
ČíhAJící pokušení
mAtouš 4,1-11

Ježíš byl pokřtěn a pak vyveden na
poušť. Tak to je. Pokřtí tě a hodí do
života. A cos přijal, o to se starej. Ja-
ká pokušení na cestě číhají?
První pokušení. Jsi-li Syn Boží, řekni,

ať jsou z těchto kamenů chleby. Jak bu-
de Ježíš, Boží Syn, jednat? Zachrání
lidi tím, že jim naplní žaludky, že
poskytne blahobyt? Ne jenom chle-
bem bude člověk živ, ale každým slovem,
které vychází z Božích úst. Číhá na nás
pokušení zajistit si život sami, bez
Pána Boha, jen vlastním úsilím. Du-
chovní strava je však pro život stej-
ně potřebná jako chléb. A od hlado-
vého Ježíše to má váhu. 
Druhé pokušení. Jsi-li Syn Boží, vrhni
se dolů, vždyť je psáno, že tě zachrání
andělé. Udělá Ježíš zázrak před oči-
ma všech věřících v chrámu? Podá
jasný důkaz o své moci? Ne, Ježíš si
vybral jinou cestu. Nedělal velkole-
pou magickou show, ze které by
všichni sedli na zadek. Naopak se
vydal cestou nejistou, bez andělské
ochrany. Číhá na nás pokušení shá-
nět o Pánu Bohu důkazy a víru tak
obejít. Je leckdy nepříjemná. Ale
Bůh se rozhodl jednat právě skrze

víru. Nebudeš pokoušet Hospodina,
Boha svého, řekl Ježíš pokušiteli.
Třetí pokušení. Všechna království a
jejich slávu ti dám, padneš-li přede
mnou a budeš se mi klanět. Půjde Ježíš
cestou světského panování? Zachrá-
ní lidi tím, že jim bude vládnout? 
I takové pokušení na nás číhá. Kdy-
by tak jen církev měla takovou moc
jako kdysi! Dát církevní učení do
zákonů, vypsat o tom referendum.
Vidina moci a touha ovládat lidi je
však proti duchu Ježíšovu. Hospodi-
nu, Bohu svému se budeš klanět a jeho
jediného uctívat... Nevládne tvrdou
rukou, ale ve jménu Božím vyučuje,
uzdravuje, pomáhá, usmiřuje a říká
jasné slovo, kde je to potřeba.
Není špatné si dát čas na zamyšle-
nou, jak na tom před Bohem jsem?
Jak je na tom můj sbor, má jednota či
církev?
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poselství k neděli invocavit

Nejprve konstatujme, že víra v Bibli
se nezrodila v reformaci, objevila se
a prosadila se teprve v době porefor-
mační, kdy se živá víra reformace 
v Ježíše Krista proměnila ve víru 
v Bibli, v knihu. Tento posun ve víře
dokazuje snahu poreformačního
pravověří (ortodoxie) ukotvit nově
objevenou víru tak, aby byla na
očích a aby ji mohli příslušní odbor-
níci kontrolovat. Ti pak věřícímu
lidu sdělili, že v té knize je všechno,
co potřebují věřit. Povýšili autoritu
Bible na vysoký stupeň tím, že vy-
tvořili o ní učení, že je neomylná,
neboť je Bohem inspirovaná: ti, kdo ji

napsali, byli vedeni Duchem sva-
tým. Proto jí patří neomylnost. Bible
byla nazvána Božím slovem. Věřící,
když ji bere do rukou, musí věřit
především tomu, že v Bibli, v každé
větě a v každém slově slyší mluvit
samého Boha. Bible je Boží slovo.
Poreformační teologie přijala tedy
Bibli jako prvopočátek, prazáklad, 
z něhož odvodila všechny články
víry. Víra v Bibli má přednost před
vírou v Ježíše Krista. Už v tom je
nejzřetelněji vidět její scestnost, hlu-
bokou pobloudilost, která se ještě
dnes objevuje tam, kde ji služebníci
církve před očima lidí líbají a pro-

kazují jí tak Božskou úctu. Bible
však nespadla z nebe jako třeba kni-
ha Mormon, kterou Joseph Smith
přijal od svatého anděla. Zrod Bible
je zcela lidský, napsali ji lidé. Jak by
mohla být neomylná, když ji napsa-
li omylní lidé, i když byli vedeni
Duchem svatým? Věřící však dostal
za úkol věřit v Bibli jako v slovo Bo-
ží. Tato jeho víra nemá vlastně nic
společného s vírou apoštolů, kteří
se jí vyznávají jako věřící, nebo přá-
telé Ježíše Krista, Pána. Nemá nic
společného ani s vírou proroků a
žalmistů, kteří jí vyznávali důvěru

Je bible neomylná?

Dokončení na str. 2

V jednom křesťanském periodiku zaznělo, že jsou tři přístupy ke
čtení Písma. Jedni lidé tak činí ze zvědavosti, druzí aby se mohli
pochlubit, že Bibli znají, a pak je skupina těch, kteří touží nalézt prav-
du. Kdo je veden touhou poznat pravdu, má ovšem nejlepší motivaci.
Zdar však záleží na tom, jak poznané pravdě dokáže podřídit svou
vůli, své jednání a život. „Co je pravda?“ pronesl kdysi Pilát pontský
ožehavou a věčnou otázku. Pravda je shoda tvrzení se skutečností.
Prostě pravdivost. Realita. Otázka po pravdě je vlastně otázkou po
Bohu. Setkání s ním, setkání s pravdou mění dosavadní postoje i život
člověka. Vědění je moc. Živá bytost, má-li falešné poznání a informa-
ce, ohrožuje svůj život. Pravdivě hodnotit skutečnost a nalézat nej-
vhodnější strategii k zachování existence je známkou inteligence.
Zvíře, které neví, že jsou léčky a pasti a nezná nepřítele, se snadno
stane kořistí silnějšího. K zájmům nepřítele totiž patří, že pasti klade
a maskuje, nabízí klamná východiska, odvádí na špatné cesty a do sle-
pých uliček. Používá obvykle chytré mimikry, mlží, láká, lže. V lid-
ských příbězích i svádí, přemlouvá a našeptává. Mít za společníka
takového Vocílku, jak nám líčí J. K. Tyl ve svém Švandovi dudákovi,
nebo Mefistofela, jak ho popisuje J. W. Goethe ve svém románu o
Faustovi, znamená pro člověka katastrofu. Oba tito „rádci“ byli per-
sonifikací Zlého. Zachování života je vlastní každé živé bytosti, a
proto je v našem zájmu ptát se po pravdě. Ovšem nalézt ji, prohléd-
nout a mít oči vidoucí a otevřené, být bdělý a ostražitý vyžaduje úsilí
a někdy i ztrátu pohodlí. Líný a nepřemýšlivý tvor na svou pohodl-
nost obvykle doplácí. Boží Slovo si stýská, když o lidech říká, že „oči
mají a nevidí, uši mají a neslyší“. Směřuje nás k poznání a nalezení
pravdy  a života. „Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí,“ praví nám
náš zachránce Ježíš Kristus. On je tou Pravdou, která vítězí a je sku-
tečná. Pravdou, která nepodléhá proměnám času. Kdo se nenechá pře-
moci pravdou, bude přemožen omylem, poznamenal kdysi Augusti-
nus. Můžeme se k jeho tvrzení jen přidat, vybavit si rady J. A. Ko-
menského a přát si: Člověče, kéž ti spadnou růžové brýle mámení 
i klapky slepoty na očích! Přetrhni řetězy klamu a vykroč na cestu
osvobozených Božích dětí! Kéž by labyrint světa už pozbyl nad tebou
moc a ty našels ráj svého srdce! 
Přes věky a staletí k nám o závažnosti života v pravdě promlouvají
naši významní předkové. Osud lidský a osud českého národa jim
nebyl lhostejný. „Pravda je jen to, co je dobrem pro všechny, nemůže-
-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmout pohoršení,
než pustit pravdu.“ Toto nám vzkazuje mistr Jan Hus, od jehož upá-
lení letos uplyne již 600 roků. Určitě znal výrok Jana Viklefa: „Všech-
no záleží na tom, klademe-li pravdu na první místo nebo na druhé.
Můžeme si to přetlumočit a říci Pána Ježíše Krista na první místo, ne-
bo na druhé. „Já jsem pravda a život,“ řekl přece o sobě Kristus sám.
V dnešní postmoderní době se razí názor, že každý má svou pravdu.
Pravda jednoho odporuje pravdě druhého. Žijeme ve světě rozmani-
tých a protichůdných lidských pravd, představ i polopravd. Dle jed-
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pravda

