
rozumět svému povoLání
sKutKy 16,1-7

„Ach ti kverulanti a nespokojenci,“
občas je slyšet kazatelské stýskání
na těžkosti z aktivní služby v církvi.
„Doba se nám kupředu moc nepo-
hnula, problémy jsou stejný jako 

v roce nula,“ zpívá v jedné koledě
Marek Eben. Platí to i v tomto pří-
padě? Občas se nám zdá, že případy
různých šťouralů a reptalů se to 
v církvích jen množí. Ale co s tím?
Situace, které čelili apoštolové hned
na počátku církve, byla v mnohém
podobná. Vdovy z helénistického
prostředí měly dojem, že „jejich prá-
va“ jsou ukrácena. „Oproti židov-
ským ženám apoštolové zanedbá-
vají ty naše,“ stěžovaly si na nedo-
statky služby, kterou apoštolové
vykonávali. V Božím lidu má samo-
zřejmě vládnout spravedlnost, po-
koj a bratrská láska. To už věděl
Mojžíš a jeho neizraelský tchán Jitro.
Tehdy to vyřešili lepší organizací
přijímání stížností. Apoštolové měli
jasno: „Není správné, abychom my
zanechali Božího slova a sloužili při
stolech,“ a tak vybrali osvědčené
muže, plné Ducha svatého, aby vy-
konávali tuto službu. Prvořadý úkol
kazatelů není správa majetku, dia-

konie, ani administrativa, ale „od-
danost modlitbě a službě Slova“. To
ostatní je úkolem jiných povola-
ných. Čím to, že se občas v církvi
tlačí služebníci modlitby a Slova ke
službě také technické, byrokratické
a diakonské? Čím to, že na tyto po-
žadavky přistupují, i když je jejich
povolání jiné? Každé povolání je
služba Bohu. Jedno, zdali jsme údrž-
báři, lékaři, politici, učitelé nebo ma-
minky v domácnosti. Ani zde není
jedna služba povýšena nad druhou.
Ať se věnuje každý tomu, k čemu ho
Bůh povolal. Tento příběh začíná a
končí stejně povzbudivými slovy:
„počet učedníků rostl.“ Útok na ší-
ření Božího slova, tentokráte vede-
ný zevnitř v podobě stížností, se ne-
povedl. Přejme si tedy, abychom se
více modlili, šířili Boží slovo, a aby
stížnosti v církvi nebránily růstu. 

Radislav Novotný, 
2. kazatel CB, 

Praha 1 - Soukenická
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Budiž řečeno hned na začátku, že
Bible Boží všemohoucnost nezná.
Jako přídavné jméno Boží se objeví
dvakrát nebo třikrát ve Starém záko-
ně a pak ještě v Apoštolském vyzná-
ní víry, rovněž jako Boží vlastnost.
Všemohoucnost patří k doktríně, 
k učení, které je opačné tomu, co
Bible učí. Ve středověku poskytova-
lo zvědavcům a vtipálkům, kteří se
chlubili bystrostí svého rozumu,
snadný terč, do něhož se strefovali,
aby dokázali, že Bůh není vše-
mohoucí, jinak by kupř. učinil svět
lepší než ten, který je. Dlouho deba-
tovali o tom, zda by „Všemohoucí“
mohl učinit, aby se nestalo to, co se
stalo. Jestliže to nemůže učinit, pak
není všemohoucí. Takovým a po-
dobným otázkám se nevěnovali jen
podivíni, naopak, věnoval se jim 
i významný církevní otec Augustin 
i teolog středověké církve Tomáš

Akvinský a dokonce i proslulý vě-
dec Erasmus Rotterdamský.
Někteří teologové reformace se ocit-
li v pokušení přičíst Bohu dokonce
absolutní moc, avšak brzy prozřeli,
poznali, že se octli blízko pantheis-
mu, který vzal člověku všechnu
samostatnost a učinil z něho kus pří-
rody. Církev se touto cestou nedala.
Odmítla nakonec i významného teo-
loga Schleiermachera s jeho učením
o víře jako vztahu absolutní závis-
losti. Chránila tak lidskou svobodu i
svobodu rozhodování. O Bohu vy-
znávala, že je Pán, který se nechová
ke svému stvoření jako absolutní
majitel, jenž mu nedovolí svobodné
rozhodování, ale jako svobodný
stvořitel ke svému stvoření. Nemů-
že jednat proti sobě, pod svou úro-
veň. Nic ho nepřinutí ani nesvede,
aby jednal jinak, než jak přísluší jeho
panování, jeho svobodě.

O jeho svobodě vůči přírodě vypra-
vují zázraky, které učinil, když chtěl.
Mohl uznat přírodě její zákonitosti,
když chtěl. Mohl však učinit opak a
všechnu zákonitost přírody zrušit,
když chtěl. Nebyl by Pánem, kdyby
příroda svými zákony postavila
nepřekročitelnou hráz jeho svobodě.
Svými zázraky prokázal Bůh, že je
Pán. Když je činil, jen když chtěl,
potvrdil, že sám vložil zákony do
přírody a tím omezil svou plnou
moc. Proto svůj zásah do přírody
mohl „omluvit“ tím, že jej nazval
zázrakem a přidal k němu ujištění,
že se to stalo podle jeho vůle, ale jako
něco výjimečného. Vůle Boží není
dělat zázraky. Zákonitost v přírodě
je podle jeho vůle. Je to nový důkaz,
že nevládne absolutně a nechává
svému stvoření - přírodě i člověku -
možnost, aby existovali vedle něho

