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Sardy bylo téměř nedobytné město,
aspoň si to mysleli jeho obyvatelé.
To se však stalo jejich zkázou, pro-
tože nebyli ostražití a bdělí ani 
v případě obléhání Sard perským
králem Kýrem. Sardští si mysleli,

že není třeba hlídat; a tak Sardy
padly. Město s takovou historií
vědělo, o čem Kristus mluví, když
říká: „Bděte!“
Solon viděl zaseté semeno měkkos-
ti a degenerace, krále varoval. Kris-
tus vidí skutky Sardských, kteří na
ně spoléhají a myslí si, že jsou živí,
ale varuje: „Probud‘ se!“
Na co spoléháš ty? Na to, že jsi byl
pokřtěn, na to, že chodíš v neděli
do kostela, že dáváš na charitu, …
nebo na restituce? Na peníze, které
nám teď budou po nějakých … dost
let na to, abychom se dožili v pokli-
du důchodu a mohli si klidně dří-
mat, chodit na účet? Ale Ježíš má
moc zatřást tvým svícnem. On ří-
ká: „Probuď se a posilni to, co ještě
zůstává …! Neboť shledávám, že tvým
skutkům mnoho chybí před Bohem.“
Ó, to není skutkaření, Ježíš mluví o
víře, protože víra se projevuje skut-
ky. Jaká je tvoje víra? V koho nebo
v co? 

Nebo spoléháš, že jsi už třetí gene-
race křesťanů, že jsi z farářské rodi-
ny, že sloužíš hraním na varhany
už 20 let a tak je tvé jméno zapsáno
v knize života a je to tedy v suchu?
Ale Bůh neříká kdo vyběhl, ale kdo
zvítězil, dostane vavřín vítěze. 
„Kdo zvítězí, bude oděn bělostným
rouchem a jeho jméno nevymažu z kni-
hy života….“ Nic nemáš v suchu,
dokud jsi nedoběhl. Stále jsi závis-
lý na Kristu. O něj usiluj, o vztah 
s ním, jemu se víc podobat. V su-
chu to budeš mít, až budeš moci
prohlásit: „Nežiji už já, ale žije ve
mně Kristus.“
Jestli to nemůžeš ještě vyznat, říká
ti Ježíš: „Rozpomeň se tedy, jak jsi mé
slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň
pokání“a tvé jméno nevymažu z kni-
hy života, kterou píši. V opravdo-
vém pokání je jistota!

Jiří Šimek, 
misijní pracovník ECM, 
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Poselství ke třetí adventní neděli

Pro první církev bylo důležité obojí:
svědectví apoštolů o Ježíši Kristu i
obraz Ježíše a jeho života, jak se na
něm shodla historická věda. Církvi
neuniklo poznání, že historický
obraz se úplně nekryje se svědec-
tvím apoštolů. Ten rozdíl je dán
tím, že se věřící dívali na Ježíše
naprosto jinýma očima, které jej
nadto viděly i v situacích, které
zůstaly cizím očím skryty. 
Ten rozdíl byl pro věřící církev 
z hlediska její víry nicotnost, která
zajímala jen toho z věřících, který se
chtěl ujistit o tom, že věřit v histo-
rického Ježíše je rozumné. Ještě
dnes se objevují blázni s vášnivým

názorem, že Ježíš jako historická
osoba nikdy nežil. 
Vedle historické kritiky, která je
seriózní a nedá na žádné nepodlo-
žené bláznivé nápady, musíme vzít
na vědomí i trapnou lhostejnost vě-
řící církve vůči problému historic-
kého Ježíše. Musíme totiž připustit,
že existuje hromada problémů,
které nelze vyřešit jednou pro vždy,
budou se připomínat a přesvědčí
nás, že historický Ježíš zůstává
otázkou a usvědčuje původní lho-
stejnost církve z trapného omylu:
věnovala svůj zájem jen vzkříšené-
mu Ježíši. Je přece v zájmu víry, aby
historická věda věnovala svou kriti-

ku historickému Ježíši, jenž přišel
na svět jako Slovo učiněné tělem. 
V tomto těle mezi námi chodil a
vystavoval se lidským očím, jen vý-
jimečně jim unikl. Historická kritika
má tady své plné odůvodnění. Ne-
budeme jí vyčítat nedostatek re-
spektu. Bohu se zalíbilo, aby jeho
Syn přišel mezi nás v lidském těle a
toto tělo je až do nejmenších detailů
předmětem vědeckého zkoumání.
Zároveň však v tomto těle přišel
mezi nás Boží Syn jako tentýž, jenž
ve své historické existenci obstál 
v historicko-kritické zkoušce.
Historikům děkujeme, že zrekon-

Ježíš, 
jak ho vidí víra a historická věda

Dokončení na str. 2

Je adventní doba pro nás radostnou, či melan-
cholickou? Dlouhé noci. Zamlžená, rozsvíce-
ná okna. Svíce, jež se týden po týdnu v
domácnostech i kostelích rozsvěcují a značí
blízkost příchodu Spasitele, nebo snad jeho
prodlení? Jistě i mumraj reklam a nabídek,
jenž vtrhl do ulic, marketů, médií... Patří to
ale k naší kultuře, včetně „už aby to bylo“,
stejně jako „ať je to už za námi“. Ostatně 
v době blížícího se Ježíšova narození bylo také
mnohem rušněji v Římě, na jeho tržištích, 
v lázních a amfiteátrech, než v Galileji a ospa-
lém Betlémě.
Alžběta a Marie, dvě těhotné příbuzné. Druhá, výrazně mladší, spěchala za svou
zkušenou příbuznou, aby ta jí poradila i potěšila. Prvá z nich, asi o tři měsíce dříve,
porodila Jana (Křtitele), druhá Ježíše (Mesiáše). Oba jejich synové také špatně skon-
čili. Své životy dali krvavou daní. Jan, jehož hlavu přinesla legendární Salome na
míse své matce Herodiadě, a Ježíš, umučený, pověšený na kříži. Blíženci, kteří se
pohnuli, již v těle matek, sobě vstříc. Ale také vstříc budoucnosti lidstva, jež byla
jejich obětí, šťastně předznamenána.
Co je na tom k radosti? Zhruba o šedesát let později píše apoštol Pavel v dopise do
Říma o tom, že celý „kosmos“ je v pohybu: „celá příroda (stvoření, jeho řád) úpí a
sténá jako v porodních bolestech!“ A platí to o našem světě podnes. O lidstvu, pří-
rodě, vesmíru. Jde o víc než o letošní slunovrat, zamlžené, rozsvícené okno, purpu-
ru na okně. Jde přece také o svíce našeho života. Doutnající, hořící i hasnoucí. Je přece
povzbuzující vědět, že tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. A je
potěšující, že to dění  není jen v našich rukou, nýbrž v rukou Božích!