Aktuálně: Světový den modliteb předStAví bAhAmy
Téma “Dal jsem vám příklad, čiňte podobně” zvolily
pro letošní liturgii Světového dne modliteb ženy z Ba-
hamského společenství, které se tradičně připojí 6. břez-
na k tisícům lidí z více než 170 zemí celého světa, aby se
společně modlily, poznávaly a pomohly společnou sbír-
kou tam, kde je jejich pomoci nejvíce potřeba. Bahamy se
této akce účastní už od roku 1950. Převládajícím nábo-
ženstvím je zde křesťanství. Nejvíce je mezi nimi baptis-
tů (32 %). Po 20 % mají římští katolíci a anglikáni. Vel-
kým problémem Baham je největší výskyt rakoviny prsu
na světě. Letošní sbírka je proto určena pro organizace,
které takto postiženým ženám pomáhají. Z loňské sbír-
ky konané v roce programu SDM z Egypta podpořil
Český výbor Světového dne modliteb dva projekty v za-
hraničí – 75000 Kč přispěl na budování studní v Etiopii 
a na pomoc pro Filipíny. I u nás v České republice se
můžete k této celosvětové akci přidat, a to nejen 6. břez-
na při společné modlitbě, ale i příspěvkem na účet SDM:
1925994339/0800. Materiály ke společným modlitbám
můžete stáhnout na webových stránkách Ekumenické
rady církví v ČR a na stránkách Ekumenického fóra.
Další informace můžete získat u předsedkyně ČV SDM
Mgr. Aleny Naimanové mailem (naina@seznam.cz) ne-
bo na tel.: 739071416. Pokud to nestihnete letos, můžete
se přihlásit i na příští rok, kdy připravuje program Kuba.

(noe)
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v Boha a poslušnost jeho vůle.
Víra v Bibli nemá křesťanský počá-
tek, ten je k nalezení spíše v judais-
mu, který vytvořil učení o slovní
inspiraci Písma, zákona, tóry. Tuto
víru lze chápat jako pokus, jemuž se
dařilo nahradit ducha písmem. Čte-
nář Starého zákona se měl celou
svou myslí soustředit ke znění textu
a svým chápáním, zvláště rozu-
mem jej vyždímat a tak vystihnout
jeho smysl. Naproti tomu křesťan,
který nespoléhá jen na své schop-
nosti, prosí o dar Ducha svatého,
neboť jinak by nepoznal, co nám
Bůh v Písmu daroval. Je si totiž
vědom Pavlova upozornění, že
„přirozený člověk nemůže přijmout
věci Božího Ducha; jsou mu bláz-
novstvím a nemůže je chápat, pro-
tože se dají posoudit jen Duchem“
(1 K 2,14). „Člověk obdařený Du-
chem, je schopen posoudit všech-
no,“ praví tentýž apoštol a my jeho
schopnost vztáhneme na výklad
všeho, co je psáno v Bibli. Víme
ovšem, jak k bizarním výkladům
dospěli ti, kdo nerespektovali jina-
kost Bible od jiných knih. 
Neomylnost je modernímu člověku
podezřelá, vidí kolem sebe důkazy
omylnosti. Filosofové a zvláště poli-
tici jsou ochotni zvažovat podíl ne-

omylnosti filosofických směrů a 
v politice hnutí, která svou neomyl-
ností přivodila neštěstí a bídu na
velké části světa. Na neomylnost se
už nevěří. Pokud jde o neomylnost
Bible, dočkala se úplné porážky,
kterou jí připravila biblická kritika:
z Bible dokázala její omylnost. Mar-
ně někteří věřící nařkli tuto kritiku 
z nevěry a tvrdošíjně se vyznávali 
z lásky k Bibli a její neomylnosti.
Bible sama se v rukou reformátorů
nebránila kritice a neomylnost od-
mítla jako cizí, nepatřičný prvek.
Bibli přece nejde o to, aby dokazo-
vala, nebo ukazovala, že je neomyl-
ná. Neomylnost ať si vezme čert.
Bibli jde o to, aby dosvědčila, že Je-
žíš Kristus je Pán, jenž na sebe vzal
starost o život člověka zde i potom.
První a největší z reformátorů, Mar-
tin Luther, se vyslovil ke všem zá-
važným otázkám života církve. Po-
hlížel na život církve z jednoho jedi-
ného místa, kde sídlí jeho Pán, jenž
vládne všemu. Ani Bible nemohla
zůstat mimo jeho zájem. Naopak,
Luther dobře pochopil rozsah jejího
panování, když Krista prohlá-
sil Pánem a Králem Písma. Podsta-
tu víry, její živý nerv, pochopil
z ospravedlnění smířeného hříšní-
ka: to se událo na kříži, odkud hříš-
ník uslyšel Boží slovo, které ho uvá-

dělo do nové existence. Bez Bible,
bez apoštolského svědectví o Kris-
tu by se křesťanská víra nemohla
dopracovat ke smíření a ospravedl-
nění hříšníka.
Hříšník děkuje Bibli, že mu ukázala
na tak spásonosnou cestu. Když po
Lutherově smrti došlo k protiřím-
ské polemice a evangelíci hledali
nějaký nástroj, jímž by čelili římské-
mu papežství, našli jej v Bibli, ozna-
čili ji jako papírového papeže a cito-
vali k tomu slova z 2. Listu Timo-
teovi 3,16.:“Veškeré Písmo pochází
z Božího Ducha a je dobré k učení, 
k usvědčování, k nápravě, k výcho-
vě ve spravedlnosti, aby Boží člo-
věk byl náležitě připraven ke kaž-
dému dobrému činu.“
Tato víra se v protestantské církvi
změnila v zákon víry, který od člo-
věka vyžadoval věřit v Bibli jako 
v neomylné Boží slovo, což byl ne-
blahý posun od svobody k zákonic-
ké povinnosti. Naštěstí dnes je vel-
mi málo teologů, kteří věří v bož-
skou inspiraci každého slova Písem
a v jejich neomylnost. Většinou uzná-
vají, že víra v Bibli, v její slovní zně-
ní, není biblická. Pravá víra spoléhá
na její svědectví o Kristu, které pot-
kává věřícího a stvoří v něm důvě-
ru, poslušnost i oddanost. 