Boží vůle není dělat zázraky

Dokončení na str. 2

„SE VENDE / FOR SALE“. Španělsko-anglický nápis tohoto znění (česky:
NA PRODEJ) útočí na kanárském ostrově Lanzarote na turistu ze všech
stran. K mání jsou budovy (i celé areály a komplexy budov) dokončené,
těsně před dokončením (bez osazených oken apod.) i v různých stádiích
rozestavěnosti. Hotová vilka (včetně bazénu) stojí polovinu toho, co nový
třípokojový byt v Praze. A bude jistě nabízena ještě laciněji …  
I pevninské Španělsko zachvátila začátkem třetího tisíciletí stavební
horečka, než po roce 2008 udeřila finanční krize … Na ostrově Lanzarote
ale přímo bije do očí, nakolik to zde nedávní budovatelé „přepískli“.
Přímo se vnucují – též vzhledem k tomu, že pár kilometrů přes moře leží
žhavá Afrika – slova o „marnosti pod sluncem“ i jiná spojení ze starozá-
konní tzv. mudroslovné literatury …
Až na pláže připomíná ostrov Lanzarote spíše měsíční krajinu.
Charakterizuje jej jednak (latentně stále přítomná) sopečná činnost, jed-
nak poryvy větru ženoucí z místa na místo štiplavý písek. Kamennými
zídkami kolem dokola chrání místní lidé odnepaměti každé políčko, stro-
mek či kmen vinné révy (aby bičující písek rostlinu nezahubil).
Především však – hlavně směrem ke svahu – svůj domek. Prakticky
každý kopec je tu totiž nestabilní: padají jednotlivé balvany, občas se ze
svahu odloupne a sjede celá vrstva … Část z místních – po tom či onom
akutním sopečném výbuchu – nakonec sisyfovský zápas s živly vzdala a
odešla za jistější existencí (ponejvíce do Latinské Ameriky) …  
Leč globalizace je globalizace. I od přírody nehostinný kanárský ostrov
Lanzarote nakonec postihla novodobá stavební horečka (tažená vidinami
zisků z turistického ruchu). Výsledkem vývoje, na jehož počátku stál
„bláznivý“ hon za parcelami a úvěry, jsou „plonkovní“ vilky, kam oko
dohlédne (od pobřeží hluboko do vnitrozemí), jež se marně snaží (jako
propadlou zástavu po zkrachovalých původních vlastnících) „udat“ na
trhu banky. Vždyť kdo si pořídí vilku postavenou na geologicky nesta-
bilním svahu?! (Bankéř, který svého času dotyčný projekt „odklepnul“,
jej, pravda, nefinancoval ze svého.) 
„Nepřenášej mezníku starodávního, kterýž učinili otcové tvoji.“ (Př 22,28)
Na Lanzarote je obzvlášť patrné, že globalizovaná masová turistika při-
náší pro tradiční společenství v různých částech světa v tomto směru zvý-
šené pokušení …

František Schilla

marnost pod sluncem: 
vilky v měsíční krajině

Kdo chce posuzovat přiměřenost vojen-
ských akcí Izraele, musí si položit otáz-
ku, podle jakých měřítek má být jednání
židovského státu poměřováno. Úkolem
státu Izrael je chránit své občany. Pokud
je měřítkem tento úkol, vyznívá odpověď
smíšeně. 
Rakety dopadají na Izrael už dlouho.
Podle dohod z Osla odpovídá za kontro-
lu vnějších hranic Izrael, a to včetně hra-
nic palestinské samosprávy. Přesto mají 
v současnosti islamisté v Pásmu Gazy
přes 10 000 raket. Izraeli se také nepoda-
řilo změnit smýšlení svých sousedů.
Zničení Izraele bylo a zůstává stále vý-
slovným cílem většiny Palestinců. Po-
tud tedy Izrael nejenže nejednal přimě-

řeně, ale ve skutečnosti možná spíš se-
lhal. 
Na druhé straně však Izrael může vyká-
zat v ochraně civilního obyvatelstva
úžasné výsledky. Tisíce vypálených
raket způsobily dosud překvapivě malé
škody. Skoro to vypadá, že konec raketo-
vé epochy je na dohled. Mám za to, že
vůle, záměry, schopnosti nebo prostřed-
ky islamistických organizací jako měřít-
ko pro jednání Izraele nepřicházejí 
v úvahu. Jinak by si totiž musel na své
válečné prapory vepsat jako heslo zniče-
ní Palestinců a pozabíjet co nejvíc pales-
tinských civilistů. 
Stojí-li proti sobě vražedný násilník a
jeho oběť, jsou akademické úvahy o při-

měřenosti či proporcionalitě obrany
nemístné a nemorální. Pak je úkolem
obranného aparátu každého právního
státu všemi prostředky zmařit provedení
násilníkových plánů. Kdo otevřeně vy-
hlašuje za svůj cíl likvidaci některého
národa, musí být ve svých záměrech
včas zastaven s použitím rozhodné a ná-
ležitě účinné moci.

Johannes Gerloff
přeložil Pavel Mareš
www.wilberforce.cz

aKtuáLně: reaguje IzraeL přIměřeně?

(KanársKý ostrov Lanzarote, Léto 2014)
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nastavení HranIc – nejen v LIdsKém spoLečenství
Od 16. do 19. října 2014 se v Horském domově v krkonošských Herlíkovi-
cích uskuteční podzimní setkávání generací. Třídenní pobyt, jehož tématem
je Nastavení hranic – nejen v lidském společenství, je určen hlavně lidem
střední a starší generace, kteří chtějí s druhými volně sdílet svoje názory,
navzájem se učit i rozšířit okruh přátel. Není stanovena žádná věková hra-
nice, setkání jsou zásadně otevřena všem.
Jan Trusina: „ Na programu se podílíme všichni, setkání není přednáškový
kurs. Program je po celou dobu setkání společný – kromě odpoledne, kdy
jdeme na výlet s těmi, kdo chtějí. Setkání pořádá Českobratrská církev evan-
gelická, jsou však zcela otevřena lidem z jiných církví a velmi jsou vítáni lidé
žijící mimo církev.“

www.e-cirkev.cz
red. zkráceno

povzBuzení od j. WeLByHo
V srpnu 2014 podnikl anglikánský arcibiskup Justin Welby 10denní cestu po
anglikánských provinciích na Filipínách a v Oceánii. V kázání, proneseném
v Aucklandu na Novém Zélandu 15. 8., ve kterém zmiňoval těžkosti sou-
časného světa, například v Iráku a v Nigérii, končil těmito slovy:
"Samozřejmě, že musí být činy. Jsme činným lidem. Křesťané jsou Bohem
povoláni sloužit, proměňovat. Ale způsob našich činů je dán osobou na
kříži.
Existují miliony důvodů pro strach. V současnosti je na světě asi šest a půl
miliardy lidí  - a každý z nich je individuální lidskou bytostí.
Hledíme na lidský hřích a násilí a to nám dává důvody k obavám. Hledíme
na přírodní katastrofy - a vy o tom víte mnohem více než my - a vidíme mi-
liony a miliardy důvodů pro strach.
A proti těmto milionům a miliardám je pouze jeden důvod pro odvahu a
pro naději - a tím je Bůh. Bůh kříže a vzkříšení. A tento důvod přemáhá
každý jiný důvod pro strach."

