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BŮH JE LÁSKABŮH JE LÁSKA



ÚVODEM
Máme  před  sebou  4.  letošní  číslo
našeho  sborového  časopisu  a  jeho
ústředním  tématem  je  láska.  Když
se podíváme na titulní stránku, tak
to tam je několikrát zdůrazněno, a to
nejen textem ze známé 13. kapitoly
Pavlova listu do Korintu a citátem z
Janova dopisu,  ale  také co to  zna-
mená a  jaké  to  má důsledky.  Toto
číslo je adventní a vánoční. A právě
o  Vánocích  si  připomínáme  Boží
lásku  v  narození  Božího  Syna:
Narodil  se  vám  Spasitel,  Kristus
Pán. To je Největší dar vycházející z
Boží  lásky.  Ale  to  není  ještě  vše-
chno.  Anděl,  zobrazený  na  titulní
stránce,  zvěstoval  pastýřům a  také
nám:  „Nebojte se, radujte se.“ Jim
to bylo dáno k povzbuzení a nám ta-
ké. Ale to také ještě není všechno.
Když se na úvodní straně posuneme
ještě  výš,  tak  tam  znovu  najdeme
Pavlův citát  z  dopisu Korinťanům.
No a to  je  pak pověření  a  poslání
pro nás,  pro mne,  pro tebe.  Nechť
Boží  láska  v  Pánu  Ježíši  není  pro
nás jen euforickou radostí; nechť se
projevuje  v  našem  každodenním
jednání,  mluvení,  uvažování  atd.
Ale posuňme se v našem mluvnic-
kém vyjadřování  kousek dál  a  po-
dívejme se jak do Starého, tak i do
Nového  zákona,  kde  je  skutečnost
lásky  vyjádřena  hlavně  slovesem,
slovesem „miluj“. Miluj Hospodina
svého  Boha  nade  všechno  a  miluj

svého bližního jako sám sebe. Láska
v  Písmu  není  vyjadřovaná  jako
pojem,  ale  jako  čin,  jako  pohyb,
jako  něco,  co  se  děje.  Někdy  si
možná  naříkáme,  že  nám  chybí
láska  a  že  jsme  tedy  vlastně  chu-
dáci,  protože vznešená dáma Láska
nedorazila,  asi  se  někde  zatoulala.
Leč poctivější je přiznat si, že málo
milujeme  nebo  nemilujeme  vůbec.
To nás pak, tedy mne a tebe, povede
ke změně, k obratu v našem jednání
a  mluvení.  Nechci,  aby  tato  slova
byla  braná  jako  moralizování,  ale
jako pozvání ke změně, tedy vlastně
k  pokání  a  k  obratu.  Staro  a
novozákonní  slovo  „miluj  svého
Boha nade všechno a svého bližního
jako  sebe“  má  vlastně  tři  části:
Miluj  Boha, nade  všechno,  miluj
svého bližního jako sebe,  a  tedy
miluj  také  sebe. Pán  Bůh  má  a
musí  být  na  prvním  místě,  vedle
sebe máme člověka, kterému máme
pomáhat, tedy být mu bližním a na
sebe  nezapomínat.  To  nechť  nám
připomíná i úvodní strana tohoto ča-
sopisu a především slovo Písma; to
nechť  se nám stává a je Slovem Bo-
žím. A o tom všem chceme číst  v
následujících článcích a příspěvcích
dále  uvedených.  Děkujeme  všem,
kdo přispěli, a nechť je to všechno k
dobrému, k potěšení i k užitku. 

Pán Bůh vám požehnej v tomto
adventním a vánočním čase.

Milan Michalík
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Chci  vám  říct,  že  Bůh  je
láska.  Opravdu  je.  Víte,  jak  Vás
miluje? Možná  si  říkáte,  že  je  to
nemožné,  protože  jste  tak  špatní,
nedokonalí a nevíte, co ještě. Jak tě
může Bůh, tak svatý Bůh, milovat?
Může.  Jednoduše  řečeno.  Protože
on je láska. Protože je láska, miluje.
   Ve  13.  kapitole  prvního  listu
Korintským  je  známá  pasáž,  která
se taký velmi často čte na svatbách:
Láska je trpělivá, je laskavá. Láska
nezávidí, nechlubí se, nepovyšuje se
v  pýše;  nejedná  neslušně,  nehledá
své,  není  prudká,  nemyslí  na  zlo;
neraduje  se  z  nespravedlnosti,  ale
raduje se z pravdy; všechno snáší,
všemu věří,  všechno  očekává,  vše-
chno  vydrží.  Láska  nikdy  nepřes-
tává. Zní  to  dokonale  a  naprosto
nemožně, že? A přesto. 

Představte  si,  že  takový  je
Bůh.  Říkám  si,  že  jste  se  na  něj
nikdy takto nedívali. Poslouchejte –
v 1. listu Janova evangelia 4,8 se pí-
še,  že  Bůh  je  láska.  A přesto  je
láska  trpělivá,  je  laskavá.  Bůh  je

trpělivý, laskavý, nezávidí, nejedná
neslušně.  Věřte  tomu.  Bůh  je
skutečně úžasný Bůh, úžasně milu-
jící Bůh, který nemyslí na zlo.      

Překlady  Staré  a  Nové
smlouvy říkají, že láska jedná laska-
vě a taktně. Přiznám se, že se mi ta-
to  formulace  velmi  líbí.  Z  vlastní
zkušenosti  i  ze  zkušenosti  jiných
vím, že Bůh je laskavý, a to je krás-
né. Nevstupuje do něčího života se
svými  botami,  když  si  to  nepřeje.
Bůh působí  tolik,  kolik  mu člověk
dovolí.

Pamatujeme  si  tvář  Matky
Terezy.  Vrásčitý,  unavený,  ale  vy-
zařující radost. Přesně tak vyzařova-
la svou dobrotu.

Další  radostí  je  radost  ze
sdílení  a  objevování  lásky.  Podí-
vejme se na zamilované lidi. Nejsou
snad radostí samou o sobě? Někdy
jsou tak radostní, že se jim do srdce
a  myšlenek  nevejde  nic  jiného.  A
není  to  krásné?  Podívejte  se  na
matku sklánějící se nad svým dítě-
tem, na otce držícího své dítě – platí
pravidlo: láska plodí radost. A jinak
to ani být nemůže,  protože Bůh je
láska (1. Jana 4,8).

A  je  tu  ještě  třetí  radost:
radost  z  Boha: nemusíte  ji  hledat
daleko. Není to tak dávno, co jsme
poslouchali Kristova slova: Radujte
se  a  jásejte,  neboť  velká  je  vaše
odměna v nebi (Mat 5,12). Nebo na
jiném  místě:  Velkou  radost  mají
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andělé  v  nebi  z  jednoho  hříšníka,
který  činí  pokání  (Luk  15,10).  To
jsem vám řekl, aby má radost byla
ve vás a vaše radost, aby byla plná
(Jan 15,11).

Je možné při poslechu těchto
slov  říci:  Bůh  se  raduje?  Člověk
může, vždyť čteme u proroka: Tvůj
Bůh  se  z  tebe  raduje!  (Iz  62,5).
Proto Bůh plný vnitřní  radosti  při-
chází na zem, mezi nás. Radovat se
v  lidském  slova  smyslu.  Aby  nás
naučil radosti. Aby se s námi o něj
podělil.

Ano, člověk v sobě může za-
bít radost: fyzické zlo,  tedy bolest,
vytlačuje  slzy.  Morální  zlo,  tedy
hřích, radost uhasí. Zrodí se smutek.
Jeden biblický autor před tisíci lety
vystihl  diagnózu  smutku  takto:
Hospodin se Kaina zeptal: "Proč jsi
smutný a proč je tvá tvář zachmu-
řená?  Vždyť  když  se  ti  daří,  máš
veselou tvář, ale když se ti nedaří,
hřích leží  u  tvých  dveří  a  číhá  na
tebe,  ale ty nad ním máš vládnout
(Gen  4,6-7). Víte,  co  ještě  Bůh
udělal? Poslal Ježíše, který za tebe
zemřel, abys mohl žít. Ježíš vstal z
mrtvých a ty, pokud tomu věříš, za-
čneš žít. Máte zajištěn nejen věčný
život, ale také život tady a teď, plný
pokoje a radosti (Gal. 5,22). Život s
Bohem neznamená,  že  nás  problé-
my  už  nikdy  nepostihnou.  Budou.
Bohužel. Ale víte to?  Bůh se o vše-
chno  postará  a  vy  můžete  mít  bě-

hem této doby pokoj a radovat se.
Protože tak to vypadá, když trá-
víte čas s Pánem, pokoj nebo radost
jsou prostě  přítomny ve vašem ži-
votě, a problémy, no, někdy jsou ta-
ké,  ale  pokoj  nebo  radost  nepřes-
távají. Boží radost zůstává. A to vše
díky Ježíši a tomu, co udělal na kří-
ži. Uvěřili jste tomu všemu? Žijete s
Bohem?  Pokud  ano,  je  to  skvělé!
Zůstaňte tedy v Pánu.  A pokud ne
nebo si nejste jisti, řekněte Pánu, že
věříte v to, co Ježíš udělal na kříži, a
že  s  ním  chcete  žít.  Doporučuji
vám, abyste tak učinili.  Nebojte se
žít  s  Bohem.  Dřív  jsem  se  bál  –
úplně zbytečně.

