  a  má
vycházet ze svědectví Písma. Proto
je  na  titulní  straně  uveden  jednak
citát z dopisu Židům podle ekume-
nického  překladu,  jednak  linoryt
Zbyňka Honzala s citátem z dopisu
apoštola  Pavla  Timoteovi.  Vše  je
jakoby  podtrženo  znakem  staro-
křesťanského symbolu ryby s nápi-
sem  ICHTHYS.  Citát  z  dopisu
Židům  z  11.  kapitoly  uvedený  v
záhlaví  první  strany  je  napsán  ve
slovesné  formě,  tedy  vyjádřený  ne
podstatnými jmény ale slovesy. A ač
tento citát není tzv. "doslovným pře-
kladem,"  je  jeho  vyjádření  vhod-
nější, protože ukazuje na víru ne ja-
ko na pouhý pojem, ale pohyb, čin,
děj, který je a musí být živý a týka-
jící se všech oblastí života lidského.
Tedy  nejen  co  víra  je,  ale  jak  se
projevuje  v  životě,  tedy  co  to
znamená  věřit.  Věřit  ne  jen  nějak
něčemu,  ale  věřit  Bohu.  "Věřit

Bohu znamená spolehnout se na to,
v co doufáme a být si  jist  tím,  co
nevidíme."  Tedy  víra  jako  akce,
pohyb  spojený  s  nadějí  a  jistotou;
věřit,  doufat  a  být  si  jist.  Tady  to
ovšem  nekončí,  ale  volá  nás  to  k
tomu,  co  vyjadřuje  dále  uvedený
linoryt - k boji víry, výzvou: "Bojuj
dobrý  boj  víry".  Těmito  dvěma
stranami  téže  věci  -  co  znamená
věřit  Bohu a jak se to  projevuje v
našich životech a mnohdy v různých
bojích  -  tím  se  chceme  v  tomto
časopisu  zaobírat.  A právě,  aby  to
nebyla  teorie  pouhá,  následuje  ně-
kolik  svědectví  o  tom,  jak  jsem
uvěřil/a a jak věřím. Když se ještě
vrátíme  na  titulní  stranu,  tak  tyto
dva důrazy - co znamená věřit Bohu
a nás se dotýkající dobrý boj víry -
je  jakoby  podtrženo  oním  staro-
křesťanským  znakem  ryby  s  ná-
pisem ICHTHYS, což v češtině zna-
mená "Ježíš Kristus Boží Syn, Spa-
sitel".  A jako obvykle je zde uvede-
no  také  něco  pro  děti,  něco  z  hi-
storie  sboru  a  další  články,  úvahy,
sborový  program  a  další  zprávy.
Takže  děkujeme  každému,  kdo  se
do  tvorby  tohoto  časopisu  aktivně
zapojil. Toto číslo vychází v termínu
"Noci kostelů", kterou prožíváme a
prožili  jsme,  jak  věříme,  dobře  a
užitečně. Je před námi doba prázd-
nin a dovolených, do nich vám pře-
jeme Boží ochranu a požehnání.

Milan Michalík 
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 Chtěl  bych  svým  zamyšlením
navázat  na  Úvodník  časopisu  br.
Milana Michalíka, ve kterém klade
právě tuto otázku  „Chceme si  při-
pomenout, co vlastně znamená věřit
– ne nějak teoreticky, ale prakticky
a konkrétně. Při tom ovšem nemů-
žeme  zapomenout  na  to,  že  naše
uvažování  a  praktické  jednání  v
každodenním životě musí a má vy-
cházet  ze  svědectví  Písma.“ Mluví
mi tyto formulace z duše. Toto číslo
časopisu  je  postaveno  na  dvou
známých textech Písma, které čteme
na stránce obálky časopisu – jeden
je z epištoly Židům a druhý z 1.epi-
štoly Timoteovi. Jeden mluví o tom,
co znamená „věřit  Bohu“ a  jak  se
spoléhat  na jistoty víry;  a  druhý –
jak máme jednat, jak se máme jako
věřící  chovat.  Chtěl  bych tyto  dva
texty ještě  propojit  epištolou Jaku-
bovou,  kde  Jakub  právě  o  tomto
tématu mluví velmi otevřeně, jako-
by jedním dechem a „nebere si při-
tom žádné  servítky“  –  odkazuje  k
obojímu jak k teorii, tak k praxi ví-

ry, jak nemůžeme držet jedno zatím-
co druhé odložíme.
  Jak známo, starému reformátorovi
Martinu  Lutherovi  se  Jakubova
epištola  nezamlouvala.  Nějak  mu
nezapadala do jeho reformátorského
poznání,  ve  kterém  se  zahleděl  k
pouhé víře,  která  spolehla na Boží
jednání v Ježíši Kristu a pouhé Boží
milosti, ve které se nám vše – pře-
devším Boží spása – dává zadarmo.
Ale  apoštol  Jakub v  určité  době a
posunu církve v čase pocítil silnou
potřebu církvi poukázat a důrazně jí
připomenout  křesťanův  čin  a  zdů-
raznit, že naše víra musí jít ruku v
ruce s pravým činem,  že bez činu
se  stává  naše  víra  a  vyznání  zále-
žitostí  velmi  nevěrohodnou,  práz-
dnou.  Otázka  po  našem  křesťan-
ském  jednání,  nebo  jednání  vyrů-
stajícím z naší víry je stále živá. Na
první pohled se může zdát, že to je
jasné  -  křesťané  mají  přece  věřit
Bohu a mají být aktivními ve službě
bližním.  Tyto  výzvy  jsou  pro  nás
bezmála  samozřejmostí,  proto  se
Jakubova  slova  mohou  zdát  téměř
nadbytečná.  Křesťanská  víra  přece
nevolá  po  ničem jiném tolik,  jako
právě po činech.
 Začneme-li  ale  nad  naší  křesťan-
skou činorodostí přemýšlet hlouběji
nemusí se nám to najednou zdát tak
snadné,  jednoduché  a  samozřejmé.
Opět  se  před  námi  objeví  nejprve
ono slovo „co“: Co tedy má křesťan
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vlastně  dělat?  Můžeme  začít  hned
jmenovat jednotlivé úkoly, to těžké
opravdu není:  pomáhat  potřebným,
navštěvovat  osamělé,  těšit  zarmou-
cené, podporovat chudé atd. Cítíme
ale, že ono samotné „co - máme dě-
lat?“, přece jen ještě nestačí. Vždyť
všechny tyto činnosti mohou zastá-
vat také nekřesťané. Křesťan si zde
ještě  potřebuje  klást  také  otázku:
„jak“. Jak na to všechno? Jak mám
jednat? Jak pomáhám? Dělám to co
dělám nezištně a samozřejmě? Ne-
myslím při  svém jednání na to,  co
dobrého  z  něj  vyplyne  také  pro
mne? Apoštol Jakub se celou vahou
své osobnosti proti takovému smý-
šlení staví. Chce církev tenkrát a nás
dnes přesvědčovat o tom, že víra a
jednání patří k sobě a oddělovat je
od  sebe  není  možné.  Vždyť  tomu
„pouze  jednajícímu“ by  se  velmi
brzy začalo nedostávat oné neustá-
vající hnací síly, velmi rychle by se
ve svém jednání vyčerpal a unavil; a
na  druhé  straně  tomu  „pouze  vě-
řícímu“ by  jeho  víra  zase  velmi
brzy  vyschla,  scvrkla  se  do  prázd-
ných formulací a klišé a stala se ne-
potřebnou.  Před  obojím  jsme  dů-
razně varováni. Křesťan má být ne-
sen  vědomím,  že  víra  a  jednání  v
nás  má  žít  ve  vzájemném  harmo-
nickém  souladu.  –  To  znamená
věřit;  teprve  tehdy  se  dozvíme  a
skutečně  zakusíme,  o  co  v  křes-
ťanství jde.

   Jakub také dopodrobna vysvětlí,
proč tomu tak je. Bůh od nás oče-
kává, že mezi námi budou fungovat
skutečné, bratrsko- sesterské vztahy.
Jakou hodnotu by ale takové vztahy
měly, kdybychom se ke svému Pánu
vroucně slovy přiznávali, přitom ale
zároveň  nechávali  hladovět  svého
bratra, sestru? Tu Jakub říká: „Co je
to  všechno  platné? Vždyť  takové
jednání  je  zrovna rouháním se sa-
mému Bohu.“ Člověk se tady nemů-
že donekonečna dovolávat toho, že
víra nakonec všechno spraví, přikry-
je  a  odpustí.  Naproti  tomu  člověk
jistě  také  nemůže  neúnavným jed-
náním a obdivuhodnými činy dopl-
ňovat chybějící víru. To dříve nebo
později  zákonitě  vede  k  pyšnému
poznání vlastní samospravedlnosti a
hříšné orientaci na záslužnictví, kte-
rému církev v minulosti vždy znovu
propadala To také není cesta, ke kte-
ré nám Písmo ukazuje.
 A  tak  zůstává  naším  trvalým
úkolem stále  ve svém životě  ohle-
dávat, jak spolu v dané situaci sou-
visí  víra  a  čin,  jak  a  čím  v  dané
chvíli sloužit. I k tomu nám apoštol
Jakub  posvítí  a  odkáže  nás  k
„Lásce“: „Tím co vám umožní aby-
ste  se  v  tomto  hledání  dobře  ori-
entovali je: Láska“. Bůh každého z
nás  miluje.  To  se  učíme  a  opa-
kujeme si stále znovu. Takto dospí-
váme k poznání, že se nacházíme v
prostoru, ve kterém se můžeme cítit
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svobodní a bezpeční. Z této roviny
pak  můžeme  a  máme  neustále
prověřovat,  zkoumat,  upravovat  a
napravovat náš postoj vůči bližním.
Děláme-li to skutečně poctivě a od-
povědně, odpovídáme takto na Boží
lásku. Tím je vlastně pověděno, čím
naše  křesťanské  jednání  má  být:
odpovědí na Boží lásku. Kdo ví, že
svými činy pouze odpovídá na Boží
lásku, které je sám příjemcem, tomu
už  nepřichází  na  mysl  touha  po
slávě  nebo  odplatě.  Ten  už  necítí
potřebu sečítat  vlastní dobré výko-
ny. Ten jednoduše dělá to, co je prá-
vě potřebné dělat, a ví, že svým jed-
náním  pouze  předává  dál,  co  sám
přijal:  Boží  lásku.  Jen  tak  svého
Pána před lidmi přesvědčivě vyzná-
váme a jen na tom také v nakonec
záleží.
   Ptali jsme se: „Proč jsme vlastně
jako  křesťané  zde?  Co  je  naším
úkolem a v čem se lišíme od ostat-
ních?“ Křesťan je člověk, kterému
nade vše jde o to, aby se náš Pán a
Bůh se svou dobrou zvěstí stával v
našem  světě  stále  více  pochopi-
telným, srozumitelným, viditelným.
Dal nám rozum, abychom jej užívali
a přeje si, aby se ono teoretické po-
znání v oblasti víry proměňovalo v
konkrétní, praktický čin - praktické
jednání.  Teprve  pak  se  stává  naše
křesťanství přesvědčivým, kdy tím-
to způsobem – a společně s apoštoly
a  všemi,  kterým o Krista  skutečně