IráK (KurdIstán): sLužBa uprcHLíKům na útěKu před radIKáLy
Přívrženci radikální skupiny známé jako Islámský stát (IS, ISIS) již v sever-
ním Iráku a Sýrii připravili o domovy, zaměstnání i rodiny desítky tisíc lidí.
Zatímco uprchlíci čelí nejisté budoucnosti, křesťanská společenství v Kur-
distánu se jim snaží poskytovat pomoc a naději a vyplnit tak prázdnotu, kte-
rou aktuálně prožívají. Své dveře lidem prchajícím před postupujícími oddí-
ly ISIS otevírají také mnohé sbory v Arbílu.
„Chceme těmto lidem ukázat, že nás nezajímá, jestli jsou křesťané, jezídové
nebo muslimové,“ vysvětluje Madžíd Mohammed, místní pastor. „Jsou to 
v prvé řadě lidské bytosti, které ISIS vyhnal z jejich domovů. Chceme, aby
poznali, že jsme křesťané a jako křesťané je milujeme…“
Dlouhodobý osud mnoha uprchlíků zůstává jedním z klíčových problémů
souvisejících s touto humanitární krizí.

www.hlas-mucedniku.cz

osLavy BIBLe KraLIcKé opět v KraLIcícH
V sobotu 27. 9. 2014 se v Kralicích nad Oslavou opět uskuteční oslavy Bible
kralické. 
Letos uběhne již 401 let od jejího vydání v roce 1613.
Tyto oslavy jsou pokračováním kulatého výročí 400 let Bible kralické v loň-
ském roce, kdy se v Kralicích sešlo více než 3 000 lidí.
Cílem akce je seznámit veřejnost s odkazem Bible kralické a přinést její
poselství dnešním lidem.
Každý rok si připomeneme odkaz jedné z osobností české reformace. 
Tento rok si přiblížíme osobnost Karla staršího ze Žerotína.
Stěžejní bude odpolední galaprogram Kralický klenot, v němž vystoupí
známé osobnosti.
Alfred Strejček s pořadem věnovaným právě postavě Karla staršího ze
Žerotína, která ho podle jeho vlastních slov uchvátila již při přípravách 400.
výročí Bible kralické.
Láďa Křížek svým podmanivým hlasem zazpívá a podělí se o své životní
postřehy. 
Jaroslava Kretschmerová potěší scénickým čtením z díla J. A. Komen-
ského.
Magdalena Bělohlávková zazpívá Biblické písně od Antonína Dvořáka.
Roman Dragoun se představí svými procítěnými skladbami. 
Petr Bende kralické slavnosti vidí nejenom jako oslavu duchovních hodnot,
ale hudby a pospolitosti vůbec.
Během sobotního dopoledne proběhne v hlavním sále kralické sokolovny
série přednášek. V Základní škole Jana Blahoslava bude k zhlédnutí výsta-
va Biblí spojená s přednáškou.
Bude tu i tiskař Roman Prokeš s přenosnou tiskárnou, na níž si každý zájem-
ce bude moci vytisknout svoji stránku Bible kralické. Připraven bude rovněž
zajímavý program pro děti.
V nedaleké tvrzi bude zajištěn kvalitní výklad. Místní Památník Bible kra-
lické bude celý den volně přístupný všem, jako tomu bylo minulý rok, kdy
jím během tří dnů prošlo více než 3 000 lidí.
Večerní koncert bude věnován klasické hudbě. 
Barytonista Jakub Pustina vystoupí se zahraničním hostem, kterým je mez-
zosopranistka Emira Dakhlia z Tunisu. 
Bible kralická je i na facebooku. Zájemci se zde mohou nově zapojit do uni-
kátního výtvarného programu Davilee a společně s účinkujícími umělci
vytvořit obrazy na daná témata.
Informace o minulém ročníku jsou na www.ceskestudny.cz.
Akci pořádá Občanské sdružení České studny a obec Kralice nad Oslavou.

Jitka Gočaltovská, 
mluvčí sdružení České studny

Telefon: 604 704 513

jako jeho služebníci. Zvláště člověk
může užívat svobody svého rozu-
mu, který dostal od Boha jako
zvláštní dar, aby byl Bohu svépráv-
ným protějškem. To vše se děje po-
dle vůle Boha, nic mu není vnuce-
no, omezil svou moc z lásky k člo-
věku.
Všimneme si ještě blíže omezení
Boží všemoci: Boží vůle a moc není
tím omezením nijak umenšena. Bůh
vládne jako Pán nad vším, co stvořil.
Svoboda, kterou udělil svému stvo-
ření, jak jsme o tom mluvili, nemůže
omezit Boží vůli. Příroda a člověk se
svou svobodou jsou Bohu k dispozi-
ci jako jeho služebníci a Bůh má
vždycky jako Pán možnost i moc je
odvolat, nebo zničit. Na Boží rozkaz

i nebe a země pominou. Tím spíš
pomine všechno stvoření včetně člo-
věka, bude-li tomu Bůh chtít. Zů-
stává Pánem navzdory všem ome-
zením, která si sám uložil. Všechno
stvoření trvá jen potud, pokud Pán
chce. Boží svoboda vůči všemu stvo-
ření zůstává nedotčena.
I ten kus země, na níž žiju, je země
Páně. Pán ji udržuje a zachovává
podle své vůle. Rádi slyšíme, že Bib-
le nezná Boží všemohoucnost, ale
my jsme si zde na těchto stránkách
vykládali, jak je mocný přes všechna
omezení, jež si uložil. Ostatně celá
Bible vypráví o Božích velikých
skutcích a Žalm popisuje jeho moc:
„Boj se Hospodina celá země, všich-
ni obyvatelé světa žijte v jeho bázni.
Co on řekl, to se stalo. Jak přikázal,

tak vše stojí“ (Ž 33,9). Nic se neděje
bez jeho vůle: „Neprodávají se dva
vrabci za haléř? A ani jeden z nich
nepadne na zem bez dopuštění va-
šeho Otce. U vás pak jsou spočteny 
i všecky vlasy na hlavě. Nebojte se
tedy; máte větší cenu než mnoho
vrabců“ (Mt 10,29).
Pamatujme, že mezi vůlí a mocí Boží
není žádný rozdíl a Boží vůle o nás
zní, aby ani jeden z nás nezahynul.
Nepochybujme, že Bůh má k tomu
moc a ta musí být veliká, všemocná,
neboť proto Bůh poslal pro naši
záchranu svého jediného Syna, Pána
Ježíše Krista. Spolehněme se a věř-
me, že nás o jeho záchranu nemůže
nic a nikdo připravit, ani smrt.

