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Jak se ten student učitele Gama-
liele do toho zabral, ba přímo pro-
padl tomu očistit území židovství
od nového učení Ježíše z Naza-
reta. Vše, co s jeho osobou souvi-
selo, nenáviděl, kde mohl stoupen-
ce jeho pronásledoval, napomáhal
dokonce k jejich fyzické likvidaci.
Zdálo by se, že to vše má Saul
dobře zdůvodněné, rozumí tomu,
ví o celé záležitosti vše potřebné.
A věří, že jeho tvrdý přístup ke
stoupencům Ježíše je řádně zdů-
vodněn starozákonními postoji.
Téměř v závěru života pokorně
vyznává, že ve své nevěře nevě-
děl, co dělá. Nebyl v tom sám.
Apoštol Petr při kázání v chrámu
o ukřižování Krista řekl: "Vím
ovšem, bratři, že jste jednali z ne-
vědomosti, stejně jako vaši vůd-
cové." Sám Ježíš na kříži zvolal:

"Otče, odpusť jim, vždyť nevědí,
co činí."
Když my se ohlížíme třeba jen do
minulého týdne či dne, jsme na-
jednou zahanbeni, jaké jsme zaují-
mali rasantní přístupy, bez moud-
rosti a Boží lásky. Jestli jsme však
byli upřímní ve snaze svět učinit
lidštějším, nezoufejme. Bůh to vi-
dí a jeho milost je větší než naše
nevědomost. Navraťme se k evan-
geliu o Božím království, Písmu
svatému a Duch svatý nás uvede
do pravých souvislostí a nevěru
promění na důvěru v toho, který
jediný se může nad námi i světem
kolem smilovat. Vždyť přímluva
Ježíšova na kříži se týká i nás
dnes. Díky jemu za to.

Jan Valeš st.
kazatel CB 

v Jablonci n. N.
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Poselství k 3. neděli po sv. Trojici

Asi před půl stoletím jsem byl upo-
zorněn, že bych měl Bultmanna, to-
tiž jeho knihy, vyhodit z knihovny.
Ta německá sestra, podle svého
mínění velmi správně věřící, přijela
do našeho sboru v Jilemnici se sku-
pinou stejně věřících, jimž říkáme
sběrným slovem evangelikálové.
Slyšíte z jejich názvu, že se liší od
obyčejných evangelíků svou sprá-
vnou vírou, takovou, jak ji vyžaduje
evangelium, jak je totiž chápou a
vykládají evangelikální profesoři a
kazatelé. Ti postavili celou moderní
teologii na pranýř. Místo ukameno-
vání vyhlašují nad ní anathema -
prokletí, a postihli jím určité autory,
teology, mezi nimi i novozákoníka
Rudolfa Bultmanna (1884 - 1976).
Ten za 2. světové války napsal mani-
fest "Nový zákon a mythologie",
který vzbudil neobyčejný rozruch v
teologickém a církevním světě.
Vězme, že Bultmann započal svou
teologickou dráhu jako zastánce
liberální teologie, která v posledu

usilovala o zničení ústředního křes-
ťanského poselství o odpuštění a
spáse skrze víru v Ježíše Krista.
Když ve svých padesátých letech
přišel se svým programem demyt-
hologizace Nového zákona, sklidil
kritický zájem jedněch a vášnivý
odpor druhých. To už se zbavil libe-
ralismu v tom ohledu, že uznal
vůdčí autoritu Kristovu, jak o ní
svědčí Nový zákon. Jeho výklad
Janova evangelia (1968) slouží mně a
mnohým kazatelům k poučení i pří-
mému užitku.
Od svého o 5 let mladšího kolegy,
filozofa Martina Heideggera, přijal
pozvání naslouchat mu a následovat
jej na nové filozofické cestě, zvané
existencialismus. Vám bude stačit,
co i mně, že existencialismus je
odvozen od starosti o existenci člo-
věka, ne na tom nejnižším stupni (co
budeme jíst a pít a čím se budeme
odívat), nýbrž o smysl a způsob i
kvalitu lidské existence. Tento exi-
stencialista nově pochopil člověka

jako jedince, jenž svou svobodu
uplatňuje v dějinách. Svérázným,
vrchnostenským způsobem se dívá
na Nový zákon, pokládá jej za slu-
žebníka. Ku příkladu hlásá, že to, co
kdy mělo a má nebo nemá pro člo-
věka cenu, nezáleží toliko na něm,
na Novém zákoně a na člověku, ale
hlavně na filozofické náladě, která
vládne v každé dějinné etapě.
Nedávno se ptala po milosrdném
Bohu a později po milosrdném bliž-
ním. Nyní má odpovědět Nový
zákon svým mnohoznačným posel-
stvím na stávající touhu po šťastné a
pokojné existenci, kterou člověk
nenalezl v moci, v majetku ani v
dětech: hledá smysl svého vlastního
života, chce někde či v někom spoči-
nout. Zda bude k tomu potřebovat
Boha, o tom sám rozhodne.
Nový zákon se bude vždy vzpírat
použití podle vůle člověka. V Bibli
vůbec není na člověku, aby kladl
otázky. Klade je Bůh člověku:

Kdesi jsem četl prohlášení jedné české filosofky: "Největší hodnotou je
domov." Jenomže, co když to doma není ono? 
Zaslechl jsem mnoho vyprávění o tom, jak to někomu neklape. Vybavuje
se mi také legendární seriál Homolkovi, kde Luďa trpí ve vztahu s Heduš,
bez které by paradoxně asi nebyl schopen samostatné existence. 
Ptám se: "Je důležité, aby byli partneři šťastní?" Určitě ano. Křesťanské
manželství nemůže být jen tvrdým patriarchátem, kde pokorná ženuška
plní svému páníčkovi, co mu na očích vidí. Podobně by ani muž neměl
úpět pod pantoflem. Kdepak, tak to v životě nechodí. Člověk by měl cítit,
že je milován. To vědomí je důležité, protože člověk trpící neláskou si při-
padá ohrožený a ochuzený. Vzájemný vztah se v lepším případě mění na
kolbiště různých zájmů, v horším na bojové pole, kde silnější dominuje
nad slabším bez rozdílu pohlaví. Poražený poté většinou ztratí veškerou
chuť a energii obětavě vykonávat něco pro druhé, není-li posílen Kristem
a svojí druhou rodinou ve víře.
Přes všechny obtíže rodinných životů hledáme někdy v církvi bratra či
sestru, kteří by byli vhodní ke křesťanské službě. Domnívám se, že je urči-
tou výhodou, když to má dotyčný doma stabilizováno. Ne proto, že by ti,
co takové štěstí nemají, byli horší. To ne! Ale na druhou stranu bychom si
měli přiznat, že "pokojný domov" je Božím požehnáním. Někomu Bůh
požehná v tomto ohledu více a jinému méně. Z toho vyplývá, že někteří
mohou být pro určitý druh služby ve sboru vybavenější než druzí.
Z praxe vím, jak je těžké sestavovat staršovstva či zapojovat dobrovolní-
ky do sborových aktivit. Situace mnohde nemusí být optimální a třeba si
někde ani nemohou vybírat. Přesto však vybízím k modlitbám, aby Pán
nejen povolal dělníky na svou vinici, ale aby jim i náležitě žehnal nejen
v jejich službě, ale i v jejich rodinách, neboť i ony se často spolupodílí.
Amen.