Bůh  nás  tedy  již  před  sta-
letími  volá  k  radosti,  nikoli  k  zá-
rmutku.  Křesťanství  je  nábožen-
stvím radosti,  optimismu a  naděje.
Pokud si někdo myslí  něco jiného,
pak  ještě  nepoznal  Krista  ani  jeho
učení.

Na  závěr  našeho  zamyšlení
je  dobré  si  uvědomit,  že  Advent
není  nic  jiného  než  prožitek  ra-
dosti, který pramení z víry. Radost z
vědomí,  že  Pán  je  blízko,  a  víra,
která  vychází  z  čistého  radostného
srdce.  Pak  nám  nejsou  cizí  slova
modlitby: Bože, ty vidíš, s jakou ví-
rou  očekáváme  svátek  Narození
Páně, dej, ať připravíme svá srdce,
abychom s radostí oslavili velké ta-
jemství naší spásy. Amen.

Blíží  se  zvláštní  doba,  kdy
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celý  křesťanský  svět  slaví  velkou
historickou událost, od níž se datuje
naše éra, a tou je narození Pána Je-
žíše – jako Spasitele.

O  této  velké  události  před-
povězené  Božími  proroky  a  oče-
kávané  po  čtyři  tisíce  let  se  do-
zvěděli pokorní pastýři, kteří v noci
hlídali  svá stáda,  jak čteme: Anděl
jim  řekl:  "Nebojte  se,  neboť  hle,
zvěstuji  vám  velikou  radost,  která
bude pro všechen lid, neboť se vám
[lidem] dnes narodil Spasitel, který
je Kristus Pán, v městě Davidově –
Lukáš 2,10-11.  Spasitel,  znamená:
vykupitel, osvoboditel.

Okolí  Betléma  jsou  paste-
vecké oblasti obvykle pokryté stády
ovcí.  V době  Spasitelova  narození
zůstávali  pastýři  podle  tehdejších
zvyklostí v noci na polích a chránili
svá  stáda  před  zloději  a  divokou
zvěří.  Uprostřed  okolní  přírody  se
mohli  snadno  oddávat  rozjímání  a
široké obzory jejich meditací nebyly
omezeny spěchem ani tlakem okol-
ního světa. Ve starozákonních ději-
nách dobře známe pastýře,  kterého
sám Pán Bůh vyzdvihl a dokonce ho
učinil  králem  svého  obrazného
izraelského království,  který proro-
koval o Mesiáši. Pán Ježíš se na něj
dokonce  ptal  farizeů,  jak  čteme:
Když se farizeové sešli, Ježíš se jich
zeptal: Co si myslíte o Kristu? Čí je
to  syn?  Řekli  mu:  Davidův.  Řekl
jim: David ho však z vnuknutí Du-

cha nazývá Pánem, když říká: Pán,
můj Pán, řekl: Sedni si po mé pra-
vici,  dokud ti  nepoložím pod nohy
tvé  nepřátele.  Když  ho tedy David
nazývá  Pánem,  jak  může  být  jeho
synem? A nikdo mu nedokázal od-
povědět ani slovo a od toho dne se
ho  nikdo  neodvážil  zeptat.  Mat
22,41-46.  Král  David  se  projevil
jako nadaný básník a autor krásných
duchovních písní, z nichž Žalm 23
líčí Pána Boha – Jahve jako pastýře
svého lidu,  svého stáda, o které se
sám stará.

O tomto a ještě více bude
štědrovečerní bohoslužba 24.12.

2022 na niž vás srdečně zvu.

Váš v Kristu Štěpán Marosz
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O  člověku,  který  postrádá
soucit se říká, že „nemá srdce“. Zlí
lidé  mají  „černé  srdce“,  zatímco
dobří mají „srdce ze zlata“. Odvážní
lidé  mají  „statečné  srdce“.  Pokud
jsme zažili nějaké zklamání v lásce,
popisujeme to slovy, že nám někdo
„zlomil  srdce“.  Ale  pokud  někdo
naopak  zažívá  hlubokou  lásku,
říkáme  o  něm,  že  miluje  „celým
srdcem“.

Ježíš  říká,  že  největším
přikázáním v celém Písmu je „Miluj
Pána,  svého  Boha,  celým  svým
srdcem a celou svou duší a celou
svou  myslí  a  celou  svou  silou“.
Marek 12:30

Manželka  mi  nedávno četla
některé  pasáže  z  knížky,  která  ji
oslovila.  Má  název  „Dopis  od
milujícího Otce“ a autor se v ní sna-
ží popsat Boží lásku k nám. Snaží se
vyjádřit,  jak  moc  nás  Bůh  miluje.
To  je  téma,  se  kterým  se  na
stránkách Bible setkáváme skutečně
často. Verše „Bůh láska jest“ nebo
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal
svého  jednorozeného  Syna…“

dobře  známe  a  rádi  si  je  připo-
mínáme. 

Domnívám se ale,  a uvědo-
muji si to sám za sebe, že už méně
přemýšlíme  nad  tím,  jaký  má  být
náš vztah k Bohu. Ve svých modlit-
bách zmiňujeme často svoje potřeby
a  přání,  ale  už  méně  často  vyjad-
řujeme svoji lásku k němu. Možná
je to i částečně tím, že jsme ve vy-
jadřování svých emocí spíše zdržen-
liví.  Jaký by ale  tedy měl  být  náš
vztah k Bohu? Co se skrývá za slo-
vy „celým srdcem, celou duší, celou
myslí a celou silou“?

        1. Poslušnost jeho přikázání.
Ježíš  říká:  Milujete-li  mne,  budete
zachovávat  má  přikázání.  (Jan
14,15)  Pokud  milujeme  Boha,  je
logické, že se budeme snažit naplnit
to,  co  říká.  Naše  poslušnost  je  re-
akcí  na  jeho  lásku.  Ale  opačně  to
platit  nemusí,  tj.  to,  že se snažíme
zachovávat  Ježíšova  slova,  nezna-
mená  automaticky,  že  milujeme
Boha. Farizeové zasvětili svůj život
snaze  naplnit  všechna  přikázání,
přesto ale nejsou v Bibli uvádění ja-
ko ti, které bychom měli následovat.
Proč? Protože poslušnost může být
bezduchá,  zákonická,  může  exis-
tovat i bez láskyplného vztahu.

          2. Touha.  Pokud máme někoho
rádi,  stojíme o to,  toužíme po tom
být s ním. Ve vztahu k Bohu to platí
také a žalmista to vyjadřuje bez ja-
kéhokoliv ostychu: Jako laň dychtí
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po  bystré  vodě,  tak  dychtí  duše
má  po  tobě,  Bože!  (Žalm  42,1)
Anebo: Má duše zmírá steskem po
Hospodinových  nádvořích,  mé
srdce i mé tělo plesají vstříc živé-
mu Bohu! (Žalm 84,3)

Tato  slova  vyjadřují  lásku,  vá-
šeň. Odkrývají touhu po Bohu, která
je větší než jakákoliv jiná. Touha po
Bohu, po Jeho blízkosti, po slyšení
jeho hlasu, ale také touha po spole-
čenství s druhými bratry a sestrami
patří k blízkému vztahu k Bohu. Je
fajn, že máme možnost sledovat bo-
hoslužby na infokanálu, ale je to je-
nom  náhradní  řešení,  k  touze  po
hlubokém  vztahu  k  Bohu  patří  i
osobní účast na bohoslužbách.
    3.  Zkoumat,  co se líbí  Bohu.
K tomu  nás  vybízí  Pavel  ve  svém
listu  do  Efezu  (Ef.  5,10).  Láska  k
milovanému  člověku  se  projevuje
tím,  že  se  snažíme  mu působit  ra-
dost.  Dělat  to,  co ho potěší.  Jeden
kazatel napsal: „Kdybychom se od-
vrátili  od  jemných  teologických
spekulací o milosti a víře a pokorně
četli Nový zákon s myslí, abychom
se  podřídili  tomu,  co  tam  vidíme,
snadno  bychom  našli  sami  sebe  a
poznali jasnou odpověď na otázku,
která  trápila  naše  otce  a  měla  by
znepokojovat i nás: 'Milujeme Pána,
nebo ne?''
    4.  Láska k druhým.  V jiném
příspěvku na toto téma zazní  více,
ale nelze nezmínit, že láska k Bohu

se zcela jistě projevuje v lásce k li-
dem kolem  nás.  Apoštol  Jan  říká:
„Kdo nemiluje svého bratra, kte-
rého vidí,  nemůže  milovat  Boha,
kterého nevidí.“ (1 Jan 4,20b) Dá
se to vyjádřit i takto: „Milujeme Bo-
ha stejně jako člověka, kterého mi-
lujeme nejméně ze všech.“ To je sa-
mozřejmě  těžké,  ale  nemůžeme  se
tvářit, že toto slovo pro nás neplatí a
že můžeme milovat Boha, ale s dru-
hými lidmi být „na kordy“.
   5. Vděčnost. Znovu se vrátím k
žalmu,  kde žalmista  spolu se svojí
touhou  po  Bohu  vyjadřuje  i  vděč-
nost za to, co od Boha přijal: Připo-
mínám si dávné dny, rozjímám o
všech tvých skutcích, přemýšlím o
činech  tvých  rukou…  (Žalm
143,5) Přemýšlí o tom, co Bůh udě-
lal a chválí ho za jeho mocné činy.
Podobně to vyjadřuje i  apoštol Pa-
vel,  když  píše  ve  své  epištole  do
Filipis, abychom v každé modlitbě a
prosbě  děkovali  a  předkládali  své
žádosti  Bohu.  (Filip.  4,6-7)  Být
vděční. Pamatovat na to, co pro nás
Bůh v  minulosti  udělal.  A apoštol
pokračuje  a  říká,  co  bude  výsled-
kem  tohoto  postoje  vděčnosti:  „A
pokoj  Boží,  převyšující  každé  po-
myšlení,  bude  střežit  vaše  srdce  i
mysl v Kristu Ježíši.“  Vděčnost se
projeví  v  našem  životě  pozitivně.
Člověk, který dokáže odložit nega-
tivní pocity vůči druhým, a dokáže
vidět věci, za které může být Bohu
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vděčný  zažívá  pokoj,  který  překo-
nává naše chápání.