Josef Veselý

Boží vůle není dělat zázraky
Dokončení ze str. 1

Občanské sdružení Exulant zpravi-
dla jednou ročně pořádá zájezd na
místa, kde hledali útočiště čeští ne-
katolíci pronásledovaní pro svou ví-
ru. Letos to bylo o víkendu 10. a 11.
května 2014 do bývalého Pruského
Slezska, tedy do dnešního Polska,
na některá místa pobytu českých
náboženských exulantů z poloviny
18. století. Tam se uchýlily tisíce Če-
chů v návaznosti na pruské války a
pozvání pruského krále Friedricha
II. do Slezska, které dobyla jeho voj-
ska. Prvním hlavním útočištěm byl
Münsterberg (dnes Ziębice), kde
exulanti prožili v bídě, nemocech a
umírání 7 těžkých let, protože Mün-
sterberg byl přelidněn. Teprve v roce
1749 se situace těchto exulantů poně-
kud zlepšila, protože dostali mož-
nost usídlit se v baldovickém lese
(poblíž dnešního Bralinu). Zde zalo-
žili Friedrichův Tábor, později osíd-
lili další místa. V témže roce dostali
nějaké pozemky u Střelína, kde zalo-
žili Husinec a později Poděbrady a
další osady. Další pozemky získali
čeští exulanti na Opolsku (Friedri-
chův Hradec). Počet exulantů po-
stupně přibýval a jejich rodiny se
také rozrůstaly. Bylo nutno hledat
nová místa. Tak se podařilo v roce
1802 zakoupit Zelov. Ten se rozrostl
jako několikatisícové město. Ale i ze
Zelova odcházeli potomci exulantů
dál - na Volyň, do Chersonské gu-
bernie (zejména dnešní Oděská
oblast na jižní Ukrajině) a ze všech
těchto míst i do zámoří. V Pruském
Slezsku žili Češi obklopeni Němci.
Návrat Čechů do vlasti předků se
uskutečnil po 2. světové válce v roce
1945. Nebyl snadný. Češi z Pruského
Slezska byli považováni za Němce, i
když mluvili česky. Mnozí měli ně-
mecká vlastní jména, někdy i po-
němčená příjmení. Měli možnost se
usídlit zejména v západních Če-
chách - a byli přijímáni jako "Němci"
po Němcích. Jejich potomci byli 
s námi na zájezdě. Vlastně většina 
z účastníků zájezdu byli potomci
těch, kteří nejdříve přišli do Mün-
sterbergu a během staletí mají něja-
kého společného předka.
Naše cesta začala v Pardubicích (pro
některé již ve Svitavách). Celou
dobu jsme měli příznivé počasí. Asi
polovina účastníků se vzájemně ne-
znala, ale brzy jsme se seznámili a
spřátelili. Vytvořilo se krásné spole-
čenství všech. Jen čas nás stále neú-
prosně popoháněl vpřed, avšak celý
plánovaný program jsme nakonec

zvládli v plném rozsahu. Ziębice
(dřívější Münsterberg) jsme minuli.
Prvním cílem naší cesty by Tabor
Wielky (dříve Friedrichův Tábor),
kde jsme v kdysi evangelickém, nyní
katolickém kostele byli přivítáni
zástupci místní Římskokatolické
církve, města Tabor Wielky i gminy
Bralin a mohli jsme zhlédnout záz-
nam z úpravy bývalého, dnes pěkně
upraveného evangelického hřbitova
v lese za městem. Měli jsme zde 
i prostor k společným písním, zasta-
vení se u biblického textu a modlit-
bám. Pak následovalo občerstvení 
v kulturním domě, připravené měs-
tem. Představitelé města i gminy vy-
jádřili přání, aby tento zájezd byl
začátkem vzájemné spolupráce mezi
potomky exulantů v ČR a obcemi a
organizacemi, kde na Táborsku (Bra-
linsku) čeští exulanti založili Fried-
richův Tábor, Malý Tábor, Starý Tá-
bor, Čermín uprostřed baldovického
lesa. Na historických hřbitovech 
v uvedených místech jsme položili
také kytice a ztišili se k modlitbě ne-
bo jsme společně zazpívali některou
duchovní píseň. Sobotní den jsme
uzavřeli příjezdem do Střelína, kde
jsme byli ubytováni.
V neděli nás na Střelínsku doprová-
zela paní Michalská – starostka
nedaleké obce Dębniki (Dub), která
je potomkem českých exulantů a do-
sud mluví dobře česky. Za jejího
doprovodu a výkladu jsme v neděli
ráno navštívili evangelický hřbitov a
prohlédli si Husinec a další obce.
Před polednem jsme se dostali na
náměstí do Střelína a z vysoké rad-
niční věže jsme viděli nejen Střelín a

blízké, ale i daleké okolí, protože
byla výborná viditelnost. Pak nás již
čekal slavnostní oběd v prostorách
úřadu města a gminy Strzelin na
pozvání paní Burmistrz Doroty
Pawnuk, která nás přivítala a zajisti-
la kromě oběda i setkání s několika
Češkami, které ještě v gmině žijí.
Program byl doplněn i filmem v pol-
ském jazyce o střelínské historii a
který můžete zhlédnout i vy na:
(www.youtube.com/watch?v=xYU
fXiHybRk). 
Obdobný krátký film v českém jazy-
ce "Přes Husinec cesta dlouhá" je na
www.youtube.com/watch?v=E7Fa
prGQsWE. 
Závěrečnou, důležitou částí našeho
programu byla bohoslužba v histo-
rickém českém evangelickém koste-
le, který nyní využívá Římskokato-
lická i Evangelická reformovaná cír-
kev. Nese název Kosciól p.w. Matki
Chrystusa i Św. Jana Ewangelisty a
nachází se na ul. Staromiejskiej w
Strzelinie. Bohoslužeb se zúčastnili
nejen účastníci zájezdu, ale i místní.
Kázáním sloužil zejména na základě
28. žalmu Mgr. Jan Bistranin, před-
seda sdružení Exulant. Zdůraznil,
jak od strachu ze smrti smí Kristův
následovník směřovat k chválení
Pána Boha. Kristus Ježíš je skálou,
podle níž se lze orientovat a která se
nepohne ani v proměnách času.
Krátké rozhovory s místními, po-
slední fotografování, nastoupení do
autobusu a odjezd směr Pardubice,
kam jsme dojeli asi čtvrt hodiny před
plánovaným příjezdem.

Dobroslav Stehlík

z církví doma i ve světě

opět po stopách 
českých exulantů pro víru

HIstorIcKá spoLečnost verItas
dává na vědomí všem zájemcům, že na září 2014 připravila k distri-
buci druhé, doplněné a opravené vydání

edIce toLerančnícH přIHLášeK z Let 1781–1782. 
jde o svazeK:

země čecHy, Kraj 5. LItoměřIce

Svazek je rozšiřován elektronicky – volně ke stažení na webové adre-
se http://veritas.evangnet.cz. Elektronickou verzi zasíláme též na
CD–ROM. Zájemci o tištěnou verzi si ji mohou pomocí jednoduché-
ho formuláře rovněž objednat. Formulář je k  dispozici na výše uve-
dené internetové adrese, nebo si o něj napište na tuto adresu: 
VERITAS, Kpt. Jaroše 1109/26, 289 22 Lysá nad Labem; 
případně e-mail: veritas@evangnet.cz.
Edice tolerančních přihlášek přináší systematicky utříděné prameny
o průběhu prvního roku po vydání tolerančního patentu, včetně
jmenných přihlášek k evangelické víře. Využijí ji například rodopisci
nebo historikové zaměřující se na tuto nedílnou část dějin naší země.
Neměla by chybět v  žádné historicky zaměřené vědecké knihovně.