Jan Kašper

Tvorstvo až podnes pracuje 
ku porodu

Třetí adventní neděle patří v lys-
kém evangelickém sboru už něko-
lik let dětem a mládeži. Bylo tomu
tak i loni. Počasí nebylo zrovna nic
moc, ale kostel je vytápěn, takže
kdo zvládl ranní náledí, tomu už
pak bylo hej.
Nejprve dostaly slovo děti. Jejich
scénka se jmenovala „Dárek malých
pastýřů“. K jesličkám přišli nejprve
„velcí“ pastýři. Konstatovali, že na-
rozenému děťátku chybí úplně
všechno. A tak mu donesli džbán
mléka, lucernu na svícení a teplou
ovčí kožešinu. Malí pastýři nic tako-
vého neměli a trápili se tím. Když 
v noci dopadlo okénkem v jejich
salaši na zem světlo jasné hvězdy,
sláma krásně zazářila a je to ťuklo:
„Přineseme tomu děťátku hvězdu
ze slámy!“ A pak už prošlo víc než

dvacet dětí kolem „pacholátka“.
Každé mu dalo hvězdu ze slámy a
řeklo svou modlitbu. Nejroztomi-
lejší byla asi ta od tříletého Bertíka:
„Pane Ježíši, ty jsi můj Ježíšek.“ 
A protože děti mluvily do mikrofo-
nu, tak je neslyšel jen Pán Bůh, ale 
i babičky, co seděly vzadu pod
kruchtou.
Mládež už předvedla opravdové
divadlo. Jmenovalo se „Co pravila
věštba“. Byla to pohádka o králi a
jeho povedeném astrologovi, prin-
cezně, Matějovi a dvouhlavém dra-
kovi, který to tomu zamilovanému
párečku pěkně zkomplikuje. Prin-
ceznu Serpentínu zatáhne do své
sluje a nikdo neví, co se s ní děje.
(Kdyby to věděl, tak by se nezne-
klidňoval.) Urozeným pánům, baro-
nu Flegmiu Horologiovi a vévodovi

Ignorovi Eridanovi se ji zachránit
nepodaří. Vlastně se o to ani nepo-
kusili. Zajímaly je pouze slíbené
„dvě půlky“ království. Ale statečný
Matěj draka přemohl. Vlastně se 
s ním domluvil. Nakonec tedy všech-
no dobře dopadlo. Matěj dostal
Serpentínu a ta strašná dvouhlavá
nestvůra získala práci v královské
kuchyni. A co že pravila ta věštba?
No přece, že někdo tak obyčejný
jako Matěj vysvobodí svět!
Zbývá dodat, že nejen herci, ale i
autorky obou scénářů, Marie Sou-
kupová a Tereza Provazníková,
patří do našeho sboru. Potěšitelný
byl i zájem. V kostele jsme napočí-
tali 120 lidí. Ale ještě zbývala vol-
ná místa.

Emanuel Vejnar

Děťátko a drak
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ZvoLeno nové PřeDseDnicTvo ekuMenické raDy církví

Dne 28. 11. 2013 se v prostorách úřadu ústřední rady Církve českoslo-
venské husitské konalo 10. valné shromáždění ERC v ČR. Bylo na něm
zvoleno nové předsednictvo ERC.
Předsedou ERC byl zvolen:
Ing. Daniel Fajfr, MTh, předseda Rady Církve bratrské
Prvním místopředsedou ERC:
Mgr. Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické
Druhým místopředsedou ERC:
ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve

Aleš Čejka, Ekumenická rada církví

církve a náBoženské sPoLečnosTi noMinovaLy ZásTuPce
Do Pracovní skuPiny

Církve a náboženské společnosti sdružené v České biskupské konferen-
ci a Federaci židovských obcí nominovaly své zástupce do pracovní
skupiny vzešlé ze čtvrtečního (21. 11. 2013) jednání představitelů České
biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských
obcí s předsedou České strany sociálně demokratické (ČSSD) Bohusla-
vem Sobotkou.
Tým církví a náboženských společností povede generální sekretář
České biskupské konference Mons. Tomáš Holub, mimo něj jsou dále
nominováni i ekonom pražské arcidiecéze Karel Štícha a tajemník
Federace židovských obcí Tomáš Kraus. Kandidát Ekumenické rady
církví (ERC) byl nominován po čtvrtečním (28. 11.) zasedání Valného
shromáždění ERC.
Definitivní složení delegace diskutující za církve a náboženské společ-
nosti aspekty přijatého zákona o majetkovém vyrovnání bude ještě
upřesněno dle počtu členů vyjednávacího týmu ČSSD.

podle www.ekumenickarada.cz
K této zprávě připojujeme informaci, že Ekumenická rada nominovala
tajemníka rady Církve bratrské Petra Grulicha jako svého zástupce do
pracovní skupiny, kterou kvůli možné změně finančních restitučních
náhrad iniciovala sociální demokracie.

red

PaTriarcHa kiriLL varovaL PřeD PLíživýM náTLakeM
na křesťany v evroPě

Moskva – Násilné šíření ateismu v soudobé Evropě podrývá etické
základy dnešní civilizace. Prohlásil to dnes v Moskvě při setkání s mi-
lánským arcibiskupem Angelem Scolou patriarcha ruské pravoslavné
církve Kirill. Podle agentury ITAR-TASS  varoval, že „v Evropě dochá-
zí k plíživému nátlaku na křesťany pod hesly tolerance a multikultura-
lismu“.
Kardinál Scola přicestoval do Ruska na třídenní návštěvu, která má
vylepšit vztahy mezi římskokatolickou a pravoslavnou církví. Podle
vatikánských médií se bude zajímat i o soužití ruského pravoslaví se sil-
nou muslimskou komunitou. Sám Scola je považován za jednoho 
z hlavních expertů Vatikánu pro vztahy s islámem.
Ruská církev vyjadřuje znepokojení nad postavením křesťanů v Evrop-
ské unii. Patriarcha Kirill dnes upozornil Scolu na situaci v západoev-
ropských státech, „kde probíhá hon na křesťanské symboly, kde se
zakazuje užívat slova Vánoce a kde lidé nesmějí přijít do práce s křížem
na krku, aby neurazili bezvěrce“. Devadesát procent evropského infor-
mačního toku podle ruského patriarchy nese znaky „bezbožné civiliza-
ce“, a tak ochrana zdrojů křesťanství zůstává úkolem pro všechny círk-
ve. „Nikdy v minulosti neexistovalo pro vzájemnou spolupráci katolíků
a pravoslavných tolik pádných důvodů,“ poznamenal Kirill.
Historické rozpory mezi dvěma velkými církvemi jsou za těchto okol-
ností věcí minulostí, dodal patriarcha. Přivítal rovněž stanovisko pape-
že Františka k vývoji na Blízkém východě a zejména v Sýrii. Ochrana
menšinových náboženských komunit v této muslimské zemi je v zájmu
pravoslavných i katolíků, konstatoval Kirill.

