
vyvolení i povolAní
pro lásku

2. petrův 3,3-13

Snažte se upevňovat své povolání a
vyvolení! Takto burcuje pisatel
listu jménem Petrovým příjemce
dopisu. Vzbudí či probudí výzva i
nás? Tato věta zaznívá o to palčivě-
ji, když si uvědomíme, že byla

psána pro křesťany, kteří očekávali
brzký konec světa, očekávali druhý
příchod svého Pána. Ale zdálo se
jim to čekání už příliš dlouhé, a tak
reptali. Jak to tedy bude? Pisatel
listu adresáty ujišťuje, že Bůh svá
zaslíbení plní a splní, ale jeho čas je
jiný než ten lidský. Čas, který je
nám do druhého příchodu dán,
máme vnímat teď stejně jako tehdy
jako velikou milost a Boží trpěli-
vost, aby co nejvíce lidí mohlo být
spaseno. Přesto nutno připome-
nout, že bychom měli žít s vědo-
mím, že Pán je už za dveřmi, třeba
právě teď. 
Naše vyvolení není naše zásluha,
vyvolení je možné jen díky Vyvo-
lenému, Ježíši Kristu. To on byl nej-
prve vyvolen a povolán, to on je
pro nás inspirací jak na to, jak jít po
cestě života a přitom plnit své
povolání. Evangelia nám vyprávě-
jí, že i Syn Boží potřeboval na své
cestě ujištění a nalezení toho, co

jeho vyvolení konkrétně znamená.
Ani my se proto nebojme svých
povolání, naplňujme je s naléha-
vostí vědomí konce, ale zároveň
buďme svobodní, protože všechno
v našich rukou neleží. A především
hledejme své povolání stále znova,
ptejme se, v čem jsme voláni a po-
voláváni. Nepřestávejme hledat
konkrétní kroky a ostražitě poslou-
chejme volající hlas, protože mnoh-
dy může být tichý a jemný. 
Petr nám dává i konkrétní radu, jak
na to, jak své povolání a vyvolení
upevnit, jak nést ovoce. Pomohou
nám k tomu vlastnosti, o které by-
chom měli usilovat a přivlastnit si je:
ctnost, poznání, zdrženlivost, trpěli-
vost, zbožnost, bratrskou náklon-
nost a nakonec lásku. Jsme tedy
vyvolení pro lásku Boha k člověku a
jsme povoláni k životu v lásce.

Ludmila Míchalová Mikšíková,
farářka ČCE, Strmilov
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Nedávno jsem v článku Posuny ve
zvěstování evangelia psal o tom, že
zvěstování evangelia je dnes v ně-
čem snadnější než dříve, protože
mnohem více lidí bere vážně exi-
stenci duchovního světa. Řekl bych
dokonce, že mnozí lidé jsou dnes
ochotnější „přijmout Pána Ježíše“,
než tomu bylo před pěti, deseti či
patnácti lety. Má to ale háček, a ten
háček souvisí i s naším zvěstováním
evangelia. 
Když Ježíš (podle 4. kapitoly Janova
evangelia) mluvil se Samařankou u
Jákobovy studny, dostali se k bodu,
kdy žena projevila vážný zájem o ži-
vou vodu, kterou jí Ježíš nabízel. 
V tom okamžiku Ježíš udělá cosi jako
úkrok stranou a ženu vyzve: „Jdi a
zavolej svého muže!“ Ženu tím pře-
kvapil a zaskočil: Měla za sebou zřej-
mě několik nepovedených vztahů a
nyní pravděpodobně žila s někým
„na hromádce“. Proč jí Ježíš nejprve
nabízel živou vodu, a pak se dotkl
tohoto živého nervu jejího života?

Říci obecně, že jsem hříšný člověk,
není nic těžkého – dokonce to není
těžké ani pro mnohé nevěřící. Naše
víra – včetně našeho vyznání – může
zůstávat v obecné rovině. Tam nás
to moc nestojí a není pravděpodob-
né, že by to pro nás mohlo být ja-
kýmkoli způsobem zraňující. Nic-
méně má-li být Ježíš Spasitelem na-
šeho života, musí být Spasitelem té
nejbolavější oblasti našeho života: Mu-
sí být Spasitelem i těch oblastí, kte-
ré bychom nejraději skryli, a někdy 
i sami před sebou. Je-li spasitelem
naší největší bolesti, bude jistě spasi-
telem i ve všech oblastech ostatních. 
Když Ježíš hovořil se Samařankou,
nechtěl otáčet nožem v ráně. Ani ji
nechtěl ohromit tím, co všechno o ní
ví. Chtěl, aby pochopila, že jeho živá
voda může uzdravit i to nejbolavější
místo v jejím životě. 
Nejsem nepřítelem velkých (maso-
vých) evangelizací. Upřímně věřím,
že při nich Bůh mnohdy jedná.
Nicméně i při sebelepším kázání se

stává, že lidé porozumějí evangeliu
pouze povrchně. Proto jsou tak dů-
ležité následné rozhovory, a proto je
dobré, když na evangelizaci dopro-
vodí neobráceného člověka dobrý
přítel, který alespoň trochu zná jeho
život. Ten může dotyčného upozor-
nit, že Ježíš chce uzdravit právě to
nejbolavější místo v jeho životě.
Když kázal apoštol Pavel na atén-
ském Areopagu, jistě se snažil být
„kulturně relevantní“. Nicméně
nezamlčel jednu podstatnou věc:
„Když tedy Bůh přehlédl… doby
nevědomosti, nařizuje nyní lidem,
aby všichni a všude činili pokání“
(Sk 17,30).
Obávám se, že se o pokání mnohdy
bojíme mluvit, a to jak na velkých
evangelizacích, tak v osobních roz-
hovorech. Důsledkem je, že lidem
Ježíše vylíčíme jako jakousi „přida-
nou hodnotu“. Už nyní žijí dobrý
život – Ježíš jim ho ještě zlepší. Od-
straní finanční nedostatky, zlepší

nejde to bez pokání?