Výbor historické společnosti VERITAS



Jako žák M. Jana Husa a M. Jakoub-
ka ze Stříbra přejímá Mikuláš Bis-
kupec z Pelhřimova zásadu vyslu-
hování eucharistie ́ pod obojí způso-
bou´, tedy vysluhování chleba i vína
všem vyznavačům Ježíše Krista (ni-
koli jen kněžím, jak se cca od 13. stol.
stalo pravidlem), jako jedině biblic-
ky oprávněnou. Tak tomu učí Písma
svatá Nového zákona. Stejně jako
Hus a Jakoubek odmítá transsub-
stanciaci (přepodstatnění). To, co se
vidí, láme a chutná, není tělo a krev
Ježíše Krista. Zprvu drží Jakoubko-
vo konsubstanciační pojetí přítom-
nosti Krista ve svátosti, totiž že po
posvěcujících slovech: „To je mé
tělo“ a „To je má krev“, se k chlebu
a vínu připojuje neviditelně, ale
reálně a cele ve své podstatě Ježíš
Kristus, jeho tělo a krev. Ještě při
„pikartské krizi“ na Táboře v roce
1421 píše v traktátu proti Kánišovi:
„Kristus totéž tělo pravé, ješto zde 
v něm na světě byl a jenž již sedí na
pravici Otce, dává věrným k jedení,
tělo pod spuosobem chleba a krev
ku pití pod spuosobem vína“, …
„tělo pravé z Panny Marie naroze-
né, na kříži obětované, již duchovní
a oslavené, právě a podle jeho bytu“
(Zdeněk Nejedlý, Prameny k synodám
strany pražské a táborské v letech 1441-
1444, Praha 1900).
Zhruba o rok později pod vlivem
dalšího studia Bible a posléze také
učení o čtyřech způsobech bytí (by-
tu) Ježíše Krista, které razil velmi
dobrý znalec spisů Jana Viklefa,
kněz Jan Němec ze Žatce (jeho trak-
táty „Cum spiritus“ a „De quatuor mo-
dus essendi“ vydal Jan Sedlák v: Tábor-
ské traktáty eucharistické, Brno 1918),
konsubstanciaci odmítá. Nesklou-
zává však do pojetí ´pikartů´, kteří 
v eucharistii viděli pouhé znamení
bez zvláštní přítomnosti Krista a
svátost znevažovali. Biskupec si
eucharistie váží, ba pokládá ji za
„svátost, která mnohonásobně pře-
vyšuje ostatní“ (Vyznání a obrana
Táborů, Praha 1972, str. 79), a spolu 
s ostatními táborskými kněžími na-
bádá, že „je nutno dbát, aby nebyla
lidu dána příležitost svátost (tj.
eucharistii) znevažovat nebo jakkoli
se jí rouhat“ (usnesení písecké synody
v: Ze zpráv a kronik doby husitské,
Praha 1981, str. 302). Je určena k při-
jímání. Jako taková je předjímkou
hostiny v Kristově království a slou-
ží člověku ´k zachovávání duchov-
ního pokrmu v Bohu´ (Vyznání a ob-

rana Táborů, str. 79), duchovně živí a
posiluje (srov. Biskupcův traktát „O
zvelebení v pravdě svátosti těla a krve
Pána našeho Jezukrista“, vydal Vojtěch
Sokol v: Prameny dějin táborských,
Příloha Jihočeského sborníku historické-
ho, Tábor 1929, str. 5n). „Její pomocí
se duchovní život uchovává, kdežto
není-li jí, hyne“ (Vyznání a obrana
Táborů, str. 79). Eucharistie ovšem
není určena k tomu, aby se k ní
vzhlíželo a byla uctívána. Uctívat
máme Boha, který přišel v Ježíši
Kristu. Ale svátost není Bůh. Chléb
při vysluhování „není totožný
s Kristovým tělem, sedícím v nebi
na pravici Boží, ani tam není Kris-
tovo tělo tak, jak to někteří tvrdí,
protože tento způsob přítomnosti
by předpokládal zánik podstaty
chleba a proměnu jeho podstaty 
v tělo Kristovo“ (Vyznání a obrana
Táborů, str. 80). „Tělo Boží v ten
chléb do soudného dne nevstoupí“
(Ferdinand Hrejsa, Dějiny křesťanství v
Československu II., Praha 1947, str.
232; srov. též traktát „O zvelebení…,
str. 6 ). „Obdobně je třeba smýšlet o
svátosti kalicha“ (Vyznání a obrana
Táborů, str. 80). Ve spisu „De non
adorando Christo“ (který je znám
pouze z Příbramových a Rokycanových
excerpt) dokonce píše: „Mezi všemi
kacířstvími žádné nebylo tak chytře
ďáblem uvedeno v církev ke škodě
žijících, jako kacířství o pozdviho-
vání a uctívání svátosti oltářní.“ (F.
Hrejsa, Dějiny křesťanství ... II., str.
146).
Jestliže v traktátu „O zvelebení 
v pravdě svátosti těla a krve Pána
našeho Jezukrista“ (koncem r. 1422
či začátkem r. 1423) píše pouze o
Kristově  ´bytu osobním a podstat-
ném´, kterým nyní „na zemi není,
aniž sstúpí s nebe do dne soudné-
ho“, a ´duchovním´, jímž „se svatý-
mi a v svatých („svatými“ rozuměj
nikoli světce, ale svědky) … jest zde na
zemi svým duchem“ (str. 7n), a sdě-
luje pouze, že „tělo Kristovo nemá
tělesně jedeno býti podle bludného
smyslu učedníkův, ale duchovně
skrze živú pamět jeho obcování a
smrti“ (str. 13), záhy drží s Janem
Němcem zásadu čtyř způsobů ´by-
tu´ Ježíše Krista: 
1. Podstatně a tělesně (essentialiter et
corporaliter) – tak chodil po zemi a
vstoupil na nebesa, takže nyní až do
druhého příchodu již na zemi není
(a tedy ani ve svátosti). 
2. Duchovně (spiritualiter) – tak stojí

