
věrní SlužeBníci KriStovi
1. KorintSKým 4,1-5

Apoštol Pavel označuje v uvedené
perikopě křesťany za Kristovy slu-
žebníky a správce Boží milosti. Obo-
jí velmi úzce patří k sobě. Zastavme
se nejprve u pojmu správce. Správce
má velkou moc nad něčím, co není
jeho. Spravuje to, ale jako by to jeho
bylo. Ptá se sám sebe: kdyby to bylo

moje, co bych tomu ještě přidal? Já
to nevlastním, ale mohu to dovést 
k dokonalosti. Věrnost správce je
jeho základní vlastností a předpo-
kladem. On odpovídá tomu, kdo ho
pověřil a jeho měřítkům, ne měřít-
kům vnějších pozorovatelů. To, co
mohou jiní odsuzovat jako příliš
konzervativní nebo naopak extrava-
gantní, může být právě to, co majitel
ocení. Jde o to zachovat se jemu.
Chtěl bys být správcem? Správcem
rekreačního zařízení? Správcem kon-
kurzní podstaty? Správcem sboru?
Úloha správce spočívá ve starání se.
Je to služba mnohdy hodně nároč-
ná. Správce se může starat poctivě –
věrně – odpovědně – usilovně – ze
všech sil – nebo naopak jen tak, aby
to procházelo – aby to nějak klapalo
– aby to ještě nějaký čas vydrželo.
Správce může hospodařit a starat 
se „pro sebe“, pro svůj zisk. Mohou
mu svěřit velké jmění nebo poměr-
ně dost málo. I to ho může motivo-
vat k většímu nasazení nebo naopak
demotivovat, aby se moc nesnažil.
Kdykoliv zavítám do svého rodné-
ho sboru, Sboru Páně v České Skali-

ci, vidím tam Kotyzův reliéf služeb-
níka s nápisem „Vejdi v radost Pána
svého“. Připomíná mi to Ježíšovo
podobenství o hřivnách. U Matouše
dostávají služebníci (správci) do
správy pět nebo dvě nebo jednu hři-
vnu. U Lukáše dostávají všichni po
jedné hřivně. Každý se svěřenou
částkou nakládá podle své životní
orientace a motivace. Neobstojí ten,
kdo se svěřenou hřivnou nedělal
nic. Nadpis našeho zamyšlení zní:
Věrní služebníci Kristovi. Jsou to ti,
co nestaví svou věrnost a svou
osobu na odiv, ale spíše vyznávají
„jsme jenom služebníci“ (L 17,10).
Berou to však jako svou slávu, jako
odlesk slávy svého pána.
Je advent, doba očekávání – čekání –
bdění, je čas zkoušky  věrnosti a
vytrvalosti. Víme, co Pán od nás
očekává, od nás, svých služebníků 
a správců, v čem on vidí věrnost.
Nemusíme se úzkostně ohlížet na
lidské posuzování našeho konání.
Pán vidí k záměrům našeho srdce.

Alena Naimanová
farářka CČSH

v Rychnově nad Kněžnou
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poselství ke 3. neděli adventní

Slyšme nejprve Martina Luthera,
jenž nám doporučuje pronikat do
tajemství Ježíšovy osoby od jeho na-
rození, a to pěkně jemně, jako když
vítáte narození vlastního dítěte
nebo sousedova chlapečka. Pak sle-
dujte chlapce Ježíše, až pak překva-
peni zjistíte, že je z něho dospělý
muž, jehož tajemství vám sdělí jen
Písmo: Ježíš je Pán všeho a za jeho
rodiči, Josefem a jeho matkou Marií
zahlédnete Boha otce.
Čtvrtý ekumenický chalkedonský
koncil 451 v severním Turecku vy-
hlásil plné božství a plné lidství
Ježíše Krista. Od října do listopadu
se asi 500 delegátů zabývalo předně
otázkou Ježíšova božství. O jeho
plném lidství se rozhodlo jaksi mi-
mochodem, jako by jeho lidství bylo
od začátku samozřejmostí: Ježíš je
člověk jako my. Jako my? Je tedy
hříšník? Apoštol Pavel měl tu odva-
hu, že o Ježíšovi napsal: „Bůh poslal
svého vlastního Syna v těle, jako má
hříšný člověk“ a list Židům dokon-
ce řekne: „Nemáme přece velekně-
ze, kterému by byly cizí naše sla-
bosti, vždyť na sobě zakusil všechna
pokušení jako my, ale nedopustil se
hříchu“ (4,15).
Je to vůbec možné, aby se plný, sku-
tečný člověk z masa a kostí nedo-
pustil hříchu, aby nepodlehl poku-
šení? Těm, kdo takto pochybovali
nad Ježíšovým lidstvím, zanechal
apoštol Jan ve svém evangeliu Ježí-
šovu otázku: „Kdo z vás mne
usvědčí z hříchu“? (8,46). 