Dokončení na str. 2

69. sjezd Kostnické jednoty - Sdružení evangelických křesťanů se ten-
tokrát uskutečnil v Kolíně, podle pozvánky v sobotu 8.11.2014 a podle
navrženého programu. Sjezdové jednání se kromě obvyklých záleži-
tostí (zprávy předsedy, hospodářské, revizní a
zprávy z místních sdružení) zaměřilo na projed-
návání změn stanov, které je zapotřebí uskuteč-
nit, abychom vyhověli požadavkům nového zá-
kona.
V příspěvku o hospodaření zaznělo, že když
zachováváme již po dlouhá léta stejnou cenu za
jeden výtisk, aniž bychom zvyšovali předplat-
né, že jsme pak odkázáni na dobrovolné přís-

pěvky, které tvoří pod-
statnou složku našich příjmů. Jestliže dosahují
alespoň 25 procent, pak je umožněno, abychom
mohli dokončit vydavatelský ročník. Samo-
zřejmě by bylo velkou pomocí, kdyby se o
několik stovek kusů zvedl počet odběratelů,
který zůstává celkem stabilizovaný. Za letošní
rok se odhlásilo 18 odběratelů a 15 nových se
přihlásilo. Doufáme, že naši čtenáři a příznivci
budou i nadále pokračovat ve věrném předplá-

Dokončení na str. 2

Sborový dům Církve bratrské v Kolíně

69. sjezd kostnické jednoty -
sdružení evangelických křesťanů

Aktuálně: FotogrAFicky z vyslání nemocničních kAplAnů
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vyslání nemocničních kAplAnů
Mezi mnohými, kteří přicházeli v nedělním odpoledni 19. října 2014 do
krčské nemocnice, aby navštívili své choré, bylo přimíseno i několik
osamělých jednotlivců, popřípadě malých skupinek lidí, kteří ovšem
mířili do místní kaple sv. Václava. Stali se tam účastníky výjimečné udá-
losti - poprvé se totiž konalo ekumenické vyslání nemocničních kapla-
nů. Kaplani a kaplanky z různých církví a různého věku se dočkali po
delší době první takovéto nejen slavnostní, ale i významné události. Do
jejich služby v nemocnicích je vysílali přítomní představitelé jednotli-
vých církví na základě úspěšně složených zkoušek a pověření církve.
Samotné shromáždění bylo příjemným a radostným setkáním, ve kte-
rém v ekumenickém souzvuku zaznělo mnoho slov povzbuzení k ne-
snadné a leckdy velice citlivé a vyčerpávající službě, ale i odhodlání a
naděje, že do těch následujících úkolů ti vysílaní nejdou sami, ale pro-
vázeni přímluvami církve, především však v blízkosti Pána, který je tou
skutečnou útěchou, posilou a ochranou. 
Tomuto shromáždění by jistě svědčila hojnější účast věřících ze zúčast-
něných církví a sborů. Kromě vysílaných kaplanů a představitelů círk-
ví se zúčastnil jen nevelký počet rodinných příslušníků a přátel. Ale i
tak to byla událost radostná a důstojná a pro všechny přítomné jistě pří-
nosná. A snad tato zdařilá „premiéra“ povzbudí v dalších ročnících 
k tomu. aby nejen představitelé církví, ale také jejich členové rozhod-
nějším způsobem vyjádřili, že společenství věřících stojí po boku i těch,
kteří slouží v nemocnicích a jiných zařízeních.

Bohumil Kejř
(fotoreportáž na str. 1)

praha, ochranov, lotyšsko
Šest set let od zavedení kalicha pro všechny křesťany, jeden z pokojných počá-
tečních bodů na cestě evropské reformace. Jeden z mála případů, kdy v Čechách
začalo něco, co ovlivnilo celý svět. 
Ti, kdo se zajímají o českou reformaci, Češi i Němci, evangelíci i katolíci, o tom
diskutovali, kázali a zpívali tři dny. Ale širší veřejnost ani média to moc neza-
jímalo. Reformace není dnes „in“. Jak psal teolog Petr Sláma v otevřeném listě
vedení České televize – „kalich je pod rozlišovací schopnost televizního zpravo-
dajství“.
Jeden zdánlivě marginální doklad toho, jak počátek české reformace dlouhodobě
působil, přinesla nenápadná monografie Pavla Štolla Lotyšská kultura a Jed-
nota bratrská. Z touhy držet se pokojných počátků české reformace – a nechtít
ji prosadit zbraní jako Žižka – vznikla v Kunvaldu Jednota bratrská. 
Na ni navázala v lužickém Herrnhutu čili Ochranově Jednota bratrská obno-
vená německojazyčnými exulanty. Ti se rozešli na misie do celého světa (barvi-
té dějiny misií od Grónska po Oceánii předvádí etnografické muzeum v Herrn-
hutu, tip na podzimní výlet, je to jen pár kilometrů za hranicemi!). 
Jedna z nejúspěšnějších misijních kapitol se odehrála mezi Lotyši v tehdejším
Livonsku, tehdy v 18. století kulturně ovládaném baltskými Němci a politicky
Ruskem. Pavel Štoll rekonstruuje fascinující příběh o tom, jak Jednota bratrská
jako jediná církev „šla blíž“ k utlačeným, pohrdaným Lotyšům a položila zákla-
dy lotyšského obrození i písemnictví. O tradici Jednoty svědčí „primární“ texty
náboženské a vzdělávací i „sekundární“ texty beletristické, v nichž „Herrn-
huti“ vystupují jako postavy, i „terciární“ texty, v nichž už nejde o historickou
Jednotu, ale o jádro jejího poselství – o etický ideál oné pokojné a niterné bratr-
ské „kultury srdce“.

Martin C. Putna (www.lidovky.cz)

fungování firmy, vylepší manžel-
ství, pomůže s výchovou dětí…
Slyšel jsem i četl řadu podobných
svědectví. 
Problém nastává v okamžiku, kdy
se takto „obrácený“ člověk dostane
do tíživé situace, v níž by věrnost
Ježíši pro něj znamenala, že by se
musel něčeho vzdát. Nejeden tako-
vý člověk mi pak v pastoračním roz-
hovoru dokazoval, že toho či onoho
se přece vzdát nemůže. Kvůli man-
želce, kvůli dětem, kvůli svému
osobnímu rozvoji. Někdy se divil,
jak jsem zpozdilý, že to nedokážu
pochopit. A já jsem si s jistým vnitř-
ním zděšením uvědomil, že Ježíše
vždycky bral jen jako vylepšení
života, jakousi kvalitu navíc. Nikdy
neslyšel nebo mu nikdy nedošlo, že
Ježíš je drahocenná perla, kvůli které
někdy nezbývá než prodat všechno
ostatní. Slova o hledání Božího krá-
lovství sice znal, ale doufal přede-
vším v to, že mu „vše ostatní bude
přidáno“; nikdy ovšem nepočítal s

tím, že by se někdy musel kvůli
Božímu království něčeho podstat-
ného vzdát. 
Vzpomínám si, jak jsem kdysi dáv-
no, ještě koncem osmdesátých let, 
s jedním bratrem sloužil jinému bra-
trovi, který byl na pokraji odpadnu-
tí, právě protože by musel kvůli
Ježíši udělat rozhodnutí, jímž by o
něco v tomto světě přišel. Byl to
nesnadný rozhovor, v němž bratr,
který mi pomáhal, v určitém oka-
mžiku onomu odpadajícímu bratro-
vi položil otázku: „Pověz mi, jak jsi
prožil pokání?“ Mnohokrát jsem
tuto otázku v pastoračních rozhovo-
rech použil. Pokud totiž člověk
pokání neprožil, pokud přijetí Ježíše
Krista pro něj nebylo přechodem
„od minusu do plusu“, ale jen ja-
kýmsi dalším přičtením k beztak již
kladnému životu, jeho víra se ve
zkoušce začne rychle hroutit jako
příslovečný domeček z karet. Když
položíte otázku „jak jsi prožil poká-
ní?“ a váš partner v rozhovoru se na
vás jen nechápavě podívá, bývá to