podle www.krestandnes.cz 

struovali historický obraz Ježíše,
jeho život i jeho osobnost, jeho činy
a slova, jeho utrpení a smrt. Přijali
pověření, aby potvrdili nebo vyvrá-
tili, že ten, kterého historická kritika
jmenuje historickým Ježíšem, je
vskutku ten, o němž víra vyznává,
že je Kristus. Zmínění historici
ukončili svůj výzkum výrokem:
historický Ježíš je tentýž, o němž
apoštolové říkají, že je Kristus,
Kyrios, Pán, Boží syn, Boží slovo,
které se stalo tělem.
Při svém zkoumání obrazu historic-
kého Ježíše zjistili, že je přitom
nutno dávat přednost synoptickým
evangeliím Matouše, Marka a Lu-
káše před evangeliem Janovým.
Konstatovali, že evangelium Jano-
vo se dívá na Ježíše z jiného úhlu
než synoptikové. Ovšem zcela zře-
telně se jim jeví skutečnost, že
synoptici i Jan mluví o historickém
Ježíši a vyznávají v něm Krista-
Mesiáše, Pomazaného Hospodi-
nova. Rozdíl mezi nimi je v tom, že
synoptici se více než Jan drží histo-
rických daností, což ostatně pozná-
vá každý čtenář Písma.  Jinak se his-
torický obraz Ježíše neliší moc od
obrazu, jak jej udávají synoptici. 
Zjistili,že Ježíš mluvil tak, jak to po-
dávají synoptici, ne tak, jak to před-

vádí Jan. I obsah jeho řečí souhlasí
více s tím, jak jej shrnují synoptici a
ne Jan. Hlavní rozdíl však mezi
nimi je v tom, že Jan se nesnažil
povědět, jak se všechno kolem Je-
žíše přihodilo, ale daleko víc mu
záleží na tom, aby nám pověděl,
kdo je vlastně Ježíš a co jeho život
pro nás znamená. V souvislosti se
skutečností, že Ježíš zůstával v in-
kognitu, nepoznán jako Kristus,
historici na sebe prozradili předpo-
jatost, z níž ční stranickost: „Kdyby
se chtěl Ježíš skutečně pokládat za
Krista, tak jak ho viděli apoštolové,
měl by to přímo vyjádřit, jako to
činí Ježíš v Janově evangeliu.“ Při-
čtěme tuto zaujatost jejich raciona-
lismu- rozumářství.
Ježíš si byl vědom svého jedinečné-
ho vykupitelského významu, ale
nemohl o něm u synoptiků otevře-
ně mluvit. To bude teprve úkol
apoštolů. Za svého života chtěl být
Kristem inkognito, aby ho hned ja-
ko takového nepoznali, ale mohli
ho jen tušit v jeho jinakosti. Nechtěl
být kazatelem svého nejhlubšího
tajemství. Zaujatosti kritických his-
toriků rozumíme, nepřáli a nepřejí
víře v Krista, proto se pokoušeli
vyhloubit nepřekročitelný příkop
mezi historickým Ježíšem a vírou 
v něho jako v Krista. Nechtěli se

poučit ze skutečnosti, že ti, kdo nej-
prve uvěřili v Ježíše jako Krista, byli
jeho učedníci, kteří jej znali z kaž-
dodenního styku a poznali jej do
hloubky tak, jak to nemohou přivo-
dit žádné novozákonní oddíly, jed-
nající o Ježíšovi. Přesto, že jej po-
znali jako člověka z masa a z kostí,
jako jednoho z nich, vídali ho každý
den a uviděli ho i na kříži, uvěřili,
že je Kristus: „Blaze tobě, Šimone
Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo
a krev, ale můj Otec v nebesích“ 
(Mt 16,17). 
Jak ho po apoštolech poznávali dal-
ší a potomní, o tom se teologická
věda zvaná christologie liší, ale
neliší se v tom, že křesťanská víra 
v každé době vyznává, že Ježíš je
Kristus, vzkříšený Pán. Jeho smrt
už pro učedníky není skandál - po-
horšení, nýbrž naopak spasitelný
čin. Zmíněná christologie nám při-
pomene, že známe Ježíšova slova ,
jak je vyslovila jeho ústa, i jak vrhla
světlo na celý jeho život a donesla je
až k apoštolovi Pavlovi, který se
osobně s Ježíšem nikdy nesetkal, ale
byl první mezi učedníky, který teo-
logicky vykládal a zapsal do svých
listů, co on i učedníci o Kristu věřili
a s ním žili.

Josef Veselý

Ježíš, 
jak ho vidí víra a historická věda

Dokončení ze str. 1

Sluší se, aby vikář poděkoval na
závěr své vikářské praxe sboru, kde
rok působil. Sluší se být vděčný.
Vděčnost sluší. Chci poděkovat
Miroslavákům za krásný rok. Ačko-
liv Erik by mně řekl, že někdy méně
je víc. Ale ne už jeho hodná žena
Míla, které člověčí vděčnost už tolik
nevadí. A co teprve teta Míla Kon-
valinková! Velmi sečtělá a upřímná
teta Jana, která je skvělá varhanice,
vždy dbala na dobré pořádky. To
dnes není samo sebou, protože lidé
už bývají se vším až příliš rychle
hotoví. U „Dušanů“ bylo vždy
dobře, bylo tam místo pro hosta a
také nějaká ta „dobrota“. Cestou do
kostela bych těžko dobíhal strýce
Dušana i strýce Miloše, ačkoliv
jenom zdání klame, že jdou pomalu,
když přesto jsou daleko vpředu.
Smekám před strýcem Milošem,
když se dívám na jeho ruce. Co
všechno už unesly, co všechno mu-
sely unést? Přesto je strýc Miloš opti-
mista. Má vnučku Janu s manželem
Danem a jejich dětmi. Rád jsem cho-
dil k Uhříkům. Jiřinka, o níž dodnes
nevím, zda se jí zdrobnělina jejího
křestního jména líbí či ne, maluje na
hedvábí. Mám od ní její nádherné
„dílko“ - a to nejedno. Jirka, její star-
ší syn, je neskutečný pracant. „Jen-
dič“, její mladší syn, hraje na kytaru
a skvěle volejbal. Večer po práci jsme
si s klukama u Uhříků někdy dali
„spravedlivé“ pivo po práci. Pav-
línka Ryšavá, řečená „kočičková“,
mně promine, že jsem to teď na ni
vyzvonil. Pavla je moje kamarádka. I
její děti Matěj, Tom a Eli. Jeník, její
manžel, je výborný varhaník. Jsou
ještě další Ryšaví na Václavově: Eva
a tři Eviny dcery s Eviným dobrým
manželem Jarkem. A je Martin a Iva
s dětmi. A je také velmi obětavá
Eliška, která vede pěvecký sbor.
Vlastík, její dobrý manžel, se mně
stal dobrým kamarádem. A je Anin-
ka, Jana i Radek. Radek pilně „drtí“
na varhany a jeho cena roste. A je