Ivo Kraus

Domov a služba ve sboru
Co tomu řeknete?

Letošní evangelicko-katolický Kir-
chentag jakoby předznamenal jeden
z výroků závěrečné bohoslužby:
„Církev - to jsme my ne úřad, nebo
instituce; od nás se odvíjí důvěry-
hodnost a autorita církve." Již jsme
informovali, že Mnichov pět dní ožil
dobrou stovkou tisíc hostů, vedle
místních křesťanů, kteří zajišťovali
zázemí a pomáhali organizačně.
Vedle pestrých akcí na výstavišti, v
kostelích i na ulici k vlastnímu pro-
gramovému jádru patří tematické
programy a přednášky s diskusí,
zasahující mezioborově teologii, kul-
turu, politiku, netoliko humanitní
vědní obory, různé společenské čin-

nosti. Vše se dálo ve velkých halách,
do nichž se vešlo i 5 000 lidí, ale  také
v místnostech pro odhadovaných
100 i méně účastníků. Ovšem zde
byla prakticky podmínkou znalost
německého jazyka, který se žel v na-
šich zemích stává popelkou. Pokus-
me se ukázkou upozornit na některé
z nich.
Mimořádný zájem byl věnován oče-
kávanému vystoupení kancléřky
Angely Merkel, konfirmované evan-
geličky. Je pozoruhodné, že její otec,
evangelický farář, se z Hamburku
přestěhoval s rodinou do NDR a vý-
razně podporoval nekonfliktní vzta-
hy se státem. Angela Merkel je beze-

sporu pro svou zkušenost života v
NDR populární a prostředkující
osobností. Připomeňme jen, že býva-

lý prezident Johannes Rau, člen soci-
ální demokracie, býval ve své vlastní
straně označován jako „Bruder Jo-

hannes" a působil i jako laický ka-
zatel. Merkel, členka pravicové,
křesťansky orientované strany
CDU/CSU, dobře postihla, že na
Kirchentagu se sejdou křesťané nej-
různější politické orientace. Vyva-
rovala se politických invektiv, vyjad-
řovala se přesvědčivě, ovšem dosti
obecně. Svým vystoupením jako by
chtěla podpořit ústřední téma: Na-
děje v nejistých dobách. Hovořila o
potřebě šetřit, jedním dechem ale
také o nutnosti dostát v německé
společnosti hospodářskému dostat-
ku pro občany. Zvláště naléhavé je
pro ni zajistit start dětí do života a
jejich uplatnění v něm. Diskusi v
souvislosti s Řeckem doplnila vý-
zvou „Nejprve si musíme udělat po-

Nejen ekumenický rej

Dokončení na str. 3

„Kterou branou?“ - z letošního ekumenického Kirchentagu

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Dokončení na str. 2
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„Někteří pochybovali..."
(Mt 28,11-20)

OHLAS Z VÝJEZDU PRAŽSKÉ PASTORÁLKY ČCE DO POVLTAVÍ PO NEDĚLI
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 2010.
Hleďme, skeptici mezi učedníky! Znamená to polehčující okolnost pro dneš-
ní pochybovače? Že je pochybnost mezi námi křesťany jaksi samozřejmá a
omluvitelná? Nebo je to výraz akutní potřeby a nezbytnosti Letnic? Daru
Ducha pravdy, svatého Ducha utěšitele, bez něhož býváme vikláni a spole-
čenství se rozpadá, jak ilustruje poslední kapitolou Janovo sepsání?
Jestliže suspendujeme milování „z celého srdce, ze vší duše a mysli a sil" na
zájem mezi zájmy a kazatelsky ošetřujeme přesilovku kulhání na obě stra-
ny, můžeme ovšem evangelistovu zprávu o Mistrově loučení s učedníky
(vlastní Matoušovu látku) šikovně pojmout jako jeho účelový traktát shoví-
vavosti k pravděpodobným pochybovačům vlastního sboru: „Pochybuješ o
evangeliu Krista Boha? Není divu. Vždyť už tenkrát někteří z jeho nejbliž-
ších pochybovali o tom, co měli před očima." 
Jenomže po Letnicích nelze přeslechnout výstrahu epištoly sepsané po-
dobně jako Matoušovo evangelium pod vlivem Ježíšových slov a také pro
křesťany z Židů, „jichž se patrně týkají hříchy a omyly, které kárá, a poku-
šení, o nichž se zmiňuje" (A. Novotný). „... kdo pochybuje, podoben je
vlnám mořským, které vítr sem i tam žene a jimi zmítá. Ať si takový člo-
věk nemyslí, že něco přijme od Pána. Je to muž dvojí mysli, nestálý ve
všem, co činí" (Jk 1,6-8).
Jsme ještě církví Písma? Nezájem o Bibli je známkou duchovní ospalosti.
Nejsme v pokušení své duchovní spáče, aby je neofouklo, raději šetrně při-
krývat, než bychom riskovali jejich mrzutost jasným: „Probuď se ty, kdo
spíš, vstaň z mrtvých, a zasvítí se tobě Kristus" (Ef 5,14)? 
Hospodin volá ústy proroka Amose (5,4): „Hledejte mne a živi buďte!" ne 
v jakési hře na schovávanou, ale zve nás v naší časnosti do pravé své sku-
tečnosti.

Samuel Jan Hejzlar

Pokračování z minulého čísla
Panující církvi jde o aspekt ideově-
mocenský, stále emancipovanější-
mu státu o aspekt ekonomicko-poli-
tické jednolitosti státního území.
Církevnímu působení napomáhá
především monopol v oblasti škol-
ství, který se stát snaží zvolna naru-
šovat postupnými zásahy. Další
mocnou zbraní na církevní straně
zůstává umění, zvlášť výtvarné, a
bohatství vjemů barokní kultury při
nejrůznějších příležitostech (např.
betlémy a kalvárie), především však
při církevních slavnostech (zejména
svatořečení Jana Nepomuckého).
Z různorodosti předbělohorských
reformačních církví se začíná vytvá-
řet vnitřně jednolitá skrytá církev
české reformace, navazující na prv-
ky uvedené ve třetí etapě. Kazatelé
přicházející ze zahraničí, navštěvují-
cí už pouze rozsáhlá území, respek-
tují tuto návaznost, která je i jim
vlastní (jde vesměs o emigranty či
potomky emigrantů). Posilou se stá-
vá také nové středisko Obnovené
jednoty bratrské v Ochranově (Her-
rnhut). Objevuje se i úsilí o znovu-
získání náboženské svobody legální

cestou (memoranda).
Odpovědí na tyto aktivity je nasaze-
ní nejtvrdších likvidačních zákonů i
praxe, což obojí přebírá do své kom-
petence stát. Církev je nadále poklá-
dána za odborného poradce, který
má kacířství vyhledávat (inkvizice)
a jeho míru i typ rozeznat (tomu měl
sloužit i Koniášův Klíč).