indikace, že je zle. Pokud takové
okamžiky nechceme zakoušet, mu-
síme někdy v evangelizaci zpomalit
a hovořit o tom, co je to vlastně
hřích a co to znamená, že odplata
za hřích je smrt. Protože pokud
Ježíš pro člověka není Spasitelem
od věčného zahynutí, ale jen při-
danou hodnotou, jeho „víra“ ve
zkouškách neobstojí. Ano, vím, že
to není jednoduché, zvláště v dneš-
ní době, kdy jsou lidé zavaleni
reklamou, jež jim nabízí, že po tom
či onom se budou cítit lépe. Naše
„zboží“ se nesnadno prodává; co
nám ovšem pomáhá, je, že reklamy
tohoto světa se ukazují jako rekla-
my klamavé. Hřích je totiž realita,
byť se o něm moc nemluví. Jenže
pokud se nebudeme stydět o něm
mluvit, pomůžeme lidem setkat se
s „mnohem reálnější realitou“, kte-
rou je Ježíš Kristus, který jediný byl
bez hříchu – a který jediný nás
může hříchu zbavit.

Dan Drápal

nejde to bez pokání?
Dokončení ze str. 1

Znám to ze skalního lezení. Funguje
to. Jsem deset metrů nad posledním
jištěním. Hrozí mi dvacetimetrový
pád. V duchu si říkám „Nesmíš
nechat strach ovládnout mysl. Máš
na to. Musíš si věřit. Věř si!“ Upřeně
se zadívám na vrchol skály a před-
stavuji si tam sám sebe. Vidím to
najednou pozitivně. Jistota se vrací.
Dělám další pohyb vzhůru a jde to,
jde to opravdu lépe… Vracím se
domů ze skal a mám dobrý, vítězný
pocit.
Když chceš něco dokázat, když
chceš mít lepší život, musíš mít
správně nastavené smýšlení. A mu-
síš mít víru. O tom by se dala napsat
kniha. Ale těch už je! Ze všeho se dá
udělat byznys. I z toho naučit lidi
smýšlet tak, aby jim život připadal
lepší. Knih s podobným obsahem, se
každý rok ve světě prodá miliony. Je
to lukrativní obchod.
Pro křesťana je tu ale varování. Pís-
mo nás učí, že byli, jsou a budou
lidé, kteří se za křesťanství budou jen
schovávat za účelem vlastního zisku
(kupř. list Judův zejm. verš 16).
Nebylo právě toto motivem pro
vznik učení a následné šíření Hnutí
slova víry (dále jen Hnutí víry - HV)?

pozAdí
Počátky HV se datují do 70. let 20.
stol. Za hlavní osobnost je obecně
považován Kenneth Hagin, často
nazývaný jako otec HV. Haginova
škola víry (RHEMA Bible Training
College) v USA měla značný vliv na
formování a šíření HV ve světě.
Existuje ale dostatečné množství
důkazů, že Hagin vycházel z děl 
E. W. Kenyona1. Včetně rozsáhlého
plagiátorství jeho děl. Kořeny tohoto
hnutí najdeme tedy již v 19. století.
E. W. Kenyon byl v době svých stu-
dií v Bostonu ovlivněn ideologií No-
vého myšlení a Křesťanské vědy.
Ačkoli Kenyon ideologii formující se
okolo hnutí Nové myšlení později
odsuzoval, je těžké se ubránit očivid-
ným souvislostem s jeho učením,
které bylo vyrabováno K. Haginem
a hlavními důrazy těchto metafyzic-
kých skupin.
Dalšími vlivnými osobnostmi HV
jsou kupříkladu Kenneth Copeland,

Benny Hinn, Joyce Meyer, Joel Os-
teen a mnoho dalších.
Do České republiky se dostalo v mi-
nulosti různými cestami. Za zmínku
stojí třeba vliv denominace Slovo
života, jejímž zakladatelem byl Ulf
Ekman. V ČR figuruje dřívější mlá-
dežnický pastor, dnes misionář a
učitel Slova života Carl-Gustav Se-
verin. Tito dva jmenovaní vystudo-
vali přímo na Haginově škole víry 
v USA. Z Maďarska si do ČR našlo
cestu pod hlavičkou Křesťanské spo-
lečenství Milost. Jinými cestami zfor-
movaná seskupení jsou kupříkladu
Církev živého Boha, Církev Nová
naděje, Triumfální centrum víry a
mnoho dalších. 

chArAkteristikA
Toto hnutí je charakteristické význa-
mem vedoucích osobností, maso-
vým popularizováním skrze média
(TV, knihy atd.) a problémy s finanč-
ní transparentností.
Učení HV není jednoduché přesně
vymezit. Především proto, že se
nezakládá na autoritě Písma a jeho
správném výkladu. Vedoucí v těch-
to církvích a denominacích si upra-
vují učení podle toho, jak se jim to
hodí. Má ovšem některé příznačné
charakteristiky, kterými se identifi-
kuje.
Mezi nimi je učení o moci víry, pozi-
tivním vyznávání, fyzickém zdraví,
materiální prosperitě, autoritě věřící-
ho, významu vizí a Božích zjevení a
učení o pověření – pomazání vedou-
cích osobností.
Aby se čtenář mohl sám přesvědčit o
tom, že kritika tohoto hnutí není pře-
hnaná, odkazuji - pro alespoň mini-
mum informací - na semináře Jus-
tina Peterse, které jsou přeložené do
češtiny a zdarma (legálně) přístupné
na webových stránkách www.fales-
ne-evangelium.cz. Čtenář zhlédnu-
tím seminářů získá reálnou předsta-
vu, jak HV vypadá a o jaké učení jde.
Peters v nich totiž analyzuje mnoho
materiálů, které sami propagátoři
HV rozšiřují pomocí médií. To dělá
jeho semináře zajímavé a objektivní.
Lépe než uvádět obsáhlé příklady 
v tomto článku, je možné vidět kon-
krétní materiály přímo z HV. 