Jindra a Lída, myslím teď u „kuráto-
rů“, kde žije též jejich Eva s dětmi.
Liduško, dá si Jindra říct a bude víc
doma a odpočívat? Jindro, nejsme na
všechno sami. Mirek i Jarka to dobře
vědí. Chybí mně káva a rozhovor u
sestry Marty Kulajtové a kocour
Vata. A víno u Rozmahelů. Červené
víno u sv. večeře Páně od bratra
Kolmana se stává skutečnou svátos-
tí. Mám pořád teplé spací ponožky
od Marie Veselé. Rút Vesecká by
mohla být mojí maminkou. Ale já
jsem „živé dítě“ a to potřebuje „pev-
nou ruku“. Ale manžel Vladimír by
mě za syna asi nechtěl. A víte, že 
v Miroslavi jsou také andělé? Víte to,
Lío a Michalko a Bednaříkovi? Teto
Olgo, Karle s manželkou, věřte, že
andělé jsou a jsou dobří. Nejen ti od
mistra Pavla Krbálka. Ale vy to víte.
A jsou šikovní lidé, Járo a Pavlo
Svobodovi, že jo? Nechci zapome-
nout na hodného Jirku Doubravu a
jeho hodnou paní. Děkuju a vzpomí-

nám na faráře Ondřeje Titěru se
ženou Kateřinou, ba i na jejich děti.
Jaký bude příští miroslavský farář?
Pozná Havlovy v Litobratřicích, obě-
tavou a pečlivou Martu se sestrou a
Lexovy v Bohuticích i Valašky 
v „Troskách“, Janu a Danuši v Mor.
Krumlově i všechny ve Vémyslicích.
Nemohu vám říci, moji milí: „Vy
všichni dobří rodáci.“ Nemohu to
tak říci, protože „pochodím z iného
kraja“. Ale byl jsem s vámi rok a
chtěl bych ještě další. Večer při zápa-
du slunce jsem vycházíval na „Mar-
kusberk“ nad „Vajnperky“ a rád se
díval na Pálavu. Pálava mně v kraji-
ně připadala jako velryba, která se
právě vynořila. Pohled opačným
směrem nabídl Miroslav jako „na
dlani“. Vím o vás, ačkoliv nejmenu-
ju všechny. Děkuju vám za krásný
rok a těším se na shledanou, sestry a
bratři miroslavští! Pán Bůh vám žeh-
nej! 

Otto Miklík

Z církví doma i ve světě

Helvítům v Miroslavi

Byl z utrakvistiské rodiny, studoval filosofii a stal se 1482 bakalářem.
Pod vlivem kazatele Michala Poláka a knih Chelčického vstoupil do
Jednoty bratrské. 1491 se s Marešem Kokovcem, Martinem Kabátníkem
a Kašparem z Branibor vypravili na Balkán a do Cařihradu - "hledat
původní církev Kristovu". 1494 zastává "velkou stránku" - Jednota vstu-
puje do měst. 1498 při léčbě v Itálii zastihl upálení G. Savonaroly. 
Když byly sbory Jednoty uzavřeny, nvštěvoval je a psal jim dopisy. 1515
byl na čas uvězněn, po propuštění vyzval k opětnému otevření sborů.
Udržoval kontakty s Lutherem, valdenskými, zwingliány, novokřtěnci
a utrakvisty.
Zdůrazňoval Boží milost, Kristovy zásluhy a dary Ducha svatého - víru
lásku a naději. Požadoval bratrskou kázeň, ovšem bez světské pomoci.
Z jeho četných spisů jmenujeme:
Bárka, Otázky dětinské, Spis otázek trojích, O spravelnosti z víry, O
skutcích Kristových,  vydal Nový zákon (152)/ a složil asi 100 písní. 

"Otče všemohoucí,/ předivný v své moci,/ jenž jsi dal Syna nám ,/ abys v lásce
byl znám,/ poslals na svět jeho,/ tobě chvála z něho."

Bohuslav Vik

Bratrský biskup 
a teolog Lukáš Pražský

(nar. asi 1458 v Praze, zemř. 11.12.1528 v Mladé Boleslavi)



Toč se a vrč, můj kolovrátku,
adventu je již nakrátku... vzpomí-
nám na úryvek z Erbenovy Kytice.
To, co se o adventu točí více než sto
let po Karlu Jaromíru Erbenovi,
jsou kola aut před supermarkety,
kola ná-kupních vozíků, někomu
se točí kolečka v hlavě, protože zas
neví, jak všechno stihnout do
Vánoc. Já jsem otočila list v kalen-
dáři a po-střehla jsem samolepku
betlémské hvězdy, která mi každo-
ročně označuje první adventní
neděli. Tak to tady máme! 28 dní
tichého a pokorného očekávání, co
máš, drahý Kriste, pro nás k letoš-
ním Vánocům připraveno. Všech-
ny prosby, které jsme k tobě celo-
ročně vysílali, máš už dávno v evi-
denci, a teď konečně může k nám i
k tobě přijít čas klidu a nadějí.
Sedám si do křesla a nechávám se
unášet hudbou, na kterou během
roku nemám kdy. Koupila jsem
pro sebe a manžela lístky do diva-
dla. Raduji se z vánočního kaktusu,
na kterém nabíhají poupata a
nemohu se dočkat, až se z těch

drobných pupínků vyklubou růžo-
vé hvězdy, které ozdobí tu věčně
zelenou kytku. Na naši domácí pal-
mu vážu červené a stříbrné mašle,
protože ona, chudinka, na Vánoce
kvést neumí, tak ať z nich také něco
má. Do vázy jsem vetkla zlaté jmelí
po-lepené modrými ulitami šneků.
A ještě si dojdu do knihovny pro
nějaké opravdu milé audioknížky,
aby advent mohl začít.
Tolik darů mi dáváš, Bože! A nikdy
Ti nic nedokážu  oplatit, protože to,
co bych ti mohla věnovat, je už
tebou věnováno. Tak tedy budu
oplácet alespoň lidem, každému po
jablíčku, po oříšku, po básničce, po
písničce. Zkrátka, nějakou malou
koledu, aby každý věděl, že ho máš
rád.
V Anglii, Spojených státech a Kana-
dě se slaví svátek Díkůvzdání.
Nevím, za co kdo v těch zemích
děkuje. Někdo za krocana, někdo
za kukuřici, někdo za rodinu, která
se zase po roce sešla. Mají tam 
v těch zemích na děkování jediný
den. Já mám na děkování celý

advent. A možná, kdyby byl ten
advent delší, stejně by nestačil,
abych poděkovala za všechno, čím
mne můj Pán za celý rok obdaro-
val.
Ale stejně jako loni, stejně jako před
dvěma a více lety, kdy jsem objevi-
la krásu děkovného adventu, vy-
zkouším, jestli každý den zazní
Boží chvála v mém srdci a třeba i 
z desek. Osmadvacetkrát se poku-
sím vzpomenout si alespoň na něco
z toho, co jsem dostala. A osma-
dvacetkrát v sobě zapřu to automa-
tické "prosím, dej, aby...". Vím, že
On dává - v pravý čas a pravé věci
do pravých srdcí, rukou i hlav.
Děkuji ti, Otče, žes dal svého
Syna. Děkuji, žes ho položil do
jeslí a ne do zlatého paláce. Dě-
kuji, že jsi ho nechal přijít i k nám
domů. A tak tě k nám zvu, nejen
abys s námi večeřel, ale aby sis
aspoň jednou za rok odpočinul od
našich nekonečných požadavků.
Mazel Tov, Pane Ježíši!