Milovat  Boha celým srdcem je
láska  k  Bohu,  která  se  projevuje
vděčností.

Milujeme Boha? Máme hlad
po Bohu? Možná jsme ztratili svoji
touhu po Bohu, protože jsme se sy-
tili jinými věcmi. Jeden filosof pro-
hlásil:  „Důvodem,  proč  nemáme
klid na srdci ani na duši, tkví v tom,
že  hledáme  naplnění  svého  života
ve věcech, které nás nemohou uspo-
kojit,  a nesnažíme se poznat Boha;
Všemocného, moudrého, milujícího.
On dává skutečný pokoj. Jeho vůlí
je, abychom ho poznali, a jeho po-
těšením, abychom v něm spočinuli.
Nic menšího nás neuspokojí.“

Pokud je naše srdce neklid-
né,  možná právě  z  tohoto  důvodu.
Potřebujeme  milovat  Boha  –  byli
jsme tak stvořeni. Ano, je to běh na
dlouhou trať, na celý život. Ale naše
srdce najde naplnění a pokoj.
               Zdeněk Žamboch

   LUK 10,36 – „BÝT BLIŽNÍM“        

 Evangelista  Lukáš  text  zasadil  do

oddílu v podobenství o milosrdném
Samařanu. Jeden zákoník vstoupil a
zkoušel  ho,  rozumějme,  že  Ježíše.
Zákoník chtěl zjistit, jaké se mu do-
stane  odpovědi  na  otázku,  co   má
dělat aby měl podíl na věčném živo-
tě.  Oslovuje  Ježíše  „Mistře“,  čímž
dává najevo, že ho pokládá za rov-
nocenného  partnera,  že  v  něm ne-
spatřuje  laika.  Nečeká odpověď ve
smyslu  poučení  správného  jednání
jako jednu z podmínek k obdržení
věčného života i  když to předstírá.
Zákoník  chce  vyzkoušet  Ježíšovu
pravověrnost.  Přichází  k  Ježíšovi  s
nepřátelským úmyslem. Ježíš reagu-
je tak, jak se sluší a patří na rabín-
ský styl, protiotázkou a staví tak zá-
koníka  do  role  zkoušeného  a  žádá
od něj samotného odpověď. Tak za-
číná podobenství o milosrdném Sa-
maritánovi. 

      Kdo  to  vlastně  byl  ten  Sa-
maritán,  Samařan?  A  proč  vlastně
Ježíš demonstruje základ křesťanské
pomoci  právě  na  tomto  Samařa-
novi? Samaří – strážní místo, hlavní
město  králů  severního  království.
Obyvatelé Samaří byli zvláštní smě-
sicí  Izraelců  a  příslušníků  pohan-
stva. Samařané v době Ježíšově se v
podstatě  nelišili  od  Židů,  zacho-
vávali  sobotu, svátky předepsané v
zákoně,  uznávali  obřízku,  dovolo-
vali druhý sňatek, zůstal-li první bez
dětí, očekávali Mesiáše. 
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Z biblických novozákonních
textů je  patrné,  že Ježíš  nepřijímal
rasové  a  náboženské  rozlišování,
které  bylo běžnou praxí  tehdejšího
života.  To Ježíšovo přikázání lásky
je vlastně to,  že láska k Bohu bez
lásky k bližnímu je jaksi vadná. Po-
kud je tvoje láska k Bohu ve tvém
srdci, nejsi více než jiný člověk, ne-
jsi ale také ani méně. Tvůj bratr je
tvůj bližní, ale i ten kdo tvým brat-
rem není  je  také  tvým bratrem.  A
mnohým nám se to nehodí. Chceme
mít za své bratry jen ty hodné, ro-
zumné,  ty  kteří  nás  chápou.  Ale
Ježíš  nenálepkuje,  pokud  je  tvoje
láska  k  Bohu  opravdová,  není  tu
místo  pro  tvou  nadřazenost.  Nejsi
nic  víc  než  ostatní,  před  Hospo-
dinem  jsou  si  všichni  rovni.  Jsme
všichni stejně malí. V současné do-
bě jsme svědky obrovského nárůstu
nálepkování. Označovat ostatní, kdo
je kdo, aby v tom bylo jaksi jasno.
V televizním vysílání najdeme dnes
a denně to, že se u jména člověka
objeví  ještě  jeho  politická  přísluš-
nost, aby se jaksi vědělo, s kým má-
me tu čest. Můžeš si člověče mluvit
co chceš,  ale  my všichni  víme,  do
kterého  tábora  patříš  a  jak  to
doopravdy je. A naproti tomu tu sto-
jí  Ježíšovo:  „být  bližním“, které
maže všechny sociální vrstvy. A to
všechno platí proto, že Ježíš je ten,
kdo  bez  rozdílu  hledá  ustavičně  a
zachraňuje  všechny  ztracené.  Po-

moc a záchrana v konkrétní podobě
Syna člověka, kterým pohrdáte jako
přítelem  hříšníků,  který  nemá  kde
by ani hlavu složil. Kámen úhelný,
který stavitelé zavrhli je ve skuteč-
nosti tím pravým bližním, jehož po-
moci  všichni  potřebujeme.  Samot-
ným  Ježíšem  jsme  voláni  a  zavá-
záni, abychom ke všem potřebným,
zraněným,  ztraceným  bez  rozdílu
uznávali stejný závazek lásky. To je
základ  smysl  příkazu lásky k bliž-
nímu a dokonce i k nepříteli,  který
je podle Ježíše zosobněn jako Sama-
řan, který podá pomocnou ruku jed-
nomu Izraelci.  Zákoník  pochopil  a
odpovídá na Ježíšovu otázku tak jak
bychom měli  odpovídat i my, totiž
tak,  že  ten,  kdo  prokázal  milo-
srdenství,  je  tím  pravým  bližním.
Láska k Bohu bez lásky k bližnímu
je jaksi vadná.           
              Lubomír Bureš

 

   

MILOVAT SÁM SEBE?
Boží přikázání „Milovat Pána Boha
nade vše a bližního jako sám sebe“
se nazývá jako dvojpřikázání lásky.
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Milovat  našeho Boha a Zachránce,
to je nadevše zřejmé a myslím, že s
tím každý souhlasí. Jiné to asi bude
s  naplňováním  tohoto  přikázání.
Milovat  svého  bližního,  tedy  být
člověku bližním, blízkým člověkem,
je už obtížnější, protože ten, který je
a  žije  vedle  nás,  je  mnohdy  tak
protivný. Ale milovat sám sebe? To
nám už připadá až  nemístné, ne-li
špatné.  Přečteme-li  si  znovu  a
pozorněji  tuto  druhou  část  při-
kázání,  tedy  „miluj  svého bližního
jako sám sebe“, pak si uvědomme,
že jsme v tomto Božím slovu také
zahrnutí.  Jinak řečeno: Jak chceme
mít  rádi  svého  bližního,  tedy  člo-
věka vedle sebe, když nemáme rádi
sami  sebe.  To  je  mimo  veškerou
logiku.

   Milovat  sám  sebe  je  obecně
považované  za  něco  sobeckého,
egoistického a tudíž za něco nekřes-
ťanského.  Podíváme-li  se  však  na
onu druhou část přikázání lásky, pak
si musíme uvědomit, že mít rád sám
sebe přímo podmiňuje rozsah toho,
jak máme rádi člověka vedle sebe,
tedy svého bližního.  Mít rádi sami
sebe jistě  nemá být  sobecké.  Je to
výraz  vděčnosti  Pánu  Bohu  za  to,
jaký jsem, jakého mne stvořil, jaké
mi  dal  možnosti  a  schopnosti  atd.
Nevidíme-li  pravdivě to,  jací  jsme,
pak se přirozeně nemůžeme mít rá-
di. Pohrdáme sebou, pak se pocho-
pitelně  nemáme  rádi.  Jak  chceme

darovat něco lidem kolem nás, když
sami sebou pohrdáme? V této sou-
vislosti se mluví o skromnosti, tedy
o  tom,  že  by  se  člověk  neměl
považovat za někoho výjimečného.
Avšak skromnost neznamená pova-
žovat  se  za  nejhoršího  a  nejne-
schopnějšího  člověka  na  světě.  To
by  hraničilo až s duševní poruchou.
Skromnost  znamená vidět  při  sobě
schopnosti  a  možnosti,  které  jsem
dostal  a  používat  je  ku  prospěchu
sobě i lidem kolem sebe.