Evangelia nám zanechala historic-
ký, skutečný obraz Ježíšův, z něhož
vysvitne, že Ježíš v žádném oka-
mžiku svého života nepodlehl po-
kušení. Ďábel ho zkoušel třikrát a
naposled mu nabídl všechna krá-
lovství světa, jestli ho uzná za svého
pána a bude se mu klanět. „Jdi 
z cesty, satane“ odpověděl mu Ježíš
„neboť je psáno: Hospodinu, Bohu
svému, se budeš klanět a jeho jedi-
ného uctívat“. Místo ďábla přistou-

pili k Ježíšovi andělé a obsluhovali
ho. Tak referuje evangelista Matouš
ve 4. kapitole svého evangelia.
Ozvala se druhá otázka: Když je
Ježíš člověk jako my, je ve svém
vědění omezen jako my? Ví, co se
děje v jeho nejbližším okolí, ale
neví, co se děje v sousedním domě,
tak jako to nevím já ani vy? Ano,
neví, tak zní odpověď ze všech pří-
běhů, v nichž Ježíš figuruje. On sám
prohlásil o svém příchodu na sko-
nání věků, že o tom dni a hodině
nikdo neví, ani andělé v nebi, ani
Syn, ale toliko Otec. (Mk 13,32) 
Shrňme několik známek jeho sku-
tečného lidství: Narodil se z ženy.
Už to dokazuje, že je skutečným
člověkem. Byl vychován jako každé
jiné židovské dítě v židovském
zákoně, židovskou náboženskou
tradici vzal za svou. Jako narozený
z ženy nutně vzrůstal podle zákona
přirozeného růstu. Evangelista Lu-
káš právě o tom napsal, že Ježíš pro-
spíval na duchu i na těle a byl milý
Bohu i lidem (L 2,52). A ještě jinak
jej evangelisté líčí jako člověka Je-
žíše, jenž jí a pije, je unaven, spí, cítí
bolest, je podroben špatnému za-
cházení, bojí se smrti a umírá vysí-
lením na kříži, což byla ohavná, ne-
čestná smrt. 
A máme ještě jeden důkaz, jímž on
sám dokládá své lidství: nechá se
pokřtít na odpuštění hříchů. Po-
dobně a jako následovník Jana
Křtitele volá: Pokání čiňte, neboť

o Ježíšově lidství

Když o někom řeknete, že je to pěkný „herodes“, asi nejde o lichotku
a všichni hned pochopí, že dotyčného máte za násilníka, před kterým
je radno mít se na pozoru.
Je ale taky pravda, že Herodes Veliký se těší v Izraeli velké úctě a
dnešní obyvatelé Svaté země ho vidí podobně jako my v Čechách a na
Moravě císaře Karla IV., nazývaného po právu Otec vlasti. Herodovi
byl prý vzorem sám král Šalomoun a skutečně se mu v mnohém vy-
rovnal, za jeho panování dosáhla říše židovská rozmachu a sahala od
Sýrie až po Egypt. Herodes se honosil významným titulem „Rex soci-
us et amicus populi Romani“ a těšil se přízni císaře Augusta, které
uměl jaksepatří využít. Například na Kypru si pronajal měděné doly
a o zisk z těžby se dělil právě s římským císařem. Židé byli v době
Herodově nejvěrnější a nejvýznamnější spojenci Říma a za jeho vlá-
dy zaznamenalo Věčné město nebývalý rozmach obchodu po celé říši
a tučné příjmy z výnosů plynuly do jeruzalémského Chrámu, který 
v tom čase blahobytu přetékal zlatem.
Herodes Veliký stavěl nová města, chrámy a sportoviště v Aténách,
Lýkii, Pergamonu i na Spartě, přestavěl chrám boha Apollóna na ost-
rově Rhodos, hradby v Byblu, Fórum v Týru a v Bejrútu, vodovod
v Laodiceji, divadlo v Sidonu a v Damašku, gymnásia v Ptolemais a
Tripolisu, kašnu a lázně v Aškalónu, v největším městě Blízkého
východu Antiochii vydláždil čtyři kilometry dlouhou hlavní třídu 
s kolonádou po obou stranách a Jeruzalém se stal metropolí s novým
chrámem, který byl honosnější než původní Šalomounův chrám.
Politický lesk a rozmach velkého krále má ovšem již zmíněný škra-
loup: ženu Mariamné dal popravit, švagra Aristobula uškrtit v láz-
ních, podobně jako dva syny, což vedlo císaře Augusta k poznámce,
že je lépe býti Herodovým vepřem než synem. A když se Herodes
léčil v sirných lázních Callirhoe a další jeho syn, velekněz Antipater
se dozvěděl o smrti otcově, zajásal nad tou zprávou, jenže šlo o radost
předčasnou a syn zaplatil svou nerozvážnost životem.
Takový byl tedy Herodes, a je na vás, abyste zvážili, zda to byl jen
despota a krvežíznivý pes, přátelé historie, která v paměti lidu, a ne-
jen bratří Židů, stále ještě žije.