jde  –  „bojujeme  svůj  dobrý  boj
víry“.  Takto  tomu  rozumí  Jakub
když píše:  „Jako je tělo bez ducha
mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skut-
ků.“ Takto tomu rozumíme  a máme
rozumět také my.
  Náš  Pán  dává  každému  z  nás
příležitost,  abychom  se  projevili.
Lidé nás budou poznávat a posu-
zovat ne podle našich slov (jakkoli
krásných),  ale  podle našeho ovo-
ce – to máme mít stále na paměti.
Dobře jednat je pro křesťana dů-
sledkem  jeho  bytí  ve  víře.  Není
žádným samoúčelem, ale  ovocem
jeho víry.

Milan Michalík

Na titulní straně tohoto čísla našeho
sborového časopisu čteme citát z 11.
kapitoly listu Židům, kde čteme, co
to  znamená  věřit  Bohu.  První  část
tohoto  verše  je  názvem  tohoto
článku. O čem tady čteme? V první
řadě o  víře a  je  to  napsáno (podle
ČEP)  ve  slovesné formě s  tím,  co
znamená věřit Bohu. Je tedy řeč ne
o nějakém pojmu (víra), ale co se s
vírou děje, co to znamená. To bych
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chtěl na začátku zdůraznit, abychom
se  nedostali  do  nějakého  teore-
tizování, ale uvědomili si, že víra je
věcí každého dne. Obecně se mluví
o tom, že každý něčemu věří, že je
někdo tam nahoře, nebo něco, co je
pro  nás  důležité,  nebo  věřím  jen
sám sobě a mohli bychom pokračo-
vat.  V  tomto  smyslu  je  prakticky
každý věřící; je jen velmi málo lidí,
kteří skutečně věří v nic. Lidé, kteří
věří  "v  něco"  si  vysloužili  název
jako  "něcisté". Křesťané vyznávají,
že  věří  v  Boha a  věří  Bohu.  Opět
tedy ne v někoho "tam nahoře", kte-
rý se tam baví v nebeském zástupu,
ale v toho a tomu, který nás má rád.
Věří v někoho a někomu, který má
o nás zájem a přeje a dává nám vše,
co potřebujeme. Tedy ne někdo lho-
stejný  a  bez  zájmu,  ale  ten,  který
přišel  k  nám  v  Ježíši  Kristu.  A z
toho,  že  nás  má  Pán  Bůh  rád,
vyplývá  to  následující,  totiž  že  na
něj  se  můžeme  spolehnout.  Avšak
nechtěl  bych  se  uchýlit  do  tzv.
"zbožných frází", které se říkají jen
proto,  že  se  říkat  mají;  chci  zdů-
raznit, že na Pána Boha je "spoleh".
Konkrétně je to ve výše uvedeném
verši  spojeno s nadějí  a opět  je  to
vyjádřeno  jako  sloveso,  tedy  poj-
mem, slovem "doufat". V tom, co je
před  námi,  často  nevidíme  cíl,
výsledek. Ale přesto smíme doufat,
že to dopadne dobře. A opět; jde zde
ne o nějakou naději, že to vždycky

nějak dopadne, že to nakonec přece
jen  dopadne  dobře.  To  se  lehce
místo  k  naději  dostaneme  jen  ke
svým představám a ke svým iluzím.
Naše  naděje,  naše  doufání  je
spojeno s vírou v Boha, věřit Bohu.
Někdy byla naděje považovaná, ne-
li  prohlašovaná  za  něco  menšího,
méně hodnotného než víra: Vy máte
jen naději, jen doufáte, ale my, my
věříme! Tak se pohněte!" Ale naděje
je  nepostradatelnou  součástí  křes-
ťanského  života;  něco,  co  zůstává.
Ostatně  i  apoštol  Pavel  ve  známé
13.  kapitole  1.  dopisu Korinťanům
píše o naději jako o něčem, co spolu
s vírou a láskou, vytrvá. V jednom
filmu  z  drsného  vězeňského  pro-
středí  ustřední  postava  říká:  "Na-
děje  je  dobrá  věc,  nejlepší  ze
všech." V uvedeném textu z dopisu
Židům je  naděje spojena s  vírou a
spolehnutím. Ano, důsledek toho, že
věříme je, že spoléháme na to v co
doufáme.  Opět  to  nemá  být  jen
pěkná  zásada,  opět  to  může  být
pomoc  ve  chvílích,  kdy  se  cítíme
být v koncích. "Věřit Bohu znamená
spolehnout se na to, v doufáme."
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Štěpán Marosz

Pravděpodobně  žádný  jiný  prvek
našeho  křesťanského  života  není
důležitější  než  víra.  Nemůžeme  ji
koupit,  prodat  nebo  dát  svým
přátelům, nedá se dědit. Co je tedy
víra  a  jaká  je  její  role  v  životě
křesťana? Slovník definuje víru jako
„věřit v něco, odevzdání se někomu,
důvěřovat  někomu  nebo  něčemu,
zvláště  když  neexistuje  žádný
logický  důkaz“.  Není  z  nás;  víra
pochází  od  Boha.  Nezískáme  ji
vlastní  silou  ani  svou  vůlí.  Je  to
prostě dar od Boha, spolu s milostí
a  milosrdenstvím,  podle  Jeho  sva-
tého plánu a záměru, díky kterému
je vyvýšen.

Drazí bratři a sestry v Kristu,
děkuji  Vám za  důvěru  vyslovenou
ve  volbě  na  službu  kazatele  ve
společenství  vašeho  sboru.  Prosím
našeho Pána Ježíše o moudrost i sílu
k tomuto svěřenému úkolu.
   Jednou na střední škole mi kluci
ve třídě dali otázku – Jak máme v
Boha věřit,  když ho nevidíme? Až
nám ho tady postavíš  nebo ukážeš
na  lavici,  tak  budeme  v  něj  věřit.

Mnohdy se vysmívali a brali jméno
Boží nadarmo, krom havířské malé
slovní  zásoby,  kterou pořad  použí-
vali.  Prosil  jsem  na  začátku  školy
Pána Boha o sílu, abych nemusel a
neučil  se  tento  slovník  používat  a
zavádět jejich způsob života. Děkuji
Pánu, že tak se i stalo, a střední ško-
la se stala pro mne milníkem v ži-
votě  na  cestě  víry.  Po  letech  jsem
potkal některé ještě žijící spolužáky
a dali  mi za pravdu,  že  sice  Boha
fyzicky  neviděli,  ale  viděli  Jeho
projevy  na  mém  životě  i  jiných
křesťanů.
   Bible tedy není o tom, zda někdo
věří v Boha, ale zda věří Bohu, tedy
důvěřuje Mu.  Proto není  překvapi-
vé, když se v Listu Židům říká, že
„nikdo bez důvěřivé víry se nemůže
líbit  Bohu“  (Židům  11:6).  Tentýž
verš  dále  říká:  „Neboť každý,  kdo
se obrací k Bohu, by měl důvěřovat,
že ON JE, KTERÝ JE, a že odmě-
ňuje  ty,  kdo  Ho  upřímně  hledají.“
Autor  listu  Židům uvádí  tuto defi-
nici víry: „Víra spočívá v důvěře v
čekání  na  splnění  toho,  co  bylo
zaslíbeno. Je to argument naděje, že
to,  co  ještě  nevidíme,  se  skutečně
stane“ (Židům 11,1). 
   „Dokonce můžeme prohlásit,  že
věříme  v  existenci  jednoho  Boha.
No a co?! Démoni také věří stejným
způsobem,  ale  chvějí  se  při  po-
myšlení, když jednáme v souladu s
Boží  vůlí“  (Jakub  2,19).  Biblická
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víra  není  v  žádném případě  pasiv-
ním přesvědčením o něčem, ale je-
jím smyslem a podstatou je konání
Boží vůle známé z Božího slova. To
vidíme na postoji Abrahama, jehož
chování  se  po  staletí  stalo  refe-
renčním  bodem  pro  definování
pravé víry (důvěry). Důvěřoval totiž
Bohu v  tom,  co  od  něho slyšel,  a
proto mu Bůh dal titul  spravedlivý
(Uvěřil  Abraham Bohu, a bylo mu
to  počítáno  za  spravedlnost.  Řím
4,3). Apoštol Pavel, který toto téma
rozváděl, v Listu Římanům napsal:
„Protože poslušnost je ovocem víry
a  víra  se  rodí  z  toho,  čemu  na-
sloucháme – protože každý člověk
věří tomu, čemu věnuje pozornost –
je nesmírně důležité, abychom moh-
li  pozorně  naslouchat  Slovu  Kris-
tovu“ (Řím 10,17).
   Jednoduše řečeno, biblická víra je
aktivní postoj důvěry, který je lids-
kou odpovědí (činem) na slyšené a
pochopené Boží slovo. Boží vůle a
Boží charakter,  jak jsou ukázány v
tomto  Slově,  jsou  základem  víry
(důvěry)  v  biblickém smyslu.  Víra
je  tedy  životní  reakcí  člověka  na
přečtené Boží slovo, nikoli nějakým
emočním  nebo  intelektuálním  sta-
vem. Bůh nedává člověku víru. Na-
opak  ji  očekává  od  člověka  jako
odpověď na svá slova (neboť Písmo
praví: `Kdo v něho věří, nebude za-
hanben. ´ Není rozdílu mezi Židem a
Řekem:  Vždyť  je  jeden  a  týž  Pán