Josef Veselý

ŽádoSt Synodní rAdy Čce o přešetření ZáSAhu policie
proti evAngelickému fAráři
Synodní rada Českobratrské církve evangelické 4. února 2015 odeslala dopis
adresovaný policejnímu prezidentovi Tomáši Tuhému, v němž žádá o pře-
šetření zásahu Policie ČR v sobotu 31. ledna 2015 proti faráři Mikuláši
Vymětalovi. Důvodem bylo údajné zhanobení státní vlajky romskou sym-
bolikou. Synodní rada má za to, že policie v tomto případě jednala účelově,
protože podobně aktivně nepostupovala vůči osobám, které v paralelně
probíhající demonstraci naváděly k násilí vůči skupině obyvatel, což je patr-
né z vysílání ČT v Událostech 31.1.2015, cca od 11. minuty. Z pořadu je zřej-
mý zásah pouze jedním směrem a takto aktivně nepostupuje v celé řadě pří-
padů, kdy je státní vlajka popsána např. sportovními fanoušky.
Synodní rada se domnívá, že policie má chránit ty, kdo slouží pokoji a obec-
ně dobrému soužití a postupuje vůči všem, kdo šíří zlo a nepokoj. Je připra-
vena se s policejním prezidentem v této záležitosti sejít a vše řešit při osob-
ním jednání.

www.e-cirkev.cz

poJetí Autority duchovního v 21. Století
Sdružení evangelikálních teologů pořádá dne 23. března 2015 teologic-
ké fórum na téma Pojetí autority duchovního v 21. století. Teologické
fórum se bude konat ve sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15.
Výbor Sdružení evangelikálních teologů prosí, aby přihlášky k účasti
byly zaslány do 19. 3. 2015 na adresu: pavel.cerny@cb.cz nebo písemně
na adresu: Dr. Pavel Černý, Soukenická 15, 110 00 Praha.

http://portal.cb.cz

meZinárodní konference k 600. výroČí
muČednické Smrti miStrA JAnA huSA
Srdečně Vás zveme k účasti na mezinárodní teologické konferenci, která
se uskuteční v Praze ve dnech 9. – 12. dubna 2015. Pořádá ji Českobra-
trská církev evangelická a Evangelická teologická fakulta Univerzity
Karlovy ve spolupráci s Církví československou husitskou, promluví
zde čeští a zahraniční odborníci z řad teologů a historiků. Konferen-
čními jazyky budou čeština, němčina a angličtina. Konference si klade
za cíl připomenout život a dílo mistra Jana Husa a přiblížit tehdejší spo-
lečenský a teologický kontext; v nemenší míře se pak příspěvky zaměří
na vztah Husa k době nynější, dotknou se tématu současné sekularizo-
vané společnosti a Husovým odkazem se účastníci budou zabývat i 
v ekumenickém kontextu. Účast na konferenci je zdarma, příspěvek na
stravu 400 Kč, příspěvek na stravu a ubytování 1 000 Kč.
Bližší informace získáte na adrese ekumena@e-cirkev.cz, na níž můžete
zaslat vyplněný přihlašovací formulář.
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Z církví doma i ve světě

„…ale my bychom se už nějak domluvi-
li…“, říká vizitujícímu generálovi Boris
Rösner v roli právníka v základní vojen-
ské službě ve „speciální“ jednotce PTP
ve filmu Černí baroni. Generál viděl, že
hlídka ve službě spí, vzal opřenou zbraň
a namířil na vojáka ve stráži. Puška ale
nebyla nabitá, voják nenafasoval munici.
Co by voják dělal, kdyby udeřil nepřítel?
Generál se dočkal úsměvné odpovědi a
zděsil se, komu že to velí. Dosud žijí mu-
ži, kteří byli na vojně „za Čepičky“. Tyto
některé bývalé vojáky pobuřuje film
Černí baroni, protože z jejich tvrdé vo-
jenské služby dělá šaškárnu. Skutečnost
prý byla důstojnější zmíněného filmu.
Nemám rád „militantní“ přirovnání a
obrazy z vojenského života, protože jsem
přesvědčený pacifista. Ale patřím ke ge-
neraci, která na pionýrských táborech
zažívala návštěvy vojáků ČSLA nebo
příslušníků Lidových milicí s ukázkami
zbraní. Jako desetiletí chlapci jsme na
táboře mohli dělat „sborku a rozborku“
samopalu. A ve svých deseti letech jsme
to už dokázali tak rychle, jako mnohý
branec ne. ČCE je sjednocená církev.
Skládá se z reformovaných, ale též luter-
ských sborů, které jsou ve výrazné men-
šině. Identita reziduálně luterských
sborů má být prohlubována, protože
ČCE přijala v r. 2004 nově členství ve
Světovém luterském svazu. Patří k nám
také sbory Jednoty bratrské ochranovské-
ho seniorátu. Českobratrská škála názo-
rů a pohledů je široká, širší než jsou v ní
obsažené konfese. Tato skutečnost „po-
kouší“ také k jisté „sborce a rozborce“.
Rozviňme pluralitu „sjednocené“ ČCE!
To je devíza pro rozkvět ekumenismu. Je
to též otázka prestiže ve společnosti sou-
časné ČCE v nové situaci. Církve nyní
mají k sobě podstatně blíž než kdykoliv
předtím. Vliv zde hraje i ustupující křes-
ťanství ze života evropské společnosti.
Křesťanství „vymírá“, ale jednotlivé
církve se mohou k sobě přiblížit ještě víc,
než zaručují unie, federace a konkordie.
Existují „smíšená“ manželství. Jsou ale
také „nechtěné děti“ z těchto manželství.
Je takovým dítkem i „hybridní patvar“

stávající ČCE, který se udržuje od dob
jejího vzniku („sjednocení“)? Ukazuje
se, že jistý „náskok“ mají malé církve,
které jsou pro společnost více sympatic-
ké. Jsou jimi třeba starokatolická církev
nebo česká část ECAV. Zrovna tyto dvě
malé zmíněné církve uchovaly tzv. apoš-
tolskou posloupnost a sahají tedy hlubo-
ce do staré křesťanské tradice. Přitom
nepatří do „globální“ sféry římskokato-
lické církve. Apoštolská posloupnost při
svěcení kněží vyjadřuje, že si nikdo z je-
jích zástupců tento církevně-křesťanský
modus nevymyslel. Sahá hluboce k po-
čátkům křesťanství. Měla by stávající
ČCE vůli zařadit tzv. apoštolskou po-
sloupnost za třeba jenom okrajové téma
pro přemýšlení o budoucnosti ČCE?
Vždyť ČCE se hlásí k české reformaci a
utrakvističtí kněží byli takto svěceni
podobně jako kněží „římští“. Při štědro-
večerním nešporu před nedávnými Vá-
nocemi ve vsetínském Dolním sboru mě-
ly oba vsetínské sbory ČCE společnou
bohoslužbu. To je stará tradice ve Vsetí-
ně, že členové Horního sboru (reformo-
vaného) zahajují Vánoce společně s Dol-
ním sborem v jeho luterském kostele s
oltářem, kde je zpívaná liturgie. Boho-
služby vedli faráři obou sborů. A oba
faráři, jak ten helvetský, tak i ten „augs-
burský“, měli na talárech štólu. Nikoho
ze shromážděných tato „novinka“ nevy-
děsila a nepobouřila. Nikdo ze shromáž-
děných českobratrských evangelíků ne-
měl pocit, že by se faráři vytahovali před
přítomným „lidem věrným“ a dávali na
obdiv své „kněžství“. Jako protestanté
rozumíme tomu, že žijeme ve všeobec-
ném kněžství věřících. Vsetínští evange-
líci na Štědrý večer v kostele přijali, že
štóla nějak k faráři patří. A bylo krásné
od faráře Horního sboru, že si štólu v
„luterském prostoru“ vzal také. Dolní
sbor ČCE ve Vsetíně je reziduálně luter-
ský. I nadále zůstane součástí ČCE a
svoji luterskou svébytnost rozvíjí správ-
ným směrem. Dolní sbor ve Vsetíně
určitě do budoucnosti přežije. Již zmiňo-
vaná starokatolická církev a česká část
ECAV jako malé církve mají „náskok“ 