    A tak jsem opět u svého vztahu k
člověku vedle mne, jsem u lásky k
němu.  A to,  jak  sám sebe vidím a
hodnotím,  se  pochopitelně  promítá
do těchto vztahů a do lásky k člo-
věku vedle mne. Pak jsem schopný
vidět jeho schopnosti, jeho možnosti
a jsem schopný také vidět jeho pro-
blémy  a  vady.  Je  to  proto,  že  je
vidím u sebe, vím o nich přijímám
je a chci s tím něco dělat. Pak můžu
pomoci  druhému  s  jeho  problémy,
jelikož je sám u sebe znám a nebudu
se nad svého bližního povyšovat.

    Milovat  sám  sebe  tedy  není
nějaká  nectnost,  či  sobectví,  ale
svým způsobem jistý předpoklad k
tomu, abych měl svého bližního rád.
Rád jako sám sebe.

     Milan Michalík
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DOBRÁ RADA

Stará  paní  usedla  na  židli  k  oknu.
Odpolední slunce se prodíralo skrz
mraky  a  osvětlovalo  nevelkou  ná-
ves. Vyhlížela svou vnučku, která k
ní  měla  přijít.  Nešlo  jenom  o  ná-
vštěvu.  Vnučka  jí  slíbila  pomoc  s
velkým úklidem. „Kde se zdržela?"
Zamyslela se. „Budu si muset s Ve-
ronikou  promluvit",  napadlo  ji.
„Nejlépe ještě dnes." Povzdechla si
a začala s uklízením. Z pilné práce
ji vytrhl zvonek u dveří. 

   „Ahoj  babi,  nezlob se,  že  jsem
přišla pozdě. Nestíhám... Já vím, že
jsem  ti  slíbila,  že  ti  pomůžu,  ale
musím ještě zaběhnout do školky a
připravit pohoštění. Dnes bude pro-
bíhat  přednáška  pro  matky  a  bude
tam také hrát hudební  skupina.  Ja-
kub mi nepomůže, protože je Klárka
nemocná  a  musí  zůstat  v  posteli."
„To nevadí" odpověděla stará paní.
„Dnešní úklid zvládnu sama. Teď se
ale na chvíli posaď. Chtěla bych si s
tebou promluvit." „A jéje," prolétlo
Veronice hlavou. "Bude kázání. Za-
sloužila jsem si ho." Cítila se provi-
nile a proto nic neříkala a usedla na
židli.

   „Chtěla bych se tě na něco zeptat"
začala její babička. „Řekni mi, kdy
jsi  naposledy  dělala  něco  jenom
sama pro  sebe?"  Podobnou  otázku

Veronika  nečekala.  Zamyslela  se.
„To už je  dlouho.  Kde na to  mám
vzít čas? Třetinu dne jsem v práci v
nemocnici.  Pak musím vyzvednout
Klárku ze školky a také se musím
postarat o svou domácnosti. K tomu
chodím  dávat  injekce  lidem,  kteří
jsou  v  domácím  ošetřování.  Část
mého času si také ukrojí povinnosti
na faře. To hlavně o víken-dech."

   Její  babička  se  na  ni  dívala  s
pochopením.  „Je  správné,  že  pra-
cuješ, aby lidé v tvém okolí se měli
lépe..." „Tak je to v Bibli," přerušila
ji Veronika. „Miluj bližního svého."
„Nemáš to  celé",  odvětila  babička.
„V Bibli  je  uvedeno:  ‚Miluj  svého
bližního jako sám sebe‘. Je na čase,
abych  ti  vyprávěla  něco  o  čem
nevíš.  Byla  jsem  jako  ty.  Snažila
jsem se pomáhat, kde to šlo. Tehdy
jsem ještě učila na druhém stupni ve
škole.  K tomu jsem vyučovala ná-
boženství a také jsem se snažila po
odpoledních  doučovat  slabší  žáky.
Běhala jsem z jedné práce do druhé.
Na nic jiného mi nezbýval  ani  čas
ani  energie.  Zpočátku  jsem  měla
radost,  že  beze  zbytku  využívám
svůj  čas,  ale  s  přibývajícími  léty
jsem se začala cítit přetížená a mož-
ná i jak nějak zneužitá."

   „Jak  jsi  to  změnila?"  ptala  se
vnučka s účastí v hlase. „Já nijak,"
odpověděla  stará  paní.  „Můj  život
se zásadně změnil až po mé nehodě.
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Byla  jsem  tak  unavená,  že  jsem
usnula za volantem. Ocitla jsem se v
nemocnici a všichni si museli pora-
dit beze mě. Najednou to šlo. Mys-
lím, že Pán Bůh mě takto zastavil.
On  je  moudrý,  a  proto  nám  ne-
přikázal 'miluj bližního svého mno-
hem více, než sebe', ale 'miluj svého
bližního  jako  sám  sebe.'  Dlouho
jsem  o  tom  přemýšlela.  Z  tohoto
úhlu pohledu se lidé se dají rozdělit
do tří skupin. Jedni milují sami se-
be,  mnohem víc než ostatní.  Druzí
vždycky  upřednostňují  potřeby
svých  bližních  před  těmi  svými.
Těm prvním říkáme, že jsou sobci,
těm druhým, že jsou hodní, až jsou
hloupí.  Problém  mnoha  hodných
lidí  se  dá  vyjádřit  takto:  Vyzná-
váme,  že  Pán  Bůh nás  miluje,  ale
sami sebe moc rádi nemáme."  

   „A ta  třetí  skupina?“ zeptala  se
vnučka.  „To  jsou  lidé,  kteří  mají
lásku k sobě a lásku k ostatním li-
dem v rovnováze. Myslím, že doko-
nale to nezvládá nikdo. Ale měli by-
chom se o to snažit."  Zavládlo ti-
cho. Veronika s babičkou se na sebe
podívaly a v tom pohledu bylo po-
rozumění.  Stará  paní  ještě  s  pous-
máním dodala. „Tak utíkej."

    Lubomír Čevela

Štěpán Marosz

    Na Štědrý den obvykle zasedáme
ke  stolu,  na  kterém  voní  rybí  po-
lévka,  smažený  kapr,  řízky.  Je  čas
štědrovečerní večeře, blíží se dárky
a venku možná i mrzne.
   Jak se vlastně  ten Štědrý večer
může slavit? A tak tady je pár slov,
jak to také může vypadat. Co vy na
to?
  Štědrý  večer  patří  k  oněm
vzácným chvílím, které s sebou ne-
sou výjimečnou atmosféru a zvlášt-
ní poselství.  Alespoň bychom si to
tak  přáli.  Jako  křesťané  chceme
tento večer prožít nejen jako svátek
rodinné pohody či oslavu hojnosti a
krásných  tradic.  Chceme  jej  slavit
především  jako  svátek  příchodu
Spasitele – Ježíše Krista. Jako svá-
tek  Boží  dobroty  a  naší  záchrany.
Proto  k  důležitým součástem slav-
nostní večeře patří i modlitba a čtení
Božího  Slova  –  Bible.  Naopak  se
vyhýbáme zvykům a tradicím, které
jsou spojeny s pověrami, věštěním a
dalšími pohanskými praktikami.
   

Zde je pár myšlenek a nápadů, jak
o Štědrém večeru dát prostor nejen
naší  pohodě,  ale  především  zvěsti
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Evangelia o Ježíši Kristu.
֍ Během  celé  přípravy  pama-
tujeme na  to,  že  cílem není  doko-
nalá  příprava  a  dokonalé  dárky,
nýbrž  dobré  vztahy  a  radostná  at-
mosféra.  Ne  věci,  ale  lidé  kolem
nás. Ne stres a shon, ale pokoj a ra-
dost ze sebe navzájem.
֍  Štědrý  den  je  rodinným  svát-
kem,  a  tak  si  společný  čas  vy-
hraďme  pro  sebe  navzájem  a  ne-
rozmělněme  ho  plytkou  a  pasivní
televizní zábavou.
֍ Když  přijde  čas  slavnostní  ve-
čeře, dbáme na atmosféru ztišení a
důstojného slavení.
  

Štědrovečerní bohoslužba. 
Nejde  jen  o  zvláštní  prožitek  vá-
noční  atmosféry,  ale  také  o  spo-
lečnou oslavu Boha, který nám chce
být blízko. Prožijme to naplno!