všech, štědrý ke všem, kdo ho vzý-
vají, neboť každý, kdo vzývá jméno
Páně, bude spasen´. Ale jak mohou
vzývat  toho,  v  něhož  neuvěřili?  A
jak mohou uvěřit v toho, o kom ne-
slyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li
tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak
mohou zvěstovat, nejsou-li posláni?
Je přece psáno: `Jak vítaný je pří-
chod těch, kteří zvěstují dobré věci!´
Ale  ne  všichni  přijali  evangelium.
Už  Izajáš  říká:  `Hospodine,  kdo
uvěřil naší zvěsti? ´ Víra je tedy ze
zvěstování  a  zvěstování  z  pověření
Kristova. (Řím 10,11-17).
   Biblická  víra  není  ani  slepá,
zbožná  ani  naivní,  protože  je  za-
ložena  na  Božím  slově,  nikoli  na
lidských  představách,  cílech,  přá-
ních nebo slibech. Zdůrazňuji znovu
s  velkým  důrazem:  Ukazatelem
toho, zda má někdo biblickou víru,
je  to,  jak  tento  člověk  reaguje  na
Boží slovo.
   „Věřil jsi,  protože jsi  mě viděl?
Blahoslavení,  kteří  neviděli  a
uvěřili" říká Ježíš.
   Ježíš  v  evangeliu  mluví  o  nás.
"Blahoslavení,  kteří  neviděli  a
uvěřili." Věřil jsem, že Ježíš je Syn
Boží. Evangelium, které je napsáno,
mi pomáhá v mé víře. Dobrá zpráva
o  Ježíši,  který  žil  a  jednal  před
dvěma tisíci lety. Vstal z mrtvých a
žije,  takže  dnes  pracuje.  Věřím
svědkům  jeho  života,  apoštolům,
kteří  jedli  jím  rozmnožený  chléb,
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chodili  s  ním  po  vodě,  viděli  ho
křísit mrtvé a uzdravovat nemocné.
Setkali se s Ním před umučením při
poslední večeři, byli u kříže a mlu-
vili s Ním po vzkříšení.
   Dnes  se také setkávám s lidmi,
kteří zažili Boží působení. Sám za-
žívám Jeho jednání,  nenápadně mi
ukazuje správnou cestu, pomáhá při
rozhodování  a  žehná  v  mém  jed-
nání.  Bůh je  účinný  v  tom,  že  mi
pomáhá překonat těžkosti života.
   Bože Otče,  děkuji  ti  za svědky,
díky kterým jsem mohl potkat tvého
Syna.
Na  závěr:  Víra  znamená  důvě-
řovat  jedinému  pravému  Bohu,
aniž bychom ho viděli.
Přeji vám, abyste objevili, jak dobrý
je Bůh.

Lubomír Čevela

   Jednou  jsem  se  při  roznášení
sborových časopisů dal do hovoru s
členem našeho sboru. Sděloval mi,
že jsme „divní lidé“, kteří se pořád
o  něco  snaží  a  že  vůbec  nechápe

proč to  děláme.  Proč vynakládáme
tolik  úsilí  a  peněz?  Vždyť  víra  je
čistě osobní věc. Kvůli ní přece není
nutné chodit do kostela a snažit se
sloužit  Bohu.  Myslím,  že  jsem  se
mu pokoušel  vysvětlit,  že  víra  bez
skutků je mrtvá, ale to jeho "proč"
mi uvázlo v paměti.

   Dnes bych mu asi odpověděl tro-
chu  jinak.  Přijetí  Ježíše  je  obou-
směrné. My přijímáme jeho, on při-
jímá nás. On za nás dal svůj život,
my mu vydáváme ty své. Z jistého
úhlu pohledu je to podobné zaměst-
nanecké  smlouvě.  Ta  musí  vždy
obsahovat  jméno  zaměstnavatele,
jméno zaměstnance, datum nástupu
do pracovního poměru a  také  výši
dohodnuté mzdy. V případě té naší s
Kristem  jsou  jména  zřejmá  a  sa-
motné  datum  nástupu  není  pod-
statné.  Důležité  je,  že  si  uvědo-
mujeme naše rozhodnutí následovat
Ježíše a že ho chápeme jako podpis
na „naší pracovní smlouvě“. Zbývá
mzda.  Jaká  je  ta  naše?  Zde  je
odpověď:

   Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl
věčného života, k němuž jsi byl po-
volán  a  k  němuž  ses  přihlásil  do-
brým vyznáním před mnoha svědky. 
1 Tm 6,12

   Naší  odměnou  je  dosažení
věčného života. Měl bych dodat, že
také život s Ježíšem zde na zemi je
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sám  o  sobě  cenný.  Ale  držme  se
tématu dosažení věčného života.  V
něm máme jednoznačnou odpověď
na  onu  otázku  „Proč  to  všechno
děláte?“  Už  jsem  slyšel  názor  ve
smyslu:  „Ještě  nejsem  tak  starý,
abych  se  něčím  takovým  musel
zabývat.“ Nebo jiný: „Pán Bůh ne-
nechá  jít  většinu  lidí  do  věčného
zahynutí. Takový On není.“ 

   Vraťme  se  k  naší  „pracovní
smlouvě“.  Kdo  dostane  odměnu  v
normálním zaměstnaneckém pomě-
ru?  Jenom  ten,  kdo  podepsal  pra-
covní smlouvu a pracuje v souladu s
jejími  požadavky.  Co  pak  obdrží
lidé, kteří sice smlouvu podepsali a
nepracují nebo jiní kteří se k jejímu
podpisu  nikdy  neodhodlali?  A  co
další  lidé,  kteří  se  vůbec  nedo-
zvěděli o této příležitosti? Tito vši-
chni  nedostanou  v  našem  lidském
světě vůbec nic. U Boha je to přece
jen trochu jinak. Na rozdíl od nás je
On  nekonečně  milostivý  a  proto
nemůžeme  s  jistotou  říct,  jak  to  s
nimi dopadne (Mt 19, 25 – 26). 
   Jsem přesvědčený, že všichni, kdo
čtou tento text,  zvěst o záchraně v
Kristu  už  mnohokrát  slyšeli.  Proto
bych těm, kteří ještě nejsou v „Bo-
žím zaměstnaneckém poměru“  po-
ložil otázku: „Opravdu chcete risko-
vat  věčné  zahynutí?“  Bible  nám
ukazuje jednoznačnou cestu k dosa-
žení věčného života. O jiné nevíme.
Jistě můžete namítat, že život křes-

ťana  může  být  místy  hodně  ná-
ročný. To nepopírám. Myslím, že ta
odměna za to stojí.

Proti čemu apoštol Pavel bojoval?
Zdeněk Žamboch

Apoštol  Pavel  vybízí  Timo-
tea, aby bojoval dobrý boj víry, aby
tak  dosáhl  věčného života.  Víra  je
pro nás spojená možná s tradicemi,
s  životním  postojem,  s  respekto-
váním hodnot, ke kterým nás Bible
slovy Pána Ježíše volá. Ale apoštol
Pavel tady vyjadřuje, že úsilí o za-
chování víry je víc než to. Je to kaž-
dodenní  zápas  o  to,  abychom  ne-
podlehli svojí pohodlnosti, abychom
nepolevovali  ve  svém  úsilí  o  ná-
sledování Ježíše Krista. Aby se víra
nestala  jenom  jakýmsi  doplňkem
našeho  života,  ale  byla  živá,  oče-
kávající na Boží promluvení a hle-
dající Boží cesty a záměry pro náš
život. 

Neustávající zápas a boj. Tak
to vidíme u apoštola Pavla. V knize

Sborový časopis ČCE Hošťálková 2022/2 strana 11



Skutky apoštolů najdeme zajímavý
příběh,  který  ilustruje  to,  s  čím
apoštol Pavel zápasil, a přitom jeho
význam nemusí být na první pohled
zřejmý.  Když  byl  Pavel  na  své
poslední  misijní  cestě,  rozhodl  se,
že se vrátí do Jeruzaléma. Když se
setkává  s  křesťany  z  Efezu,  říká:
„Nevím, co mě tam potká. Vím je-
nom tolik, že mi Duch svatý město
od města ohlašuje, že na mne čekají
pouta a utrpení.“ Když pak připluje
do  Týru,  učedníci  mu  z  vnuknutí
Ducha říkali, aby nechodil do Jeru-
zaléma. Na další cestě v Cesareji za
ním přišel  prorok Agabos,  který si
Pavlovým  opaskem  svázal  ruce  a
nohy a prorokoval: „Muže, kterému
patří tento opasek, židé v Jeruzalé-
mě takto svážou a vydají pohanům.“

Proč  Pavel  nedbal  na  tato
varování? Co ho vedlo k tomu,  že
pokračoval  dál  v  cestě  do  Jeru-
zaléma?  Proč  se  Pavel  vystavoval
osobnímu  nebezpečí?  V  Bibli  na
tyto  otázky  nenajdeme  přímou
odpověď.  Porozumíme  tomu,  až
když se blíže seznámíme se situací
v  galatských  sborech  a  sboru  v
Korintu,  kde  se  setkávaly  různé
misijní  proudy  a  kam  přicházeli
kazatelé z Judska, kteří svým půso-
bením  zasévali  zmatek  v  myslích
nově  obrácených  křesťanů.  Pavel
viděl, že je nezbytné,  aby se vrátil
do  Jeruzaléma  a  spolu  s  apoštoly
hledali východisko z této situace. V

pozadí jeho cesty tak vidíme snahu
o  to,  aby  církev  Kristova  nepo-
dléhala  vlivům  různých  proti-
kladných  učení,  ale  aby  rostla  v
jednotě  a  věrně  následovala  svého
Pána.  I  když  mu  hrozilo  vězení  a
ztráta života, bojoval proti tomu, co
mělo  tendenci  rozkládat  a  štěpit
společenství církve.

A  v  jeho  životě  najdeme
řadu dalších momentů, kdy se musel
vyrovnávat s lidmi,  kteří  se stavěli
na  odpor evangeliu.  Když píše  Ti-
moteovi, zmiňuje Hymenaia a Ale-
xandra,  které  vydal  satanu,  aby se
odnaučili  rouhat.  Mluví  o  lidech,
kteří jsou nadutí, libují si ve sporech
a slovních potyčkách, které vedou k
tomu, že ze společenství lásky, kte-
rým církev má být, se stává spole-
čenství,  ve  kterém se  dostávají  ke
slovu hádky, sváry a urážky.