v tom, že mají pravdivou a přesnou kon-
turu. V rozpadajícím se a rozbředlém
světě nabízí v jistém smyslu pevnou
půdu. Chce být i ČCE takto „koherent-
ní“? Je ČCE „koherentní“ církví? Při
ordinaci nových farářů ČCE z ročníku
2012/13 žehnal synodní senior na úplný
závěr slovy požehnání z francouzské re-
formované církve. Ví stávající synodní
senior ČCE, že je předsedou sjednocené
církve, do které patří menšinově i sbory 
s luterskou tradicí? Ví náš synodní seni-
or, že se členové těchto luterských sborů
ptají nově po luterských specifikách
svých sborů? Určitě záleží na každém 
z nás, co si vybíráme, co je nám bližší,
když si můžeme vybrat. Požehnání fran-
couzské reformované církve na půdě
sjednocené církve, kde jsou i luterské
sbory, byť podstatně menšinové, může
být považováno za diskriminující. Za
první republiky na našem území působil
mezi jinými i jeden římskokatolický bib-
lista P. Dr. Josef Konstantin Miklík,
C.S.s.R. (redemptorista). Byl zastáncem
masarykovského Československa. Prezi-
denta Masaryka se zastal ve chvíli, když
Masaryk urazil apoštolského nuncia,
který poté odcestoval zpět do Říma. J. K.
Miklík napsal též výklady ke Zjevení sv.
Jana, které nesou znaky kralických po-
známek. Římskokatolický teolog neměl
ani v nejmenším nějaké zábrany, aby se
inspiroval „bratrskou školou“. Proč
také? Vždyť pokud jsou v různých tra-
dicích poklady, není žádný zločin je
„vyhrabat“ a dát jim důstojné místo,
aby je využil kdokoliv jiný. V globalizo-
vaném světě přece už vůbec nezáleží na
provenienci, pokud jsou tyto poklady
„nosné“. Úzkostlivé střežení jakékoliv
tradice ještě neznamená, že je v této tra-
dici přítomen i Bůh. Zvlášť ne od chvíle,
kdy ve světě začal působit jistý rabín
Jehošua z Nazaretu. Podstatná část pe-
něz, kterou současná ČCE může v bu-
doucnu využívat jako „restituční náhra-
du“, pochází jako „dar“ Římskokatolické
církve těm nekatolickým – a mezi nimi i
naší ČCE (cca 1,7 miliardy Kč z celko-

Z toho se nestřílí...

Dokončení na str. 3

noho filosofa existují dva způsoby nazírání skutečnosti, model kraso-
hledu a model mozaiky. Krasohled je dětské kukátko s barevnými
sklíčky, jež vytváří při otáčení půvabné symetrické obrázky. Spadne-
li do krasohledu „kamínek“ nové zprávy, naruší symetrii a rozbije
ustálený obraz . Vzniká disharmonie a chaos. Obraz již neladí a nedá-
vá smysl. Člověk světu nerozumí. U modelu mozaiky je každý “kamí-
nek“ nové zprávy další součástí mozaiky. Doplňuje ji, mezi ostatní
kamínky zapadá, podporuje celek a dává obrazu smysl. Lidé tohoto
modelu se lépe orientují než lidé krasohledového modelu. Vše, co se
ve světě odehrává, jim logicky zapadá do jejich poznání. Že by uměl-
ci, kteří zdobili starodávné křesťanské baziliky nádhernými mozaika-
mi, o tom něco věděli nebo tušili? Nevím a asi se nedovím. Možná
ano. 
Příčina všeho zlého na světě je způsobena překroucením pravdy,
dověděla jsem se na Googlu. George Orwell tam chytře podotkl, že: 
„V časech celosvětového podvodu se stává vyřčení pravdy revolučním
činem.“ Paul Weyrich přitvrdil: „U celé řady témat se k pravdě nesmí-
te ani přiblížit. Když to uděláte, označí vás okamžitě za „rasistu“,
„sexistu“, „homofoba“, „přecitlivělého“ nebo „plného předsudků“.
Jako bychom slyšeli nářky mnohých současných diskutérů, jejich
oponentů či politiků. První obětí války bývá pravda, četla jsem ještě
dále a také „ Zlořečený je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu“.
Zaráží nás, jaké překážky se v lidské společnosti pravdě kladou, jak
se tma snaží uhasit plamének světla. Zřejmě jde o velké věci. O zhá-
šení každé jiskřičky světla a nebezpečné situaci studentů pod taktov-
kou podivných vedoucích v prostředí mrazivých hor byl i film Vlčí
bouda od věhlasné české režisérky Věry Chytilové. Obdaření a vidou-
cí autoři, filmoví tvůrci, umělci a spisovatelé, prostě ti nejlepší z nich
se snaží ve svých dílech poodhalit roušku tajemství a pomoci člověku
k prohlédnutí. Je důležité, komu nasloucháš a koho následuješ, sdě-
lují. Nejsou to jen kazatelé, náboženští myslitelé a učenci, kdo
dosvědčují pravdivost Božích výroků. Dosvědčuje je nakonec i život
sám. Jen mít oči vnímavé a otevřené a umět číst tak zvaně mezi řádky.
Mít prostě Filipa. 
Závažnost preferování pravdy v životě člověka si budeme připomínat
při letošním jubileu mistra Jana Husa. Jeho známý výrok: „Hledej
pravdu, slyš pravdu, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň
pravdu...“ by neměl zůstat v našem národě opomenut. Svá slova a
postoj k pravdě  dosvědčil mistr Jan svou mučednickou smrtí. Měli
bychom jeho slova mít na očích nejen na pomníku na Staroměstském
náměstí, ale vytesat si je do své mysli a praktikovat ve svém životě. 

Marie Plotěná

pravda
Dokončení ze str. 1
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Míním  samozřejmě Lutherovu manželku Katharinu v. Bora (1499-1552),
o které za války napsal bratr Jan Niebauer knížku s tímto titulem. Šlesvic-
ko-holštýnský farář William Lane Graffam o ní napsal nedávno divadelní
hru „KAETHE – ANEB CENA SVOBODY“. Křesťanské divadlo z Lauen-
burgu „Thekila“ ji uvedlo na scénu nejprve doma a v říjnu také v Lukášo-
vě kostele v Drážďanech. Hlavní role obsadili Sarah Franková (Katharina)
a Philipp Graffam (Luther). Diváci se tak v rámci Lutherovy dekády doví-
dají také o životě této pozoruhodné ženy: Když v šesti letech ztratila
matku, byla vychovávána v klášterech, v šestnácti vstoupila jako jeptiška
k cisterciačkám v Nimbschenu u Grimmy a v r. 1523 spolu s dalšími řádo-
vými sestrami pod vlivem reformačního učení z kláštera uprchla přes
Torgau do Wittenbergu, kde se v r. 1525 za reformátora provdala. Měli
šest dětí, dvě ovšem zemřely, a v Černém klášteře založili velkou domác-
nost, ve které se scházeli hosté, studenti i profesoři univerzity. Osvědčila
tu své hospodářské schopnosti, bystrost a rovněž biblické vzdělání, takže
se mohla účastnit  učených rozprav u stolu -  Luther si jí samozřejmě vážil.
Po jeho smrti 1546 žila v tísnivých poměrech a v r. 1552 uprchla před
morem do Torgau, kde potom 20. prosince ve věku 53 let zemřela.
Graffamova hra ovšem napomáhá –částečně i humornou formou– k po-
znání bohosloveckých zápasů a dění v 16. století.  V říjnovém čísle si jí
všiml saský evangelický týdeník „Der Sonntag“.