Příklad programu Štědrého večera
֍ Zahájení  slavnostní  večeře.
Slavnostní chvíli zahájí někdo z do-
spělých  (zpravidla  otec/hlava  rodi-
ny).  Úvodní  slovo  zpravidla  zahr-
nuje: 
֍ Krátké  vzpomínky na  uplynulý
rok a  vyjádření  vděčnosti,  že  nám
bylo  dáno  znovu  se  setkat  u  ro-
dinného stolu.
֍ Připomenutí hlavního  důvodu
slavení  Vánoc  –  narození  Ježíše
Krista – a uvedení čtení evangelia.
֍ Zpěv  koled. Je  krásné,  když  si
slavnostní  večer  můžeme  zkrášlit

nejen  písničkami  rádia  či  CD,  ale
když si je můžeme také zazpívat. K
doprovodu je krásné využít všechny
rodinné talenty a nástroje. V Evan-
gelickém  zpěvníku  nebo  jinde  je
dost podnětůá.
֍ Čtení  vánočního  evangelia.
K přečtení  je  vhodný  zejména  text
obsahující  vánoční  příběh  o  naro-
zení Ježíše. Najdeme jej v Lukášově
evangeliu ve 2. kapitole, verše 1-20
(případně i Matouš 1,18-25).
֍ Modlitba. Po čtení textu se zti-
šíme ke společné modlitbě. Mohou
se  krátce  modlit  všichni  přítomní,
nebo jen vybraní členové rodiny. V
modlitbách chceme Bohu poděkovat
za uplynulý rok ale také za dar Spa-
sitele.  Můžeme se  také  přimlouvat
za blízké,  kteří  jsou nemocní  nebo
strádají  nějak  jinak.
Příklad modlitby: Svatý Bože, děku-
jeme Ti za to, že jsme se opět mohli
sejít u tohoto svátečního stolu. Dě-
kujeme Ti za všechny dary tvé lásky,
které jsme od Tebe přijali  v celém
uplynulém  roce,  zvláště  za… [mo-
žno uvést konkrétní věci/momenty].
Je jich víc,  než si zasloužíme. Od-
pusť, Pane, co jsme zůstali dlužní v
lásce k Tobě a bližním. Odpusť vše-
chny  chvíle,  kdy  jsme  nejednali
podle tvé vůle a zarmoutili Tě svou
slabou vírou, neláskou, lhostejností
a hříchem. Děkujeme ti, že si dnes
můžeme připomínat narození Pána
Ježíše Krista,  který přišel  na tento
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svět právě proto, aby nás zachránil
od  těchto  slabostí  a  hříchů,  a  da-
roval nám pokoj, radost a naději. V
tuto  radostnou  chvíli  se  chceme,
Pane,  přimlouvat  a  prosit  za...
[možno  uvést  konkrétní  věci/mo-
menty]. Děkujeme Ti, že vše máš ve
svých  rukou.  Ty  jsi,  Pane,  Světlo
světa. Dej, abychom svůj život vedli
po  cestách,  na  kterých  svítí  Tvá
pravda a láska. Žehnej nám a celé
naší rodině. Skrze Ježíše Krista, na-
šeho Pána. Amen. Poté společně za-
končíme modlitbou „Otče náš“.
֍ Lámání oplatků.  O tom můžeme
hovořit osobně nebo třeba, dali Pán,
v příštím roce.
֍ Biblické  veršíky.  Ty budou  ve
sboru.

Slavnostní  večeře. Před  jídlem  se
krátce  ztišíme k  modlitbě  za  jídlo.
Příklady (dětských) modliteb:
I. Požehnej nám, Pane, jídlo, které
máme. Za všechno, co dáváš, Díky
Ti vzdáváme. Amen.
II.  Děkujeme,  Bože,  za  dary  tvé
lásky. Pomoz, ať v síle všech tvých
darů  dokážeme  konat  více  dobra:
Dělit  se  s  druhými,  milovat  a  od-
pouštět. Amen.

Další program večera.
Dárky. Po chutné večeři již nic ne-
brání tomu, aby byly rozdány dárky.
Kéž jsou výrazem naší lásky, pozor-
nosti a ne marnivosti.  Skromnost a
střídmost  se  sice  nenosí,  ale  mají

zde své místo.  Jak praví starý bib-
lický mudrc: „Lepší je jídlo ze zele-
niny a k tomu láska, než z vykrme-
ného  býka  a  s  tím  nenávist.“
(Přísloví 15,17)

    Požehnané Vánoce!

Když jsme začínali plánovat letošní
ročník,  tak naše vize byla,  že bude
10 obdarovaných. Situace u nás  ne-
ní růžová, je energetická krize, zdra-
žování potravin, paliva...
   Jenže  pro  Pána  Boha  není  nic
problém, můžeme se modlit, věřit a
nechat Ho pracovat. Bůh dal 36 dár-
cům  na srdce, že můžou svou lásku
k druhým projevit  skrze  tento  pro-
jekt.  Daruj  radost  je  především  o
lásce, protože láska tvoří lásku.
   Postupně  se  z  10  obdarovaných
vyhoupl počet na  61 lidí. Patří mezi
ně rodiny, které si prošly a prochází
těžkými  životními  zkouškami,  bý-
valí  občané  naší  obce,  kteří  žijí  v
domovech  důchodců,  samoživitelky
a  ti,  které  bylo  potřeba  povzbudit,
nebo jim poděkovat a říct, že je má-
me rádi a hlavně, že je tu někdo a to
Pán Ježíš,  který  nás  miluje  a  touží
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být každému z nás nablízku. Vyzná-
váme ale, že nejsme schopni všech-
ny obdarovat.
   Velký  dík  patří  našemu  bratru
faráři, který se ujal z velké části roz-
vozu  balíčků.  Děkujeme  našemu
sboru a obecnímu úřadu, kteří tento
projekt  podporují.  A všem,  kteří  se
do DR zapojili.
   Jsem za vás všechny vděčná; bez
vaší a Boží lásky by „Daruj radost“
nebyla.

Za tým DR Katka Mrlinová

Ohlasy
 Opravdu upřímně moc a  moc  �

děkujeme; jedno velké překvapení a
velký šok.  Hlavně  kde se  v  dnešní
době  najdou  lidé,  kteří  myslí  na
ostatní  a  vykouzlí  úsměv  a  radost
ostatním?  Všem  aktérům  této  akce
ještě jednou moc děkujeme.

   Chtěla  jsem  vám  vyřídit  velké
poděkování od všech obdarovaných,
kterým jsem v těchto dnech předala
Vaše  dary  a  slova  povzbuzení.  Vy-
kouzlili  jste  jim  úsměv  na  Tváři  a
opravdu  DAROVALI  RADOST.  A
to  je  cílem Daruj  radosti.  Velmi  si
vážím  toho,  že  můžu  být  součástí
tohoto  projektu.  Ještě  jednou velké
díky.

   Díky Bohu, že jsou lidé, kteří rádi
pomůžou; je to úžasné.  �
 Daruj  radost  splnila  svůj  účel,
udělali  jste  mi  obrovskou  radost,
děkuji.

 

  Vzácná je láska
  nejdražší na světě
  za peníze ji nekoupíš
  tu čistou
  bílou
  Černým obchodem
  ztratila by na ceně
  Nesmírně velké slovo
  je láska
  velké jak ona sama
  vznešená
  nádherná
  zářící
  Ona je kusem nebe
  a nebe
  je tak vzdálené těm
  kteří neumí milovat

  J. Tomešková
  časopis Bratrstvo, číslo 9/1972
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  Letošní  prázdniny  se  naše  širší
rodina  scházela  častěji  než  jiné
roky.  Přiletěl  strýc  ze  zámoří,  tak
přibylo  námětů  k  rozhovorům,  ale
zároveň  jsme  se  vraceli  do  mi-
nulosti, už tolikrát probírané a sna-
žili  se  od  nejstarších  členů  rodiny
dovědět ještě něco, co nám doposud
unikalo.  Při  prohlížení  jedné  staré
fotografie mi přejel mráz po zádech.
Držel  jsem  v  ruce  svatební  foto-
grafii  Emilie  Vítkové  a  Antonína
Londy. Skupina pasekářů z Damaš-
ku, Končin a Marušky poklidně sto-
jící  před  objektivem  jistě  netuší,
jaká tragédie zasáhne do jejich živo-
tů,  že  se  někteří  nedožijí  konce
války, v případě Emilie Londové za
zvlášť  krutých  okolností.  Já  už  to
ale vím a zmocňuje se mě smutek a
rozhořčení a zároveň mi jdou myslí
slova  Mistra  z  Nazareta:  „Milujte
své nepřátele a modlete se za ty, kdo
vás  pronásledují.“  Jak  to  je  těžké
při-kázání.  A  taky  nás  učil  se
modlit: Odpusť nám naše viny jako
i  my  jsme  odpustili  těm,  kdo  se
provinili proti nám.
   Můj oblíbený autor C. S. Lewis