Delicie Nerková

3ET-KJ

advent neprosebný

Vše nasvědčuje tomu, že kniha Daniel v podobě, v jaké ji známe ze
Starého zákona, vznikla až za vlády Seleukovců (2. stol. př. Kr.).
Situace, v níž se tehdy Judejci, Boží lid, nacházeli, byla velice vážná.
Cizácká nadvláda neměla pro vyznavače Hospodina nejmenší pocho-
pení a bezohledně hrubě zasahovala do jejich života. Seleukovci byli cti-
teli helénistické kultury i náboženství, které ve své říši preferovali.
Zvláště Antiochos IV. Epifanés (175-164 př. Kr.) byl vášnivým zastán-
cem a propagátorem helénistického životního stylu. Byl přesvědčen, že
svou říši, různorodou po stránce sociologické, etnografické i nábožen-
ské, může sjednotit a udržet jen zavedením jednotné kultury a jednot-
ného náboženství. Největší překážkou mu byli právě Judejci, kteří
pevně setrvávali ve víře otců, od níž nebyli ochotni ustoupit. Ač mezi
nimi, zejména mezi jejich představiteli, byli někteří, kteří šilhali po helé-
nismu, přece ani oni se zcela neodříkali vyznávání Hospodina. Pokou-
šeli se nanejvýš o jakousi modifikaci.
Za Antiocha IV. Epifana vyvrcholil krutý útlak a fyzické soužení
Judejců. Antiochos nejprve nezákonně zbavil funkce velekněze Oniasa
III., který zůstal věrný víře v Hospodina a nevyhovoval Antiochovým
záměrům, dal ho uvěznit a posléze zavraždit. Svémocně dosadil do
velekněžského úřadu poddajného Menelaa, který si ho naklonil svými
intrikami a úplatky. Proti Menelaovi se však v době Antiochovy nepří-
tomnosti postavil neméně proradný Jáson, snažící se rovněž získat
Antiochovu přízeň. Jejich sporu, který Antiochovi přišel velice vhod,
Antiochos využil k brutálnímu zásahu. Poslal do Jeruzaléma vojsko,
Menelaa i Jásona zbavil funkce, nechal vyplenit chrám a usmrtit řadu
obyvatel. Znesvětil Hospodinův oltář tím, že na něm dal obětovat
vepře, zakázal vykonávat obřízku a světit sobotu. Hospodinův chrám
proměnil v chrám Dia olympského a Judejce nutil přijmout nové nábo-
ženství. Jedním z důkazů loajálnosti, a to povinným, bylo jezení vepřo-
vého masa. Neposlušnost se trestala smrtí. 
Bylo to neslýchané potupení Hospodina a životní ohrožení jeho lidu -  a
Hospodin mlčel. Vnucovaly se otázky, které ohledávaly nejvlastnější
kořeny víry: Je opravdu Hospodin ještě Pánem a Soudcem všeho, nebo
není? Není-li Pánem celého světa, je aspoň Pánem a ochráncem svého
lidu? Dokáže zachránit svůj lid? Má vůbec ještě nějakou moc?
Neskončila už „jeho“ doba? Platí ještě jeho Zákon? A jestliže ano – jak?
Zdálo se, že není, kdo by dal lidu uspokojivou odpověď. Nepovstali
noví proroci, představitelé lidu byli jednak proradní, jednak bezradní.
Slova Zákona i dřívějších proroků jako by byla pro přítomnost mrtvá.
A přece Hospodin nemlčel. Neposlal sice nové proroky, ale otevřel oči
některým vyznavačům (učinil je prozíravými – Da 12,3), kteří pochopi-
li, že Hospodinova doba neskončila a neskončí, že on na vše stačí a že
slova Zákona a proroků vůbec nejsou mrtvým odkazem minulosti,
nýbrž mluví. Je třeba se jich věrně držet, má-li člověk uprostřed ohro-
žení obstát.
Mezi těmito lidmi a od nich dál začala ožívat a šířit se dávnější vyprá-
vění o moudrém a statečném Danielovi a vidění mu připisovaná, která
se pak spojila v jednu knihu. Vyprávění i vize používaly starší literární
předlohy a materiály (nejen judské), ale nepodávaly je jako nostalgické
příběhy, nýbrž v aktualizované formě, do níž byly vpracovány žhavé
problémy současnosti. Tak se stávala posilujícími a povzbuzujícími,
burcujícími nebo varovnými příklady. 
Kniha Daniel odpovídá na palčivé otázky v dobách soužení a ohrožení
víry. Zvěstuje jednoznačně a nesmlouvavě, že Hospodin je Pánem nejen
nad svým lidem, ale nad celým světem. Z jeho moci není nic vyňato.
Kdo v něho doufá, nemusí se bát, má pevnou oporu, která neselže, a byť
pak i zemřel, bude žít. Ústřední postava knihy je typ vyznavače a svěd-
ka, který posilující a víru utvrzující svědectví  a potěšení nese nejen pří-
běhy a vizemi, ale i svým jménem: Daniel = (Můj) Soudce je Bůh. 

Zd. Soušek

To je pokolení těch, kdo se na jeho
vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou
tvář - toť Jákob. Brány, zvedněte
výše svá nadpraží, výše se zvedně-
te, vchody věčné, ať může vejít
Král slávy. Kdo to je Král slávy?
Hospodin, mocný bohatýr, Hos-
podin, bohatýr v boji. Brány,
zvedněte výše svá nadpraží, výše
je zvedněte, vchody věčné, ať může
vejít Král slávy. Kdo to je Král
slávy? Hospodin zástupů, on je
Král slávy! 