Bohuslav Vik

paní Jitřenka na jevišti

Rád spomínam na niektoré úsmev-
né príhody počas tých aj smutných
aj radostných dní v onkologickej ne-
mocnici. Tieto spomienkové návraty
často vyčaria ten úsmevný pocit ako
vtedy. A priznám sa, že asi aj preto
mám rád tieto návraty a spomína-
nie.
Jedna taká úsmevná príhoda, na
ktorú často spomínam, súvisí s vizi-
tami na pooperačnej izbe oddelenia.
Náš pán primár pokladal za veľmi
dobrý príznak, keď si pacientka dru-
hý až tretí deň po operácii urobila
„make-up“. Tak sme „make-up“ tak
trochu aj navrhovali ten tretí deň po
operácii. Jeden deň pri vizite na po-
operačnej izbe, jedna pacientka mala
namaľovaný nos na červeno, čelo na
zeleno a líce na modro. Pán primár
sa díval a opýtal sa, čo to má zname-
nať. Pacientka pohotovo odpoveda-
la: „To mi naordinoval pán doktor Si-
racký”. A bol to celý deň plný úsme-
vov. Tá „zmaľovaná“ pacientka bo-
la ošetrovateľka v dome dôchodcov.
Sama bola po operácii, ale celý čas
pobytu v nemocnici pomáhala sest-
rám, povzbudzovala druhé pacient-
ky. Bola plná rozdávania úsmevov,
pohladení, dobrého slova.
„Život bez všedných dní“ - to je titul
jednej malej knižky, v ktorej často
listujem. Sú to spomienky jedného
protestantského pastora, ktorý pôso-
bil desiatky rokov v najproblémo-
vejších častiach prístavného mesta
Hamburg. Jeho práca bola rozdávať
lásku, prinášať nádej a byť vždy pri-
pravený pre osobné stretnutie. Jeho
deň nebol nikdy všedný. Každý jeho
deň bol zvláštny a úplne nový, plný
a vlastne jedinečný. Nepoznal tie ne-
jaké stereotypné všedné dni každo-
denného života.
Úplne mladá súčasná generácia
vlastne už ani nepozná tie výrazy –
nedeľné šaty, nedeľné topánky. Vý-
raz takej nie všednosti.
Aj v nemocničnej práci a aj na ope-
račnom sále sú rutinné operačné
dni, aj keď je mnoho razy veľmi
plný operačný program. Všetko je
ale úplne zvláštne a nie všedné,
keď je urgentný prípad v noci ale-
bo v sobotu, nedeľu. A v krátkom
čase sú všetci v operačnom sále.
Operačný team lekárov - anestezi-
ológ, inštrumentárky, operačný
zriadenec. To nie je stereotypný

všedný deň. Je to úplne iný a nie
všedný deň.
Priznám sa, že som rád operoval. Je
to taká úplne zvláštna činnosť. Ne-
myslím, že som sa utápal v technic-
kej zručnosti. Skôr som dosť inten-
zívne prežíval také tie kritické situá-
cie počas zákroku. Uvedomoval
som si hranice života. Tento pocit
som vždy musel po operácii v ti-
chosti, niekde v kúte znovu prejsť,
aby som si opakovane uvedomoval
tie hranice. A po všetkých tých stre-
sových situáciách som si nejako uve-
domoval a tak v duchu ďakoval
Bohu v krátkej modlitbe za také
krásne povolanie. Je to privilégium
môcť rozdávať pomoc, nádej, zdra-
vie. Mal som rád tieto operačné dni.
Niekoľko rokov pracoval na operač-
nom sále ako tzv. operačný zriade-
nec, taký pomocník pre všetky čin-
nosti – pomáhať pacientom pred
operáciou, odviesť pacientov po
operácii a mnohé iné menšie a väčšie
činnosti pre plynulý chod operačnej
sály. Tento náš pomocník sa meno-
val Dominik Bako. Bol členom jed-
ného cirkevného rádu a po ko-
munistickej likvidácii týchto rádov
Dominika pridelili pracovať u nás.
Bol to vysoký a mohutný muž, ko-
rektný, povahovo veľmi dobrý. Jeho
záľubou bolo štúdium jazykov - bol
plynný v nemčine, angličtine, špani-
elčine. A pre všetkých nás bol len
Dominik. Raz bola na našom odde-
lení na študijnom pobyte jedna le-
kárka z Kuby. Bola veľmi slabá v an-
gličtine a často nám pomáhal Domi-
nik svojou španielčinou.
Počas operácie druhý asistent, aby
dobre videl do operačnej oblasti,
sedel na takej vysokej stoličke. Ho-
vorili sme, že sedí na koze. Raz robi-
la druhú asistenciu táto lekárka 
z Kuby a chceli sme jej priblížiť to
pomenovanie – koza. Opýtali sme sa
Dominika, ako sa povie koza po špa-
nielsky. Chvíľu rozmýšľal, zrejme
neúspešne a potom jednoznačne
prehlásil „v Španielsku nemajú ko-
zy“. Toto jeho prehlásenie sa doteraz
traduje na operačnom sále a tá vyso-
ká stolička je teraz španielska koza.
Po páde komunizmu Dominik vy-
študoval teológiu a stal sa farárom 
v jednom kostole v Bratislave. Raz
sme sa stretli na ulici a s potešením
sme sa pozdravili. Bol som v rozpa-

koch, ako ho mám teraz oslovovať.
To prosté „Dominik“ mi pripadalo
už neadekvátne a povedať nejako
„dôstojný pán Dominik“ zase smieš-
ne. Videl moje rozpaky a s úsme-
vom ma ubezpečil, že „prosté Do-
minik“ je pre neho radostná spo-
mienka.
Pred viacerými rokmi som raz cesto-
val do Londýna na študijný pobyt.
Išiel som vlakom, nerád lietam. Bol
som veľmi spokojný sám so sebou,
lebo som všetky cestovné formality
vybavil. Vlakový spoj, rakúske, ne-
mecké, belgické a anglické vízum. A
všetko moje sebavedomie splasklo,
keď nám v Aachen – poslednej stani-
ci v Nemecku oznámili, že v Bel-
gicku štrajkujú železnice aj lodná
doprava do Anglicka. Pripravené
boli autobusy, ktoré nás zavezú až
do Calais vo Francúzsku a tam sa
nalodíme. Ja som ale nemal francúz-
ske vízum. Sám som vystúpil z auto-
busu v Ostende a išiel som do prí-
stavnej kancelárie sa informovať,
kedy štrajk skončí. Úradník mi po-
vedal, že to ešte nikto nevie, ale že za
10 minút odchádza do Anglicka do
Doveru jedna súkromná osobná loď,
ktorá bola objednaná pre veľkú sku-
pinu rabínov z viacerých európ-
skych krajín, ktorí išli do Anglicka
na nejaké zasadanie. Úradník sa
opýtal, či ma vezmú. Vzali ma.
Mám dojem, že ten úradník pove-
dal, že som tiež rabín. Počas cesty sa
ma jeden zo spolucestujúcich opýtal,
kde pôsobím. Tak som musel pove-
dať, že nie som rabín, ale lekár. A
potom v rozhovore sme hľadali pa-
ralely v práci rabína a lekára. A pri
takomto polovážnom a poloúsmev-
nom rozprávaní sme prišli k záve-
rom, že ja, lekár som tiež trochu rabí-
nom a on, rabín je mnoho razy tiež
lekárom. Cesta do Anglicka nám
veľmi rýchlo ubehla a pri rozlúčení
sme zistili, že nepôsobíme až tak
ďaleko od seba. Ten môj spolucestuj-
úci pôsobil v Krakowe.
Moja mama mi opakovane v týchto
súvislostiach pripomínala jeden verš
z Biblie: „Kto činí milosrdenst-
vo, nech to robí s veselou tvárou a
ochotne“ (Rim. 12,8).
Milosrdenstvo, to je rozdávanie lás-
ky, nádeje, pomoci v núdzi a rados-
ti v smútku.