Jan Schwarz

Herodes

Dokončení na str. 2

Zaveršování adventní

Zas po roce jsme vrženi
do adventního tržení. 
však kde je? Kde je?

Zdržení? 

Je to idyla starobylá: 
Svařáku litry, 
dobrot kila. 

naděje, kde jsi 
zabloudila? 

Čas dárcovského 
mlžení: 

Čím, čím chcem býti
strženi,
z pýchy 
do víry 
vrženi?

taK Se v adventu 2016
ptala

eva BudZáKová
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novým generálním SeKretářem erc Byl Zvolen petr Jan vinš
Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 se konalo v Praze v zasedacích prostorách
ústředí Českobratrské církve evangelické 13. valné shromáždění Ekume-
nické rady církví v ČR, kterého se zúčastnili zástupci členských církví a
pozorovatelů ERC. Na programu zasedání nejvyššího orgánu ERC byla
kromě zpráv předsedy ERC Daniela Fajfra a generální sekretářky ERC
Sandry Silné také volba generálního sekretáře ERC pro nadcházející čtyřle-
té období. Novým generálním sekretářem ERC byl zvolen ThDr. Petr Jan
Vinš, který je duchovním Starokatolické církve a lektorem Univerzity Kar-
lovy. Předseda ERC Daniel Fajfr poděkoval dosavadní generální sekretářce
ERC Sandře Silné za její více než osmiletou službu v ERC.
Valné shromáždění ERC se také zabývalo změnou stanov a změnami
Organizačního, volebního a jednacího řádu ERC, do kterého nově přibyla
také pravomoc Valného shromáždění ERC volit a odvolávat náhradníka
předsednictva ERC. Náhradníkem předsednictva byl zvolen Mgr. Marián
Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání v ČR. Valné
shromáždění ERC dále schválilo hospodaření za rok 2015, rozpočet ERC na
rok 2017 a diskutovalo nad zprávami komisí ERC.

Aleš Čejka, ERC

více než tři Čtvrtiny KřeSťanů v Severní KoreJi
nepřežiJí perZeKuci
Nejnovější odhalení lidskoprávních organizací a jejich statistiky zabývající
se náboženskými menšinami v Severní Koreji ukazují, že až 75 procent těch-
to menšin, včetně křesťanů, je vystaveno mučení, věznění a jiným prakti-
kám, při kterých přijdou o život. Organizace Databaze Center for North
Korean Human Rights, která se opírá o svědectví severokorejských uprchlí-
ků, má zdokumentovano více než 65 000 případů náboženského pronásle-
dování. 99 procent z 11 730 účastníků studie potvrdilo, že pod vládou Kim
Čong Una neexistuje žádná náboženská svoboda a více než 75 procent křes-
ťanů, kteří jsou za svou víru potrestáni, za ni též zaplatí životem. 
„Většina nábožensky praktikujících Severokorejců uvedla, že jsou pro-
testanti nebo katolíci. Více než 10 procent se označilo za budhisty,”
uvádí studie.
Výzkum také ukázal, že se jen 1,2 procenta uprchlíků zapojí do tajných
náboženských aktivit. Důvodem je strach z pronásledování. V zemi také
platí princip kolektivní viny, což znamená, že jsou zadrženi také příbuzní
věřících bez ohledu na to, zda sdílejí jejich víru či ne. Severokorejci, kteří
uprchli do Číny a přiznali se ke křesťanství, jsou následně repatriováni a
uvězněni v pracovních táborech pro politické vězně.
Humanitární organizace vysvětlují, že Severní Korea vnímá náboženské
přesvědčení jako velkou hrozbu režimu. Křesťané jsou často označováni za
imperialisty, kteří se snaží podrývat autoritu vůdce. V Pchjongjangu je ně-
kolik kostelů, které ale slouží spíše jako demonstrace tolerance režimu Kim
Čong Una před mezinárodní komunitou než jako opravdové Boží chrámy.
Nicméně severokorejští křesťané se vyjádřili, že se nemodlí za svou vlastní
svobodu, ale za své západní bratry a sestry, kteří jsou pod vlivem peněz a
materiálního bohatství. 