V. 1741–1772
Několik desetiletí neustálé nejistoty
uprostřed opakujících se válečných
tažení a hrozících či dokonaných
politických změn poznamenalo ne-
pochybně rychlost dalšího vývoje. K
udržení říše bylo třeba silné armády.
Základním trendem zůstala důsled-
ná centralizace a byrokratizace státu,
což obojí mělo napomoci především
udržení mocenského postavení říše
a ve svém důsledku to vedlo i k roz-
voji ekonomiky. Obrana státu vyža-
dovala vždy více vojáků, nové tech-
nologie manufakturní výroby vyža-
dovaly vždy více pracovníků. Ces-
tou k osvícenskému absolutismu již
nebylo možné přehlížet poddané a
jejich životní podmínky.
Dosavadní privilegované postavení

církve bylo zásahy státu výrazně
oslabeno (např. redukce počtu svát-
ků, státní cenzura náboženské litera-
tury, úprava teologického studia,
omezení a kontrola styků s římskou
kurií). Pokračuje laicizace na poli
školství a vědy, v podmínkách čes-
kých zemí často spojená s germani-
zací (nikoli z přehnaného nacionalis-
mu, ale racionalismu státní byrokra-
cie). Rekatolizační snahy však dále
pokračují. V českých zemích se obje-
vují poprvé i svobodní zednáři.
Série prusko-rakouských střetů
usnadňovala emigraci z řad skryté
církve české reformace; mnohá úze-
mí Čech, Moravy a rakouského Slez-
ska byla po delší dobu přímo pod
pruskou vládou. Za těchto okolností
lze zaznamenat první, byť nedoko-
nalý pokus o zmapování kacířství v
Čechách. Hierarchie jednajících ins-
titucí zde byla již naprosto zřejmá:
základní průzkum prováděly státní
orgány, které vyzvaly církevní orgá-
ny k provedení analogické akce po
jejich linii.

Pokračování příště

Tradice doby pobělohorské 2.Z církví doma i ve světě

Cíl byl jednoznačný: flotila „Svo-
bodná Gaza" měla se 700 „mírovými
aktivisty" a 10.000 tunami humani-
tárního materiálu na palubě prolo-
mit cestu do Gazy, po níž by pak
„každý měsíc následovaly podobné
konvoje". Tak to prohlásil Moham-
med Kaya, vedoucí kanceláře „Me-
zinárodní humanitární nadace"
(IHH) v Gaze 21. května. Kromě
hnutí „Svobodná Gaza" (FG) a
„Evropské kampaně pro skončení
blokády Gazy" (ECESG) byla turec-
ká IHH hlavním sponzorem spekta-
kulární akce šesti lodí, kterou podle
vlastních údajů „podporují stovky
skupin a organizací z celého světa".
Tři další lodě zůstaly kvůli technic-
kým potížím na cestě. 
Připomeňme si: Izrael blokuje území
Gazy, protože je zde od léta 2006
držen v zajetí izraelský voják Gi-
lad Šalit – bez jakéhokoli kontaktu s
vnějším světem. Dokonce ani Červe-
ný kříž jej dosud nesměl navštívit.
Kromě toho má být blokádou Pales-
tincům jasně řečeno: ostřelování již-
ního Izraele raketami je nepřijatelné.
Před válkou na přelomu 2008/2009
bylo z Gazy na Izrael vypáleno přes
10.000 raket, a od února 2009 už jich
bylo opět skoro 500. Izraelský pre-
miér Benjamin Netanjahu vysvětluje
politiku své vlády „docela prostě":
„Humanitární a běžné zboží tam
pustíme. Zbraně a zboží vojenské
povahy nikoliv." Ostatně: Egypt, kte-
rý ovládá celou jižní hranici území
Gazy bez jakékoli možnosti ovlivňo-
vání Izraelem, měl až dosud dost
vlastních důvodů, proč pohyb osob
a zboží přes hranici s pobřež-
ním územím ovládaným radikálně
islámským Hanusem co nejvíce
omezovat. 
Izraelské ministerstvo obrany už
několik týdnů poskytovalo noviná-
řům podrobné seznamy zboží, které
bylo do Gazy nepřetržitě dodáváno
- možná v tušení bouřkového mrač-
na „humanitární flotily", které se
začínalo chmuřit na mezinárodním
nebi. Izrael dodává do Gazy každý

týden daleko více materiálu, než
tam chtěl dopravit celý lodní konvoj
„Svobodná Gaza". Izraelci tvrdí:
„Žádná humanitární krize v Gaze
neexistuje!" Propalestinské organi-
zace oponují, že dodávky zdaleka
nestačí uspokojit „enormní potřeby
vyčerpaného obyvatelstva". Faktem
je, že už záhy po válce přetékaly trhy
v Gaze vším, co člověk potřebuje ke
každodennímu životu. Benzin tam v
březnu 2009 stál přesně polovinu
toho, co v Izraeli.
Jak Izraelci prohlašují, nikdy jim
nešlo o to, aby lidé v Gaze trpěli
nedostatkem životních potřeb. Stále
trvá nabídka, že humanitární do-
dávky budou na místo určení v
Gaze po bezpečnostní kontrole do-
praveny z přístavu v Ašdodu.
„Míroví aktivisté" ovšem tuhle na-
bídku odmítli stejně jako prosbu
Noama Šalita, aby jeho synovi - une-
senému vojáku -předali balíček a
dopis. Nelze tedy jen tak snadno
odmítnout závěr náměstka ministra
zahraničí Daniho Ayalona: „Akce
‚Svobodná Gaza’ nikdy neměla žád-
né humanitární cíle, byla to čirá pro-
vokace na podporu Hamásu."
Kupodivu dosud nikoho z politiků
ani novinářů, o „mírových aktivis-
tech" ani nemluvě, nenapadlo poža-
dovat od Hamásu propuštění Gila-
da Šalita nebo zastavení raketového
ostřelování Izraele, aby tak alespoň
připravili Izrael o záminku k bloká-
dě Gazy. 
Posádky šesti lodí časně ráno 31.
května 2010 opakovaně odmítaly
podřídit se výzvě izraelského ná-
mořnictva, aby změnily kurz a při-
stály v Ašdodském přístavu. Izrael-
ské vedení se tedy rozhodlo, že je ke
změně kurzu přinutí. Na pěti ná-
kladních lodích flotily „Svobodná
Gaza" se námořníkům podařilo bez
problémů převzít kormidlo. Na
osobní lodi „Mavi Marmara" byli
však „míroví aktivisté" na příchod
izraelských vojáků dobře připraveni
– jak potvrzují záběry bezpečnost-
ních kamer z lodě i filmové záběry