Když bychom skončili tady,
mohli  bychom  nabýt  dojmu,  že
církev  je  nakonec  jenom  spole-
čenství  lidí,  ve  kterém se  zákonitě
projeví to lidské – snaha o prosazení
sama sebe, snaha o překřičení dru-
hých ve chvíli, kdy se objeví nějaký
sporný bod.  A je  třeba  ty,  kteří  se
dle  našeho  názoru  mýlí,  nějakým
způsobem umlčet, aby se prosadilo,
to,  co  je  (opět  dle  našeho názoru)
správné.

Ale apoštol dodává v dopise
do  Efezu  ještě  něco  velice  dů-
ležitého. Snad by bylo na místě to
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označit  až  za  klíčovou  myšlenku:
„Náš  boj  nevedeme  proti  lidským
nepřátelům,  ale  proti  mocnostem,
silám a všemu, co ovládá tento věk
tmy.“ Církev není  z  tohoto světa  i
když ji tvoří jenom nedokonalí lidé.
A stejně  tak  nejsou z  tohoto  světa
síly, které se snaží omezit její vliv a
působit v ní rozkoly a hádky. 

Čas od času na nás dolehne
v  nejrůznějších  oblastech  pocit
marnosti a zbytečné námahy. Ať se
to  týká  vztahů,  našeho  zaměstnání
nebo dalších věcí, kde se potýkáme
s  neúspěchem  anebo  pocitem,  že
naše  snaha  nenese  takové  ovoce,
jaké  bychom chtěli.  A podobně  to
můžeme vnímat i v církvi – snažíme
se o to, abychom si vzájemně rozu-
měli,  aby  ve  sboru  kvetly  vztahy,
vládla  v  něm  vzájemná  bratrská
láska a neustále se objevují  nějaké
problémy,  překážky  a  potíže.  Ale
příklad apoštola Pavla bychom měli
mít  na  mysli:  I  když  vnímal
problémy, setkával se s lidmi, kteří
mu házeli  klacky  pod  nohy,  nene-
chal se odradit, protože věděl, že je-
ho  práce  není  v  Pánu  marná.  A
nenechal  se  ani  svést  k  osobnímu
nepřátelství,  protože  věděl,  že  za
těmito lidmi stojí někdo jiný, kdo si
je používá ve snaze zabránit  šíření
Božího království. 

A tak i my bychom měli hle-
dat to co slouží Božímu království,
nebát se za to postavit a pokud vidí-

me  něco,  co  naopak  společenství
bratří a sester škodí, neměli bychom
to přehlížet, „zametat pod koberec“,
ale  měli  bychom  najít  odvahu  to
nazvat pravým jménem a odmítnout
to.  A přitom  bychom  měli  pama-
tovat  na to,  že  naše  bojování  není
proti lidem. To je osvobozující, pro-
tože  pak  přes  různost  názorů,  ve
chvíli,  kdy  se  objeví  nějaký  spor,
můžeme stále vidět druhé jako svoje
bratry a sestry a můžeme se za ně
modlit a vyprošovat jim požehnání.

Milan Michalík

   Za našich mladých let a asi i dnes
se používalo  rčení:  "Život  je  boj!"
Vyjadřuje to, že k životu patří jisté
úsilí,  že  k  němu  patří  překonávat
problémy,  těžkosti  atd.  a  vyhrávat.
Tak nevím, jestli k dnešnímu životu
nepatří spíš heslo "postel"; tak i tak.
Leč vráťme se k boji víry, jak je toto
téma,  pak  se  nutně  ptáme:  "Jak  a
čím?" K  tomu  se  podívejme  do
Písma,  do dopisu Efezanům a  tam
čteme:  "Stůjte tedy ‚opásáni kolem
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beder  pravdou,  obrněni  pancířem
spravedlnosti,  obuti  k  pohotové
službě evangeliu pokoje‘ a vždycky
se  štítem  víry,  jímž  byste  uhasili
všechny  ohnivé  střely  toho  Zlého.
Přijměte  také  ‚přilbu  spasení‘  a
‚meč  Ducha,  jímž  je  slovo  Boží‘."
(Ef.  6,14-17) Tak  se  zkusme  na
jednotlivé součásti výzbroje podívat
a zamyslet se nad tím, co to je a co
to znamená.

   Tím prvním je  "opásáni  kolem
beder pravdou". Tehdejší voják měl
splývavý  oděv,  a  aby  mu  při  boji
nebránil v pohybu, upravil si jej tak,
že  jej  přepásal  kolem  pasu.  Řekli
bychom,  potřeboval  opasek.  To  je
stejné jak v dnešní době, kdy voják
má ve své výstroji pořádný opasek.
Jistě  by  byl  směšný,  kdyby  mu
padaly kalhoty. Ve výzbroji našeho
bojovníka je oním opaskem pravda.
A tady  začínají  spory  -  co  to  je
pravda?  Můžeme  slyšet,  že  každý
má svou pravdu, že pravda je pojem
relativní, že nějaká absolutní pravda
neexistuje, atd. Obvykle je shoda na
tom, že pravda je shoda se skuteč-
ností.  Leč  zkusme  se  na  problém
podívat ještě z jiné strany. Pavel v 1.
dopisu  do  Korintu  v  13.  kapitole
píše o lásce, že "neraduje se z ne-
pravosti,  ale  spolu  raduje  se  pra-
vdě." (v. 6, Kralický překlad). Opak
pravdy tedy není lež, ale nepravost,
špatnost. Pak tedy, když např. za na-
cismu,  či  komunismu,  řekl  někdo

nesprávnou informaci a ochránil tím
druhé před pronásledováním, či do-
konce smrtí, pak to víc odpovídalo
pravdě, než kdyby pověděl přesnou
informaci. A nakonec si ještě připo-
meňme  Ježíšova  slova  "...já  jsem
pravda..."

   Tou  druhou  částí  výzbroje  je
"pancíř spravedlnosti." Pancíř dneš-
ní voják nenosí, ale má neprůstřel-
nou vestu. A máme zase problém -
copak je někdo spravedlivý; není to
pak jen nabubřelost a pýcha? Tak se
vraťme do předchozího čísla našeho
časopisu,  kde  jsme  si  připomínali:
"Ježíš Kristus byl vzkříšen pro naše
ospravedlnění."  To nám ukazuje na
to, že spravedlnost, o níž je tu řeč, je
spravedlností ne vlastní, ale Kristem
zaslouženou a darovanou. Tady pak
není místa pro nějakou povýšenost,
že  my věřící  jsme  přece  jen  něco
jiného a lepšího, tady je místo pro
velkou  pokoru  a  vděčnost.  Pancíř
starověkého  vojáka  jej  chránil  jen
zepředu; tedy když šel do boje, ale
ne když z boje utíkat. A to je také
dobré si připomenout.
   Další částí zde zmíněné výzbroje
jsou boty; je o nich řečeno  obuti k
pohotové  službě  evangeliu  pokoje.
Voják bez bot je mírně řečeno smě-
šný.  Boty  slouží  člověku  k  tomu,
aby  někam  šel.  V  tomto  případě
jsou  boty  určeny  ke  službě  evan-
geliu  pokoje.  Slyšíme  zde  násle-
dující  věci.  Především je  to  cesta,
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pochod,  poslání  ke  službě,  ne  k
panování, propagaci, přesvědčování.
A  dále  je  to  služba  evangelia
přinášející  pokoj.  Evangelium,
dobrá  zpráva  bylo  poselství,  kdy
posel přicházel z bojiště se zprávou
naši  zvítězili!  Je  tedy  evangelium
poselstvím o tom,  že  Ježíš  Kristus
zvítězil, a že jsme svobodní. Ne te-
dy přesvědčování, nucení, vyhrožo-
vání, ale pokoj; skutečný pokoj, ne
jen nějaký klid; ten je na hřbitově.

   A následuje  štít víry a jsme u té-
matu  nynějšího  čísla.  Věřit  Bohu
znamená spolehnout se a být si jisti.
O  tom  jsme  četli  i  v  předchozích
příspěvcích.
   Důležitou  součástí  tehdejšího  i
dnešního  vojáka  je  přilba;  chrání
hlavu, centrum vidění,  slyšení, při-
jímání, myšlení i rozhodování. A to
vše  nechť  je  chráněno  spásou  v
Ježíši Kristu. Tedy i my si chraňme
své pohledy,  to,  co slyšíme,  co do
sebe přijímáme, o čem přemýšlíme
a  o  čem  rozhodujeme,  to  vše
chraňme  skrze  Ježíše  Krista,  tedy
jeho  dary,  dary  Ducha  a  svou  po-
slušností.  To  znamená,  že  to  vše
prověřujeme zvěstí  evangelia,  aby-
chom se nenechali oklamat různými
svody.

   Poslední částí vojákovy výzbroje
je  zde  jmenován  meč.  Meče  jsou
dnes jen pouhou ceremoniální ozdo-
bou. Dnes bychom možná mohli říct
vezměte samopal Ducha. Meč, nebo

dnes samopal,  je  oproti  jiným čás-
tem výzbroje prostředkem útočným.
A je jím slovo Boží. Boží slovo v je-
ho  podstatě  nacházíme  v  Písmu.
Naše dobré použití Písma je, když je
fundované,  fundamentální,avšak ne
fundamentalistické.  "Fundované"  v
tom, že je budeme znát a to nejen po
stránce znalostí, ale také souvislostí,
a  že  je  budeme  studovat.  "Funda-
mentální" v tom, že bude tvořit zá-
klad  -  fundament  -  pro  naše  uva-
žovaní, mluvení a jednání. Ne však
"fundamentalistické",  protože  fun-
damentalismus  je  ve  své  podstatě
založen  na  strachu  (abychom  "o
něco nepřišli")  a  vede  k  nenávisti.
To  znamená,  že  ke  zvěsti  Písma
přistupujme  s  pokorou,  aby  nám
Pán  ukázal  v  pravou  chvíli  pravý
smysl slova,  které slyšíme a dobře
ho  používali.  Je  nám svěřen  "meč
Ducha",  ne  meč  náš  a  máme  jím
sloužit.  Jinak  se  lehce  v  našich
rukách  stane  klackem,  kterým  se
pak  mlátíme  po  hlavách.  A to  by
nebylo dobré.