při svých věrných a posiluje je. 
3. V síle a moci (virtualiter aut poten-
tialiter) – tak působí jako král v celé
své říši.  
4. Svátostně (sacramentaliter) – tak je
přítomen ve svátostech. Všechny
způsoby bytí jsou pravdivé a sku-
tečné (vere et realiter). Dál drží s Ja-
koubkem,  že při eucharistii zůstává
chléb chlebem a víno vínem, avšak
stávají se pro tu chvíli pro účastníky
„svátostnými“. Oproti Jakoubkovu
pojetí však drží, že Kristus je příto-
men sice pravdivě a skutečně, ale ne
materiálně svou podstatou, nýbrž
duchovně a svátostně (Vyznání a
obrana Táborů, str. 79; Ze zpráv a kro-
nik, str. 302).
Složitému Biskupcovu scholasticko-
-středověkému vysvětlování, jak je
Kristus ve svátosti přítomen skuteč-
ně, pravdivě a svátostně, rozumím
tak, že Kristovu přítomnost nepojí-
má jako slepenec s živly chleba a
vína – ač ony jsou při eucharistii
nutné jako viditelné znamení se
zvěstnou funkcí –, ale že Kristova
přítomnost duchovně prostupuje
celé společenství stolovníků. 
Vzhledem k významu eucharistie
pro duchovní život člověka doporu-
čuje Biskupec (jak už učil i Matěj 
z Janova) časté přijímání. Pro vyslu-
hování eucharistie dál užívá zave-
dený výraz „mše“, ovšem obřad ra-
dikálně zaměřuje na Krista a vyne-
chává v něm všechno, co ´nutně ne-
patří k jeho podstatě a bez čeho by
mše nebyla mší´ (Vyznání a obrana
Táborů, str. 87). Takže: Vysluhování
(´mše´) se může konat na kterémko-
li místě.  Stačí stůl pokrytý ubrusem
a přítomnost řádně ordinovaného
(´vysvěceného´) kněze. Pokud je pří-
tomno více kněží, nejprve se všich-
ni, klečíce a majíce tváře skloněné 
k zemi, pomodlí hlasitě modlitbu
Páně. Potom vstanou a jeden z nich
hlasitě pronese posvěcující slova
Kristova ustanovení. Pak přijímá,
bere se stolu chléb a víno, po něm
přijímají ostatní přítomní kněží, 
z nichž dva podávají lidu, jeden
chléb, druhý víno (zprvu si dokonce
někdy chléb i víno se stolu brali lidé
sami). Pokud je přítomen jen jeden
kněz, vykonává všechnu kněžskou
službu sám. Nepoužívají se hostie,
ale obyčejný chléb, který se láme na
menší kousky. Víno se nemíchá
s vodou a podává se v jakýchkoli
číších. 

Zdeněk Soušek

3ET-KJ

pojetí eucharistie (večeře páně) u mikuláše Biskupce z pelhřimova

V ET-KJ č. 16 jsme uveřejnili článek Pavla Javornického „Nejdůleži-
tější záhada mého a tvého života“. Na konci článku bratr vyzval čte-
náře k vyluštění „duchovní hádanky“ tohoto příběhu: Archeologové
objevili v rozvalinách Pompejí, města zničeného výbuchem Vesuvu r.
79 po Kristu, na zbytcích zdí dvou domů stejný slovní rébus, kterému
se říká akrostich. Ať ho čtete z kteréhokoliv konce, dává stejná slova:
R O T A S  
O P E R A
T E N E T
A R E P O
S A T O R
Bratr Javornický samozřejmě vyluštěný rébus spolu s návodem, jak
při luštění postupovat, uvedl:

A
P
A
T
E
R

A P A T E R N O S T E R O
O
S
T
E
R
O

Výsledný kříž je složen z prvních dvou slov Kristovy modlitby OTČE NÁŠ,
ovšem v latině. Je to zajímavý doklad toho, že již před rokem 79 po Kristu,
kdy bylo město Pompeje zasypáno popelem sopky Vesuvu, tu žili také křes-
ťané. Tedy méně než padesát let po Ukřižování se rozšířilo evangelium do
vzdušné vzdálenosti přes 2000 kilometrů.
Gratulujeme sestře Věře Huškové z Prahy, která správně vyluštěný
rébus poslala k nám do redakce.

aiónios. Navazuje na starozákonní
pojetí věčnosti (olám) založené na
víře v Boha - Otce, všemohoucího
Stvořitele, který vládne nad veške-
rým časem, "od věků až na věky"
(Ž 90,2).
V novozákonním podání je dopro-
vázen různými metaforami a sym-
boly, které sice nepodávají bližší
ucelenou představu, ale ujišťují nás,
že půjde o něco zcela nového a
radostného. V pojetí samého výrazu
je však možno sledovat určitý po-
sun, a to v souvislosti s prohlubová-
ním víry v Ježíše jako Krista. Syno-
ptičtí evangelisté zprvu pokračují 
v tradiční starozákonní a židovské
víře ve věčný život. Sám Ježíš dostá-
vá jako učitel a kazatel otázku: "Mis-
tře, co mám dělat, abych měl podíl

na věčném životě?" (Mk 10,17); "Co
dobrého mám dělat, abych získal
věčný život?" (Mt 19,16). A odpoví-
dá: "Chceš-li vejít do života, zacho-
vávej přikázání" (Mt 19,17). Stejně
Lukáš, s připomínkou, že jde o po-
klad: "poklad v nebi" (L 18,18) a 
s výzvou k následování (L 18,22).
Těm, kdo by kvůli víře v něho měli
zakusit těžké životní ztráty, přisli-
buje Je-žíš věčný život "v přicházejí-
cím věku".(Mk 10,29-30; Mt 19,29; 
L 18,29-30) 
V podání synoptiků je však častěji
použit jako paralela k věčnému ži-
votu pojem "království Boží" (u Ma-
touše převládá výraz "království ne-
beské"), které začíná již v tomto
věku příchodem Ježíše jako Krista-

Večeři Páně pod obojí podával poprvé na podzim v r. 1414 M. Jakoubek ze
Stříbra spolu s Mikulášem z Drážďan u Martina ve Zdi 