aktivistů. Proudy vody a paralyzují-
cí granáty měly elitním vojákům
zabránit ve vstupu. Záběry izraelské
armády ukazují, jak byli vojáci, kteří
se spouštěli na palubu Mavi Mar-
mary z vrtulníku, brutálně zmláceni.
„Očekávali jsme pasivní odpor a
pokojné demonstranty, a podle toho
jsme byli vyzbrojeni," vypráví kapi-
tán R., „a najednou jsme stáli proti
teroristům, kteří nás chtěli zabít." Na
vojáky se střílelo ostrými náboji ze
zbraní, které byly na palubě. Na lodi
byly nalezeny nábojnice, které nepo-
cházely z izraelských zbraní. 
Nečekané přijetí od prolamovačů
blokády nemělo izraelské vojáky a
jejich velitele vlastně vůbec překva-
pit. Den předtím dr. Abd Al-Fatáh
Šajek Naaman, hostující jemenský
docent na univerzitě v Gaze, v ha-
másovské televizi Al-Aksa oznamu-
je: „Samozřejmě budou klást odpor
zuby nehty. Jsou to lidé, kteří touží
po mučednictví pro Alláha. I když
by se do Gazy dostali rádi, mučed-
nictví je jim přednější." Existují zábě-
ry účastníků konvoje „Svobodná
Gaza", na nichž otevřeně vyslovují
své přání stát se „šahídy", mučední-
ky. „Buďto mučednictví, nebo se do-
staneme do Gazy," prohlašuje vášni-
vě jedna muslimka na závěr zpravo-
dajství arabského vysílače Al-Dža-
zíra z 29. května 2010.
„Khaibar, khaibar, vy židé! Moha-
medova armáda se vrací!" skandují
„míroví aktivisté" na Mavi Marmaře
sborovým unisonem, kterému neza-
svěcenec sotva rozumí. Khaibar je
oáza na severozápadě arabského
poloostrova, kde v dobách proroka
Mohameda žili početní židé. Ještě
další sem pak utekli z Mediny, když
je odtamtud Mohamed vyhnal. Po-
křik „Khaibar, Khaibar" je připomín-
kou bitvy „proti nepřátelům, dokud
se nepodrobí islámu". Tuto bitvu
vedl zakladatel islámu původně v r.
629. „Khaibarský spolek" podle
některých vykladačů znamená, že
muslimové mohou židy vyhánět,
kdy a jak se jim zamane. Izraelské
tajné služby měly vlastně vědět pře-
dem, jaký druh „mírových aktivis-

Krvavá srážka na širém moři

"Adame, kde jsi?" a Ježíš se táže: "Za
koho mne pokládáte vy?" A člověk
mlčí a utíká. Ale Bůh jde za ním,
hledá ho. Nálada nebo lidová filozo-
fie od úst k ústům nemůže být uka-
zatelem, jenž dovolí nebo nedovolí
Bohu a Kristu Pánu klást otázky.
Teolog Bultmann se někdy nechává
určovat filozofií existencialismu víc
než je přípustno, myslím, že musel
při četbě a výkladu Nového zákona
pocítit, jak Boží slovo ze sebe střásá
každé poručníkování.
Ve zmíněném manifestu ani nemu-
sel dokazovat, že v Novém zákoně
je obraz světa mythický, vybájený,
neskutečný. Učinil to však s nebýva-
lým novým důrazem. A čtenáři s
ním brzy souhlasili, že svět není
rovný jako placka a že nebe nad
mraky není Božím příbytkem. Prob-
lémem ovšem pro ně zůstává, jak
Bůh působí v dějinách. Už vědí, že
vůbec všechny příběhy a zvlášť tak
zvané zázračné lze pochopit tak, že
Nový zákon vypravuje zcela svět-
ským způsobem a světskými reálie-
mi o tom, co není světské, ale svaté,
Boží.
Naproti tomu filozofie odmítá zá-
zraky ve jménu zákonitosti, kterou
Bůh vložil do všeho stvoření a která
nemůže být porušena. Všechno, co
je nad tuto zákonitost, je třeba de-
mythologizovat, najít jádro a od-
hodit slupku. Z tohoto hlediska
Bultmann zvažuje křesťanskou zvěst
o příchodu Božího Syna na svět i k
poslednímu soudu, jeho smrt na
kříži jako výkupné za mnohé, vzkří-
šení i víru v ně. Co k tomu řekneme?
Zákonitost nemůže vyhrát proti
Boží svrchovanosti! Víra poznává
Boží skutečnosti tam, kde Bult-
manna zaujme bájná slupka, která
zdůrazněna může oslabit vlastní
sdělení nebo zjevení textu.
I člověk se změnil. Rozumí sám sobě
či chápe sám sebe jinak než my,
dříve narození. Nemusíte ho dlouho
hledat: sedí u počítače jako jeho zaja-
tec. Jen z donucení by se vzdal toho-
to zdroje poznání a nejkratšího a
nejpohodlnějšího způsobu komuni-