   Pavel končí svůj dopis do Efezu
výzvou: "V každý  čas  se  v  Duchu
svatém modlete  a proste,  bděte  na
modlitbách  a  vytrvale  se  přimlou-
vejte  za  všechny  bratry  i  za  mne"
(Ef. 6,18). A tak bojujme svůj dobrý
boj víry s Boží výzbrojí a modleme
se. Každý den.
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Lubomír Bureš

„Bojuj dobrý boj víry“ 1.Tim 6,12a
– „vytrvale bojujte dál“

Podle znění  tohoto  verše to
vypadá, že apoštol Pavel se ocitá na
bitevním poli  v  nějaké  rozhodující
bitvě.  A v  té  bitevní  vřavě  Pavel
zjišťuje,  že  jeden  z  jeho  věrných
jménem  Timoteus,  nemá  dostatek
sil. Klesá stále častěji k zemi a těžce
se  znovu  zvedá.  Opravdu  to  tak
zprvu vypadá,  ale  není  tomu zcela
tak,  žádná  bitva,  natož  rozhodující
se nekoná. Snad je pravdou to, že se
zřejmě Timoteovi a jeho bratřím ta
silná  víra,  která  byla  na  počátku,
nějak  vytrácí  a  oni  si  s  tím  nějak
nevědí rady. Timoteus byl ten, který
na základě Pavlových kázání uvěřil
evangelijní  zvěsti  a  stal  se  Pavlo-
vým pomocníkem a průvodcem na
jeho misijních cestách.  Slova textu
Pavlovy  epištoly  jsou  adresována
blízkým spolupracovníkům a přáte-
lům apoštola Pavla a jsou napsána
jasnou a srozumitelnou řečí, ve kte-
ré Pavel podává osobní napomenutí,
pokyny a instrukce pro řády a způ-

soby sborového života. A slova to-
hoto  textu  hovoří  i  do  našich  řad,
mezi  nás,  k  nám všem,  kteří  jsme
stejně  jako  Timoteus  uvěřili  evan-
geliu  a  nějakým způsobem se sna-
žíme odolávat vnějším vlivům okol-
ního  světského  prostředí,  a  přitom
stále a vytrvale máme  zůstávat ve
víře v Ježíše Krista ukřižovaného a
zmrtvýchvstalého.  A právě  to  „vy-
trvalé“ má Pavel velmi na zřeteli a
má  to  za  důležité  pro  každodenní
práci  každého  z  nás.  Ono  nestačí
jednou  se  rozhodnout,  uvěřit  a
myslet si, že tím je hotovo. To právě
je  ten  kámen  úrazu  a  Pavel  moc
dobře  ví,  co  je  potřeba.  Dnes
bychom možná řekli,  že je potřeba
dobíjet  baterky,  jinak  přestaneme
svítit,  fungovat v tom dobrém kře-
sťanském  slova  smyslu.  Potřebu-
jeme  mít  na  své  cestě  pořádnou
powerbanku, abychom mohli fungo-
vat v pevné víře dnes, zítra, prostě
stále  a  tak  dále…  Ve  zpěvníku
„Svítá“  máme  jistě   né  náhodou
hned  na  začátku  píseň  pod  číslem
17:  „Bojujte,  bojujte  dál“  z  pera
autora  velmi  plodného,  faráře
Miloše  Rejchrta.  V té  písni  o  pěti
slokách  je  srozumitelným  slovem
po  vzoru  apoštola  Pavla  řečeno  a
odpovězeno vše, co se nás bytostně
dotýká  na  cestě  víry.  Vše,  co  po-
třebujeme dělat a chcete-li bojovat a
v  tom boji  vytrvat.  A tak  otevřete
Pavlovu  epištolu  k  Timoteovi  a
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nechte ji k sobě promlouvat a potom
otevřete  „Svíták“  a  zpívejte
„Bojujte, bojujte dál“ a „vytrvale!“

Děti v rámci dorostu měly za
úkol napsat na papír
odpověď na otázku:

Co pro tebe znamená
víra/věřit?

Zde jsou odpovědi:

„Víra pro mě znamená být s Bohem,
ale  taky,  když  se  stane  něco zlého
vím, že když budu věřit, Bůh bude se
mnou.“

„Pán Bůh.“

„Víra  znamená,  že  někomu
věříme.“

„Víra nebo věřit pro mě znamená,
že můžu mluvit s Ježíšem a Bohem. 
A  když  uvěřím,  tak  budu  v
Království  nebeském.   A půjdu  po
cestě Boha.“

„Pán Bůh.“

„Víra znamená v něco věřit, já tedy 
věřím v Ježíše Krista, on je tím, na 
koho se mohu spolehnout, do života 
mi dodává jistotu a já jsem jeho 
služebníkem.“

           Připravil Bernard Šulák
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Miloslav Kovalda

Co  je  pro  nás  víra,  popisujeme
různými  způsoby.  Při  shromáždění
společně  odříkáváme  Krédo,  mlu-
víme o důvěře a zkušenostech víry,
povzbuzujeme  se  v  následování
Krista.  Formulací,  co  pro  nás  víra
je, je mnoho. Dánský teolog a filo-
zof Kierkegaart mluví třeba o kroku
nebo skoku víry.  V jeho podání  je
víra  krokem  do  neznáma,  který
člověk  činí  proti  vší  racionalitě  a
rozumu. Víra a pochybnost jsou pro
něj dvě strany jedné mince.
Když si čtu celou kapitolu Žid. 11,
tak slyším, že apoštol Pavel mluví o
světovém názoru. On tam vyjmeno-
vává  velikány  víry,  od  Abela  přes
Abrahama  po  proroky  a  všichni
mají  jedno  společné.  Chápou,  že
Božím slovem byly založeny světy,
takže  to,  na  co  hledí,  nevzniklo  z
viditelného.  Při  hodnocení  věcí
vychází  ze  skutečnosti,  že  svět  je
stvořený Bohem, který je jeden, a že
tento Bůh se odměňuje těm, kdo ho
hledají.  Toto  je  součástí  světového
názoru  judaismu.  Bez  tohoto  po-
stoje,  bez  této  víry  není  možné
zalíbit se Bohu.
My,  lidé  žijící  2000  let  po  Kristu
máme  v  otázce  světového  názoru

komplikovanou  situaci.  Doba,  do
které  jsme  se  narodili,  judaismu
nepřeje.  Realitu  světa  jsme  učeni
vnímat jako něco relativního, abso-
lutní  pravda  je  vzdálená,  nedo-
sažitelná.  Stvoření  je  nahrazováno
evolucí, postupným vývojem život-
ních forem od jednoduchých ke slo-
žitějším.  Je  to  vědecké,  panuje  o
tom  většinová  shoda  a  představa
stvoření je překonaná.
Co s tím? Nasloucháme filozofům,
vědcům, teologům nebo Písmu? Je
platné i dnes? V době různých teorií
a předpokladů, v době hlasitých mé-
dií, reklam, propagandy, technologií
které umožňují dříve nevídané věci?
Náš postoj je svědectvím naší víry.
Písmo  je  jako  studna  živé  vody,
odolává  společenským změnám ve
víru  času.  Důležité  je  dát  mu
přednost před lidskými naukami. 

              Lubomír Smílek
          

Kdyby  mě  Pán  zavolal,  ať
vystoupím z loďky a jdu mu naproti
jako  Petr,  musel  bych  to  odplavat
hned  od  začátku.  Nemám  víry  na
rozdávání.  Píšu  to  proto,  abyste  si
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vy, kteří máte víru silnou jako lodní
lano, které dokáže udržet u přístav-
ního  mola  ohromnou  zaoceánskou
loď, uvědomili, že nás, kteří máme
víru mírně nad hranicí pevnosti,  se
některé události mohou dotýkat více
než  vás.  Jeden  prodřený  pramínek
na  vašem  pevném  laně  ještě  nic
neznamená,  pro  nás  je  to  už  na
pováženou.
Navštívil  jsem známého.  S mírnou
dychtivostí,  jakoby právě toto nám
chybělo do plnějšího křesťanství, mi
zvěstoval,  že  Jonáš  patrně  nikdy
neexistoval.  Trochu  mě  to  zasko-
čilo, ale zeptal jsem se: „Jak to tedy
myslel  Ježíš  s  tím  znamením pro-
roka Jonáše, jde-li  o smýšlený pří-
běh. Byl v hrobě tři dny jako Jonáš
v  útrobách velké  ryby? Nebo je  v
hrobě  dodnes?“  Odpovědi  jsem se
nedočkal, ale vím, že jestli  Kristus
nevstal z mrtvých, jsme nejubožejší
ze všech lidí, jak píše apoštol Pavel.

Později  jsem  slyšel  na  TV
Noe říkat jednoho teologa, že Bible
obsahuje  i  pohádkové  příběhy  a
jmenoval  právě  Jonáše.  Jak  by  ale
mohli ninivští muži, kteří dělali po-
kání po Jonášově kázání svědčit na
posledním soudu proti těm, kteří ke
kázání Ježíšovu byli neteční? Mno-
ho lidí  by  si  přálo,  aby i  poslední
soud byl jenom pohádkou. A tak si
bráním příběh o Jonášovi, kvůli své
víře. Nebyl-li Jonáš, nemohu ani vě-
řit Ježíši, který se na něj odvolával a

„nejpohádkovější“  pro  mě  není  to,
že  přežil  tři  dny  v  útrobách  moř-
ského živočicha,  ale skutečnost,  že
Bůh,  přestože  už  vynesl  rozsudek,
odpustil těm, kteří pokání udělali v
tu nejposlednější chvíli. To je krása!
Jiný bratr v Kristu mě přesvědčoval,
že zvěsti o stvoření nemůžeme věřit
tak, jak je uvedena v Bibli. Protože
mě poučoval s příliš velkou hrdostí
na své poznání, zajímalo mne, jak to
má vymyšlené vzhledem k budouc-
nosti.  Připomněl  jsem  mu  slova
apoštola Pavla o příchodu Pána (1.
Tes. 4, 13-18), že živí, kteří se této
události dočkají, nepředejdou mrtvé
vzkříšené  na  Boží  pokyn,  ale  spo-
lečně  uvítají  přicházejícího  Krista.
Ptal jsem se tedy, jestli to vzkříšení
lidí  dávno  obrácených  v  prach,  ze
kterého  jsme  byli  stvořeni,  bude
opět trvat stovky milionů let,  když
věří,  že  vývoj  člověka  tak  dlouho
probíhal. Kloudné odpovědi jsem se
nedočkal,  jenom mi řekl,  že to,  co
jsem mu z Písma citoval, je pouze
názor  farizejského  rabína  Pavla.
Přesně to tak řekl.           