MUDr. Ján Siracký, DrSc.

Úsmevné spomínanie z nemocnice

vých cca 2,2 miliard Kč „náhrad“). Myslím, že si
nás katolíci nekupují. Ani by to nešlo a zvlášť ne na
Valašsku. Z dějin historie církve obecné známe
obrovský „oblak svědků“ - osobností, které se kladně
zasloužily o dobro a spravedlnost – svědectví pro
Krista. Mezi nimi byl v 16. stol. i biskup v mexic-
kém Chiapas, dominikán Bartolomé de las Casas,
který přinutil tehdejší římskokatolické kněze, aby
vrátili indiánům nakradené zlato. Máme nástroje a
máme i zbraně. Můžeme střílet do vzduchu, proti
nepříteli nebo i po sobě navzájem. Staré Jednotě bra-
trské zase netrvalo tak dlouho, než péčí Lukáše
Pražského redefinovala skutečnost Antikrista už ne
jako vnějšího nepřítele, ale jako „vnitřní pokušení
církve“. Pojetí bratra Lukáše bylo revoluční vůči
předcházejícímu husitství i mezi současníky v „ne-
katolických“ útvarech. Ona „sborka a rozborka“ –
pitvání a zdůrazňování jemných nuancí mezi kon-
fesemi - může být stejně „otravná“ jako je vyzývá-
ní řadových členů sborů z ústředí, aby zvýšili
(finanční) obětavost. Dan Ženatý ve svém blogu
začátkem zimy poukázal na pozitivní význam círk-
ve. Trochu tím zachraňuje situaci, kdy společnost
nahlíží církve odmítavě. Souhlasím s Danem Žena-
tým, potěšil mě. Církve mají být, když ve společen-

ství křesťanů je možné „zjemňovat duši“. Ale proč
význam církve zdůvodňují jenom faráři? Jim přece
každý měsíc jde farářský plat. Ať církev obhajují
hlavně ti, které synodní rada ČCE vyzvala k tomu,
aby zvyšovali svou (dárcovskou) obětavost! Ať se 
k významu a smyslu církve vyjádří všichni ti zra-
nění, kteří ke svému zranění přišli třeba právě 
v církvi! K tomu ostatně vedou i ony dotazníky,
které přišly na sbory. Cítím se ve své církvi (sboru)
dobře? Pokud mám někde setrvávat, musím se tam
cítit dobře. Pak i celou akci podpořím. Ježíš dává za
vzor jednu chudou vdovu, která do pokladny v chrá-
mu dala všecko, co měla. Dala směšně málo a víc už
dát nemohla. Ani nemusela. Z této chudé vdovy už
nikdo „dojnou krávu“ neudělá…  Jsou lidé, kteří
nemají víc a nemohou už zvyšovat svou obětavost.
Jsou sbory, které se třesou strachy z budoucnosti, že
nepřežijí, protože už teď nemají. V tuto chvíli je na-
místě, aby se vedení církve zaměřilo na míru pokry-
tectví, nesnášenlivosti, zlobu, neodpuštění a křivdy,
které církev nebo lépe lidé v ní způsobili. Je to nyní
obráceně. Ne jak jsme trpěli my od vnějšího nepříte-
le, ale jak jsme trpěli uvnitř sebe sama, od vlastních.
Všichni musíme mít jistotu a pocit bezpečí ze spole-
čenství církve, do které máme patřit. J. A. Komen-
ský v Haggaeu redivivu zmiňuje posměšky někdej-

ších jezuitů na adresu protestantů, „že evangelíci
pošetilých lidí obyčejem proti sobě se vztěkají a
vlastní svá střeva z sebe tahajíc žerou…“ (kap.
XVII.). Pamatuji se na jedno z kázání Sváti Ka-
ráska, kde řekl, odkud pochází zlo. Sváťa mluvil o
tom, že zlo vychází z nitra, z lidského srdce. Pak už
nehledáme vnějšího nepřítele, ale zlo uvnitř sebe
sama. Dovolme si hypotetickou úvahu: Mezi kolik
menších sborů ČCE, jejichž existence je v budouc-
nu ohrožena, by mohla být rozdělena částka, kterou
„stráví“ provoz synodní rady ČCE? Je synodní
rada účelná? Tato hypotetická úvaha není tak drzá
jako odvážná a spravedlivá a není nasměřována
proti SR ČCE zase tak „lacině“. Je jisté, že každá
firma potřebuje své vedení. Jako evangelíci ale má-
me zažitou onu Havlovu „sebeorganizaci“ z Moci
bezmocných víc než velké církve. Přestože navenek
deklarujeme presbyterně-synodní zřízení naší ČCE,
její sbory se chovají více kongregačně. Sbor si volí
svého faráře a každý sbor od sboru je jiný, jiná je
liturgie i věroučné důrazy jsou „kus od kusu“ jiné.
Ale i tak jsme spojeni do jedné ČCE. I v globalizo-
vaném světě je možné vytvářet „lokální politiku“.
Na půdě církve by ale nemělo docházet k situacím,
jaké v politice jiného evropského státu vytvářejí
třeba hrdí Baskové z pyrenejských hor vůči zbytku

Španělska, na které bohaté Baskicko nehodlá doplá-
cet. Pro nás přece více platí: „Jedni druhých břeme-
na neste.“ Fungující křesťanský sbor jedné větší
církve může být jak požehnáním městu, obci, tak i
sobě samému. Tak oslaví svého Pána Ježíše Krista.
To je „lokální politika“, která prozáří celou firmu.
To jsem zažil jako vikář ČCE v Miroslavi. A to je
též model, který vidím ve zmíněných dvou malých
církvích, které obsahují „katolicitu“ a přitom zůstá-
vají samy sebou. Současný papež přesvědčuje celý
svět, že nad tímto světem, církví i nad papežem
samotným panuje vzkříšený Kristus, že Kristus je
ve všech trpících a chudých. Ví to ještě dosud také
synodní rada ČCE? V první řadě žijeme z milosti a
lásky svého Pána, pak jako odpověď budeme třeba
více obětaví. Už jsem za necelých 40 let svého živo-
ta zažil ledaco. Na „vlastní kůži“ jsem v ČCE také
zakusil mrhání potenciálem lidským i duchovním.
Dobře jsem si zapamatoval větu svého konfirmující-
ho faráře, „posledního Mohykána“ luterských čes-
kobratrských farářů v dříve narozené generaci: 
„I ČCE je církví Kristovou, protože se nepodařilo
českobratrským farářům ji zničit.“ Ještě že se z toho
(nebo za to) nestřílí. Ačkoli, co když přece?