Česká televize uvedla v pořadu
Cesty víry díl s názvem Evangelium
prosperity, který také doporučuji.
Zde jen malou „ochutnávku“. Jedna
z hlavních postav HV Kenneth Co-
peland, který je dnes opravdu dola-
rovým miliardářem, ve svém kázání
řekl: „Nejsem miliardář, protože
více než miliarda dolarů prošla touto
službou. Já jsem miliardář kvůli
úkolu, který mi Pán zadal, když mi
řekl: ‚Chci, abys začal vyznávat mi-
liardářský oběh peněz. Vzhledem 
k tomu, že jak dlouho jsi v milionář-
ském oběhu, vyhráváš milióny, tak
jakmile přejdeš na miliardářský
oběh, vyhraješ miliardy.‘
Tak jsem řekl: Ano, Pane, věřím, že
to dostanu. To bylo před lety a já
jsem vyznal, že jsem v miliardář-
ském oběhu a že jsem miliardář 
v království Božím.“ (vlastní překlad
z videonahrávky z KCM Ministers‘
Conference, January 23, 2008).

přineslo hv pro
křesťAnství něco dobrého?
Dnes je trendem se snažit vidět vše
pozitivně. Navíc panuje strach, aby-
chom se jako křesťané nedostali za
hranice posuzování a nezačali odsu-
zovat.
Propagátoři HV jsou dost chytří, aby
vyučovali také něco z toho, co je 
v souladu s Písmem a praxí pravého
křesťanství. Získávají si tím důvěru
těch, které chtějí svým učením okla-
mat. Používají to i jako argument
proti kritikům. Mám za to, že ani
farizeové a zákoníci, pro které měl
Pán Ježíš jen ta nejtvrdší slova, ne-
učili a nedělali naprosto vše špatně.
Nedokážu si ale představit, že by
Pán Ježíš řekl něco jako: „Vyberte si
od nich to málo, co je dobré a toho
špatného si jednoduše nevšímejte.“
Pán Ježíš měl pro náboženské hnutí
farizeů a zákoníků jen slova varová-
ní. Tím ovšem nevylučoval indivi-
duální výjimky (Mk 12,28-34).
Pán Ježíš varuje před odsuzováním
druhých (Mt 7,1-2). Přesto potom
říká: „Tak každý dobrý strom nese
dobré ovoce, ale prohnilý strom nese
špatné ovoce. Dobrý strom nemůže
nést špatné ovoce, ani prohnilý

z církví doma i ve světě

hnutí slova víry - přineslo 
pro křesťanství něco dobrého?

cení si Evangelického týdeníku a že budou také podle svých možnos-
tí pamatovat na příspěvky na tiskový fond, abychom mohli příští, již
jubilejní 100. ročník absolvovat bez starostí o to,
zda budeme mít dost prostředků na jeho dokon-
čení.
Sjezdové jednání mile osvěžily pozdravy part-
nerského spolku Exulant. S chutí jsme si vy-
slechli krátké příspěvky br. Dobroslava Stehlíka
a ses. J. Nývltové.
I přes obtížné projednávání a schvalování sta-
nov jsme mohli zakončit sjezdové jednání včas -

a pokračovat v neformál-
ních rozhovorech u chut-
ného oběda, který pro nás obětavě připravil
místní sbor Církve bratrské.
Bylo škoda, že na odpolední program se nezdr-
želo více účastníků a nepřišli jiní hosté. Měli
jsme naplánovaný moderovaný rozhovor, který
vedl br. Jan Kašper, o úloze církevního tisku, o
jeho možnostech i omezeních. Se svými zkuše-
nostmi a názory se přijeli podělit pozvaní
zástupci Českého bratra (ses. Daniela Ženatá) a

Života víry (br. Tomáš Dittrich). Bylo to zajímavé setkání, a i když
byly zmíněny leckteré nesnáze, které ovšem v současném světě posti-
hují naprostou většinu tištěných periodik, bylo zřejmé, že stále je pro-
stor pro kvalitní církevní tisk, který může vykonávat dobrou a pro
některé čtenáře těžko zastupitelnou službu.

Bohumil Kejř
(foto: Jan Kašper, Tomáš Dittrich, Dobroslav Stehlík a Kateřina Rozkovcová)

69. sjezd kostnické jednoty -
sdružení evangelických křesťanů
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V letošním roce si kromě výročí
řady velkých osobností české hud-
by připomínáme i výročí méně ná-
padné, ale pro dějiny evangelické
hudby mnohem zásadnější: 450 let
od vydání jednoho z nejvýznamněj-
ších kancionálů ediční řady Jednoty
bratrské, konkrétně druhého, opra-
veného vydání Blahoslavovy redak-
ce, nesoucího v tradici název Ivan-
čický kancionál.
„Písně duchovní evangelistské opět zno-
vu přehlédnuté, zpravené a shromáždě-
né i také mnohé vnově složené z gruntu
a základu Písem svatých“ spatřily
světlo světa 17. února roku 1564 po
více než čtrnáct měsíců trvající práci
v nové ivančické tiskárně, pro niž
měl být kancionál první publikova-
nou knihou. Nakonec však byly
jeho přípravy narychlo přerušeny
vydáním spisu s názvem Titulové
všech kázaní, pořízeného z potřeb
laicky spravovaných bratrských
sborů a jako řešení neutuchajících
sporů o výběr liturgických čtení.
Tištění kancionálu nechtěl zřejmě
Jan Blahoslav za žádnou cenu uspě-
chat, neboť bratři měli od roku 1561
po dvaceti letech na stole no-
vé šamotulské vydání zpěvníku, 
s nímž nebyl zcela spokojen. V pol-
ských Šamotulách nemohl Blaho-
slav na tisk osobně dohlížet (této
práce se – údajně příliš „samostat-
ně“ – ujal Václav Solín), a tak si
ivančický biskup později posteskl,
že mu – jako hlavnímu redaktorovi
– přišlo „velmi žalostné, že se to tak má
dávati k tištění“. Prý by rád, ještě než
umře, viděl kancionál „v jiném peří“.
Tehdy teprve jednačtyřicetiletý, nic-
méně zdravotními problémy od
mládí pronásledovaný Blahoslav,
ovlivněný na svých studiích ve
Wittenbergu humanistickou for-