Zdroj: The Christian Post

Z církví doma i ve světě
Boží království je blízko. Dokázal,
že prošel školou zákona, naučil se
číst a stal se učencem, který vyklá-
dá smysl biblických textů. Stal se 
z něho zbožný žid, jenž své modlit-
by vysílal k Bohu všemohoucímu.

A nezapomeňme, že se vyučil tesa-
řem a není už nazýván jen synem
tesaře Josefa, ale vůbec tesařem. 
Bohužel nebo je v tom zvláštní vý-
znam, že všechny prameny včetně
biblických, jsou tak kusé, že nám
nedovolují napsat Ježíšovo curricu-

lum ať vnější nebo vnitřní. Ty-
též prameny jsou však dostatečné,
aby Duch svatý nám dal na nich a 
v nich posléze poznat, že Ježíš Kris-
tus je náš Pán a Spasitel.

Josef Veselý

o Ježíšově lidství
Dokončení ze str. 1

„Mnohokrát a mnohými způsoby mlu-
víval Bůh k našim otcům ústy proroků;
v tomto posledním čase k nám promlu-
vil ve svém Synu, jehož ustanovil dědi-
cem všeho a skrze něhož stvořil i věky.“

Žd 1,1-2

Vědci připravili gigantický projekt.
29 vědeckých institucí z celého
světa se dohodlo, že postaví gigan-
tický radioteleskop, který bude mít
rozměr 100 ha. Budou to stovky pa-
rabolických antén, které budou
vzájemně propojeny a spolu budou
tvořit jeden radioteleskop. Budou
to přístroje nové generace, které bu-
dou 100 krát citlivější než dosavad-
ní přístroje. Tento radioteleskop
bude schopen zachytit zprávy z nej-
vzdálenějšího vesmíru a také vysí-
lat signály do vesmíru. Už dnes exi-
stují radioteleskopy, které měří ně-
kolik ha. Vysílají a poslouchají zprá-
vy z vesmíru, ale vesmír mlčí. Ni-
kde se žádná civilizace neozývá.
Naše sluneční soustava je v galaxii,
která má asi 300 miliard hvězd a je
tak velká, že paprsek světla jí prole-
tí za 100 tisíc světelných let. Mo-
derními přístroji vědci zjistili, že
vesmír je tak obrovský, že je v něm
miliarda galaxií. To je pro nás ne-
představitelné. 
Pomocí moderního radioteleskopu,
který bude mít rozměr 100 ha, bu-
dou vědci vysílat signály do vesmí-
ru a také chtějí poslouchat, zda se 
z některé vzdálené galaxie ozve
nějaká civilizace, podobná té naši,
která žije na zemi. Teleskopické za-
řízení bude dáno do provozu nej-
později v roce 2020. Obsah vysíla-
ných signálů bude asi takový: „Žije-
me na planetě Zemi. Máme vyspě-
lou civilizaci. Chceme navázat kon-
takt s jinými tvory ve vesmíru. Sly-
šíte-li naše signály, odpovězte nám.
Ozvěte se.“ 
Proč chtějí vědci navázat kontakt 
s nějakou civilizací ve vesmíru?
Naše Země je velmi maličkou kulič-
kou ve vesmíru a při tom je zcela
výjimečná. Průměr Země je 109 krát
menší než průměr Slunce. Na té
maličké planetě Zemi je úžasný
zázrak života – tisíce mikroorganis-
mů, které ani pouhým okem nevi-
díme; stovky druhů rostlin a živoči-
chů ve vodách všech moří a v ře-
kách. A když prohlížíme zemi, žas-
neme nad nádherou všech rostlin a
nad velikým množstvím různých
zvířat a nádherných ptáků. A ze
všeho nejvíc obdivujeme člověka,
který má geniální tvůrčí schopnosti.
Na té malé kuličce Zemi je úžasné
množství živých organismů.
Mnozí vědci si kladou otázku: Jak je
možné, že na naší malé zemičce je
tak úžasné bohatství života a na
ostatních planetách není vůbec nic?
Naprosto nic!  
Vědci totiž už přes 40 let vysílají
signály do vesmíru a vesmír neod-
povídá, mlčí jako hrob. Žádné po-
selství z vesmíru nepřichází. Žádná
civilizace se nehlásí. Žádní živí tvo-
rové, jako my lidé, se neozývají.