Když jsem chodil do 8. třídy,
učili nás v biologii, že oko vznikalo
dlouhodobým drážděním kůže  slu-
nečním zářením. Tak mě tehdy tento
výklad zaujal,  že  si  ho dodnes pa-
matuji. Vtloukali nám do hlavy vě-
decký  světový  názor  při  každé
příležitosti. Dnešní vědci, těm věřím
víc, dospěli k poznání, že na tako-
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vých  místech  nejspíše  vznikne  ne-
bezpečný  melanom.  Bral  jsem  to
tehdy jako nutné zlo, protože nám to
říkali  Oni,  kterým se  věřit  nedalo.
Ve sborech jsme to My viděli jinak.
Dnes je už mezi křesťany evoluční
teorie přijímána častěji,  ale pro mě
to  není  dobrá  zpráva.  Jestliže  Bůh
nemohl stvořit život v krátkém čase,
je  naše  setkání  s  Kristem v  nedo-
hlednu  a  pokud mohl,  ale  nechtěl,
začínám pochybovat o jeho lásce.

Když by se zamiloval chla-
pec z Hošťálkové do děvčete z Ra-
tiboře, to se klidně může stát, mohl
by sednout na kolo a být u ní za pár
minut. On se ale vydá pěšky opač-
ným směrem na Horňanku, přes Pá-
leníkovy  paseky  na  Marušku,  hře-
benem na Bludný a teprve potom po
červené přes Končiny do Ratiboře.
To bych si mohl myslet,  že možná
to  děvče  má  rád,  ale  ještě  raději
chodí po horách. Ještě bych dovedl
pochopit,  že  se  třeba  rozmýšlí,  a
proto volí delší cestu, protože ví, že
ona je mu často nevěrná, vzpomene
si  na  něj  hlavně  tehdy,  když
potřebuje jeho pomoc a dluhy nadě-
lala takové, jaké není schopna spla-
tit a on ví, že dlužní úpis bude jed-
nou platit sám. Tomu bych rozuměl,
že  se  některé  události  můžou  pro-
táhnout,  ale  stovky  milionů  let  a
dnes se už píše i o miliardách, na to
moje malá víra nestačí.

Vyhlížel jsem zveřejnění po-

sledního sčítání obyvatelstva. Vždy-
cky nejdříve čtu o tom, jak dopadly
církve. Zase úbytek členů, v lepším
případě stagnace. Už mě to ani ne-
překvapilo,  ale  vzpomněl  jsem  si,
jak  před  čtyřiceti  lety  přední  muži
některých denominací slibovali, jak
budou ke Kristu obracet celá města
a  znali  způsoby,  jak  navodit  křes-
ťanské  probuzení  v  národě.  Taky
četli  sedm  kapitol  denně.  Vůbec
jsem na  ně  neměl.  Schovali  se  za
hradby, které si vystavěli z učení o
autoritách a  zpoza těch hradeb zá-
sobovali  své  poddané  světlými
zítřky. Tak dobře se to poslouchalo
a teď po letech výsledek horší  než
má  leckterá  zkostnatělá  denomi-
nace.  Poslouchal  jsem,  letos  tomu
bude  třicet  let,  záznam  přednášky
slavného  evangelisty.  Říkal,  že  do
dvou  let  budou  sanitky  vozit  ne-
mocné  ne  do  nemocnice,  ale  na
shromáždění. A zase nic. A jak by to
během  covidové  epidemie  nemoc-
nicím pomohlo. 

Tak  na  to  mám  v  životě
opravdu štěstí. Už rodiče, kteří vy-
růstali v prostředí, kde se víc dbalo
na  proroctví,  než  na  evangelium,
vzpomínali,  jak jim kazatelé říkali,
že už nemá cenu studovat,  protože
příchod  Ježíše  Krista  je  už  na
spadnutí. Od té doby vystudovaly tři
generace studentů. Vždycky zmínili
jednoho kazatele, který hlásal totéž,
ale své děti vystudovat nechal. Já to
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ale  chápu.  Možná  měl  slabší  víru
jako já, tak pro jistotu. Víc už toho
ani psát nebudu. Slyšel jsem toho už
tolik, co nakonec dopadlo jinak, že
kampaň Sergeje Mihála mě nechává
úplně  chladným.  Zažil  jsem  příliš
mnoho  planých  poplachů.  Musím
ale  dodat,  že  navzdory  tomu  jsou
události,  které  Ježíš  prorokoval  o
desítky  let  blíže,  než  když  jsem o
nich poprvé uslyšel a dávám pozor,
aby  mi  zkušenosti  s  lidmi  nenaru-
šovaly víru v Boha a jeho výroky.
Vždyť  člověk  je  jako  tráva.  Tráva
usychá, květ vadne, ale slovo Boha
našeho je stálé navždy (Iz 40,8).

Lubomír Bureš

Byly  Velikonoce.  Otevřel
jsem  oči  a  on  stál  u  mého  čistě
povlečeného lůžka. Vždycky jsem o
nich  jen  slýchával,  že  tu  a  tam se
někde  a  někomu  dají  poznat.  A
najednou tu stál a já ho viděl zcela
zřetelně.  Měl  sice  zahalenou  tvář,
ale  svýma laskavýma  očima  se  na
mě  usmíval.  Byl  oblečený  celý  v
bílém,  mluvil  ke  mně tiše  a  vyza-
řoval z něj neuvěřitelný klid,  který

se přenášel i na mě.  Najednou jsem
se cítil  bezpečně, teď už se mi ne-
může  nic  stát.  Chodily  ke  mně
pravidelně,  vždycky  měly  vlídné
slovo. Ptaly se, jestli mě něco bolí,
jestli  nemám  žízeň,  jestli  nepo-
třebuji  něco podat,  zda  zvládnu jít
sám...  A vůbec  se zajímaly  o vše-
chny ty obyčejné všední věci, které
člověk má tak nějak za samozřejmé.
Někdy  přišel  a  nebyl  oblečený  v
bílém  ale  ve  žlutém,  jindy  zase  v
modrém. Asi tam mají nějakou hie-
rarchii a podle toho jsou oblečeni. A
tak se u mého lůžka střídali  se že-
leznou pravidelností.  Jejich přítom-
nost byla životodárná a najednou mi
bylo  smutno,  že  se  musíme  roz-
loučit. A když jsem jim děkoval za
všechno, co pro mne všechno udě-
laly, jejich odpověď byla: „Nemáte
zač.“  Ale  já  vím,  že mám zač  dě-
kovat.  

A jestli se mě někdo ptá, zda
věřím na zázraky, …tak věřím. Je-
stli věřím, že Bůh s námi má neko-
nečnou  trpělivost,  …tak  věřím.
Jestli  věřím,  že  všechno  zlé,  je  k
něčemu dobré, …tak věřím. A jestli
věřím na anděly,  … tak věřím.  O
Velikonocích jsem jich potkal hned
několik. A můžete je potkat také, a
nejen o velkých svátcích. Potkáte je
totiž úplně všude a vždy nečekaně.
Možná právě  teď jeden  sedí  vedle
vás  a  je  připravený  ku  pomoci.
Andělé  jsou  Božími  posly  a  jsou
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všude okolo nás a dávají se nám po-
znat vždy v ten pravý čas. 

              Lubomír Čevela

Za  výlohou  v  jednom  obchodě  s
elektrickými  spotřebiči  visel  velký
reklamní  panel.  Byl  osvětlený ma-
lými žárovkami umístěnými po jeho
obvodu.  Kdysi  ho sestavil  vedoucí
obchodu a použil pro něj snad vše-
chny  typy  malých  žárovek,  které
měl k dispozici. Světlo toho panelu
ukazovalo cestu zákazníkům a také
prosvětlovalo jinak poněkud ponuře
vyhlížející obchod.
   Jednoho  dne  večer  se  žárovky
mezi sebou pohádaly. Navzájem se
zraňovaly ošklivými slovy tak dlou-
ho, až se jedna z nich rozhodla, že
odejde.  Vyšroubovala se z patice a
zmizela  ve  tmě.  Panel  zhasl.  Žá-
rovky totiž byly zapojeny do série,
když došlo k přerušení okruhu, bylo
to stejné, jako by ho někdo vypnul
vypínačem.
   Ráno přišel pan vedoucí a hned
viděl,  že  jedna  žárovka  chybí.
Zeptal se žárovek v regálech. „Která
z vás nahradí tu chybějící?“ Ačkoli
v  nich  bylo  mnohem  víc  žárovek
než v panelu, všechny mlčely. Kdy-