mou evangelického zpěvu, se zřej-
mě těžko smiřoval s archaickou, na
rukopisy 15. století se stále odkazu-
jící podobou bratrských kancionálů. 
Rozhodnutí o Blahoslavově spolu-
odpovědnosti za obnovené vydání
kancionálu padlo již roku 1555, kdy
se bratrská synoda usnesla, „aby
kancionál náš byl přehlédnut pilně 
(k čemuž i osoby voleny sou, bratr Jan
Černý, bratr Jan Blahoslav, bratr Adam
Šturm), a aby přidány byly písničky
bratra Jana Augusty i některé jiné, a tak
zpravený aby byl dán k tištění.“
Knihou, která měla projít revizí, byl
tzv. Rohův kancionál z roku 1541,
který však představoval již třetí
vydání bratrského zpěvníku, nava-
zující na edice z roku 1505 a 1519, jež
se do dnešních dnů bohužel nedo-
chovaly. Blahoslav pojal přípravu
nového kancionálu velkoryse. Jejím
plodem jsou dodnes na svou dobu
mimořádné spisy shrnující hudební
teorii (Musica, 1558), identifikující
autory textů písní (Písní duchovních
některých ... rejstřík, 1561) a komentu-
jící pravidla české gramatiky (Při-
dání některých věcí k Grammatice české
příhodných, 1571). 
Zásadním přínosem prvního, šamo-
tulského vydání kancionálu je Bla-
hoslavova předmluva, která se 
s drobnými změnami přetiskuje
nepřetržitě až do roku 1598. Právě
tento úvodní – a do značné míry
spíše apologeticky než ryze historio-
graficky zaměřený – text je dnes
hlavním pramenem vědomostí o
nejstarší fázi dějin bratrského zpě-
vu. Samotný obsah zpěvníku je
oproti Rohovu kancionálu značně roz-
šířen, přičemž nejproblematičtější
nově přidanou částí obsahu byly
podle Blahoslava písně Jana Au-
gusty, toho času uvězněného bratr-

ského biskupa – tedy právě podstat-
ná část synodního zadání. Blahoslav
viděl jeho texty jako pouze „řemesl-
ně“ provedené a plné „nehladkých“
veršů, jež musely být „v jinou formu
obráceny ... s velikou prací, a to z potřeb
nevyhnutelných“. Z dnešního odstu-
pu je však nutno mít se na pozoru
před snadným propadáním Blaho-
slavově sugestivní, ale subjektivně
laděné argumentaci, kterou je třeba
porovnávat s rozborem dochova-
ných pramenů. 
Silná Blahoslavova autorita u novo-
dobých badatelů způsobila, že
druhé vydání (kde je uplatněna
řada dílčích korektur) bývá nazírá-
no očima konečného a do značné
míry „archetypálního“ ztvárnění
Blahoslavova záměru. Nové srov-
nání melodických změn učiněných
při vydání redakce šamotulské z ro-
ku 1561 a ivančické z roku 1564 však
naznačuje, že Ivančický kancionál je
spíše ukázkou jedné z podob vari-
antního procesu v rámci vývoje
mnoho desetiletí starého hymnolo-
gického materiálu, než podobou
jakkoli určující. Ani Blahoslav se při
svých korekturách nevyhnul řadě
opomenutí, nedůsledností či dokon-
ce nově vytvořených chyb. Podstat-
ná je spíše redaktorova snaha stylo-
vě posunout archaický repertoár
melodií blíže k humanistické rytmi-
ce a dobové teorii. 
Tradovaný obraz Ivančického kancio-
nálu jako dokonalého díla ovlivnila
rovněž skutečnost, že po smrti Jana
Blahoslava se bratrský zpěvník
(jeho předmluva i obsah) stává
kodifikovanou knihou, jež je vydá-
vána opakovaně bez významnějších
vnitřních změn. S notami vychází
znovu v Ivančicích roku 1576 a tři-
krát v Kralicích v letech 1581, 1594 a
1598. Další kralické vydání z roku
1615 sice konečně přináší novou

redakci bratrského písňového reper-
toáru včetně nové předmluvy,
Blahoslavův hymnologický odkaz a
zejména jeho popsání kancionálové
historie však zůstává stále platné
(„prvé mnohokrát kancionál náš ... na
světlo vydáván, rozšiřován i korigován,
o čemž v předmluvě prvnějších edicí
obšírná zpráva učiněna jest“). Mezi
nejvýznamnějšími pozdějšími nosi-
teli tohoto odkazu lze jmenovat
Václava Kleycha (předmluvy kanci-
onálů z let 1717–1727 a jeho Rejstřík
starých písní bratrských přetištěný
ještě roku 1765). Právě Václav
Kleych tvoří jakýsi propojující člá-
nek mezi Blahoslavovou linií bratr-
ské hymnologie a novodobým bá-
dáním, které po prvním soupisu
kancionálů v Historii literatury české
Josefa Jungmanna z roku 1825 zapo-
čal především Josef Jireček ve svém
díle Hymnologia Bohemica z r. 1878.
Kontinuita Blahoslavovy hymnolo-
gické „legendy“, počínající kancio-
nály z let 1561 a 1564, je dnes na
jedné straně mimořádnou historic-

kou skutečností hodnou badatelské
i laické pozornosti, na druhé straně
však komplikovanou strukturou
tradovaného obrazu, který se zrodil
z vlastní – a dnes těžko posuzova-
telné – osobní prezentace. Jedinou
cestou k dalšímu hodnocení Blaho-
slavova hymnologického díla je
proto opakované studium původ-
ních pramenů a jejich pozorné srov-
návání s roztroušenými zmínkami u
jiných dobových autorů.