věnuje  odpuštění,  jakožto  jednomu
z  projevů  lásky  v  knize  „K  jádru
křesťanství“  celou  kapitolu.  Kniha
vznikla  jako  přepis  rozhlasových
přednášek,  které  měl  C.  S.  Lewis
během války v BBC. Doba vzniku
přednášek se shodovala s událostmi,
které tak vybudily můj „smysl  pro
spravedlnost“ a myslím si, že by mi
autor rozuměl. Předpokládá námitky
posluchačů,  které  by  zajímal  jeho
postoj  k  gestapu,  kdyby byl  Polák
nebo  Žid.  Přiznává  se  ke  své  sla-
bosti, ale zároveň dodává, že nechce
psát  o  sobě,  co  by  udělal,  protože
popisuje, co je to křesťanství, které
on nevymyslel. A tam v jeho jádru v
modlitbě  Páně  nachází  podmínku
odpuštění, kterou nejde nijak obejít.
Pravidelně  se  k  této  knize  vracím.
Zhruba  po  pěti  letech  ji  znovu
otevřu, abych si připomněl, co se z
hlavy vytratilo anebo jsem dříve četl
s  nedostatečnou  pozorností.  Tento-
krát jsem se zaměřil na autorovy ra-
dy, jak zvládnout tuto náročnou dis-
ciplínu. Doporučuje nezačínat hned
s  gestapem,  ale  s  něčím,  co  nám
provedl  minulý  týden  někdo  z  ro-
diny.  I  to  nám  prý  bude  nějakou
dobu trvat, než to zvládneme. C. S.
Lewis vzpomíná, jak kdysi od křes-
ťanských  učitelů  slýchával,  že  má
nenávidět  jednání  špatného  člo-
věka, ale toho dotyčného, aby v ne-
návisti neměl. Dlouhou dobu měl s
tímto učením potíže, dokud si neu-
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vědomil,  že  k jednomu člověku se
takto chovat dokáže, a to k sobě sa-
mému.  Některé  své  vlastnosti  ne-
snášel, přesto všechno sám sebe rád
měl.  Píše doslova: „Křesťanství po
nás nechce, abychom cokoli ubrali z
nenávisti,  kterou  pociťujeme  vůči
krutosti  a  proradnosti.  Je  správné,
když je nenávidíme. Křesťanství ale
chce,  abychom  je  nenáviděli  u  ji-
ných  stejně,  jako  je  nenávidíme  u
sebe – litujeme, že daný člověk se
něčeho takového dopustil, a doufá-
me, že se z toho někdy nějak uzdra-
ví a stane se opět lidštějším.“ Tato
cesta  se  mi  zdá  schůdnější.  Dovo-
luje nazývat věci pravými jmény a
nesnaží  se  vzbuzovat  sympatie  k
někomu tím, že omlouvá nebo zleh-
čuje jeho hrozné činy.

   Když  jsem  se  tak  probíral
válečnou  historií  Valašska,  narazil
jsem na jméno Kurt Werner Tutter.
Spojují  ho s námi dvě skutečnosti.
Jako  zástupce  velitele  protipar-
tyzánské jednotky byl přímo odpo-
vědný za  masakry  na  Ploštině  a  v
Prlově,  což  je  nedaleko,  přes  pár
kopců. Ta druhá je v naprostém pro-
tikladu k jeho působení za války –
člen staršovstva evangelické církve,
vážený občan. Schválně jsem vybral
tento kontrast z pestrého života to-
hoto  elektroinženýra,  který  hovořil
nejméně sedmi jazyky. Jeden odkaz
dokonce uváděl deset a jeden z nich
prý byla i hebrejština. Narodil se v

Praze,  byl  proto  jako  českoslo-
venský občan po válce odsouzen za
působení  v pronacistických organi-
zacích  v  dobách  první  republiky.
Během vězení získán ke spolupráci
s  Stb  a  jako  agent  odsunut  do
Německa. Za své činy během války
nikdy  souzen  nebyl.  Zapojil  se  do
občanského a církevního života je-
nom proto, aby lépe splynul s oko-
lním obyvatelstvem a měl tak lepší
krytí  pro  svou  činnost  nebo  se  v
něm probudilo svědomí,  prožil  ob-
rácení a bylo mu odpuštěno? Neví-
me. Ale můžeme si položit otázku,
kterou  z  těch  dvou  možností  by-
chom  si  přáli  více.  Je  to  užitečné
proto,  abychom  lépe  poznali  sami
sebe.

      Lubomír Smílek

Tématem  tohoto  sborového  časo-
pisu  je  láska.  Ježíš  na  lásku  kladl
obzvlášť velký důraz. Když byl Je-
žíš  dotázán, které  přikázání je  nej-
větší odpověděl: „Miluj Hospodina,
svého  Boha,  celým  svým  srdcem,
celou svou duší a celou svou myslí.‘
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To  je  první  a  největší  přikázání.
Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého
bližního  jako  sám  sebe.‘  V  těchto
dvou přikázáních  spočívá  celý  Zá-
kon i Proroci.“ (Matouš 22:37-40) 

A měl  pravdu,  do  lásky  k
Bohu  a  bližnímu  lze  shrnout  vše-
chna  přikázání  a  vlastně  i  hlavní
poselství celé Bible. 

Pokud  občas  zajdete  do
kostela,  určitě  jste  někdy  zaslechli
výčet věcí z 1. Korintským 13. kapi-
toly,  které  definují  křesťanskou
lásku. Tyto věci v podstatě popisují
Boží charakter. Bůh je láska, Bůh tě
miluje, jsi pro Něj cenný/á, upřím-
ně  se  o  tebe  zajímá  a  zamýšlí  s
tebou  jen  to  nejlepší.  Miluje  tě  v
tvých nejlepších  i  nejhorších  chví-
lích.  Nemůžeš  udělat  nic  tak  dob-
rého,  aby  tě  miloval  víc  a  také
nemůžeš udělat nic tak zlého, aby tě
miloval  méně.  Bůh  tě  prostě  mi-
luje, jeho láska je dar, který můžeš
přijmout,  nebo  odmítnout,  to  roz-
hodnutí je na tobě. 

Bohu na tobě záleží, zajímají
Ho tvé starosti i radosti. Nic v tvém
životě není  tak nedůležité,  aby Ho
to  nezajímalo,  můžeš  mu  říct  co-
koliv. Buď k Bohu upřímný, ničeho
si necení více, než upřímného srdce.
Ať už tě trápí cokoli, svěř mu to, On
se o tebe zajímá, On se postará. Nej-
větším důkazem Boží lásky je to, že
přišel  na  Zem  v  Ježíši  Kristu,  i
přesto, že věděl, jak to s člověkem

dopadne,  že padneme,  stálo mu za
to nás stvořit.  V Ježíši  Kristu nám
ukazuje cestu k naplněnému životu.
Ježíš řekl: „Přišel jsem, aby měli ži-
vot  a  měli  ho  v  hojnosti"  (Jan
10,10). 

Každý lidský život má smysl
a hodnotu. Tvá hodnota není závislá
na tom, jak tě hodnotí ostatní lidé,
Boží láska je to, co dává tvému ži-
votu hodnotu. Myslím, že většina z
nás  měla  v  dětství  nějakou  oblí-
benou hračku, v mém případě to byl
plyšový had.  Rozhodně  nebyl  per-
fektní, chybělo mu jedno oko (mou
zásluhou :D), ostatní lidé by ho moc
neocenili,  pro  mě  však  měl  nevy-
číslitelnou  hodnotu,  protože  to  byl
můj  plyšový  had.  Moje  láska  mu
dávala hodnotu. Stejně je to s Boží
láskou k nám. Jeho láska je to, co
nám  dává  hodnotu,  miluje  nás,  i
když  nejsme  perfektní,  i  když  k
dokonalosti máme daleko. Nezáleží
na tom, jakou hodnotu tvému životu
připisují ostatní lidé, jakou hodnotu
svému životu  připisuješ  ty.  Bůh tě
miluje, protože jsi jeho výtvor, jeho
dílo. 

Můžeš  mu svěřit  cokoliv tě
trápí,  v  1.  Petrově  se  píše:  „Vše-
chnu svou starost svěřte jemu, vždyť
jemu  na  vás  záleží.”  (1.  Petr 5:7)
Odevzdej svůj život Bohu, spoléhej
se na Něj, nech se Jím vést, On se o
tebe postará. Jeho láska nás promě-
ňuje,  takže  můžeme  mít  zdravý
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vztah  k  sobě  i  k  ostatním.  Boží
láska  je  to,  co  mi  pomáhá  přežít
další den, je tu i pro tebe, doufám,
že ji znáš.

          Filip Uhřík

Chtěl bych se s Vámi podělit o svoji
zkušenost z  poslední  doby,  jak mě
Boží  láska  provází  i  v  těch  nej-
menších věcech. Někdy si jí i všim-
nu. 
   Moje zkušenost je taková,  že je
dobré  se  dívat  každý  den  s  otev-
řenýma  očima  na  Boží  působení,
věřím, že každý den si pak budeme
moci  všimnout,  jak  Bůh  v  našich
životech pracuje.
   „Neboj se, vždyť já jsem s tebou,
nerozhlížej  se  úzkostlivě,  já  jsem
tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí
ti budu, budu tě podpírat pravicí své
spravedlnosti.“ (Izajáš 41:10, ČEP)
   Před několika týdny jsem hrál o
víkendu stolní tenis. Tenhle víkend
jsem  si  nemohl  zařadit  mezi  ty
úspěšné.
   V  prvním  mistrovském  utkání
jsem se herně trápil,  při posledním
zápase jsem spadl a podvrtl jsem si
kotník.
   Ke druhému mistrovském utkání

toho  víkendu  přijeli  moji  bývalí
spoluhráči ze Zlínska, na které jsem
se hodně těšil.  O to hůře jsem pak
prožil  nejen  osobní  sportovní  ne-
zdar,  ale  to  celé  bylo  korunováno
ještě kontroverzí s jedním bývalým
spoluhráčem. Domů jsem přijel zce-
la bez nálady.
   Manželka  Kamilka  to  na  mně
jasně viděla a navrhla, abychom šli
na houby.
   Popravdě  se  mi  moc  nechtělo.
nejen že jsem byl fyzicky unavený,
ale také - já moc neumím nacházet
houby.
   Jdeme se ženou na houby a vra-
címe  se  běžně  ve  stavu  -  ona  s
plným košíkem, já mám s bídou na
dně. Ale šel jsem, že přijdu aspoň na
jiné myšlenky.