V dubnových článcích ET-KJ byl
několikrát připomenut pojem věč-
nosti a věčného života. Co bude
po naší časné smrti? Nový život,
ale jaký? Tento zájem dnes shledá-
váme i v naší postmoderní společ-
nosti. Na veřejnosti je to patrné při
pohřebním loučení s významnými
osobami, kdy se projevy a gestiku-
lace pozůstalých a přátel obracejí
"vzhůru", jakoby do života pokra-
čujícího v nadzemském světě. Ně-
kdy až se samozřejmostí, jako by
šlo o novou módu v našem ateis-
tickém prostředí. Je to podmíněno
zájmem, že dobré dílo a přátelské
vztahy by přece neměly skončit 
v bráně smrti. Také výroční vzpo-
mínání bývá zaměřeno nahoru 
k nebi, na zesnulé, jako na živé, 

s nimiž dojde k novému radostné-
mu setkání.
Takové představy jsou i při křesťan-
ském pohřebním loučení, v duchu
písně "Na shledanou v onom lepším
kraji". Ty jsou však opřeny o víru
podle závěrečných článků Apoš-
tolského vyznání: "Těla z mrtvých 
vzkříšení a život věčný". Tam je však
i důležitá podmínka: "odpuštění hří-
chů" skrze Božího Syna, který po
svém vzkříšení "sedí na pravici Bo-
ha, Otce všemohoucího, odkud při-
jde soudit živé i mrtvé". Toto Apoš-
tolské vyznání si občas připomíná-
me jako slavnostní formuli, ale zní to
spíš jako naučená odpověď na kate-
chismovou otázku. Chybí nám hlub-
ší představa právě v té závěrečné
části: "a život věčný." Jde o tajemství,

do kterého bychom rádi pronikli
hlouběji, a tak se znovu obracíme 
k biblickému svědectví. Co bližšího
nám napovídají novozákonní texty
o věčném životě si prověřme na vý-
skytu tohoto výrazu v celém Novém
zákoně. (Český text podle ČEP.)  

průzKum výrazu "žIvot
věčný" v novém záKoně

I. Život věčný podle synoptických
evangelií.
Novozákonní slovník má pro pojem
"život" dva výrazy. V přirozeném
smyslu bios: (ozývá se dodnes ve
slově biologie), anebo v časově exi-
stenciálním pojetí: zóé, (dodnes ve
slově zoologie). Pro pojem "věčný
život" je v Novém zákoně výraz zóé

nad BIBLí

K otázce věčného života: o čem svědčí nový zákon?
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Míla Melichar vyšel ze skromných
poměrů. Narodil se v Příbrami
1945. Rodiče se na Příbramsku
museli dvakrát stěhovat. Poprvé za
protektorátu, když německá armá-
da potřebovala výcvikový prostor..
A potom po válce, když ten výcvi-
kový prostor rozšiřovala naše ar-
máda za Čepičky. - Míla měl dva
starší sourozence, sestra Marta ještě
žije. Tatínek Míly oslepl v roce 1945,
maminka mu zemřela, když mu
bylo třináct. Tatínek žil na sklonku
života v Kolíně a zemřel v roce
1974. Míla si velice vážil svých rodi-
čů a sourozenců.
Už v dětství rád zpíval, také v dět-
ském pěveckém sboru v Příbrami.
Později v Kolíně zněl jeho tenor 
v pěveckém kroužku evangelického
sboru a v Kolínském pěveckém
sboru.
Míla zemřel v Kolíně po krátké
těžké nemoci v pátek 8. srpna ve
věku 69 let. Jsme Pánu Bohu vděč-
ni za jeho život a za všecko dobré,
jemuž pomáhal. Při  pohřebním
shromáždění v evangelickém kos-

tele v Kolíně 15. srpna kázala s. fa-
rářka M. Ondrová na slovo z Je-
remjáše 17,7: „Požehnaný ten
muž, který doufá v Hospodina a
jehož naděje je Hospodin.“
Do kostela se vešlo na 250 lidí, z toho
18 farářů a farářek. Za staršovstvo
promluvil místokurátor PhDr. Jan
Dobeš. Ocenil dobrou práci kurátora
sboru. S. farářka J. Strádalová vzpo-
mněla na setkávání ve sboru 
v Broumově a v Hronově. A proto-
že Míla Melichar byl také dlouhole-
tým starostou Pražské Tyršovy žu-
py Sokola, byli přítomni i Sokolové
v krojích a s praporem. Za ně pro-
mluvila paní Hana Pitelková.
Farář Mir. Frydrych připomněl, že
Mílův život byl také spojen s koleje-
mi a s vlaky. Vždyť po gymnáziu 
v Příbrami vystudoval Vysokou
školu dopravní v Žilině. Pracovně se
dostal na Traťovou distanci v Kolíně
a potom na Drážní úřad v Praze.
V Kolíně před 45 lety založil rodinu,
když se oženil s Martou Šebestovou
a mohl se po čase radovat ze své
dcery Marty a syna Pavla, a potom

ze svých vnuků Honzíka, Kateřiny a
Martínka.
Rád vzpomínám na naše cesty před
lety: do Utrechtu a Naardenu a
předtím na dobrodružnou cestu
přes pohoří Papuk do evangelické-
ho sboru v Bjeliševci ve Slavonii. Už
jsem zmínil vlaky. V pěveckém sbo-
ru zpíval Míla americký spirituál:
Už přijíždí vlak Boží,
je slyšet stále blíž
a rachot kol jeho vozů
nese krajinou se již.
Nuže dál, vstupte, děti milé, dál…
Míla Melichar nastoupil do tohoto
Božího vlaku a odejel. Ptáte se, kam?
Domů. Věděl a radoval se s apošto-
lem Pavlem, že patříme Ježíši Kristu
a že pravý domov je u něho. Skoro
jakoby slyšel vyznání velikého mu-
zikanta Petra Ebena (zemřel 2007):
“Smrt je pro mne brána k životu.“
Odešel manžel, tatínek, dědeček,
bratr, odešel náš milý kurátor, přítel,
dobrý člověk. Odešel domů. Smutek
a radost.

miroslav Frydrych

senIorát jIHočesKý

Českobratrská církev evangelická

ČESKé BuDěJOVICE, Ne 9.00
tř. 28. října 28, f David Nečil, f Da-
niel Freitinger

JINDřICHůV HRADEC, Ne 9.30
Bratrská 129/IV, f David Balcar

PíSEK, Ne 9.00
Fügnerovo nám. 48, f Jiří Ježdík

SOBěSLAV, Ne 9.30
ul. 28. října 277/II, f Richard Dračka

STRmILOV, Ne 10.00
Studenská 382, a f. Daniel Matěj-
ka ml.