Signály, které vědci vysílají z naší
země, jsou vysílány tak, aby je
pochopily bytosti, které mluví zcela
jinými jazyky. Z vesmíru se však
neozývají žádní živí tvorové.
Vědci jsou z toho mlčení vesmíru
velmi smutní. Přicházejí k závěru,
že jsme asi ve vesmíru sami. Pro
některé lidi je to nepříjemný, až dě-
sivý pocit – jsme sami v tom obrov-
ském vesmírném prostoru. Člověk
se děsí samoty. Samota v tom ne-
konečném a bezedném vesmíru je
šokující. 
A přece! My křesťané můžeme s ra-
dostí konstatovat, že ve vesmíru
nejsme sami. Kromě hmotného ves-
míru je zde také duchovní svět. A 
v tom duchovním světě žije náš
Stvořitel a kolem něho miliony an-
dělů – duchovních bytostí. Našemu
Stvořiteli smíme říkat Otče! On pro
nás stvořil tu nádhernou a jedineč-
nou Zemi. A to nejkrásnější je, že
Pán Bůh nemlčí, ale k nám lidem
mluví. S velikou radostí smíme také
konstatovat, že Pán Bůh není od
nás daleko, není vzdálený milio-
ny světelných let. Je nám docela
blízko.
Pán Ježíš nám odhalil veliké tajem-
ství v Mt 5,35: „Nepřísahejte ani při
nebi, protože nebe je trůn Boží, ani
při zemi, protože země je podnož
jeho nohou.“ Je to úžasná zpráva,
že Země je podnoží Božích nohou.
Proto ji stvořil tak nádhernou.
Apoštol Pavel říká s radostí: „Bůh
není od nikoho z nás daleko.“ Je
však bytostí duchovní, proto je pro
nás neviditelný, tak jak jsou nevidi-
telné naše myšlenky (Sk 17,24-27).
Pán Bůh tedy nemlčí, ale k nám
lidem mluví. To je důvod k veliké
radosti. Konstatujeme, že Pán Bůh
mluví k lidem už dávno, nečekal,
až lidé postaví radioteleskopy. On
mluví k člověku od chvíle stvoření.
„Mnohokrát a mnohými způsoby
mluvíval Bůh k našim otcům ústy
proroků; v tomto posledním čase 
k nám promluvil ve svém Synu.“
Pán Bůh mluvil k lidem velmi jasně
a srozumitelně naší lidskou řečí.
Lidé jeho slova zapsali a předali je
dalším generacím i nám.
K Mojžíšovi promluvil z ohně, z ho-
řícího keře. K faraonovi mluvil skr-
ze pohromy, které sesílal na Egypt.
K lidu izraelskému promlouval 
z ohnivého oblaku nad horou Sinaj.
K Samuelovi promluvil v tichu ve-
čera, když usínal. K Izajášovi pro-
mluvil v chrámě, když se modlil. 
K babylonskému králi promlouval
skrze sny. K tisícovým zástupům
promlouval skrze svého Syna Ježí-
še Krista. Když Kristus odešel do
nebe, mluvil k lidem skrze své
apoštoly. K nám a k celému lidstvu
mluví dnes skrze jedinečný dopis –
Písmo svaté; tento Boží dopis je
adresován každému člověku. Dnes
mluví k tobě i ke mně!     
O Vánocích si připomínáme, jak
promluvil skrze anděla, skrze své-
ho posla z nebe. Nejprve promluvil
k Zachariášovi, pak k Marii a pak 

k pastýřům na polích. „Nebojte se,
zvěstuji vám velikou radost, která
bude pro všechen lid. Dnes se vám
narodil Spasitel, Kristus Pán v měs-
tě Davidově.“ Bylo to úžasné, že
nebeský posel zvěstoval tu nejdůle-
žitější zprávu v dějinách lidstva sro-
zumitelnou řečí. 
Když se člověku zjevuje duchovní
bytost, tak je člověk vždy naplněn
bázní. Uvědomuje si svoji bezmoc-
nost. Velikou bázeň prožívali všich-
ni oslovení. Proto poselství anděla
začínala slovy: Neboj se! Nebojte se!
Bylo to poselství veliké radosti, že
nejsou ve vesmíru sami, že je zde
Bůh, který na ně myslí, který se 
k nim sklání a oslovuje je lidskou,
srozumitelnou řečí. Jejich srdce by-
la pak naplněna velikou radostí. 
Ani my nemusíme budovat 100ha
radioteleskop, stačí, když si otevře-
me Písmo svaté a pozorně naslou-
cháme, co svatý Bůh k nám mluví. 
Jaké poselství nám posílá Pán Bůh
ve svém dopise – v Písmu svatém? 
Člověče, já tvůj Stvořitel tě miluji –
stále na tebe myslím.
Toto poselství lásky nám nejen sdě-
lil skrze své posly, ale nechal ho ta-
ké napsat, abychom to měli černé
na bílém a mohli si to vždy znovu
přečíst a připomenout.
Připomínám si chvíle ve vojenské
službě. Když některý voják dostal
dopis od své snoubenky, tak mu oči
zářily radostí. A když tam bylo na-
psáno „mám tě ráda, myslím na te-
be“, tak se s tou radostí dělil s dru-
hými. Snoubenka byla od něho
stovky kilometrů vzdálena, ale lás-
ka vyjádřená v dopise, byla zdro-
jem velikého potěšení.  Podobně je
tomu s Božím poselstvím lásky,
které nám lidem Pán Bůh posílá:
Milováním věčným miluji tě! 
Člověče, já tvůj Bůh znám tvé trá-
pení, mám s tebou soucit a rozhodl
jsem se, že změním tvůj  zármutek
v radost. Pán Bůh ví, jak člověka
zraňuje zlo, kterého je na zemi
mnoho. Každý člověk se v životě
setkává s nepochopením, někdy
prožívá chvíle samoty, když se ne-
má komu svěřit se svým trápením.
Každý člověk prožívá v životě zkla-
mání a zranění. Každý člověk se
také setkává se strachem, bojí se
nemoci a budoucnosti. A Pán mu
říká: Neboj se, já jsem s tebou. Já tě
znám, znám tvůj zápas s pokuše-
ním, se strachem, se zlými myšlen-
kami, které tě napadají. Důvěřuj mi,
já tě z toho zla vysvobodím. Je to
úžasná zpráva, Bůh se rozhodl
změnit náš zármutek v radost.
Člověče, já tvůj Bůh ti posílám Za-
chránce, Spasitele.
On jako Lékař uzdraví tvou duši;
on vyléčí tvá zranění, vyléčí tvoji
duši ze všeho trápení. On ti ukáže
cestu, východisko ze všech složi-
tých situací, on ti podá ruku a půjde
s tebou, bude tě doprovázet, on tě
vysvobodí z pout různých vášní i
nenávisti a strachu, on tě povede a
dá tvému životu nový smysl a cíl.