byste  se  k  nim  naklonili,  slyšeli
byste, jak si potichu šeptají: „Svítit,
no to tak. To je velká práce. Dá se
při ní snadno přijít ke škodě a navíc
nikdo  neřekl,  že  se  to  musí.“  Pan
vedoucí  si  povzdychl   a  propojil
místo  po  chybějící  žárovce  kusem
drátku. Panel se rozsvítil.
   I  bez  chybějící  žárovky  svítil
stejně  jasně,  jako  dříve.  Ale  to
znamenalo,  že  zbývající  žárovky
byly více namáhané. Jedna malá u-
prostřed byla už i předtím na hranici
svých  možností.  Nikomu  nic  ne-
řekla. Snažila se vydržet a ze všech
sil svítila dál. Za nějaký čas se ale
její  síly  vyčerpaly  a  ona  nadobro
vyhořela. Panel opět zhasl. Vedoucí
se  znovu  obrátil  na  žárovky  v
regálech, znovu se stejným výsled-
kem. Proto mu nezbývalo, než spá-
lenou žárovku vymontovat a její mí-
sto přemostit kusem drátku.
  Světlo panelu bylo nyní neobvykle
jasné.  Ale za jakou cenu? Žárovky
nyní  pracovaly  pod  velkým  pře-
tížením.  Neměly  sílu  si  stěžovat.
Snažily se pouze vydržet a svítit, jak
nejlépe  uměly.  Také  se  dívaly  se
směsí  trpkosti  a  pohrdání  po
žárovkách,  které  bez  starostí  a
námahy  odpočívaly  v  chladivých
regálech. Jedna z žárovek v panelu
se  snažila,  co  nejvíce  elektrického
napětí  stáhnout  k  sobě,  aby pokud
možno  nahradila  ty  chybějící.  Tím
se  sama  brzy  dostala  k  hranici
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vyhoření.  Některé další se jí  zkou-
šely  pomáhat  a  zastat  co  nejvíce
práce. Trochu to pomohlo, ale bylo
to  jen  dočasným řešením.  Hrozilo,
že  za  krátký  čas  některá  z  nich
vyhoří a obchod se opět ponoří do
tmy.
   Vedoucí obchodu viděl, že to takto
nepůjde dál. Znovu oslovil žárovky
v  regálech:  „Drahé  žárovky,  chce-
me-li  zachovat  tento  obchod,  je
nutné,  aby  reklamní  panel  svítil.
Bez vašeho světla to nepůjde. Také
nemůžeme  nechat  žárovky,  které
nyní svítí úplně vyhořet. Je potřeba,
abyste  se  zapojily  a  přidaly  své
světlo k tomu jejich. Všechny, které
jsou ochotné přiložit  baňku k dílu,
ať se přesunou do velké krabice v
regálu vlevo.“
   Mnohé  žárovky  se  zastyděly.
Uvědomily si, že už dlouho věděly,
že je potřeba pomoci,  ale raději  to
nepřiznávaly  ani  samy  sobě.  Toho
dne  vedoucí  dlouho  pracoval  na
úpravě panelu. Patice žárovek byly
nyní  uspořádány  ve  dvou  řadách.
Když svoji  práci  dokončil,  podíval
se do regálu a s překvapením zjistil,
že  jmenovaná  krabice  v  regálu
vlevo  je  úplně  plná  nových  na-
blýskaných žárovek. To bude světla!

Tím by náš příběh mohl skončit, ale
možná  by  bylo  dobré  k  němu
poskytnout  jednoduchý  výklad.
Obchodem  s  elektrospotřebiči  je
míněn  sbor  naší  církve,  svítícími

žárovkami pak Ti lidé, kteří se staví
do  služby.  Vedoucím  je  Bůh.  A  ta
výzva?  Ta  vlastně  vůbec  nebyla
určena žárovkám.

Fajront Davida Štverky, Ostrava

   My Češi jsme národ odborníků.
Odborníků  na  kdeco.  Momentálně
třeba  na  to,  jak  by  měl  vypadat
válečný uprchlík, jak by se měl cho-
vat a co by měl dělat. Většina z nás
Čechů sice válku nezažila ani před
ní neprchala, ale spousta lidí ví, že
na  Ukrajincích  je  prostě  něco špa-
tně, něco na nich neštymuje, co víc,
celý  ten  jejich  příběh  má  spoustu
"ale":
   Přijeli  v  pěkných autech. No,
zdaleka ne všichni, většina jich do-
razila  vlaky  a  autobusy,  popřípadě
je od hranic někdo přivezl. Nicméně
ti, co si dovolili přijet svým autem -
co měli dělat? Měli svoje auto, které
si koupili za to, že někde pracovali,
vzali si ho na leasing, koupili v ba-
zaru,  prodat  a  sehnat  si  místo  něj
starého  žigulíka  nebo  zaporožce?
Byli  by pak "přijatelní"? Anebo se
měl  ten,  kdo  vlastní  pěkné  auto,
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proplesknout,  stydět  se  a  zůstat  na
Ukrajině? Popřípadě do té své káry
nasednout a vyjet s ní na Rusy?
   Jsou pěkně oblečení. Ano, oble-
čení, ve kterém přijeli, i třeba další
jedno dvě náhradní, pokud se jim do
tašky vešlo a stihli je zabalit, mohou
mít pěkné. Je to snad hřích? Měli se
místo  toho  nejlepšího,  nejpohodl-
nějšího, co tam měli, navléci do ob-
nošených kalhot, šatů a bund, sešla-
paných bot, vzít si ty nejhorší věci,
co  našli,  nejlépe  ještě  roztrhané,
ideálně si skočit na charitu nebo do
sběrného  boxu,  pokud  tam  něco
takového mají, aby naplnili obrázek
vhodného uprchlíka? Stejně pak ta-
dy   v  Česku  -  ze  sbírek  oblečení,
které jim lidé nosí, by si měli vybí-
rat  jen  staré  věci?  A vůbec  -  proč
tam  Češi  dávají  pěkné  oblečení?
Mohli  se  od Ukrajinců  lišit  -  Češi
moderní,  uprchlíci  odrbaní.  Je
válka, ne?
   Mají mobily. Světe, div se, Ukra-
jinci mají mobily! No to si dovolili
moc.  Ukrajinci  přece  nesmí  mít
mobily! Určitě jim stačí pevná linka
nebo budka na ulici, nebo nic, co se
mají naparovat s mobilem? V Česku
taky  mobil,  takovou  vymoženost,
skoro nikdo nemá. A pokud by měl
a prchal by,  tak první, co ve válce
udělá je to, že mobil hodí z okna.
   Pomáhá se jim s bydlením. Taky
jste si vždy přáli opustit s dětmi své
bydlení,  nechat  si  ho  zničit,  odjet

tisíce kilometrů jinam a tam spát v
uprchlickém  centru,  středisku  pro
utečence, na ubytovně, v sociálním
bytě, u cizích lidí? Anebo jít na pár
dní do hotelu jen s tím, že to není
zrovna dovolená, že nevíte, co a na
jak dlouho s vámi bude?
   Pomáhá se jim s prací. Díky Bo-
hu za to, že chtějí pracovat. V Čes-
ku  je  hromada  neobsazených  vol-
ných  pracovních  míst.  Čechům  je
nikdo  nebere,  pokud  by  ta  místa
chtěli, už by na nich dávno byli.
   Přicházejí  i  problémoví  lidé.
Hm,  kdybychom  utíkali  my  Češi,
tak je to jiné.  My jsme všichni do
jednoho slušní. Ideální národ. U nás
nikdo  problémový  není.  Proto  se
divíme,  že  mezi  téměř  300  tisíci
Ukrajinci, co zatím do Česka přišli,
se někdo takový najde. A proto je i
lepší  to  zevšeobecnit  na všechny -
Ukrajinci kradou, perou se a dělají
bordel. Možná i jedí psy a děti.
   Proč se o nich dokola píše? Že
by proto, že kousek od nás je válka,
která  se  krom  milionů  Ukrajinců
tam nebo tady týká i nás, a že před
ní nelze zavřít oči, i kdybychom na-
krásně chtěli?
   Mají přednost před Čechy. Ano,
Rusko  přednostně  napadlo  je.  To
mají  záviděníhodnou vymoženost...
Co jim máme říct?  Ať se vrátí  do
Mariupolu? Zalezou do nějaké hro-
mady  suti,  anebo  do  toho  svého
pěkného auta, spát můžou i v něm.
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Dětem ani jim kromě smrti a hladu
zas tak moc nehrozí, možná znásil-
nění,  ale  to se snad mohou někam
schovat. Nebo si koupit pepřák....
   Problémy, a velké, má i spousta
Čechů. Mají  se řešit,  určitě.  Ukra-
jinci by je jen za ty své klidně i vy-
měnili.

Převzato z Mladá fronta Dnes, 16.4.2022 

V tomto roce trval ještě provisorní
zákon,  ač se  u vysokého Minister-
stva  žádalo  o  vydání  budoucích
(definitvních) zákonů a tak této žá-
dostiny  vyhoveno  není.  Ti  kteří  v
tom času od 14. října v roce 1848 až
do posledního ledna 1849, jako do
vydání  provizorního  zákona  kato-
lickým kněžím štolu platiti přestali,
skrze c. k. po  byli.

Zřízení nových c. k. ouřadů

S měsícem lednem 1850 zřízen jest
jakož jinde v korunní zemi Moravě,

tak  i  ve  Valašském  Meziříčí  c.  k.
podkrajský ouřad;  první  c.  k.  pod-
krajský  hejtman  byl  pán  František
Schweinitz.
S měsícem červencem byl zřízen na
Vsetíně  c.  k.  okresní  soud;  první
c.k. okresní soudce byl pán Ján Wa-
šíček.

Vyvolení nového obecního ouřadu 
v Hošťálkové

Dne  29.  července  byl  podle  kon-
stytučního  způsobu  v  přítomnosti
c.k.  podkrajského  komisaře  pána
Hück  nový  obecní  ouřad  vyvolen.
Každý  k  volbě  podle  zákona  spů-
sobný  hlasoval.  Vyvoleni  pak  jsou
většinou  hlasů  zase  výbory,  kteříž
potom  sami  ze  sebe  představené
volili, následující: 

Za  představeného  obce  Martina
Plšek  (který  spolu  i  církevním
hospodářem toho času  byl)  z  čísla
domu 56.
Za prvního radu Tomáš Krůžek sed-
lák z čísla domu 46. 
Jan Valčík bývalý prvé církevní hos-
podář, sedlák z čísla 136 za druhého
radu.

Za výbory pak zvoleni jsou:
Tomáš  Kalenda,  Slova  Božího
kazatel,
Ondřej Buják, školní učitel.
Martin  Křupala  (církevní  hospodář
toho času), sedlák z čísla d. 26.
Martin Kurtin, sedlák z č. d. 31.
Martin Čéšek, sedlák z č. d. 32.
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Martin Šimek, sedlák z č. d. 43.
Tomáš Kovář, sedlák z č. d. 166.
Jan Surý, sedlák z č. d. 183.
Martin Kaňák, domkař z č. d. 200.
Za náhradníky vyvoleni byli:
Pavel Kutěj, sedlák z č.d. 17.
Jan Kurtin, sedlák z č. d. 121.
Jan Vávra, sedlák z č. d. 187.

Všichni  v ouřadě obecním byli  ev.
náboženství i ve výboře kromě Mar-
tina Kurtina, který katolík byl.

Po  vyvolení,  kteréž  se  v  zámku  v
bývalém  kanceláři  stalo,  kazatel
Slova  Božího přiměřenou  krátkou
řeč  držel,  potom  přísahali.  Před-
stavený  obce,  pak  první  a  za  ním
druhý  rada,  kazatel  Slova  Božího
jim slova přísahy předpovídal.