Ž 24,6-10
Advent je doba připomínání a
vyhlížení příchodu Spasitele, čas
otevírání srdce, čas hledání Hos-
podina. A já mám dobrou naději i
víru, že spolu se mnou patříte 
k těm, kteří otevírají svá srdce, své
životy a ptají se po Hospodinu.
Jistě mnozí z vás jsou pevně zakot-
veni ve víře a důvěře Hospodinu.
Ale všichni dobře víme, že je
potřeba se neustále dotazovat na
Hospodina, na jeho vůli. Vyhlížet
,s čím a jak přichází do našich
životů. Žalmista do toho zástupu
vyhlížejících, do Božího lidu oče-
kávajícího na jeho království zahr-
nuje všechny, kteří zatím třeba i
pochybují. Všechny, kteří mají
otázky a nejasnosti, pochybnosti
ve věcech víry a důvěry v Hos-
podina. Všechny, kdo Boha
upřímně hledají, kdo stojí o to,
aby jej našli, aby se s ním setkali.
A proto je pro nás adventní zvěst o
lidu, který hledá Hospodina. Je to
výzva i napomenutí. Hledat Boží
království znamená zapomínat na
sebe a pamatovat na Boha a vším,
co jsme a co děláme, připravovat
cestu tomu, který má přijít. Ad-
ventní zvěst nám říká, že Bůh je
tak milostivý, že k nám přichází i
tehdy, když jsme jeho cestu při-
pravovali liknavě a špatně. Jenže
on si nenechá nikým a ničím brá-
nit. I když jsou někdy naše dveře
zavřené, pak i na ně tluče. Bůh v
Kristu přišel se zvěstí o spáse pro
všechny, kde tuto zvěst slyší a při-
jímají. Přišel a přichází do našeho
světa, do našich životů s nabídkou
svého kralování. Kralování spra-
vedlivého a milostivého. A žalmis-
ta to vyjadřuje obrazem. „Brány,

zvedněte výše svá nadpraží, výše
se zvedněte, vchody věčné!“ V ob-
raze můžeme myslet na brány
Jeruzaléma, které se mají zved-
nout, když z bitvy přijíždí vítězící
král. Dokonce se mají zvednout
vchody věčné. Tedy přechod ze
smrti do života. A to proto, aby
mohl vejít Král slávy. Král, který
zvítězí i nad mocí a temnotou
smrti. Tím králem je sám Hospo-
din. Hospodin, kterého my křesťa-
né v čase adventním vyhlížíme a
vítáme jako zvítězivšího a kralují-
cího se svým Synem Ježíšem na
pravici. Zvedněme tedy brány
myslí i srdcí svých a nechejme
vejít Krále slávy do našich životů.
Kdo jím je už víme. Nemusíme si
nikdo z nás nalhávat, že je mnoho
lidí i věcí, okolností i pojmů, které
chtějí nad námi kralovat! Jak
mnoha nepravým králům se
ochotně poddáváme. A to všecko
ovládá naše srdce i naši mysl. Ale
služba u nich nevede k vysvobo-
zení ze vší marnosti, která svírá
lidský život. Jen jediný je opravdu
Král slávy, v jehož službě a šlépě-
jích se jde vstříc oslavení navzdo-
ry všemu v nás i kolem nás. On je

vítězným králem, který nebojoval
ani mečem ani kopím a s vojskem.
On bojoval nanejvýš „me-čem
Ducha, jenž je slovo Boží“. Ten
přicházející bojovník - Král slávy
– je bojovníkem se vším zlem,
které ovládá lidské srdce. Bůh 
v Kristu zápasí o každého z nás.
Nebojme se a nechme jej bojovat,
zvítězit a kralovat v nás a pro nás. 

* * *

MODlITBA
Pane náš, neumíme vyhlížet tvůj
příchod. Neumíme nebo nechce-
me si připustit, že ty můžeš vítězit
v našich životech. Víme, že tvá
smrt i vzkříšení je vítězství. A
přece se o ně tolik bojíme. Nebo se
za ně stydíme, protože se nedá
prokázat hmatatelně? Ne-chceme
mít strach, ale naději, že tvé je krá-
lovství i vítězství v něm. Chceme
tě nechat vejít jako Pána našich
životů. Chceme tě takto do-svěd-
čovat. Prosíme, posiluj naše chtě-
ní. Radujeme se z toho, že ty stále
ještě přicházíš, že čas tvé milosti
stále trvá. Smiluj se nad námi a
žehnej nám. Amen. 

Marta Zemánková 

naD BiBLí

čas hledání Hospodina

ohrožení víry a Boží moc 
Zamyšlení nad knihou Daniel

Bože, v těchto dnech nás obzvlášť povzbuzuješ k bdělosti. Vyhlížíme tě, těšíme
se z tvého navštívení, z tvého přicházení k nám. 
Přituhlo, berem si svetr navíc. Taky venku, mezi těmi, kteří tě neznají, nás občas
mrazí..., tak jsme tady, abychom toho nového podle tebe stvořeného vnitřního
človíčka srdce tepleji oblékli spravedlností a svatostí pravdy. Vždyť jsme k
zázraku tvého království přišli  jako naháči; právě zrozená nemluvňata... 
Díky, že nás sytíš a hřeješ, duši občerstvuješ, obnovuješ, vodíš po stezkách spra-
vedlnosti pro jméno své.
Sotva se zahřejeme, jde na nás dřímota. S hlavou na stole čekajíce tlučeme špač-
ky. Děláme si pohodlí, přestože radíš opasky nepovolovat a svíčku nezhášet.
Jeden druhého postrkujeme k pohotovosti dveřníků Páně, kdybys zaklepal, aby-
chom bez meškání otevřeli. 
Víc nesvedeme, než otevřít dokořán, tak aspoň to...
K uctění Krále králů nemáme co nabídnout, ale ty už nás rozsazuješ a dáváš na
stůl. Hostíš tím, co oko nevídalo, ucho neslýchalo a co jsme si představit nedo-
kázali. 
Pro tohle, co s tebou přichází, pro tvoji vlamující se skutečnost jsme všichni
mimo, všichni jedna spící panna, a půlnoční křik nám připadá jako ve snách...
Nahonem nastavujeme nádobky, otvíráme rezervu, Bože, ať nám to nezhasne!
Ať nám to  v kritickou chvíli nad srázem do pekel nechcípne! Ať nejsme z těch,
co meškají, když varuješ, že je to půl na půl, padesát na padesát... Amen.

s.j.h.