   Začalo  to  jako  obvykle  a  můj
košík zel prázdnotou. Po chvíli jsem
ale uviděl jakési veliké hnědé kolo.
   Velký, opravdu velký hřib. Kolem
byly jasné známky, že vedle něj už
někdo prošel,  ale  on tam čekal  na
mně. Potěšený z nálezu jsem sbíral
dál.
   Když se už schylovalo k návratu a
scházeli jsme k cestě, všiml jsem si
dalšího  hřibového  „artefaktu".
Uprostřed  jehličí  stál  ještě  větší
exemplář než ten první.
   Děkoval jsem Bohu u obou nálezů
za to, co jsem jasně vnímal, že On
mně chtěl potěšit. Jako by mi bylo
řečeno - „v každé chvíli o Tobě vím
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a mám Tě rád".
   Toto vyprávění by nebylo úplné,
kdybych neuvedl, že oba velké hři-
by  přes  jejich  úctyhodné  rozměry
byly naprosto zdravé.
   Pro  mně  to  bylo  jen  další
potvrzení tohoto láskyplného Boží-
ho pohlazení ve chvíli,  kdy mi ne-
bylo nejlépe.
Tož tak, chvála Bohu.

  Martin Čevela

Z pozůstalosti svého otce Josefa
Barčáka (vánoční dopis od jeho přátel

z roku 1948) 
připravila Olga Kovářová

Vánoce! Svátky dětí  malých i  vel-
kých,  svátky  rodinné  lásky,  ště-
drosti a dobroty srdcí, svátky všech
lidí dobré vůle.
Ano, dobré vůle! Té bylo, je a bude
vždy a všude tolik potřeba. Kdyby
zakotvila  v  životě  jednotlivců,  byl
by  všechen  lid  šťasten  a  spokojen
těšil by se ze života.
Na Štědrý den se těší tolik lidí, těší
se  na  Ježíška,  protože  jim přenese
nebo pošle dárek.  A dárek z lásky,
však víte - nejmilejší.

Na  Vánoce  na  Štědrý  den  spěchá
každý člověk domů, ke své rodině.
Z  blízka  i  z  daleka  spěje  syn  ke
svému otci, dcera raduje se z objetí
matky  a  rodiče  z  příchodu  dětí.
Vánoce - svátky radosti !
Každé  Vánoce  měly  a  mají  své
kouzlo.  Letošní  Vánoce  mají  ve
svém štítu heslo  „s dobrou vůlí pro
bližního".  Z  dobré  vůle  vyrůstají
činy  ohromné  velikosti.  Jenom
vzpomínejme  a  nalezneme  jich
tisíce.  A všechny  vzešly  z  dobro-
volnosti,  kterou  vyslovilo  srdce  i
rozum, často oba naráz.
Svátky  vánoční  -  svátky  Boží  mi-
losti,  svátky,  které  daly  světu  Je-
žíška  a  ten  se  narodil  chudý.  Aby
nezůstal  chudý,  přišli  králové  až  z
daleka  a  přinesli  mu  vzácné  dary,
Dary  vánoční  mají  svou  dávnou
tradici.  Vánoční  dárek  je  každému
milý, byť by byl sebemenší.

Jenda a Slávek 
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1854
V  tomto  roce  nic  jiného  pozna-
menání  hodné  není  jen  to,  že  pro
velikou nouzi někteří  údové církve
o to nastávali svou vlast opustiti, a
do půlnoční Ameriky vyvandrovati.
Rok tennbyl  příliš  nezdárný, téměř
přes celé léto pršelo takže obilí  na
poli  prorůstlo,  a  zemáky  konečně
porušení vzaly, odtud veliká drahota
povstala.V  celém  valaském  okolí
bylo hrozné pohnutí lidu. Každý jen
mluvé o dobrých věcech v Americe.
V Hošťálkové 13 čeledí  svá  místa
prodalo,  po  šenkovních  domích  se
toulali nic nepracovali, a jen peníze
mařili v té naději že v Americe vše-
ho hojnost míti budou. Z prodaných
chalup jen dvě totiž č. d. 201 kdež
Jan Sipták a č. d. 207 kdež Štěpán
Barčák dostaly se do cizích rukou,
však  nastupitelé  se  písemně  zavá-
zali,  že  všechny povinnosti  do cír-
kve ev. A. V. Zbývati budou. Ostatní

místa koupili zase domácí víry.
V  roce  1854  jmenovitě  v  měsíci
srpnu  zavedena  byla  státní  půjčka,
na  kteréž  církev  žádného  účasten-
ství neměla, a jen z obce podepsalo
se 4000 zl. ve stříbře, však tato půj-
čka brzy prodána byla.

1855
Školní vizitaci

Dně  21  května  držána  byla  skrze
vzneš.  Dvoj.  Pána  Jana  Szepeszy
Seniora školní vizitaci k úplné spo-
kojenosti.

Vystěhování některých do Ameriky
a do Uher

Z  církvě  zdejší  vyvandrovalo  do
Ameriky 8 rodin  záležejících  z  29
duší, pak do Uher (aneb jakž to oni
jmenovali do Valachie) 5 rodin zá-
ležejících z 24 duší; následovně tím
ubylo  53  duší,  ale  4  rodiny  zále-
žející z 15 duší se odjinud do Hoš-
ťálkové  přistěhovaly.  Z  Ameriky
přišly nepříznivé správy o tamějším
bytu, a tímto ono veliké pohnutí lidu
utichlo.

Svěcení 300letého Jubileum k
památce Augsburského pokoje

náboženského
Dle vysokého nařízení c.k. Consis-
torium A. V . od 30. července 1855
č. 407 svěceno jest dně 23. září ja-
kožto  v  neděli  16  po  s.  Trojici
300leté  Jubileum na  památku toho
dně  25  září  1555  v  městě  Aug-
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špurku uzavřeného pokoje nábožen-
ského.  Počala  se  taková  slavnost
hned  v  sobotu,  neb  se  modlení  s
přečtením a s výkladem Žalmu 100
drželo.  Všechno se pak konalo dle
consistorialního. přepisu. 

Chrám byl ozdobený ve vnitřku jed-
ličkami a kvítím, svíčky na oltáři při
ranní i nešporní nábožnosti hořely a
z moždířů se střílelo. V neděli ráno
shromáždili se k škole mládež škol-
ní, 24 panen v ozdobě svatebním ja-
ko družky připravených,  pak před-
stav  a  výbor  obce,  školní  učitel  a
kazatel sl. Božího. Odtud se šlo ku
kostelu,  kamž cesta  jedličkami  oz-
dobená a při tom i brány z jedliček a
z kvítí připravené byly. Na té cestě
k  chrámu  se  zpívala  píseň  provo-
zená hudebnými nástroji, kterých se
i v chrámě při zpěvu užívalo. Těch
24 panen postavilo se vůkol oltáře a
zpívaly  píseň  k  tomu  zvláště  od
zdejšího kazatele složenú. Před oltá-
řem se četl  a vykládal  text 1 Tim.
2,1-4, ranní kázání drželo z textu v
knize  apoš.  Skutků  9,31,  nešporní
pak z textu ku Kol. 3,15. Modlitbu
předepsalo c. k. Consistorium, a ta-
ková se po kázání ranním od slova k
slovu  konala.  Též  při  té  slavnosti
večeře  Páně  přisluhovaná  a  ofěra
církevní  držána,  kteráž  hojná  byla.
Lid bral na té nábožnosti podíl, ne-
jen chrám až přeplněný byl, ale při
tom velmi  krásném dni,  jakýž  byl
aspoň 5tý díl lidu venku státi musel.

1856
Nový hřbitov  v Rajnochovicích

Evanjelíci  A.  a  H.  V.  v  Rajnocho-
vicích o povolení k vystavení nové-
ho ev.  hřbitova  pro  sebe.  Sl.  c.  k.
Krajský  auřad  v  Novém  Jičíně  to
dekretem od 10 list.  1856 č.  9095
pod tou výminkou povolil,  aby ten
hřbitov dle ustanovení c. k. Comisi
22 října 1856 v Rajnochovicích dr-
žané na roli Maryany Rajnoch parc.
číslo  486  ve  výměře  57  ½  □sáhy
vybudován,  živým plotem obsazen
před tím deskami ve zvýšce 5 stře-
víců ohrazen byl, aby on planirovan,
patřící bránou zaopatřen, a ty chod-
níky v něm pískem vysypané byly.
Rajnochovští  evanjelíci  ukoupili  k
tomu cíli od té jmenované Maryny
Rajnoch onu roli za 20 zl ve stříbře
a krchov s velikou ochotností ohra-
dili. Dně 14 prosince 1856 jakožto v
neděli 3tí adventní byl on posvěcen.
Kazatel z Hošťálkové p. kaz. A. V.
Opočenský a p. Kazatel Lanyi z Ra-
tiboře k té slavnosti přiměřené řeči
drželi.  Posluchačů z Hošťálkové,  z
Kateřinic a z Mikulůvky se mnoho
shromáždilo,  a  ofěra  vynésla  8  zl.
12  kr.  ve  stříbře.  První  na  tom
hřbitově  pochovaná  jest  13  února
1857  Kateřina  Mareček  svobodná
děvka z Rajnochovic č. d. 34.