kace s blízkými i dalekými. O jeho
vezdejší bytí se stará jeho lékař. Co
tu chcete demythologizovat? Už v
útlém věku otevřel dvířka všech
tabu a až do nebe letěl s kosmonau-
ty, kteří mu řekli, že tam Boha nevi-
děli. Nevěří v Mikuláše, v čerta a
když dospěje, věří v dlouhověkou
babičku, které svěří své děti.
Existenciální filozofie je v jedné věci
zajedno s přístupem čtenáře Písma,
který zpozorní a rozumí, když se
Boží slovo obrátí osobně k němu a
vztahuje se k jeho každodenní exi-
stenci. Toto osobní zaujetí vyjádřil
Martin Luther: "Co by mi bylo plat-
né věřit, že Bůh stvořil nebe i zemi,
kdybych nevěřil v odpuštění hří-
chů?" Bultmann k tomu přitakává.
Na druhé straně mu chybí plné
porozumění pro to, co se stalo jed-
nou (příchod Kristův a jeho kříž) a
má věčnou platnost. Každá filozofie
tíhne k pantheismu, k neosobnímu
Bohu. Ráda objevuje pravdy, které
jsou bez začátku a bez konce. Bult-
mann se tomuto nebezpečí brání
jako teolog, jenž je povinen vykládat
Ježíše Krista, jeho slova a činy. Jeho
komentář k Janovu evangeliu je
dokladem, že si je toho nebezpečí
vědom.
Dějiny teologie prokazují, že mistro-
vat Nový zákon filozofií je ne-
schůdné. Znovu platí, že filozofie
může být služebnicí tomu, jenž je
pravda, cesta i život. Filozofie pod-
léhá času a mění se, Bible zůstává ve
své dávné základní podobě a čeká,
aby byla vyložena a předložena
každé další generaci slovníkem,
jemuž lidé rozumějí.
Leč, milí bratři a sestry, v každém z
nás je filozof nebo aspoň filozofická
tendence shrnout Bibli v několik
věčných hodnot. Zpíváme o nich v
našem zpěvníku č. 214 "abych se
nebál zchudnout a vážil si věčných
hodnot". S těmito hodnotami bude-
me in, na výši doby. A ani nebude-
me muset chodit do kostela poslou-
chat ty konkrétní zkazky a příběhy,
jichž je Bible plná! Díky Bohu!

Josef Veselý

Co tomu řeknete?
Dokončení ze str. 1

Dokončení na str. 3

Souhrnná rekapitulace 



řádek doma, než budeme radit ji-
ným." Volala také po potřebné spo-
lečenské shodě, jíž nelze dosáhnout
bez pevných pravidel, kterým lze
důvěřovat.
Shodou okolností hned po našem
návratu z Mnichova média přinesla
žhavou zprávu o vytvoření tzv.
umělé buňky. Přitom právě na Kir-
chentagu bylo jedním z hlavních
témat „Inženýři života" s podtitu-
lem „Syntetická biologie – rozmach
vědy". Hlavní přednášku měla mik-
robioložka, prof. Bärbel Friedrich,
spolu s dalšími z mezidisciplinár-
ních oborů (etiky, technické biolo-
gie; teologické aspekty také zazněly,
a to díky etikovi Prof. Giovannimu
Maio). Profesorka přesvědčivým
způsobem odborně prokázala mož-
nosti „stvoření v laboratoři", což
může být etickým dilematem. Kon-
strukce „protobuněk" či „minibu-

něk" je přede dveřmi. Ovšem vývoj
půjde dál. Genetické moduly mo-
hou být syntetizovány a posléze
může dojít k sestavení organismů či
„biologických strojů". Podotázkou
pak je, má-li člověk právo tvořit
život od zeleného stolu. Pro mnohé
posluchače mohla vyvstat otázka,
zda takový život bude „čistý", nebo
se může stát i zrůdným. Ve hře je
ovšem byznys, zbrojní průmysl, fir-
my – a ty nebudou mít valné zábra-
ny. A je vůbec možno vydělit „život
sám o sobě"? Vzít jej jako předmět
do svých rukou a modelovat jej, jak
se nám zlíbí? Má člověk právo tvořit
„nový život"? Ze všech přednášejí-
cích v podstatě jediný profesor Moia
výrazněji vyjádřil otázky mnohých
z přítomných. Jako by zahrál na
strunu úcty k životu Alberta Schweit-
zera. Život je více než kompletní
živoucí stroj, jakýsi biostroj; máme-li
nějaké rozpaky, firmy, byznys, vo-
jenskoprůmyslové komplexy žád-
né ohledy mít nebudou. Co se stane,
přejdou-li konstrukty syntetické
biologie do přírody? A co genetické
ozdravění, nebo dokonce cílená pře-
měna člověka? Profesorka Friedrich
se touto mezní situací příliš nezabý-
vala a doufá v přijatá tabu a uzavře-
né dohody o tom, jak se má dále
postupovat. Po přednášce a diskusi
byla ještě možnost s paní profesor-
kou hovořit. Na otázku, zda nehrozí
chemikům, že skončí jak fyzici v
Dürrenmatově dramatu, odpověď
však nedala.
Do třetice připojme zmínku o pro-
gramu, který se týkal našeho kraja-
na Josefa Bora, souputníka Arnošta
Lustiga, literárně určeného zkuše-
ností holocaustu. Vedle románu
Opuštěná panenka a prózy Tere-

zínské Rekviem je to právě u nás
zřejmě neznámé dramatické ztvár-
nění finále Ježíšových pašijí „Ten
třetí", z něhož byly inscenovány
ukázky. Dva kříže již měly své pro-
tagonisty, hledá se „ten třetí" v drs-
ných dialozích mezi Římany samot-
nými, posléze i s představitelem ži-
dovstva Kaifášem. Dramatizaci pro-
vázel rozbor díla i následné diskuse
během celého odpoledne. Přítomní
přednášející a autoři programu však
nevěděli, zda Josef Bor napsal dílo
nejprve v češtině, nebo přímo ně-
mecky. A je s podivem, že zřejmě u
nás toto scénické dílo není vůbec
známo a nikdy(?) nebylo uvedeno.
Pozoruhodná setkání se dála ovšem
nejen organizovaně. Tak mezi nes-
četnými sekcemi byl dán prostor
středisku kurdských křesťanů, pů-
sobících v Evropě, žijících často
právě v Německu. Spíše než nezvy-
kle vyhlížející tapiserie a výstavka

náboženských textů zaujali v rozho-
voru tito křesťané. Zcela jednoznač-
ně odmítali přítomnost americké
armády. Situaci v oblastech obýva-
ných Kurdy označovali za stejnou,
ne-li horší, než za předešlého reži-
mu. Uvedli, že v poslední době do-
šlo k útoku na tři autobusy svážející