adventní



Chodec v Brně těžko v centru může
minout budovu „červeného“ koste-
la. Má exkluzivní polohu i vzhled,
přitahuje pozornost. 
Tím ale naděje hledajícího končí.
Dveře kostela zamčené na dva zá-
pady. Omšelá vývěska vedle dve-
ří… na ní jakási technická zpráva,
kdo má bohoslužby v neděli.
Tajemné zkratky, jakési „VP“ – co
to je?  Veřejnosti Přístupno? Velmi
Problematické? Vysoce Přínosné?
Pro "hledající" mimo církev je vý-
věska málo výrazná, málo přitažli-
vá a málo inspirující.
Ve středu dopoledne v půli listopa-
du 2013  mne u ní oslovil anglicky
hovořící muž, že by rád dovnitř do
kostela – nezbylo mi, než smutně
konstatovat, že to nejde a více se
dovědět zde na místě také nelze.
Kostel působí jako kamenná pev-
nost, která nedovolí proniknout
ničemu zevnitř ven (informace či
biblické texty či pozvání), ani hleda-
jícím lidem nedovolí proniknout
dovnitř (myšleno fyzicky i ob-
razně). 
Po návratu domů jsem otevřel na
internetu Evangnet, a když jsem se
– znalý odkazů na www – proklikal
na sborové stránky, ocitl jsem se 
v jiném světě. Sbor má 1101 členů,
nádherné www stránky, a zřejmě i
mnohou činnost. Jenže to je cesta
jen pro znalé, vybavené počítačem,
internetem a aktivním zájmem.
Přitom okolo kostela chodí denně
stovky studentů vysokých škol,
cizinci a někdy i členové církve,
kteří vidí kostel a rádi by třeba při-
šli večer na biblickou nebo na třicát-
níky. Ale nevědí kam, a z vývěsky
se to nedozvědí. Nemluvě už o
tom, že "hledající" mnohdy nemají
internet vůbec, nebo zrovna nemají
patřičný přístroj u sebe, nebo o
www stránkách nevědí, nebo pro-
stě nemají sílu či čas na internetu 
v tu chvíli hledat.
Kdyby takovou polohu své budovy
měla jakákoliv firma, jistě by ji
nepromarnila a dala na ní o sobě
vědět. Sbor Českobratrské církve
evangelické tuto potřebu necítí …
Ba ani po upozornění vloni, mailem
přímo ke sboru, žádná změna nena-
stala. 
O tom, jak by exkluzivní lokalitu
využili aktivní nadšení misionáři –
trvalou přítomností přímo v koste-

le, vstřícností a pozváním symbo-
lizovanými fyzicky otevřenými
dveřmi do kostela, a přítomností
živého člověka v kostele (ne jen
kdesi v teple vzdálené fary), který
by s hledajícími promluvil – o tom
si můžeme nechat asi jen zdát.
A obdobné je to v mnoha dalších
sborech. Často exkluzivní místo –
náměstí, křižovatka, anebo naopak
– toleranční sbor otočený do polí,
jak tehdy císař Josef nakázal, nicmé-
ně jen 50 metrů od hlavní silnice.
Leč žádné pozvání, žádný ukazatel,
žádný plánek. Někdy snad adresa
fary… ale kolemjdoucí nemívají
zrovna s sebou plán města nebo
navigaci v mobilu… jak mají faru 
v tu chvíli nalézt? 
Církev se uzavírá do sebe – členové
daného sboru přece vědí, kde je
jejich fara, kdy a kde je biblická

hodina …a o nové hledající zřejmě
moc nestojí. Není divu, že církev
vymírá a umírá.
Naštěstí to není truchlivý obraz
všech sborů, leč mnoha ano. Asi si
neuvědomují, že „svíce se nestaví
pod kbelec“ a že jejich posláním je
být viděn a slyšen. Možná by
pomohl důraz na tuto stránku živo-
ta sboru od synodu či synodní rady.
Stejně, jako důraz na různé doku-
menty, účetnictví, výroční zprávy a
www stránky vedl k tomu, že sbo-
ry na ně nezapomínají. 
Není totiž žádný dobrý důvod,
proč by církev měla být přístupná
jen po internetu, a kostely se měni-
ly v utajené, zamčené, prázdné a
mrtvé pevnosti.

Karel řežábek, 
Praha - sbor Dejvice

senioráT Pražský
Českobratrská církev evangelická
PRAHA 1 Deutschsprachige Evangelische
Gemeinde Prag – Ne 10.30 h (sv. Martin ve
zdi), f. Frank DieterLessmann-Pfeifer, f.
Andrea Maria Pfeifer
PRAHA 1 NOVé MěSTO – Ne 9.30 h
Klimentská 1211/18, f. Eva Halamová
PRAHA 1 STARé MěSTO - Ne 9.30 h
Salvátorská 1045/1, f. Pavel Dvořáček, f.
Lýdia Mamulová
PRAHA 2 VINOHRADy – Ne 9.30 h
Korunní 1440/60, f. Ester Čašková
PRAHA 3 JAROV – Ne 9.30 h
U Kněžské louky 2139/9, f. Elen Plzáková
PRAHA 3 ŽIŽKOV I – Ne 9.30 h (Betlémská
kaple) Prokopova 4/216, f. Pavel Kalus
PRAHA 3 ŽIŽKOV II – Ne 9.30 h Čajkovské-
ho 1639/10, f. Jaromír Strádal
PRAHA 4 BRANÍK – Ne 9.30 h
Modřanská 118, f. Jaroslav Pechar
PRAHA 4 JIŽNÍ MěSTO – Ne 9.30 h (3.ne
v měs. ekum. 18 h) Donovalská 2331/53, 
f. Michal Šourek
PRAHA 4 MODřANy – Ne 9.30 h
Písková 263/6, f. Zvonimír Šorm
PRAHA 4 NUSlE – Ne 9.30 h
Žateckých 1169/11, f. Marta Zemánková, 
PRAHA 5 RADOTÍN – Ne 9.30 h (kostel)
Na Betonce 14, f. Petr Špirko
PRAHA 5 SMÍCHOV – Ne 9.30 h
Na Doubkové 8/2040, f. Ondřej Kolář
PRAHA 6 DEJVICE-BUBENEČ – Ne 9.30 h
Dr. Z. Wintra 15/746, f. Petr Hudec, f. Abi-
gail Hudcová
PRAHA 6 STřEŠOVICE – Ne 9.30 h
nám. Před bateriemi 950/22, f. Pavel Po-
korný, f. Lenka Ridzoňová
PRAHA 8 KOBylISy – Ne 9.30 h (Kostel u
Jákobova žebříku) 
U Školské zahrady 1264/1, f. Miroslav
Erdinger, f. Ondřej Kolář
PRAHA 8 lIBEň – Ne 9.30 h
U Pošty 1098/6, f. Roman Mazur
PRAHA 9 HORNÍ POČERNICE – Ne 9.30 h
Třebešovská 2101/46, f. Petr Firbas
PRAHA 10 STRAŠNICE – Ne 9 h
Kralická 1001/4, f. Pavel Klinecký
PRAHA 10 UHřÍNěVES – Ne 9 h
Husovo nám. 378/40, f. Jiří Ort
PRAHA 10 VRŠOVICE – Ne 9.30 h
Tulská 1/14, f. Matěj Opočenský
Ochranovský sbor– Ne 9.30 h 
(Domov Sue Ryder) Michelská 1/7 Praha
4 Michle, k. Eva Šormová