Otto Miklík

poděkování S upřeSněním
v minulém ČíSle JSme S vděČnoStí uvedli SeZnAm dArů (A dárců, pokud
nebyli Anonymní), které nám umoŽnily, Abychom předchoZí roČník
vůbec dokonČili A mohli vStoupit do JubileJního Stého roČníku. JiŽ JSme
ZmiňovAli, Že při SouČASném poČtu odběrAtelů A ceně, kterou Záměrně
JiŽ několik let neZvyšuJeme, JSme ASi Z Jedné třetiny nAšich příJmů od-
káZáni nA dAry, kterými nAše vydAvAtelSké Aktivity podporuJete.
moŽná Ještě někde přetrvává mylná předStAvA, Že třebA Ze Sbírky Čce
nA tiSk A publikAČní ČinnoSt doStáváme něco i my - JAk JSem viděl ve
Sborovém dopiSe Jednoho Sboru, který pSAl, Že tAto SbírkA Je urČenA
nA publikAce koStnické JiSkry, ČeSký brAtr Atd. není to tAk, Žádná
církev Se tímto ZpůSobem nA nAší ČinnoSti nepodílí, JSme ZcelA ZáviSlí
nA vybrAném předplAtném A vAšich příSpěvcích. proto ZA ně obZvláš-
tě děkuJeme.

bohumil keJř

Z toho se nestřílí...
Dokončení ze str. 2



12. králi polSkému vlAdiSlAvovi1)

Spasení a milost, pokoj i vítězství od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.

Nejjasnější kníže a vznešený králi! Když Oneš z Horky, posel2) Vašeho
Veličenstva, přinesl zaručené zprávy o vítězství svornosti3), hodné chvály,
způsobil tak v mém srdci velikou radost, kterou ani péro vypsat, ani můj
jazyk není schopen vyjádřit, jak by slušelo. Vím však, králi nejkřesťanštěj-
ší, že ne moc Vaší vznešenosti, ale moc nejvyššího Krále pokoje, Pána
Ježíše Krista, ponížila nepřátele a pyšné odpůrce a soky Vaší důstojnosti,
a z přemocného stolce pýchy je sesadila, a vyvýšila nízké, aby obojí měli
pokoj před očima samého krále, třásli se a jeho pomoc ve svých potřebách
vzývali a věděli, že není vítězství leč od toho, kterého nemůže přemoci
nikdo z lidí, a který dává pokorným vítězství a pro pokoru nakonec vyvy-
šuje. Neboť častěji učil slovy: „Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a
kdo se ponižuje, bude povýšen." Naplněno je obojí. Kde tedy jsou dva
meče4) odpůrců? Opravdu jsou poraženi tím, čím se pokoušeli zastrašovat
nízkého. Hle, dva napřáhli - dobrotivosti a pýchy, a ač odporně stísněni,
mnoho tisíc zničili. Kde jsou meče, koně zakrytí a obrnění, ozbrojení, ve
které důvěřovali? Kde jsou nesčetné peníze nebo poklady? Zajisté všecko
zmizelo. Nevěřili zpupní, že chudými byli shledáni ti...,5) kteří zásadně
neměli důvěry v Pána Ježíše. Proto, kníže nejjasnější, o tom ve své moud-
ré mysli uvažujte, držte se pokory, protože ta sama povyšuje. Následujte
Krále, Krále pokoje Pána Ježíše Krista, směřujte k míru s nejjasnějším krá-
lem Zikmundem, a bude-li sám v takové zpupnosti něco chtít, co s pomo-
cí Pána neučiní, však Vaše Veličenstvo se vždy přidrž pravé míry pokory,
aby nebyla opět prolita křesťanská krev a nevzešlo veliké nebezpečí du-
ším. Já však neužitečný služebník Kristův neustanu s veškerým lidem
pokorně prosit milost všemohoucího Pána o svornost, aby vám ji nejlas-
kavější Pán dal. Také si z hloubi srdce přeji, králi vznešený, spatřit Vaši
osobu tělesnýma očima, což doufám, že mi Pán Ježíš Kristus dá, dopřeje-
-li přispět zdaru Vašeho Veličenstva neb mého kázání, jak se mu líbí. Bůh
všemohoucí ať Vašemu Veličenstvu pomáhá, pro spasitele našeho, pro-
středníka Boha a lidí, Pána Ježíše Krista. Amen

12. Husův dopis podle vydání Bohumila Mareše (1851 – 1901, evang.
farář a církevní historik) z r. 1911 (již 3. vydání), který také připojil
vykladačské poznámky, které zde uvádíme. 
V roce 2015 Husovy dopisy převedeny do současnější češtiny.

V sobotu 24. ledna 2015 se v Želez-
ném Brodě široké ekumenické spo-
lečenství bratrů a sester rozloučilo 
s emeritním kazatelem Jednoty bra-
trské a Ochranovského sboru při
Českobratrské církvi evangelické 
v Tanvaldě.
Bratr Rudolf Borski se narodil 2. čer-
vence 1927 v Bystřici nad Olší u
Frýdku-Místku. Narodil se ve věřící
rodině a vyrůstal uprostřed spole-
čenství sboru v Hrádku ve Slezsku.
Na jeho duchovní život měl zásadní
vliv tamější kazatel Karel Kaleta.
Probuzenecké společenství hrádec-
kého sboru v něm zformovalo hlu-
bokou víru a z ní pak vyrostlo roz-
hodnutí následovat Krista. To bylo
důvodem k ukončení práce v žele-
zárnách v Třinci a k nástupu na bib-
lickou školu – seminář – v Kutné
Hoře v roce 1948. Během svých stu-
dií se sblížil se studenty Jednoty bra-
trské a skrze ně pak s bratrskou mlá-
deží sborů v severních Čechách.  Po
ukončení studia mu Úzká rada
Jednoty bratrské předložila nabídku
k duchovenské službě právě v se-
verních Čechách. Tomuto pozvání
rozuměl jako Božímu zavolání a
službu přijal. Jeho první sbor byl 
v Loučkách-Koberovech a nastoupil
tu v roce 1950. V témže roce se se
svojí milou, Blaženou Stránskou,
oženil. Narodily se jim tři děti – Ale-
na, Stáňa a Rudolf. V roce 1963 byl
povolán na sbor do Tanvaldu, kde
sloužil až do svého odchodu do dů-
chodu v roce 2005. Zde byl také 
v roce 1969 konsekrován na presby-
tera Unitas fratrum. Bratr Borski byl
muž energický a energii vyzařující.
To se projevilo nejen v prohlubující
se a rostoucí práci sboru ale také 
v celé církvi. Byl činný v mnoha ko-
misích a od roku 1977 až do roku
1992 byl také členem Úzké rady
Jednoty bratrské. (v letech 1989-1992
jejím předsedou). Jednotu zastupo-
val na mnoha ekumenických rovi-
nách a Českou provincii také na svě-
tových synodech – 1967 v Potštejně a
1988 na synodu na ostrově Antiqua
v Karibiku. Nelze opomenout, že

tanvaldská fara se od šedesátých let
stala místem pravidelných setkání
mládeže. V době, kdy taková setká-
vání mládeže nemohla být oficiální a
naopak mohla být důvodem nepříz-
ně státní správy, jsme zde pobývali
jako velká rodina. Mnozí z nás na
toto období vděčně vzpomínají. Po
hlubokém teologickém schizmatu 
v Jednotě bratrské, které vyvrcholilo
v roce 1998 a znamenalo propuštění

jeho i mnoha dalších kazatelů, dál
věrně působil ve svém sboru - od
roku 2000 v Ochranovském sboru –
až do konce svých sil. S bratrem Bor-
skim odchází do církve zvítězilé
další z kazatelů naší církve naroze-
ných mezi válkami. Svou hlubokou
zbožností a zaměřením na Krista
však s námi jako svědek víry zů-
stává.