každé ráno děti do školy. Vyslovo-
vali se kupodivu pro společný, irác-
ký stát. Ve svém stánku, jak jsem si
posléze ověřil, měli iráckou, nikoli
„kurdskou" vlajku. Sami chaldejští
křesťané měli pochopení pro těžké
postavení křesťanů (mj. i protestant-
ských) v okolí Bagdádu a nesouhla-
sili s možností vytvořit pro křesťany
jakousi zvláštní, chráněnou oblast v
rámci Iráku. 
Neméně zajímavých akcí byly
ovšem desítky a člověk nedokáže,
žel, být na několika místech najed-
nou. A také se stalo, že hodinu před
programem s Hansem Küngem mi
přátelé volali na mobil, že místo je
přeplněno. Stalo se mi i znovu, že u
haly byla cedule PŘEPLNĚNO a
dovnitř jsem již nebyl vpuštěn. Zá-
věrem co se týče organizace přípo-
věď do vlastních řad. Obětavým
pracovníkům, kteří zajišťovali čes-
kou účast a prezentaci, patří velký
dík. Je jim však třeba přát, aby Eku-
menická rada církví v ČR vzala věc
Kirchentagu více za svou. Český
stánek by si zasloužil vedle několika
publikací věnovaných jednou-dvě-
ma-třemi(?) církvemi a pěkných vý-
robků z diakonie i něco více. Působil
šedě a něco „interaktivního" by to
určitě chtělo. Určitě se podařilo pó-
diové vystoupení, v němž němečtí
odvážlivci se učili psát podle „čes-
kého šriftsystému" a za odměnu ob-
drželi od českých šoumenů ně-
mecko-český slovníček. Potřebné
jsou ovšem prostředky, za něž by se
pestřejší prezentace zadala i profesi-
onálům a jistě i službě u stánku by
pak bylo veseleji. Nemluvě o potře-
bě počítače s připojením a tiskárny.
Nebylo by pak problémem němec-
kým zájemcům leccos ukázat a
poutníkům z Čech, jimž se zajišťuje
servis, potřebné a naléhavé změny a
informace vytisknout. Německý
Kirchentag v Mnichově 2010 skon-
čil, na příštím evangelickém v Dráž-
ďanech rozsáhlá instituce Kirchen-
tagu již nyní pracuje.

Jan Kašper
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Nejen ekumenický rej

tů" se sešel na palubě flotily „Svo-
bodná Gaza". 
Počet obětí zprávy přeháněly, jak se
už v pro-palestinských médiích dáv-
no stalo dobrým zvykem, kdykoli
referují o izraelských vojenských
akcích. Nejdříve se mluvilo o 19
mrtvých. To pak bylo opraveno na
15 mrtvých. Nakonec se ukázalo, že
o život přišlo devět tureckých „mí-
rových aktivistů", z nichž jeden měl
americký pas. Na izraelské straně
bylo sedm zraněných, někteří těžce.
Utrpěli zlomeniny, bodné rány do
břicha a střelná poranění. Jeden měl
proraženou lebku.
Zhruba 40 „mírových aktivistů" ne-
mělo u sebe žádný doklad totožnos-
ti. Zato měli plynové masky, neprů-
střelné vesty, infra-dalekohledy pro
noční vidění a nejrůznější zbraně.
Každý z těch mužů měl u sebe v
kapse přesně stejnou částku v hoto-
vosti, dohromady více než milión
dolarů. Izrael se domnívá, že šlo o
žoldnéře Al-Kaidy. Izraelci zajistili
obušky, železné tyče, nože, kovové
předměty, praky a řetězy. Turci přes-
to trvají na tom, že na palubě Mavi
Marmary žádné zbraně nebyly. Tu-
recké úřady přece všechny cestující

nechaly projít moderní bezpečnost-
ní kontrolou.
K osobám, které se prohlídce podro-
bily, však zřejmě nepatřil člen je-
menského parlamentu šejk Muham-
mad Al-Hasmí, který před izrael-
ským zákrokem pózoval fotogra-
fům se svou zakřivenou dýkou. 
Al-Hasmí patří ke straně Al-Islá,
která je napojena na egyptské Mus-
limské bratrstvo. Přítomnost člena
parlamentu při akci tohoto druhu
by vlastně měla zaručovat, že vše
proběhne bez násilí. Izrael a celý
svět však nejpozději od Arafatova
projevu v OSN v r. 1974, kde se
představil jako palestinský vůdce s
olivovou ratolestí a pistolí, museli
vědět, že představitelé národa má-
vající zbraní nejsou v arabském
světě ničím nepřístojným. 
Arabská média a jejich sympatizanti
bleskově zareagovali pokřikem o
„masakru na širém moři". Izraelci
kontrovali prohlášením, že jejich
vojáci byli „lynčováni". Na interne-
tových fórech a na Facebooku se sta-
rý známý antisemitský repertoár
dočkal svého nejnovějšího vydání.
Dlouho předtím, než mohla být
známa veškerá fakta, svět se už pre-
ventivně rozčiloval nad krvelačným

Z ekumenického Kirchentagu - „český šriftsystém“

postupem židovského státu. „Smrt
Izraelcům!" žádaly nálepky v Tu-
recku, které stejně jako pořadatel
fotbalového světového mistrovství,
Jižní Afrika, odvolalo z Izraele
svého vyslance k poradám. Středo-
americká Nicaragua přerušila s Iz-
raelem diplomatické styky.
Z iniciativy arabských států se
komise pro lidská práva při OSN
usnesla na vyšetřování – přičemž už
rezoluce zřizující vyšetřovací komisi
Izrael tvrdě odsoudila. Izraelský
ministr a člen kabinetu Benjamin
Ben-Eliezer je si jist, že Izrael nemá
důvod se nějaké vyšetřovací komise
obávat, protože nemá co skrývat.
Od Goldstoneovy zprávy ovšem už
sotva někdo v Izraeli věří tomu, že
vyšetřovací komise OSN dokáže být
nestranná. Tato vyšetřovací komise
má údajně – podobně jako Goldsto-
neova – obdržet mandát pouze k
vyšetřování Izraele, nikoli už ohled-
ně chování Turecka či násilnických
aktivistů. Írán Evropě výslovně
poděkoval za tvrdou reakci na „bar-
barskou operaci izraelského ko-
manda". 
Během několika dnů po této událos-
ti Izrael už všechny účastníky flotily
„Svobodná Gaza" ze svého území

vypověděl, včetně těch, kteří se do-
pustili násilných činů proti izrael-
ským vojákům. Mezi „mírovými ak-
tivisty" bylo více než 100 občanů z
jedenácti arabských států, 380 Tur-
ků, ale také jedenáct Němců a čtyři
Češi. Náklad flotily „Svobodná
Gaza" byl naložen na 33 nákladních
aut. Osm z nich čeká na hraničním
přechodu Kerem Šalom, ostatní v
ašdodském přístavu. Hamas jim
totiž odepřel vstup. Zřejmě ani v
Gaze nemají použití pro léky, které
jsou už dávno prošlé, pro oděvy, při-
krývky, invalidní vozíky ani hračky.
Zato Egypt má patrně obavy, aby ho
někdo jednou nehodil do stejného
pytle se židovským státem – a otev-
řel jižní hranici s územím Gazy.
Další lodě jsou prý už na cestě. Fi-
nanční náklady a osobní riziko
účastníků tohoto propagandistické-
ho tažení se zřejmě nepřátelům
židovského státu pořád ještě bohatě
vyplatí.

© Johannes Gerloff, 
Křesťanský mediální svaz KEP

přeložil Pavel Mareš
www.israelnetz.com

Snímky předmětů zajištěných na
lodi Mavi Marmara, poskytnuté iz-
raelským vojenským mluvčím, je
možné si ode mne za účelem zveřej-
nění vyžádat. Výmluvný obrázek
šejka Al-Hasmího mám rovněž ulo-
žený ve svém archivu. 