Církev bratrská
ČERNOŠICE – Ne 9.30 h
Hradecká 2192, k. Pavel Paluchník
PRAHA KOREJSKý SBOR – Ne 14 h
Arabská 573/1, Praha 6, k. Moon Key Choi
PRAHA MEZINÁRODNÍ SBOR – Ne 10.30 h
Peroutkova 57, a k. Pavel Trefný
PRAHA 1 SOUKENICKÁ – Ne 10 h
Soukenická 15, k. Pavel Černý
PRAHA 2 VINOHRADy – Ne 9.30 h
Římská 43, k. Pavel Mošner
PRAHA 3 ŽIŽKOV – Ne 10 h
Koněvova 24, k. Bronislav Kaleta, k. Mi-
chal Žemlička
PRAHA 4 JIŽNÍ MěSTO – Ne 17 h 
(Kom. centrum M. Terezy) U Modré školy
1, a k. Mark Potma, v. Petr Šadý
PRAHA 4 ŠEBEROV – Ne 10 h
V Ladech 10, k. Robert Hart, k. Matěj Hájek
PRAHA 5 SMÍCHOV -. Ne 9.30 h
Vrázova 4, k. Bronislav Matulík
PRAHA 6 DEJVICE – Ne 10 h (hotel Krystal)
J. Martího 2, k. Pavel Plchot
PRAHA 9 ČERNý MOST – Ne 10 h
Stoliňská 2502/41b, k. Tomáš Grulich, k.
Pavel Trefný
PRAHA 9 HORNÍ POČERNICE – Ne 9 h
Ve Žlíbku 168, k. Daniel Smetana
PRAHA 13 STODůlKy – Ne 10 h 
(areál obch. pavilónu Luka, Mukařovské-
ho 1986/7, Praha 5)Nušlova 2273/11, 
k. David Novák
řÍČANy – Ne 10 h 
Konferenční centrum Oáza, Chodov 2112,
Roklanská 805, k. Daniel Kvasnička

Bratrská jednota baptistů
PRAHA 3 VINOHRADy – Ne 9.30 h, 18 h čín-
ské
Vinohradská 68, k. Erik Poloha
PRAHA 3 VINNý KMEN – Ne 16 h ruské
Vinohradská 68, k. Genadiy Gavrilov
PRAHA 3 MEZINÁRODNÍ SBOR – Ne 11 h
Vinohradská 68, k. Gareth Morris
PRAHA 4 PANKRÁC – Ne 10 h
Na Topolce 677/14, k. Jáchym Gondáš
PRAHA 6 ŠVCC – Ne 10.45 h
Nad Habrovkou 3, Jenerálka k. Keith G.
Jones

Evangelická církev metodistická
PRAHA 2 NOVé MěSTO – Ne 9.30 h
Ječná 19, f. Ivana Procházková
PRAHA 9 HORNÍ POČERNICE – Ne 9.30 h
Křovinovo n. 12/18, f. Richard Novák
PRAHA 10 STRAŠNICE – Ne 10 h
Vilová 512/26, f. Filip Gärbner

luterská evangelická církev a.v.
PRAHA 10 VRŠOVICE - Ne 16.00 h
Moskevská 34, v Eduarda Heczková

Bohoslužby
SBOR ČCE V SUCHDOlE NAD ODROU
nabízí k pronájmu byt v příjem-
ném prostředí na faře 1+1 aktivní-
mu křesťanovi. 
Kontakt: Vladimír Pír 605 376 858.

Č. 34

kostel nebo utajená pevnost? inzerce
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JaBok – vyšší odborná škola 
sociálně pedagogická a teologická
Studijní obor: SOCIÁlNÍ PEDAGOGIKA A TEOlOGIE

• Nabízíme denní i kombinovanou formu studia 
ve školním roce 2014/2015.

• Studium je organizováno vysokoškolskou formou 
a je výrazně zaměřeno na praxi 
(35 týdnů praxe v průběhu studia).

• Ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK 
nabízíme možnost bakalářského studia.

• Pro studenty Jaboku je k dispozici 
vlastní kolej v budově školy.

• Školné: 3 500,- Kč za semestr

• Den otevřených dveří: 5. 2. 2014

• Přihlášky: 
I. kolo: 1. 2. 2014 – 30. 4. 2014
II. kolo: 1. 7. 2014 -   15. 8. 2014

• Přijímací pohovor: I. kolo: červen 2014
II. kolo: srpen 2014

BiBLické MeDiTace a MoDLiTBy

Hledáte-li vhodný malý dárek,
kterým byste potěšili své přátele
na poslední chvíli o Vánocích, je
zde nabídka kvalitní publikace,
přitom nemalé rozsahem a vkus-
nou výpravou. Jedná se o mimo-
řádný počin vydání meditací nad
103. žalmem z pera profesora
Pavla Filipiho a modliteb profeso-
ra Manfreda Josuttise. 
Vydala je pohotově Českobratr-
ská církev evangelická, Farní sbor
v Nosislavi (Zastav se na chvíli...
Biblické meditace 2014, 52 stran,
cena 20 Kč + poštovné; 
objednávka: Farní sbor ČCE Nosi-
slav, Masarykova 156 691 64 No-
sislav). Na titulní straně poutavá
barevná fotografie, uvnitř vhodné
černobílé. 

-kar
* * *

DieTricH BonHoeffer
násLeDování

Jeden z nejdů-
ležitějších teo-
logů dvacátého
století osvětluje
vztah křesťana
a Ježíšova uče-
ní. Co dnes
znamená vzít
vážně Ježíšovo
slovo, jak se
dnes má stát
u č e d n í k e m
voják, obchod-
ník, dělník? V čem spočívá radikali-
ta Ježíšovy výzvy? Jak rozumět Bo-
ží vůli dnes? Bonhoeffer se svým
rozlišením laciné a drahé milosti
uvádí člověka do vztahu k nikdy
nekončícímu hledání vlastní pocti-
vosti a jedinečnosti svého poslání.
Drahá milost je drahá, neboť stojí
člověka život, a je milostí proto, že
mu pravý život dává.
Kniha Dietricha Bonhoeffera Násle-
dování vyšla v češtině již v roce
1962 (Kalich, Praha) v překladu
profesorů Evangelické bohoslovec-
ké fakulty F. M. Dobiáše a Amedea
Molnára s předmluvou prof. J. M.
Lochmana. Právem ovšem nesla
výrazný podtitul Výklad Kázání na
hoře, poněvadž šlo pouze o první (a
navíc kusý) díl Následování, který
se výkladem Kázání na hoře zabý-
vá. O důvodech, proč byla tehdejší
edice takto ukrácena, je možno
pouze spekulovat.
Současná česká edice Následování
je tedy novým a úplným překladem
německého kritického vydání
Nachfolge z roku 1989.
376 stran, váz., stříbrná ražba.
Kč 366, v e-kalichu 292 Kč

nové knihy

salmovská 8
120 00 Praha 2
tel.: 211 222 440
e-mail: jabok@jabok.cz
www.jabok.cz