vesmír mlčí – ale Bůh mluví 

Dokončení na str. 3

Dlouho se mi v hlavě rodil nápad na získání tzv. malého doktorátu 
v oboru muzeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.
Nástup na mateřskou dovolenou jsem viděla jako výhodu a vhodnou do-
bu na další studium. Věděla jsem, že bude méně času na dojíždění do
archivů nebo muzeí, proto jsem musela zvolit vhodné téma. Pocházím 
z Velké Lhoty u Dačic a nejlepším námětem na rigorózní práci mi byl míst-
ní Evangelický toleranční areál, který byl v roce 1992 prohlášen nemovi-
tou kulturní památkou. Jedná se o unikátní architektonicky a historicky
cenné budovy dvou kostelů, dvou far a márnice. 
Po setkání s paní Doc. PhDr. Evou Melmukovou, která byla velice ochot-
ná a s tématem souhlasila, jsem sestavila osnovu práce. Po konzultaci na
fakultě mi bylo doporučeno, abych vypracovala návrh skutečného muzea
v areálu. A tím vznikl nápad pro samotné založení muzea v Evangelickém
tolerančním areálu ve Velké Lhotě. V tzv. horním kostele již nyní existuje
stálá výstava „Česká reformace v evropském kontextu“ a areál je možné si
celoročně po domluvě prohlédnout. 
Po založení Muzea české reformace (Evangelíci v 17. – 20. stol. v návaz-
nosti na husity a Jednotu bratrskou) bychom byli rádi, aby se areál více
dostal do povědomí široké veřejnosti. V plánu jsou výstavy různého typu,
přednášky na různorodá témata, vzdělávací programy pro školy a jiné
kulturně vzdělávací aktivity. Přes letní měsíce bychom přivítali dobrovol-
níky, kteří by byli ochotni otevírat v určitou dobu kostel a podávat infor-
mace k historii areálu. Muzeum bude zatím neziskové, proto dobrovolní-
kovi bude poskytnuto ubytování zdarma a stráví volný čas v příjemném
prostředí Velké Lhoty. 
Nyní jsme ve stádiu příprav a právních náležitostí.  Shromažďujeme sbír-
kové předměty, které se stanou základem muzea. Pokud čtenáři vědí o
předmětech, které přibližují především písmáckou tradici a její dosah i do
každodenního života, budeme rádi, když k našemu úsilí přispějí. Jedná se
především o bible, zpěvníky a jiné knihy, obrazy, biblické nápisy, konfir-
mační listy, apod., předměty, knihy a písemnosti s regionální tématikou,
přivítáme ale i dřevěné vitríny a panely. V případě zájmu nebo bližších
informací mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese lenka.brychto-
va@email.cz.   