Eliška Baťová
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iv. Ještě k poJetí věčného ŽivotA: odkAz nA Anděly
Při předchozím průzkumu novozákonního výrazu pro “život věčný” (zóé
aiónios) nám napomohla k základnímu porozumění slova Páně učedníkům:
“Vám je dáno znáti tajemství Božího království” (L 8,10). On sám dal jejich
víře pochopit, že věčný život, spojený s představou Boží vlády nad veške-
rým časem, nastal již v našem pozemském čase: jeho příchodem a skutky,
jako Spolu-Krále s nebeským Otcem v moci Ducha svatého.V onom texto-
vém průzkumu jsme si mohli ověřit, že tak tomu rozuměli novozákonní
evangelisté i apoštolé a podle nich i prvotní křesťanská církev: v samém
Kristu je “časné” spojeno s “věčným” již v tomto věku. To jsem našel dobře
vyjádřené v písni “Prozpěvuj, ó věrná duše” (Bratrský kancionál z r. 1615)
jako vyznání našich reformačních otců: Rozkošné je okoušení života věčného
nyní; / ale po smrti hojněji /věrní ho pak docházejí. Kriste, jenž jsi vůdce, cesta / do
toho slavného města,/ veď, doveď k věku slavnému, / životu slávy věčnému. (ECz
521, v.6-7). Již v tomto našem času života, na této zemi, začíná vztah k nebi,
i když nejde přímo o “nebe na zemi”, jak nám to za našeho studentského
mládí doporučovala vnímat optimistická píseň Voskovce a Wericha. 
V onom základním biblickém průzkumu jsme si mohli ověřit, že Boží Slovo
nám svědčí i v tomto směru “mnohými způsoby” (Žd 1,1), jimiž napomáhá
k porozumění víry. Také pojem “život věčný” je doprovozen v Novém
zákoně bohatou řadou obrazných příměrů a podobenství, na něž můžeme
navazovat ve svém domýšlení. Jde ovšem jen o představy a obrazy navoze-
né naším přirozeným myšlením a cítěním, které nepřesahují naši intelektu-
ální hranici. I tak však nacházíme řadu nových námětů, které k představě
věčného života ukazují, jimiž se můžeme zabývat. Toto propojení časného 
s věčným nám připomněl nedávno i v ET - KJ bratr J.Veselý novým přímě-
rem, že se naše smrt stává “chodníkem, který vede k věčnému životu”, do
plného společenství s Bohem, až za “hranici, kde se víra mění ve vidění”.
Připomeňme, že o tom svědčí v Novém zákoně i smrt mučeníka Štěpána,
který “plný Ducha svatého pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak
stojí po pravici Boží, a řekl: Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka sto-
jícího po pravici Boží” (Sk 7,55-57). Zvláštní význam zde má připomínka, že
Štěpánovu tvář viděli jeho soudcové “jako tvář anděla” (Sk 6,15). 
Právě zjev andělů doplňuje i v Novém zákoně představu úzkého propojení
nebe a země jako Božích poslů. Anděl s množstvím nebeských zástupů 
zvěstuje betlémským pastýřům velikou radost, že se narodil Spasitel 
(L 2,10-14). Pozemský Ježíš mluví v podobenství o “radosti v nebi” (L 15,7)
jako “radosti před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí poká-
ní”(L 15,10). Své učedníky varuje, aby “nepohrdali ani jedním z maličkých,
jejichž andělé v nebi jsou neustále v blízkosti jeho nebeského Otce” 
(Mt 18,10-11). Pokoušivým saduceům vysvětluje: “Po vzkříšení se lidé neže-
ní a nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé” (Mt 22,30); “Už nemohou ze-
mřít, neboť jsou rovni andělům a jsou syny Božími, poněvadž jsou účastni
vzkříšení” (L 20,35-36). Posléze jsou andělé zmíněni jako Kristův doprovod
při jeho novém příchodu: jako “Syna člověka, který přijde v slávě svého
Otce se svými svatými anděly k poslednímu soudu” (Mt 16,27; 25,31; 
L 9,26). Evangelista Jan zaznamenal Ježíšova slova Natanaelovi: “Uzříte
nebesa otevřená a anděly Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka” 
(J 1,52). Apoštol Pavel napsal v listě Korintským odvážnou představu:
“Nevíte, že budeme soudit anděly?” (1 K 6,3) V listě Tesalonickým nastínil
nový příchod Páně svou vizí: „Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých,
pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním
k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme pří-
chodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk

průzkum výrazu Život věčný
nAd biblí
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strom dobré ovoce. Každý strom,
který nenese dobré ovoce, bývá vy-
ťat a hozen do ohně.“ (Mt 7,17-19
ČSP) Není tedy možné říct, že je
lepší špatné ovoce HV než žádné.
Prob-lémem HV není ani to, že jde o
dobrý strom, který občas plodí špat-
né ovoce. To se stát může. Každý
křesťan proto musí mít neustálou
ochotu činit pokání a spoléhat se na
Boží milost v Kristu. Můj argument
je, že ten, kdo si dá práci celistvě a
objektivně prostudovat učení a praxi
HV, musí dojít k závěru, že jde o ten
obrazný případ, kde je samotný
strom prohnilý.
Písmo nás nikde neučí snažit se brát
něco dobrého z toho, co je v samot-
ném jádru špatné. Kupříkladu v lis-
tu Efezským apoštol Pavel neučí hle-
dat alespoň něco dobrého, něco obo-
hacujícího na kultu Efezské Artemis.
Naopak vysvětluje, že všechno po-
žehnání, spásu, zkrátka vše máme
již v Kristu (srovnej Sk 19 a list
Efezským). Hledat povzbuzení, po-
učení, nápravu nebo cokoli jiného 
v učení a praxi HV by znamenalo, že
máme pochybnosti o dostatečnosti
pravého zdroje, ryzího a neposkvr-
něného, kterým je Kristus a jeho
slovo.
HV svým učením oklamalo a svedlo
na scestí obrovské množství lidí.
Lidem pod rouškou křesťanství a ve

jménu Pána Ježíše nabízí to, po čem
touží hříšná lidská přirozenost. 
Z lidské chamtivosti a touze po veli-
kášství si udělalo byznys. Neštítí se
ani bezohledně těžit ze zoufalé si-
tuace nemocných a chudých. A k to-
mu všemu ještě významně přispělo
k dalšímu zhoršení reputace křes-
ťanství v očích nevěřících. Vystavilo
jim tak další bariéru na cestě ke
Kristu.
To nejlepší, co můžeme udělat, je se
od HV se vším všudy distancovat a
varovat před ním ostatní (srovnej 
Ř 16,17-18, Ef 5,10-11, Tt 3,10-11).
Nehledat něco dobrého v něčem, co
je v samotném základu špatné. Na-
místo toho jít k pravému zdroji
všeho dobra – ke Kristu a jeho Slovu.

1 viz Kenyon's Gospel Publishing
Company copyright complaint
Porovnej díla: 
What happened from the Cross to the
Throne [Seattle: Kenyon's Gospel
Publishing Society, 1969, 44-45 /
"Christ our Substitute", The Word of
Faith [March 1975]), pp. 1,4,5,7
Identification: A Romance in Redem-
ption [Seattle :Kenyon's Gospel Pub-
lishing Society, 1968], 6, 7 / "The Re-
surrection! What it Gives Us." The
Word Of Faith [April 1977], p.5
The Wondeful Name Of Jesus [Seattle:
Kenyon's Gospel Publishing Society,

1927], 8, 9, 11 / "The Name Of Jesus:
The More Excellent Name";The Word
of Faith [April 1976], pp. 4-6
Jesus the Healer [Seattle: Kenyon's
Gospel Publishing Society, 1940], p.
90 / "Spirit, Soul, & Body; Part
Three: God Heals through the Spirit
of Man," Word of Faith [December
1977], p.5
The Bible in the Light of Our Re-
demption [Seattle:Kenyon's Gospel
Publishing Society, 1969], p. 58 /
"Incarnation," Word of Faith [Decem-
ber 1978], p. 4 
The Two Kinds of Faith [Seattle: Ke-
nyon's Gospel Publishing Society,
1969], pp. 76-84 / Plead Your Case
[Tulsa: Faith Library, 1979]), pp. 4-9; cf.
pp. 23-32
Two kinds of Life [Seattle: Kenyon's
Gospel Publishing Society, 1971],
pp. 2-3 / The God Kind of Life
[Tulsa: Faith Library, 1981], pp. 1-2,
9 A další.