Ondřej Halama

bratr rudolf borski (2.7.1927-19.1.2015)

15. února 1915 List budící české svědomí 

Pomník Žižkův
Pomník Žižkův má býti postaven r. 1920 na paměť 500. výročí jeho prv-
ního slavného vítězství na hoře Vítkově, kterým zachránil Prahu před
záplavou 100.000 křižáků vyslaných papežem, aby zničili odbojný a
kacířský národ český. O tuto vnější stránku budoucího jubilea stará se
zvláštní spolek, jenž právě dostal na 60 návrhů v soutěži, kterou vypsal
koncem minulého roku. Kresby i modely možno shlédnouti v Praze na
výstavišti v době od 25. t. m. do 15. března t.r. mezi 9. a 5. hodinou za
vstupné 40 hal. ve prospěch tohoto sympatického účelu. Porota pro
posouzení návrhů rozhodla takto: První cena nebyla udělena, ježto
žádný návrh nebylo lze doporučiti k provedení. Druhé ceny uděleny tři
po 2000 K. a to: I. návrhu Jana Kotěry a Jana Štursy, II. návrhu V. Sapíka
a Č. Vořecha, III. návrhu Fr. Bílka. Třetí cena (1000 kor.) udělena návrhu
V. Fultnera a L. Kofránka.

Listy M. Jana Husa

č. 3

12. Vladislavovi, králi polskému.1)
R. 1410 po 15. červenci. (1411 zač. po 1. únoru.)

Jagello, kníže Litevský, nabyl s manželkou Hedvikou královské koruny Polské, když
se byl dal r. 1386 pokřtíti a přijal jméno Vladislav II. (r. 1386— 1434). K obhájení vlas-
ti časté války míval zejména s řádem německých rytířů čili křižovníků, panujícím v
sousedním Prusku. Týž byv založen r. 1190 v Palestýně původně k ošetřování němec-
kých nemocných poutníků v svaté zemi a později podle vzoru řádu Templářského
jako řád rytířský zařízen s povinností boje proti nevěřícím, podrobil si r. 1230 počí-
naje po 50letém boji pohanské Prusy, mezi nimiž český biskup Vojtěch kdys smrtí
mučedlnickou byl zahynul. Spojiv se r. 1237 s Livonskými bratřími mečovými, rytíř-
ským to řádem r. 1202 založeným za účelem rozšiřování křesťanství mezi národy
severními: Livonským, Kuronským a Estonským, ohrožoval neustále Litvu a Polsko.
Válka r. 1410 vypuknuvší vedla k veliké bitvě u Tanneberku pod Grünwaldem neda-
leko Královce dne 15. července, v níž polovice celého křižáckého vojska (40.000) i 
s velmistrem padla a kterouž smrtící rána řádu německých rytířů zasazena byla. Té
bitvy zúčastnili se ve vojsku polském následující Češi: Jan Sokol z Lamberka,
Zbislávek, Salava a Jan z Jenčíkovic z Moravy a také Jan Žižka z Trocnova. Poněvadž
ještě téhož roku uherský Zikmund do Polsky vpadl, dohodl se Vladislav s křižovní-
ky uzavřením míru v Toruni dne 1. února 1411.
Hus obdržev zprávu o této rozhodné bitvě, o níž list do Čech přinesl Ondřej z Hůrky,
dopsal Vladislavovi.
V něm vyslovuje svou radost nad dobytým vítězstvím, kteréž připisuje moci Ježíše
Krista, jenž pokorné povyšuje a pýchu snižuje; napomíná krále, aby se držel pokory
a krále pokoje následoval a i se Zikmundem mír uzavřel, a vyslovuje žádost, aby
očima tělesnýma krále mohl spatřiti.

1) List nově nalezený, ještě netištěný, z rukopisu Staro-Boleslavského, s nadpisem:
„Mistr Jan Hus králi Polskému". 2) Nepochybně ku králi Václavovi. 3) Nepochybně
příměří mezi bojujícími, zavřené uprostřed prosince 1410; jestliže by se týkalo koneč-
ného míru Torunského, musil by list do doby po 1. únoru 1411 položen býti. 4)
Narážka na oděv bratří mečových s křižovníky spojených: na (bílém) oděvě měli
vyšity dva křížem položené meče. 5) Místo jest porušeno.
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pozvánka
Historická společnost VERITAS
zve na seminář s přednáškou PhDr.
Aleše Prázného, PhD. z Univerzity
Pardubice, který promluví na téma:
„Jan Amos Komenský – myslitel
výchovy, náboženství a politiky“.
Seminář se bude konat  v sobotu 28.
března 2015 v 10 h, a to v sálku na
faře Českobratrské církve evange-
lické v ul. Sladkovského č. 638. Fara
je šestý dům za evangelickým kos-
telem. Vstup je otevřený pro všech-
ny zájemce. Jste srdečně zváni.

EvangElischE BrüdEr-Unität
KazatElsKá cEna Jana hUsa „Pravda osvoBozUJE“

V roce 2015 si připomínáme šestisté výročí upálení mistra Jana Husa. V neposlední řadě to byla
také jeho kázání v Betlémské kapli, která mu přinesla nepřátelství „mocných“. Česká reforma-
ce, která vyrůstá z díla a života Jana Husa, je jedním ze základů Jednoty bratrské. To je důvo-
dem, proč si chceme v tomto roce připomínat to, co pro něj bylo nejdůležitější:
hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu
až do smrti, neboť pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti
věčné, která je věčným odloučením od milosti Boží. Jan hus 1412
Proto vypisuje „Evangelische Brüder-Unität“ kazatelskou cenu Jana Husa. Odměněna budou
kázání, která v duchu Jana Husa budou:

* zdůrazňovat pravdu evangelia
* obecně srozumitelná
* společensko-kritická 
* odvážná

Podmínky účasti: Budou přijata kázání v češtině i v němčině, text může být volně vybrán ze
Starého nebo Nového zákona. Teologické vzdělání ani konfesijní příslušnost nejsou podmínkou.
U ceny „mladých“ je třeba udat věk.
ceny: 1. cena  2.015 €

2. cena  1.415 €
3. cena „mladých“ (pod 25 let) 600 €

odeslat do  6. července 2015
adresa: Evangelische Brüder-Unität, B. Carstens, Postfach 21, 02745 Herrnhut
hodnotitelé: 
1. Prof. Dr. Pavel Filipi/ Evangelická teologická fakulta UK Praha
2. Dr. Bernhard Goodwin/ Mnichov
3. Frieder Vollprecht/ Basilej
4. Prof. Dr. Anne Steinmeier/ Teologická fakulta University v Halle-Wittenberg
5. Prof. Dr. Peter Zimmerling/ Teologická fakulta University v Lipsku
6. Benigna Carstens/ Ředitelství Evangelické Jednoty bratrské - Herrnhut
Udílení cen: (předpokládané datum) neděle 1. 11. 2015 v Ochranově.