Mgr. Lenka Brychtová 
za skupinu připravující realizaci muzea

od dizertační práce 
ke skutečnému muzeu
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Pán proniká naším myšlením i jed-
náním. Zná nás všechny lépe, než
známe sami sebe. Zná všechno
naše konání, všechny naše záměry
i činy, i všechen náš odpor k mrav-
ní uvolněnosti naší doby. Zná do-
konce i naši trpělivost, naši oprav-
dovost i naši spravedlnost, která
nestrpí žádnou zlobu, křivdu ani
utrpení. Pán zná i naši teologickou
bystrost, která se snaží střežit čis-
totu našeho evangelijního posel-
ství a chránit ho od všech faleš-
ných proroků i všech svůdců. A
přes tuto zdánlivou naši bezúhon-
nost Pán říká: mám přesto něco
proti tobě! 
Nemohu ti požehnat, nemohu se
za tebe vzít u trůnu milosti, proto-
že jsi opustil první lásku! Opustil

jsi opravdovost prvotní víry a za-
pomněl jsi na pokání. Protože jen
v pokání a v hlubokosti, tam kde
jsi kdysi spatřil záři Boží lásky,
která ti otevřela oči a uzdravila tě,
hlubokým ztišením před Pánem,
opravdovým skloněním se před
třikrát svatým Beránkem, vede
cesta k odpuštění, k záchraně, 
k požehnání a k ustavičné Boží
blízkosti! Tvůj počátek, křesťane,
to byl hluboký a opravdový zápas
o víru. A právě sem, k takovému
ryzímu zápasu a k ustavičně nové-
mu probojování víry ve všech no-
vých konkrétních situacích života,
tě volá Boží Syn! Nesmíš ustrnout.
Víra je zápas od začátku až do
konce. Ty musíš bojovat o sebe, 
o druhé, o záchranu světa! Příliš

velké uspokojení se sebou samým
nesmí být tvým programem! Jen
horlivý a ustavičný zápas o ryzost
a hloubku víry, zápas o nové
uchvacování mocné Boží přízně
vede až doprostřed Božího ráje.
Zreviduj svoji víru, křesťane, zda
žár tvé lásky k Bohu a touhy po
občerstvující Beránkově blízkosti
u tebe nepoklesl, zda jsi příliš ne-
zvlažněl, zda nežiješ v iluzi utvo-
řené v dávné minulosti. Jestliže
zhasne plamen tvé lásky a horli-
vosti k Bohu, potom ty jako svícen
v tomto světě budeš zbytečný.
Slyš, křesťane! Tvůj Pán tě volá 
k první lásce!