* * *

Jiří Král je ženatý, otec čtyř dětí 
a misionář. V rámci příprav pro
duchovní službu si nejvíce cení
dvouletého kurzu „Cornhill Trai-
ning Course“, který absolvoval ve
Velké Británii. 
Věnuje se práci s univerzitními
studenty a částečně vyučuje na
Českém biblickém institutu.

hnutí slova víry - přineslo 
pro křesťanství něco dobrého?
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Středa 22. října 2014 byla zcela
mimořádným dnem nejen pro hos-
pic Citadelu ve Valašském Meziříčí,
ale i pro všechny, kdo navštívili
benefiční koncert věnovaný naše-
mu hospici mimořádnou osobností
naší hudební scény, kterou je paní
Marta Kubišová.
Její podpora vyjádřená hospici otev-
řela srdce a štědrou dlaň desítek
dárců ze stran firem i jednotlivců,
díky kterým se podařilo v rámci
benefice získat neuvěřitelných 855
tisíc korun, které poslouží na zakou-
pení pomůcek a zdravotnických
potřeb pro klienty zdravotních a
sociálních služeb poskytovaných
Diakonií ČCE – hospic Citadela.
Finanční podpory, kterou jsme zís-
kali, si nesmírně vážíme, cítíme ji
jako uznání každodenní péče vě-
nované našim klientům a jako pod-
poru celému pracovnímu kolekti-
vu, který svým přístupem a odbor-
ností vytváří pro naše klienty pří-
stav naděje a bezpečí v těžkých
životních okamžicích. 

Zároveň bych ráda poděkovala
všem svým kolegům a dobrovolní-
kům, kteří nám pod citlivým vede-
ním paní Ruth Kopecké připravili
mimořádnou společenskou událost
s kulturním zážitkem, na který bu-
deme ještě dlouho vzpomínat. 
Benefiční koncert, který jsme mohli
zažít, setkání s paní Martou Kubi-

šovou, vynikající zpěvačkou a osob-
ností, která je morálním vzorem, a
vytvoření společenství, které je
otevřené pomoci druhým lidem, je
radostí, kterou jsme mohli společně
prožít.
Za celý kolektiv pracovníků a klien-
tů Diakonie ČCE – hospic Citadela

Květoslava othová, ředitelka

seniorát prAŽský
mimoprAŽské sbory

Českobratrská církev evangelická

BENEšoV u PraHy – Ne 10 h
Husova 656, f. Tomáš Trusina

BErouN – Ne 9.45 h
Husovo nám. 43/30, f. Mikuláš
Vymětal

DoBříš – Ne 10 h
Husova 1556, f. Samuel Hejzlar

HořoVICE – Ne 9.30 h
Valdecká 408, a f. Samuel Hejzlar

HVoZDNICE – Ne 9.30 h
Hvozdnice č. 125, f. Vendula Ka-
lusová

KLaDNo – Ne 9 h
gen. Klapálka 37/1394, f. Daniela
Brodská

LIBČICE NaD VLTaVou – Ne 9 h
5. května 66, f. Dana Rotkovská

SEDLEC-PrČICE – Ne 8.30 h
K. Burky 150, a f. Tomáš Trusina, 
j Pavla Jandečková

SoBěHrDy – Ne 10 h
Soběhrdy č. 21, f. Petr Turecký

šKVorEC – Ne b,d 9.30 h 
Husova 133, a f. Elen Plzáková

Církev bratrská

NEraToVICE – Ne 10 h 
LŠU Vojtěšská 1219, k. Oldřich
Kadlec

KLaDNo – Ne 10 h
Víta Nejedlého 1503, k. Daniel
Kaleta

Evangelická církev metodistická

SLaNý – Ne 9 h
Vepřkova 1087, Husův dům, k. Ja-
na Daněčková

bohoslužbytakový byl benefiční 
koncert pro hospic citadelu 

PrograM KLuBu SaMaří

12. 11. Prokletí milého člověka
Divadlo Flek v buši: Kabaret
inspirovaný knihou Jacqui Mar-
sonové Naučte se říkat ne.
19. 11. andělská sešlost
Vernisáž výstavy obrazů Adély
Oliva. Úvodní slovo Daniel Kvas-
nička. Hudbou doprovodí Klára
Šerých a Štěpán Chrást.
26. 11. Všechny moje děti
Dokument Ladislava Kaboše o
pomoci faráře Mariána Kuffy li-
dem v romských osadách. Projek-
ce a beseda s autorem.
3. 12. Poslední sny
Portrét tří žen během posledních
týdnů jejich životů v dánském
hospici. Beseda s M. Špinkovou
(Cesta domů). Součást projektu
Promítej i ty.
10. 12. Cantate al(l)iorum
Adventní koncert komorního sou-
boru z Kaplicka. Renesanční písně
(J. F. Boleslavský, T. Arbeau, C. de
Sermisy a další).
Vždy ve středu od 19.30 h
Klub Samaří, 
Soukenická 15, Praha 1
Pořádá Sbor CB v Praze 1, podpo-
řeno grantem MČ Praha 1

www.klubsamari.cz

pozvánky

Petr Filip: Po Dunaji za Čechy do rumunska.
Návrat ztracených dětí. 
Praha: Jana Hanusová, 2014.
Před několika lety nám v Husově domě v Nosi-
slavi vyprávěl bratr Petr Filip (1945) o Češích,
kteří žijí a žili ve Svaté Heleně v Rumunsku, býva-
lé ryze české osadě, odkud pocházela jeho rodina.
Jeho vyprávění bylo zajímavé, v závěru nás
všechny zval k návštěvě krajanů.
V těchto dnech se mi dostala do rukou jeho kniha,
která letos vyšla; tam on podrobně vypráví i o
ostatních osadách, kde se tehdy Češi vyskytovali.
Jak a proč se Češi dostali do Rumunska?
Zhruba před 200 lety se rakouské úřady rozhodly
z hospodářských důvodů osídlit jižní Banát.
Nábor českých rodin prováděl maďarský šlechtic,
nájemce tamních lesů. Pod vidinou získání půdy
k hospodaření a zaměstnání v lese při pálení dře-
věného uhlí se mnoho Čechů dalo sliby zlákat.
Vznikla smíšená osada Rumunů a Čechů – Svatá
Elizabeta. Necelé 2 km odtud vznikla ryze česká
osada Svatá Helena. Přicházely další rodiny, a tak
vznikaly osady Gernik, Rovensko, Bígr, Eibentál,
Šumice, Nová Orgadena, Krušice, Skaluš. Osid-
lování Čechy posloužilo rakouské vládě pro vy-
stěhování nepohodlných evangelických rodin 
z Kolínska, Kouřimska aj. částí Čech.
Přestěhování do jiné země však nebylo bez pro-
blémů. Mnozí lidé poznali omyl svého rozhodnu-
tí, tesknili po domově, nečekalo je tu, co se jim sli-
bovalo. Návrat do vlasti však možný nebyl, pova-
žovalo by se to za vlastizradu. Krutě se takový
pokus trestal vězením a bitím hospodáře.
Osadníci si museli nejprve vybudovat skromné
přístřeší. Nejdřív to byly zemljanice, mnohem
později domy, ale osadníci hned od začátku poža-
dovali školu pro děti a modlitebnu, kde by mohli
čerpat sílu pro další těžký život v tvrdých pod-
mínkách. 
V následujících létech stále přicházeli další osad-