Kde sami katolíci za představených
obce  vyvoleni  byli,  tam  oni  v
přítomnosti  c.  k.  komisaře  v  ka-
tolickém kostele přísahu skládali, u
nás  však  taková  v  tom  bývalém
hraběcím kanceláři se složila a v tu
neděli  po  volbě  totiž  10.  po  sv.
Trojici jakožto dne 4. srpna kazatel
od  oltáře  obšírnější  řeč  držel.  Za
krátký  čas  potom přišlo  oznámení,
že  se  přísaha  vyvolených  před-
stavených obce též v evangelických
chrámích složiti může.

Představení obce obdrželi to právo,
kteréž  předtím  c.  k.  podkrajským
ouřadům příslušelo ženichům cedu-
le  k ohláškám dávati.  U nás  se  to
začalo dne 21.  srpna při  ženichovi

Janovi  Štěpán  z  č.  d.  242  a  při
nevěstě Zuzaně Kaňák z č. d. 170.

Matryky evangelické při
Conscripci

Dopisem c. k. ouřadu z Valašského
Meziříčí od 20. září 1850 č. 6787 a
dopisem  c.  k.  superintendenci  z
Brna  z  4.  listopadu  1850  č.  2918
nařízeno jest ev. kazatelům, aby též
oni  jakožto  oudové  conscripstké
komisi  ku  conscripci  s  matrykami
přišli  a  ouřadujícím  komisařům
ochotně k pomoci přispěli potřebné
vysvětlení z matryk dávajíce. Tako-
vá conscripci držána byla u nás dne
13. a 14. ledna 1851.

Další část sborové kroniky se opět
pokusil přečíst Milan Michalík

Lubomír Bureš
       

    Narodil  se  v Ostravě.  Jeho ta-
tínek byl kazatelem Církve bratrské.
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V dětství mu bylo dost proti mysli,
že  musí  v  neděli  ráno navštěvovat
kostel  a  v  sobotu  odpoledne,  kdy
ostatní kluci šli hrát fotbal on musel
jít do náboženství. Už tehdy v něm
zřejmě bylo něco, že jít tak nějak s
davem  s  ostatními,  není  to  jeho
osobní svobodné rozhodnutí. Pozdě-
ji na gymnáziu v Praze všem urput-
ně a rozhodně říkal, že půjde studo-
vat teologii  a tak to všichni včetně
profesorů věděli předem a kupodivu
měl cestu ke studiu volnou.  Stejně
jako  jeho  dva  bratři,  vystudoval
Komenského evangelickou bohoslo-
veckou  fakultu  a  stal  se  farářem,
respektive od října 1970 působil ve
sboru v České Lípě jako vikář.  Po
dvou letech za své politické postoje
vůči tehdy komunistickému režimu
mu byl odňat státní souhlas a stal se
z  něj  kotelník  na  dlouhých 17 let.
Jeho  morální  pevný  základ  v  sou-
ladu s jeho pevnou vírou mu nedal
podlehnout  nátlaku  moci.  V  roce
1977 se stal signatářem Charty 77 a
také jejím mluvčím. Až po revoluci
v 1989 se zase s radostí vrací k fa-
rářování na evangelických sborech,
a  to:  Praha  Dejvice  (1990-1997),
Praha  1  Staré  Město  u  Salvátora
(2002-2006), Praha Horní Počernice
(2006-2006),  Praha  8  Kobylisy
(2006-2011).  V letech 1997 – 2001
byl  redaktorem  a  vedoucím  nábo-
ženského vysílání Českého rozhlasu
a zároveň v roce 2000 působil jako

člen Rady České televize.  V letech
2003  –  2009  byl  také  členem Sy-
nodní  rady  ČCE a  zastával  funkci
2.náměstka synodního seniora Pavla
Smetany.  Na  banální  otázku:  „Jak
se máš?“, odpovídá stále stejně i v
současných  75  letech:  „Výtečně!“
Je  stále  pozitivně  naladěn  a  tu
dobrou  náladu  přenáší  i  na  své
okolí, aniž by o to nějak usiloval, je
to prostě v něm. 
       Během svých studií teologie v
Praze si na rok odskočil na studium
do  švýcarského  Lausanne.  Jeho
spolužáci v ročníku na fakultě byli
také  Vratislav  Brabenec  a  Sváťa
Karásek.  V  roce  1970  na  závěr
svých studií na fakultě se 19. června
oženil.  Se svou manželkou mají tři
děti. U něho platí to úsloví, že čím
vším  jsem  byl,  byl  jsem  rád.  Byl
topičem v kotelně Národního divad-
la, signatářem a mluvčím Charty 77,
je  farářem  ve  výslužbě,  spisova-
telem,  překladatelem,  rozhlasovým
redaktorem,  hercem  (film  Žert  z
r.1968),  skladatelem- písničkářem.
Máme  ve  zpěvníku  Svítá  a  v
Evangelickém zpěvníku velké mno-
žství jeho písní.  Jedna osobní vzpo-
mínka na setkání s ním se datuje ně-
jak  kolem roku  1980,  kdy  se  jed-
nou večer  objevil   v  Kolíně  a  my
jsme  měli  večer  setkání  mládeže
(sdružení)  na  faře.  Farář   M.  Fry-
drych  se  ho  mimo  jiné  ptal,  jestli
nemá  nějakou  novou  písničku,  on

Sborový časopis ČCE Hošťálková 2022/2 strana 30



na to, že má. Sedl si ke klavíru a za-
zpíval píseň: „Šly z rána ke hrobu“.
Odehrál,  odzpíval,  potřásl  nám ru-
kou a jak se tam nečekaně objevil,
tak také rychle odešel. Až po létech
jsme se dověděli, že tenkrát unikal z
nějaké  církevní  akce,  která  byla  v
hledáčku  tehdejších  pánů  z  StB.
Těch  setkání  po  revoluci  bylo  ně-
kolik  a  vždycky  byly  „výtečné“.
Chtěl  bych  doporučit  dvě  knihy  k
přečtení. Tou první je kniha: „O ně-
co svobodnější“, z roku 2002 – roz-
hovory  s  Milošem Rejchrtem.  Tou
druhou je kniha: „Malé pojednání o
Večeři Páně“ od Jana Kalvína, kte-
rou přeložil a doplnil svými statěmi.

Milí přátelé z ČCE Hošťálková, 

všechny vás zdravím. Jak se máte?
Doufám, že se vám z milosti  Boží
daří  dobře.  Já  se  mám díky  Bohu
také skvěle. 
Musím vám říct,  že  moje  škola  je
teď  otevřená.  Mám  z  toho  radost.
Studia pokračují dobře a příští mě-
síc mi začínají zkoušky. 
Počasí  je  tady  příjemné,  protože
pokračuje  jaro.  Všude  kolem  nás
jsou hezké květiny. V naší zemi jedí
někteří lidé žlutou rýži. Někdy bývá
v tomto období trochu chladno. Ten-
to rok máme na horách hodně sně-
hu. 
V novém roce jsme si užili s přáteli
a rodinou spoustu zábavy. Tento čas
znamená, že vstupujeme do nového
roku s novými věcmi a předsevzetí-
mi.  Připravili  jsme  skvělá  jídla  a
hodně  jsme  se  bavili.  Děkujeme
Bohu za jeho věrnost v našem živo-
tě. 
Velmi vám děkuji za vánoční dárek.
Moc mi pomáháte. Jsem tak požeh-
naný a šťastný, že mám jako spon-
zory vás. Mám vás všechny rád. 
Jsem  velmi  vděčný  za  sponzo-
rování. Vzpomínáme na vás a vaše
rodiny v našich modlitbách. Prosím,
modlete se za má studia, rodinu a za
mě. 

Váš milující syn, Dheeraj Rai
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Ahoj do Hošťálkové,

rád  bych  celému  vašemu  sboru
poděkoval  za  vaše dary na projekt
Evakuace a krátce vás seznámil, jak
se  nám  je  podařilo  v  projektu
použít.
   V  posledních  týdnech  se
zaměřujeme  především  na  pomoc
seniorům, kteří museli v oblasti bo-
jové zóny zůstat a kvůli přerušeným
dodávkám nemají  dostatek  základ-
ních  potravin.  Právě  tyto  dodávky
nouzově v projektu Evakuace nyní
organizujeme  a  z  vašich  darů  se
nám celkem podařilo nakoupit  224
balíčků  potravin  pro  potřebné  ba-
bičky a dědečky ve frontové oblasti.
Potraviny  nakupujeme na  centrální
Ukrajině  a  dovážíme je  do  našeho
týlového  skladu  na  okraji  bojové
zóny,  kde  je  balíme  do  balíčků  a
dodávkami  odvážíme  přímo  na
frontu. 
   Velmi vám děkuji za důvěru k
nám  a  za  Vaši  chuť  pomáhat.
Michal
P.S.  Od  babiček  vám  mám  předat
srdečná objetí a od dědů pevný stisk
ruky a úsměv na tváři. Děkuji vám.
 za každého z nich. M.

Představujeme vám nadpis - logo -
třetího čísla našeho sborového časo-
pisu, které vyjde, dá-li Pán Bůh, po
prázdninách.  Jeho  vydání  je  plá-
nováno 9. října a uzávěrka 18. září.
Ústředním  tématem  je  "naděje"  a
motivační  oddíl  Písma,  jak  si  také
můžete výše všimnout, je z Pavlova
dopisu Římanům 5. kapitola, verš 5:
"Naděje neklame, neboť Boží láska
je vylita do našich srdcí skrze Du-
cha  svatého,  který  nám  byl  dán."
Chceme si připomenout a zdůraznit,
že naděje není jen nějaká představa
či iluze, že všechno nakonec dobře
dopadne, ale že má základ v našem
Pánu  Ježíši  a  je  zprostředkovaná
Duchem svatým.  Takže  můžete  už
nyní uvažovat, jak žijete nadějí a jak
ji  prožíváte  a  něco  o  tom napište.
Bude také po prázdninách a dovo-
lených  a  i  o  tom  můžete  napsat.
Takže teď je to na vás. Těšíme se na
vaše  příspěvky.  Posílejte  je  na
adresu  michalik.m(zavináč)volny.cz.
Děkujeme vám. 

Staršovstvo Farního sboru ČCE
Hošťálková 
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