TáBOR, Ne 9.30
Bílkova 963/3, f Ondřej Kováč

VOLyNě, Ne 10.00
Lidická 124, f Hynek Tkadleček

Církev bratrská

ČESKé BuDěJOVICE, Ne 9.00
J. Š. Baara 64, k Svetozár Slavka

HuSINEC, Ne 10.00 
Kostnická 85, k Pavel Fér

PíSEK, Ne 9.30 
Tyršova 15, k Ondřej Kyml

TáBOR, Ne 9.30 
Bechyňská 2, k Petr Jareš, k Ro-
man Cimbulka

Bratrská jednota baptistů

ČESKé BuDěJOVICE, Ne 9.30 
U Hvízdala 9a, k Jaroslav Hrůza

Evangelická církev metodistická

BECHyNě, Ne 15.00 (1.3.5. ECM;
2.4. ČCE)
Čechova 284, f Josef Červeňák

ČESKé BuDěJOVICE, Ne 17.00
Palackého náměstí 1154 (Husův
dům CČSH), f Pavel Hradský

PROTIVíN, Ne 9.00
Mírová 171, f Josef Červeňák

TýN NAD VLTAVOu, Ne 11.00
Komzákova 416, f Josef Červeňák

TřEBOň, Ne 9.00
Seifertova 449, Husova kaple,
f Pavel Hradský

BohoslužbyIng. Bohumil melichar (1945 – 2014)

ZVEmE PřáTELE NAŠí mILOVANé
SESTRy ING. JANy HRDé na slavnost-
ní rozloučení s touto skromnou
vzácnou ženou, která, ač jako příč-
ně ochrnutá po autohavárii, žila 
32 let životem plným služby li-
dem v nouzi.
Rozloučení se koná ve velkém
sále modlitebny BJB na Jiřího
náměstí, Vinohradská 68 v sobotu
13. září od 14 do 18 hodin.

Dcera Kateřina s rodinou 
a sbor BJB Vinohrady, Praha 3

* * *

Kromě jiných požehnaných akti-
vit uvedených v pozvánce na roz-
loučení byla sestra také spoluza-
kladatelkou a dlouholetou před-
sedkyní Misijního odboru Kost-
nické jednoty. Také my se připo-
jujeme k díkům za život a službu
sestry Jany Hrdé. 

redakce

pozvánky

0známení

Inzerce

Brzy vyjde v maďarsku u našich
čtenářů oblíbený kalendář IZ-
RAEL 2015 v několika jazycích:
německy. maďarsky, francouz-
sky, italsky, holandsky …
Pokud máte zájem, napište. Ob-
jednám je hromadně, abyste ne-
museli platit poštovné.
Budou u mne k vyzvednutí, pří-
padně k rozeslání. Do češtiny
jsem je nepřeložila.
Ludmila Hallerová, 
Ve Vilách 7 / 63; 774 572 671 – 242
458 814; hallerova@volny.cz

35 LET (mLADŠí VZHLED) HLEDá ŽENu
věku 22-33 let, která je vedena du-
chovními směry, z Prahy a okolí,
nebo do 100 km. 
Jmenuji se Radek, zájmy sport,
cestování. SMS - 774 952 404.              
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Byla dcerou pražského architekta
a stavitele, který ovšem záhy ztra-
til zrak, takže se rodina octla ve
hmotné tísni.  Proto nepomýšlela
na další školní vzdělání, ale mno-
ho získávala četbou. Od r. 1911 žili
v Poděbradech, kde na ni měl vliv
evangelický farář František Šustr.
V r. 1925 se provdala za nymbur-
ského stavitele Ing. Ladislava Ko-
houta, se kterým měla dvě děti.
Za války byl ovšem její manžel
jako účastník odboje uvězněn a r.
1942 popraven. Sama byla nasaze-
na při polních pracích. Duševní
vzpruhou jí byla křesťanská víra a
možnost psát básně. Jako členka

sboru ČCE v Nymburce pracovala
ve staršovstvu. Od r. 1992 pak žila
u své dcery v Poděbradech.
Její básnická tvorba, zakotvená ve
víře v Boží slovo, plná poezie, oso-
bitě humorná a srozumitelná, by-
la uveřejňována v (nymburském)
světském regionálním tisku, v cír-
kevních časopisech a kalendářích;
knižně vyšly sbírky Abeceda, Od-
vanuté listy, Osm básní, Šťastnou
cestu a Zlatý dům. V „samizdatu“
pak Pod svícnem Slova, Cesta k po-
znání, Básně k církevním svátkům
a Ten veselý strom vánoční. Její
verše pro děti zhudebnili Josef
Plavec a Jan Seidel, některé nábo-

ženské texty Petr Nykodým a
Luboš Svoboda. Do Evangelické-
ho zpěvníku (1979) byly zařazeny
3 její písně a 1 text do zpěvníku
pro mládež Svítá (1992).

S důvěrou poddejte se Pánu,
vždyť co chce On, vše dobré jest.

On bdí nad každým stéblem v lánu
a ví, proč růže mají kvést.

A věřte, žal když nutí k pláči
a není lehké kříž svůj nést,

Ten, který chrání křídlo ptačí,
s pomocí svou vždy blízko jest.  

Bohuslav Vik

evangelická básnířka 
Helena Kohoutová roz. Brzáková
(nar. 20.10.1905 v praze – zemř. 10.7.1999 v poděBradecH)

Krále. On sám ujišťuje, že Boží krá-
lovství "je blízko" (L 21,31), "již při-
šlo"(Mt 12,28; L 14,9), "je mezi vámi"
(L 17,21), že "v něm vše dojde napl-
nění"(L 22,16). Pro jeho bližší před-
stavu používá Ježíš ve svých podo-
benstvích případné metaforické pří-
měry a obrazy: svatební hostina (Mt
22,2), oblečení do svatebního šatu
(Mt 22,11-12), nevyčerpatelný po-
klad v nebi (L 12,33), hořčičné zrno
jako projev síly (L 13, 19), kvas, který
všechno prokvasí (L 13,20-21), ra-
dostné stolování v Božím království
(L 13,29). Po vzkříšení těla jsou lidé
jako nebeští andělé (Mt 22,30). Že
jde o naději založenou ve víře, po-
tvrzuje Ježíš svým učedníkům
slovy: "Vám je dáno znáti tajemství
Božího království"(L 8,10). Znát
toto tajemství znamená, že jim bylo
dáno pochopit: věčný život začíná
již nyní, přítomností Ježíše Krista
jako Krále. Nejdál je zaměřena
Ježíšova odpověď kajícímu zločin-
ci na kříži, který ho prosí o přijetí 
do jeho Království: "Amen, pravím
ti, dnes budeš se mnou v ráji" 
(L 23,43).
Ony různé nápovědi, jakoby smě-

rovky pro představu věčného živo-
ta, navozují naději, že  jde o zcela
nový  radostný život. To pochopil

později v navázání na proroka
Izajáše (Iz 64,3) apoštol Pavel, jako
"moudrost pro ty, kteří jsou dospělí

Dokončení ze str. 3

ve víře": "Co oko nevidělo a ucho
neslyšelo, co ani člověku na mysl
nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho
milují" (1 K 2,9).

Jiří J. Otter
(O pojetí Janova evangelia a Janových
listů příště.) 

K otázce věčného života: 
o čem svědčí nový zákon?