Krvavá srážka na širém moři

Dokončení ze str. 1

Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. 
Kdo má dar učit, ať učí.

Ř 12, 6.7
Třetím darem Ducha svatého, který zmiňuje apoštol Pavel v listu Římanům,
je dar učit.
Jako ve všech darech DS, tak i v tomto je výraz naší lidské potřeby a výraz
Boží péče o naplnění našich potřeb. Celý život se učíme a potřebujeme učit,
abychom nabyli moudrosti k životu, v němž naplníme každý své poslání.
Bývá-li v NZ dar učit zmiňován docela pravidelně, pak je tím potvrzeno to,
že schopnost učit druhé je cosi neobyčejného. Tuším mnozí rádi vzpomíná-
me na učitele, kteří měli opravdu dar něco naučit. Při vyučování druhých
nejde jenom o to seznámit se s látkou, kterou je potřeba předat druhým, a s
metodami vyučování. Dobrý učitel je ten, kdo k tomu má dar od Pána Boha.
Jestli dával a dává nebeský Otec své církvi učitele, které vystrojuje svým
zvláštním darem, pak se tím předpokládá, že je zde co učit – učební látka.
Když Pán Ježíš dával svým učedníkům a své církvi poslání, pověděl:
„Získávejte mi učedníky ze všech národů, křtíce je ve jménu Otce i Syna a
Ducha svatého, učíce je zachovávat všecko, co jsem vám řekl." (Mt 28,18-20)
To, co má být předáváno obdarovanými učiteli, není jejich vlastní látka. Jsou
jim svěřena slova a naučení evangelia Pána Ježíše Krista. Ta se mají předá-
vat ve vší plnosti a pravdivosti.
A ještě jednu poznámku povím na adresu těch, kdo jsou obdarováni učit.
Nejsou nezaujatými učiteli, kteří by stáli mimo (či vedle) látky, kterou vyu-
čují. Učební látka je jejich potěšením. Byli jí uchváceni. Nalézají v ní životní
světlo sami pro sebe a podřizují se jí. Nekompromitují to, co vyučují, způ-
sobem vlastního života. Snad bychom mohli doplnit to, co apoštol Pavel
vnímal jako samozřejmost: „Kdo má dar učit, ať učí a sám žije podle toho,
co učí." Vyučovat Boží lid (církev) nelze nezaujatě a neosobně a bez osobních
důsledků.
Stejně jako nemohou být nezaujatí učitelé, stejně nezaujatí jsme ovšem i my,
kdo potřebujeme a chceme být vyučováni. Byli jsme pod vlivem Ducha sva-
tého uchváceni Kristovým dílem pro nás. Jestli jsme si přivlastnili Kristovu
oběť a získali odpuštění hříchů, pak je v nás touha žít podle jeho slov. Proto
vděčně přijímáme ty, kteří jsou posláni, aby nás tomu učili.
Oba dva, učitel i vyučovaný, tvoří jednotu, v níž oba chtějí být dotvoře-
ni evangeliem našeho Pána Ježíše Krista v jeho podobu. (Ga 4,19)

Jan Asszonyi, kazatel Církve bratrské
Ekumenická bohoslužba v Brně, leden 2010 Pokračování příště
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Světově známý luterský teolog mi-
sie - prof. Dr. Peter Beyerhaus před-
nášel na konvokaci (22. 4. 2010), na
které se podílela Teologická fakulta
Jihočeské univerzity a Středoevrop-
ské centrum misijních studií. Při-
pomeňme, že Peter Beyerhaus mno-
ho let přednášel v Tübingen a je mi-
mořádnou postavou formování teo-
logie misie. Dlouhá léta vedl dialog
se Světovou radou církví a vnášel
tam svěží stanoviska biblicky zakot-
vené misiologie s důrazem na spo-
lečné starokřesťanské základy. Jeho
články a knihy vyjadřují hluboký
zápas o teologii misie, která je biblic-
ká a přitom kontextuální. An-gažo-
val se také v Lausannském hnutí a
ve Svazu evropských evangelikál-
ních teologů.
V létě minulého roku přednášel v
Castel Gandolfu pro žáky papeže
Benedikta XVI. S papežem ho spoju-
je staré přátelství od doby, kdy oba
působili v Tübingen. Papež pracuje
na 2. dílu své knihy o Ježíši Kristu.
Za dva hlavní referenty si pro zmí-
něné setkání vybral dva evangelické
teology, z nichž jedním byl právě
Peter Beyerhaus. 
Beyerhaus byl devět let ve službě
jako misionář. Dodnes zastává po-
třebnost vysílání misionářů do růz-
ných zemí světa. V misii odmítá pa-
ternalismus a je mu blízké hovořit o
vzájemném užitku misijních kontak-
tů, které zbohacují obě strany. 
Ve své přednášce nám prof. Beyer-
haus vysvětlil, proč papež Benedikt
XVI. pokračuje v podpoře misie a
podobně jako jeho předchůdce ho-
voří např. o re-evangelizaci Evropy
a zdá se v řadě ohledů konzervativ-
ní. Josef Ratzinger viděl ještě v Ně-
mecku důsledky radikální interpre-
tace koncilního dokumentu Gau-
dium et spes. Mnozí začali chápat
misii jako snahu učinit z muslimů
lepší muslimy a z buddhistů lepší
buddhisty. Studentstvo přijímalo
tyto návrhy s nadšením a aplaudo-
valo jim. Josef Ratzinger tím byl
vylekán, opustil Tübingen a odešel
do Řezna. Tenkrát mnozí viděli
smysl misie v humanizaci a zlidštění
podmínek lidského života. To neby-
la krize v technických otázkách, 