Ustanovení nového školního
dozorce

Martin  Češek sedlák z Hošťálkové
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č. d. 32, který úřad školního dozorce
26 roků věrně zastával, pro vysoké
stáří  své  z  toho  auřadu  propuštěn
býti žádal. Slavný c. kc. Krajský au-
řad v Novém Jičíně jeho žádosti při-
volil  a  dekretem  od  22  prosince
1856 č. 10.856 za jeho nástupce Ja-
na Kurtin  sedláka z  Hošťálkové č.
d. 121 ustanovil. Tento nový školní
dozorce  u  přítomnosti  obecního
představu, výboru a církevních hos-
podářů  dně  26  ledna  1857  školní
mládeži představen byl.

Další část sborové kroniky  

se opět pokusil přečíst Milan Michalík

V  červnu  letošního  roku  ukončil
svou  pozemskou  pouť  a  vešel  do
odpočinutí Božího lidu bratr Tomáš
Holeček,  evangelický  farář,  který
sloužil  ve  sborech  ve  Frýdku–
Místku,  Krnově,  Pržně  a  u  nás  v
Hošťálkové.  Do  našeho  sboru  na-

stoupil  v  roce  1983  a  věrně  zde
sloužil až do odchodu do důchodu.
Věrně při něm stála jeho manželka a
spolu bydleli i se svým adoptivním
synem Stanislavem v bytě ve sboro-
vém domě.  Se  svou  mírnou  pova-
hou uměl spolupracoval s lidmi růz-
ných  důrazů  víry  a  dovedl  s  nimi
dobře  vycházet.  Na  životě  našeho
sboru zanechal  dobrou stopu. Kro-
mě  jiného  přenesl  ze  svého  před-
chozího  působiště  kontakty  na  ho-
landský sbor v Lekkerkerku. Mohli
jsme  s  nimi  mít  dobré  kontakty,
několikrát  jsme mohli   Lekkerkerk
navštívit a oni zase nás. Tyto kon-
takty, i když v podstatně menší mí-
ře,  dosud  přetrvávají.  Na  důchodě
bydleli Holečkovi na Vsetíně, a tak
jsme  stále  měli  dobré  kontakty.
Bratr  farář,  pokud to  pro  něj  bylo
možné, v našem sboru při  různých
příležitostech sloužil,  a  když už to
nebylo  aktivně  možné,  rád  navště-
voval naše bohoslužby, zvláště když
byly  s  Večeří  Páně.  Jeho osobnost
dobře vyjadřuje  text  na smutečním
oznámení,  který  je  vlastně  jeho
vyznáním, a který dále citujeme: 

Věřil, že se Pán Bůh o něho stará a
pomáhá mu. Věřil, že v Ježíši Kris-
tu, Synu Božím, vede cesta domů, k
Otci,  do  plné  svobody.  Věřil,  že
vlídné slovo, laskavý humor a stisk
ruky  jsou  mocnější  než  tvrdost
srdce.  Na  svou  víru  však  nespo-
léhal. Spoléhal na milost Boží.
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Bratr  farář  Holeček  rád  zpíval;
zpíval  i  v  našem pěveckém sboru.
Nyní  však  už  zpívá  v  tom  sboru
nejlepším,  ve  sboru  nebeském.  A
my na něj s vděčností vzpomínáme. 

Jana Flachsová, Milan Michalík

    

   

Obrovský  význam  pro  luterskou
toleranční  církev  na  českomorav-
ském území byl fakt, že na její sbo-
ry  přicházeli  kazatelé  původem ze
Slovenska.  Například  na  vsetínský
sbor a.v. přišel první kazatel  Slovák
Jan Hrdlička už 21. 12. 1781, tedy
nedlouho po vyhlášení tolerančního
patentu. 

    Daniel Sloboda byl Slovák, na-
rodil se 20. 12. 1809 ve Skalici, měl
ještě čtyři  sourozence.  Jeho tatínek
byl  obuvník.  Daniel  studoval  v

Modre  a  v  Bratislavě  teologii.  Na
studia do zahraničí nebyly peníze a
tak byl 28. srpna 1833 jmenován fa-
rářem a působil na Myjavě. Na jaře
1837 přišel  na  Rusavu.  V té  době
Rusava, položená do úzkého údolí,
neměla spojení se světem, cesty ne-
schůdné, husté lesy, všude samé ka-
mení.  Takto  nepřístupný  kraj  od-
lehlých a  polozapomenutých  pasek
bránil  úřadům dokonale a plně po-
tlačit  reformaci.  Přesto  byli  evan-
gelíci  pronásledovaní  a  byly  zabí-
rány jejich majetky pro jejich víru.
Po  vydání  tolerančního  patentu  na
Rusavě  velice  rychle  vznikl  evan-
gelický sbor,  roku 1785 byl vysta-
věn dřevěný kostelík sbitý z desek.
Po devíti  letech  na  jeho  místě  byl
postaven větší, celý z masivních trá-
mů.

   20. října 1840 se Daniel Sloboda
oženil s osmnáctiletou Julianou Jur-
kovičovou. Později vyznal, že to byl
nejpamátnější  den  v  jeho  životě.
Když na Slovensku v roce 1848 vy-
puklo  nezdařené  povstání,  Rusava
se stala útočištěm a dočasným úkry-
tem  mnoha  pronásledovaným  Slo-
vákům. Manželé Slobodovi měli tři
děti. Nejstarší Miloslav se stal inže-
nýrem a pracoval v Čechách, dcera
Božena se provdala za pana řídícího
do Pozděchova a nejmladší Jan Vla-
dimír zemřel  jako jednoletý na zá-
škrt.  V  roce  1866  jeho  manželka
obětavě  navštěvovala  nemocné,
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když  na  Rusavě  a  okolí  vypukla
cholera. Nakazila se a zemřela, bylo
jí 44 let. Sloboda ovdověl. Po dvou
letech se oženil podruhé.

   Daniel  Sloboda  byl  vynikající
kazatel a těšil se veliké úctě a váž-
nosti  pro  svou  píli  a  pracovitost.
Měl také možnost odejít  na sbor v
Jasené a na Vsetín, kde by měl da-
leko lepší  hmotné zabezpečení,  ale
odmítl.  Zůstal  věrný  chudému  ru-
savskému sboru a jeho obyvatelům.
Na Rusavě zůstal celý svůj život. V
roce 1863 byla postavena škola za
finanční  podpory  Gustav-Adolf
spolku,  bylo  zakoupeno i  pole  pro
učitele.  Po mnoho let  Sloboda usi-
loval  o stavbu kamenného velkého
kostela.  Stavba  trvala  18  let
a 20. května 1883 mohl Daniel Slo-
boda  vstoupit  do  nového  chrámu
Páně,  to  mu  bylo  74  let.  Byl  pís-
mákem  a  také  spisovatelem.  Psal
„nesmělé  beletristické  náběhy“  ze
života valašského lidu. Přispíval do
do  různých  časopisů.  Sestavil
„Evanjelický kancionál“, který roku
1876 vydal v Kroměříži. Jeho náro-
dopisná práce byla k užitku sběrateli
lidových  valašských  písňových
textů Františku Sušilovi, který Slo-
bodovy sbírané valašské písně zařa-
dil  do vydání  zpěvníku „Moravské
lidové písně.“

    Daniel  Sloboda  nebyl  jen  vý-
borný farář, který se obětavě staral o

své ovečky. Jeho druhou velkou, ale
opravdu velkou láskou byla pro něj
botanika. Roku 1852 vydala Matice
Česká Slobodovo dílo  – „Návod k
snadnému  určení  a  pojmenování
rostlin v Čechách, Moravě a jiných
zemích  Rakouského  mocnářství.“
Botanické dílo mělo přes 700 stran
a Sloboda v něm popsal 3 000 druhů
rostlin.  Vědecká  práce  byla  zákla-
dem nového názvosloví v botanice.
Po  té  mu  bylo  nabídnuto  profe-
sorské  místo  ve  Vídni.  Odmítl,  i
když  sám  osobně  vyznal,  že  na
Rusavě  někdy  to  nebyl  život,  ale
živoření. 

  Kazatel  –  vlastenec  –  vědec.
Daniel Sloboda zemřel 10. listopadu
1888  na  Rusavě,  kde  je  také
pochován na místním hřbitově.  Na
náhrobku  má  napsán text,  který  si
sám  vybral:  „Nejvyšší  věda,
nejvyšší úloha: kdo v Písmu hledá a
v  přírodě  Boha“.  A  k  tomu  jsou
připojeny  verše:  Jan  5,39:  „Zkou-
máte Písma a myslíte si, že v nich
máte věčný život; a Písma svědčí o
mě.“  A  Římanům 1,  20:   „Jeho
věčnou  moc  a  božství,  které  jsou
neviditelné,  lze  totiž  od  stvoření
světa  vidět,  když  lidé  přemýšlejí  o
jeho díle, takže nemají výmluvu.“

Lubomír Bureš
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