níci z Kladenska, Domažlicka, Plzeňska, okolí
Prahy a mnoha dalších míst. Ti už byli v osadách
pohromadě s Maďary a sudetskými Němci; sou-
žití s nimi bylo velmi složité.
Vystřídalo se tam také hodně kněží, kteří byli
zároveň učiteli dětí, často i dospělých ve večer-
ních hodinách, když museli učit maďarštinu či
němčinu. Autor se zmiňuje i o knězi z Nosislavi,
Václavu Mikuláškovi, prý to byl muž šlechetných
vlastností; zemřel v roce 1872.
Když skončila válka 8. 5. 1945, přišli zase agenti 
z Československa lákat Čechy k osídlení pohrani-
čí po odsunutých sudetských Němcích. Zástupci
osad přijeli v roce 1946 na pozvání čsl. vlády, pro-
hlédli si nabízená místa. Náborčí slibovali, že ze
zbouraných (vybombardovaných) domů jim
postaví nové, tady prý budete moci pěstovat
kromě hlavních zemědělských plodin také zeleni-
nu a vinnou révu. Delegace, ve které byl i autorův
dědeček, byla unesena zdejším krajem a lákavými
sliby, a tak v dubnu 1947 se vrátilo několik rodin
do vytoužené staré vlasti. Osidlovali hlavně
prázdné domy po Němcích; rodiče br. Petra Filipa
se vrátili na podzim roku 1947 do obce Vlasatice.
Po únoru 1948 bylo zase pro všechny obyvatele
všechno jinak. Původně rodina Filipových dosta-
la k bydlení dům, 1 ha polí a 18 arů vinohradu.
Dalších 8 ha měli v nájmu od obce. Po založení
JZD jim bylo pronajatých 8 ha odebráno. 1 ha polí
nemohl rodinu uživit, tak si otec našel práci u
lesní správy, která prováděla výsadbu stromů.
Později ale vážně onemocněl, takže nemohl ani
tuto práci zastávat.
Velké zklamání zažili někteří Češi, co se vrátili do
staré vlasti: byli tu zase jak cizinci, okolí je nepři-
jalo. Mnozí se chtěli vrátit zpět, jen některým se to
povedlo.
Petr Filip velmi podrobně v knize popsal historii
jednotlivých osad v Rumunsku, přetěžký život
Čechů, práce hodně, radosti málo, jen víra v Boha

je prý držela při životě. Důležitá byla pomoc jed-
noho druhému jak prací, tak i slovem útěchy. Bez
pomoci sousedů nebylo možné v žádné z českých
osad přežít. Celá ta kniha je poutavé a poučné
vyprávění. Koho zajímají osudy vystěhovalců 
z jakýchkoliv pohnutek, doporučuji knihu k pře-
čtení.
Autor knihy se do osady Svatá Helena dostal
poprvé v roce 2000. Pro něj ta návštěva hodně
znamenala, protože tam hovořil s mnoha pamět-
níky, svými příbuznými, a jsou tam pohřbeni jeho
předkové. Od té doby toto místo navštívil několi-
krát, získal mnoho cenných informací o životě
osadníků a s pomocí další dostupné literatury
mohl napsat tuto knihu.
Zájezdové autobusy jezdí na Sv. Helenu i z Brna,
ubytování turistů je zajištěno u místních obyvatel
s plnou penzí. Kdo máte zájem, využijte této mož-
nosti.

Dana Karhánková

naše recenze - petr Filip: po dunaji za čechy do rumunska

vážení čtenáři,
milé sestry a bratři,
již pomalu vstupujeme do závěrečné části tohoto vydavatelského roku. Ale díváme
se nejen na několik posledních čísel, která jsou ještě před námi v roce 2014; také s oba-
vami pozorujeme ubývající finanční prostředky na další vydávání evangelického tý-
deníku kostnických jisker.
Jsme rádi, že jsme se minulý rok mohli obejít bez výzvy k vašim mimořádným darům
na tiskový fond, které nám v minulosti často významně pomohly. tentokrát se však
na vás znovu obracíme s prosbou, abyste svými laskavými příspěvky opět pomohli
dokončit tento ročník a umožnili tak vstoupit do jubilejního, ve kterém již budeme
psát číslovku 100!
své dary můžete zasílat jak na adresu redakce (Ječná 19, 120 00 praha 2), tak na účet
č. 228961190/0300
děkujeme za vaši dlouholetou přízeň. 
za redakci a předsednictvo kostnické jednoty

bohumil kejř

Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom
my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc
Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem” (1 Te 4,14-17). Tato vize se (ještě) neuskutečni-
la. Vysvětlení podal pochybovačům apoštol Petr: “Pán, u něhož je jeden den jako tisíc
let...neotálí plnit svá zaslíbení, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo
zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání” (2 Pt 3,8-9). 
S představou “života věčného” jsou spojeny i další významné apoštolské texty, které je
dobré také ještě připomenout: “Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani
přítomnost ani budoucnost... ani co jiného... nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je
v Kristu Ježíši, našem Pánu” (Ř 8,38). “Bůh vzkřísil Krista z mrtvých a posadil po své pra-
vici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, moc-
nosti, síly a panstva, nad všechna jména, která jsou
vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím” 
(Ef 1,21). “Zbožnost je užitečná pro všechno a má
zaslíbení pro život nynější i budoucí” (1 Tm 4,8).
“Kdo jsou bohatí v tomto věku, ať si střádají dobrý
základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý
(věčný) život” (1 Tm 6,19). List Židům zmiňuje
věřící, “kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebes-
kého daru, pravdivost Božího slova i moc budou-
cího věku” (Žd 6,4-5).
A připomíná: “Vždyť nemáme zde trvalý domov,
nýbrž vyhlížíme město, které přijde” (Žd 13,14).
I při těchto doplněných představách spojených 
s touhou po bližším poznání toho, “co bude po-
tom,” zjišťujeme, že nemohou přesáhnout meze
našeho pozemského hledání a poznávání. Zde se
tedy hodí  přijmout moudrý úsudek starozákonní-
ho Kazatele: “Bůh všechno učinil krásné a v pravý
čas, lidem dal do srdce touhu po věčnosti, jenže
člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh
koná” (Kaz 3,11).

Jiří J. otter
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