ale jednalo se o krizi teologickou. 
Boj proti nahrazení misie humanis-
mem. Beyerhaus podobné tendence
odkryl ve Světové radě církví. Pro-
to již v roce 1971 pomohl připravit
„Frankfurtské prohlášení" o misii,
které spojilo biblicky orientované
teology z různých zemí světa. Beyer-
haus odmítal povýšit historicko-kri-
tickou metodu výkladu Písma, jako
jedinou autentickou metodu výkla-
du. Odmítal Bultmannovu demyto-
logizaci biblických textů a rozvrace-
ní autority Písma svatého. Jestli není
pravda to, co stojí v Písmu, pak se
ztratil základ pro misii. Pojem misie
se některým teologům stal trapným.
Mluvilo se o interkulturní teologii a
mezinárodní práci církve. Beyer-
haus se podílel také na přípravě a
průběhu velkého evangelikálního
kongresu o světové evangelizaci,
který byl v roce 1974 svolán Billy
Grahamem. Podobné evangelizač-
ní důrazy a tendence můžeme vidět
v apoštolské exhortaci Pavla VI.
„Evangelii nunciandi" (1975) a v
encyklice Jana Pavla II. „Redempto-
ris misio" (1990).
Missio Dei jako model a příklad
dnes. Beyerhaus silně podtrhl, že
misie není v prvé řadě činností círk-
ve. Misie je záležitost Boha samotné-
ho. Je to Missio Dei, ve které se trojje-
diný Bůh angažuje v tomto světě.
Beyerhaus potvrdil, že II. Vatikán
byl vykládán jako příliš oceňující
jiná náboženství. To znejistilo mno-
hé katolíky. Proč potom konat misii?
Pavel VI., Jan Pavel II. a Benedikt
XVI. to korigují důrazem na tradici.
To se ovšem nelíbí Hansi Küngovi,
který právě rozeslal dopis všem
katolickým biskupům, aby uskuteč-
nili reformu bez papeže. Beyerhaus
vidí již u Karla Bartha pojetí misie,
které navazuje na vycházení Syna a
Ducha svatého do světa. Katolická,
pravoslavná i evangelikální teologie
se shodly v základním pojetí Missio
Dei. Co je příčinou pro Boží vystou-
pení ze sebe sama a jeho vstup do
dějin? Biblické spisy nás odkazují na
jeho úradek. Bůh se rozhodl interve-
novat a tento motiv spojuje Starý a
Nový zákon v jeden celek. To má své
misiologické implikace. Teologický

střed – hlavní smysl dějin spásy – je
v nezadržitelném uskutečňování
spásy. Proto je možné říci, že církev
je misijní svou vlastní podstatou. V
centru řádu spásy stojí tajemství
Slova. Ježíše hnalo kupředu v jeho
poslání přesvědčení, že se v něm
naplňuje Otcova vůle.
Priorita misie a evangelizace. Peter
Beyerahaus na základě Mk 13,10 ve
vztahu ke konci dějin silně podtrhl,
že dříve musí být evangelium kázá-
no všem národům. V Matoušově
evangeliu je prorocký tón – toto
evangelium bude kázáno všem ná-
rodům a potom přijde konec. Celo-
světové svědectví předchází přícho-
du království. Kristova vykupitelská
smrt je základem – kříž a vzkříšení
tvoří jádro kérygmatu. Oboje tvoří
ekonomii spásy. Ekonomie spásy
získává své určení v Božím plánu
spásy, který předchází svět a dostá-
vá trinitární strukturu. Úvaha o bož-
ském plánu spásy ústí do eschatolo-
gie a do doxologie. Základní motiv
misie je doxologický. Plán spásy
směřuje k oslavení Boha. Tím je člo-
věku odňata možnost sbírat zásluhy.
Spása je nad materiální nouzí. Je
potřebné a chvályhodné usilovat o
zlepšení materiálních podmínek
lidí, ale spása v Bohu má mít priori-
tu. Z tohoto pohledu se Beyerahaus
kriticky stavěl k tzv. módním teolo-
giím genitivu, jako jsou např. teolo-
gie osvobození, teologie feminis-
mu aj.

Peter Beyerhaus 
v Českých Budějovicích

Inzerce

Bohoslužby
SENIORÁT JIHOČESKÝ

Českobratrská církev evangelická

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.00
tř. 28. října 28, f David Nečil, f Daniel
Freitinger

JINDŘICHŮV HRADEC, 377 01; Ne 9.30
Bratrská 129/IV, f David Balcar

PÍSEK, 397 01; Ne 9.00
Fügnerovo nám. 48, f Jiří Ježdík

SOBĚSLAV, 392 01; Ne 9.00
ul. 28. října 277/II, f Daniel Matějka st.

STRAKONICE, 386 01; Sbor zrušen, od
1.1.2010 kazatelská stanice FS Volyně,
Bezděkovská 216/59, Ne a c 8.30

STRMILOV, 378 53; Ne 10.00
Studenská 382, f Drahomír Frühbauer

TÁBOR, 390 02; Ne 9.30
Bílkova 963/3, f Ondřej Soběslavský

VOLYNĚ, 387 01; Ne 10.30
Lidická 124, f Hynek Tkadleček

Církev bratrská

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.00
J. Š. Baara 64, Svetozár Slavka

HUSINEC, 384 21; Ne 10.00 
Kostnická 85, Martin Grohman

PÍSEK, 397 01; Ne 9.30 
Tyršova 15, Roman Cimbulka

TÁBOR, 390 02; Ne 9.30 
Bechyňská 2, Petr Jareš

Bratrská jednota baptistů

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.30 
U Hvízdala 11

Evangelická církev metodistická

BECHYNĚ, 391 65; Ne 15.00
Čechova 284, Filip Jandovský

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.00
Palackého náměstí (Husův dům
CČSH), Dalimil Voříšek

PROTIVÍN, 398 11; Ne 9.00
Mírová 171, Filip Jandovský

TŘEBOŇ, 379 01; Ne 9.00
Seifertova 449, Richard Novák
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Oznámení
SBOR ČCE V SUCHDOLE nad Odrou
nabízí k pronájmu zrekonstruovaný
byt 1+1 ve svém sborovém domě.
Účast na životě sboru vítána. 
Tel.: 556 736 283, 602 764 112 

č. 14

Tři roky po úmrtí kazatele Miloše
Šolce st. jsou vydávány jeho pa-
měti pod názvem "Jak život šel".
Kniha obsahuje události od nejú-
tlejšího mládí prožitého zčásti v
drastické chudobě brněnského
azylu, přes trénování tenisu ve
šlechtických kruzích, hovoří dále
o obrácení, znovuzrození, o pro-
fesionální a amatérské tenisové
kariéře, studiích teologie, kazatel-
ské službě a zmiňuje i nejrůznější
zajímavosti z důchodového věku
Publikace má 250 stran, 20 foto-
grafií a je v ceně 150,- Kč. 
Vydalo ji nakladatelství Křesťan-
ských sborů a lze si ji objednat na
telefonním čísle Kanceláře BJB
241434256 nebo u V. Vovkaniče
775364337

Misie nesená Kristovým tělem –
církví. Na Missio Dei navazuje misie
apoštolů. Kristus je pověřil misií.
Měli zvěstovat a uskutečňovat spá-
su mezi stvořením. Měli zvěstovat
mezi izraelským lidem a také poha-
nům a všem odhalovat tajemství
spásy. Izrael s ohledem na své
povolání selhal. Židé nakonec bu-
dou spaseni. To je součást Božího
plánu. Ale nemohou být spaseni
mimo Mesiáše. V Bibli nenajdeme
pověření celé církve, aby šla za ná-
rodní hranice. Apoštolům je to řeče-
no, ale není řečeno, že se tak má
chovat celá církev. 

Pavel Černý
Dokončení příště