(pokračování příště)
Pavel Rybín

poselství křesťanským sborům 
List do Soluně je nejstarší novozákonní písemností. V tom panuje
mezi badateli široká shoda. Epištolu vyznačuje napjaté, vzrušené
očekávání brzkého druhého příchodu Páně. Kristus přijde co ne-
vidět podruhé. Je to takřka za dveřmi. První křesťané se ještě do-
žijí této přelomové, převratné, světodějné události. Tak uvažuje 
i apoštol.
Nastává však nemalý problém. Mnozí křesťané umírají. Toužebné
očekávání a vyhlížení nedochází svého kýženého naplnění. Pavel
píše jasně: „My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zemřelé ne-
předejdeme“ (1 Te 4,15). 
Nejenom první, ale i druhá, a vlastně všechny další generace věří-
cích se ptají: Kdy to bude? Je to prostě ona neodbytná a zvídavá
otázka po „dni a hodině“.
Apoštol píše křesťanům, kteří už prošli základní křesťanskou výu-
kou. Proto vědí, že všelijaké spekulování a vypočítávání není na
místě. „Den Páně přijde jako zloděj v noci“. Ježíš přijde nečekaně.
Termín není možné přesně určit a stanovit. Žádné znamení totiž
není naprosto jednoznačné.
Dokážeme jen domyslet do všech důsledků, jak by to asi vypadalo,
kdybychom znali dopředu budoucnost – a to nejen tu svou, osobní,
ale i celého světa? Kdybychom přesně věděli, co přijde dnes, zítra,
a co pozítří? Asi tak, jako teoreticky víme, kdy odjíždějí vlaky –
pokud ovšem můžeme věřit jízdním řádům? Co by to znamenalo,
kdybychom přesně znali a věděli, kdy se Ježíš objeví? Kdy budeme
před ním stát tváří v tvář, kdy se s ním setkáme přímo a bezpro-
středně?
Patrně by došlo k ochromení zdravé aktivity. Je-li něco nebo někdo
ještě daleko, proč se předčasně připravovat? Pořád je přece dost
času! Právě před tímto pohledem nás Písmo varuje. Nelze si pošeti-
le namlouvat: To, co dělám, není ještě důležité. Ježíš důrazně upo-
zorňuje: Připravenost, hotovost, bdělost má  vyznačovat každou
chvíli, každý okamžik. Takové řešení dodává celému utváření živo-
ta vážnost i zdravé napětí.
Zlý služebník z Ježíšova podobenství si v srdci říká: „Můj Pán
nejde. Začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci“ 
(Mt 24,49). Pán prodlévá, a proto se cítí služebník jistý. Je přímo „na
koni“. Dělá si proto, co se mu zrovna zlíbí. Počíná si naprosto bez
zábran a omezení. Zneužívá svého postavení. Falešná jistota má
vždy záporný etický dopad.
Jistě – čas uplývá pravidelně. Hodiny ukrajují z pomyslného krají-
ce času. Každý den má 24 hodin. V tomto běžném smyslu není mezi
dny rozdílu. Leckomu se proto zdá, že je každý den stejný – a proto
i únavný, nudný, ba až ubíjející. 
Jenže – tento čas, řecky CHRONOS, protíná i čas jiný, řecky KAI-
ROS. A zde jde o čas Bohem určený, o čas naplnění, smysluplný,
obsahově kvalifikovaný. Prostě: číše, plná až po samý okraj, oka-
mžik zásadního rozhodnutí.
„Den Páně“ rozhodně nikdo nezmešká. Nikdo před ním ale také
neuteče. Dostaví se znenadání. A jde o to, abychom s ním stále počí-
tali. A to právě proto, že přesný termín nikdo z lidí nezná. Jednou
však staneme před Kristem. Tak vidí a vnímá věci křesťan. Kdy to
bude? Toť otázka. Pavel se domnívá, že se ještě dočká druhého
adventu za dnů svého pozemského života. A přece napíše: Kdo se
toho dožijeme, nebudeme mít náskok před těmi, kdo už odešli ze
scény života.
O tzv. „posledních věcech“ si vytváříme asi každý nějaké předsta-
vy. Ty však nutně nevystihují skutečnost. Vždyť: „Co oko nevidělo
a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh
těm, kdo ho milují“ (1 K 2,9). Prostě: půjde o velké překvapení.
Lidské obrazy nemohou vystihnout, oč zde běží. V každém přípa-
dě: Máme být všichni připraveni, že jednou budeme vydávat počet
z životního ovoce. Očekávání kvalifikuje, určuje i přítomnost.
Náboženská přepjatost, fanatismus, však působí obdobně jako
droga. Vede k nelegitimnímu přeskočení bolavé a tíživé přítom-
nosti. Otevírá dveře zbožné lenosti. Toto nebezpečí se do církve
Páně v nějaké podobě a formě vždy znovu dostává. Zní to zvláštně
a paradoxně, ale naše jistota je právě v nejistotě onoho „kdy“. Proto
apoštol nabádá ke střízlivé, uzemněné bdělosti, ke smysluplnému
využití darované chvíle.
Čím je člověk starší – a uvědomuje si i ohraničenost dní a let – tím
více bude šetřit časem. Křesťan si leckdy správně uvědomuje, že se
má zaměřit přednostně na to, co neslouží sobecky jenom jemu. A je
mu při zpětném pohledu líto nenaplněných dní, či celých údobí;
promarněných příležitostí.
Apoštol míří proti ospalosti jako určujícímu životnímu trendu;
proti lenosti a otupělosti, proti bezmyšlenkovité jistotě. Stejně tak
ale i proti stavům náboženského vytržení do světa mlžných snů a
iluzí. Apoštolovo napomenutí je důležité i dodnes aktuální. Bdělá
střízlivost se nedá svést fanatickými, rychlými a zjednodušujícími
módními a často i úspěšnými rádoby náboženskými či dokonce
biblickými řešeními. 
Dopředu smíme hledět s nadějí. Tento pohled vyvádí z únavy a
malátnosti. Posiluje. Upínáme se odvážně k cíli – ke Kristu a jeho
království. Pán, který se k nám blíží, nepřijde jako protivník, ale
jako dobrý Přítel. Toto vědomí dodává vnitřní klid a pokoj. Dává
tichou radost a vede ke zdravé činorodosti i ve všedním dni. Vždyť
církev se smí těšit na slavný čas, na velký a jedinečný KAIROS, na
sjednocení s Kristem, vítězem nad smrtí.

Jaroslav Nečas

Jako Spasitel porazí mocnosti zla i
smrt a vykoná vše pro záchranu
každého člověka, i pro tebe. 
Člověče, já tvůj Bůh ti uděluji am-
nestii – milost, odpuštění všech
špatných myšlenek, všech zlých
slov, která jsi řekl, veškeré tvé ne-
poslušnosti, tvého sobectví a vzdo-
ru. Přijdeš-li ke mně v pokoře s veš-
kerou svojí špínou, budeš dokonale
očištěn. Všechno, čím jsi zarmoutil
svého Stvořitele, vzal na sebe Boží
Syn a Spasitel, a Bůh ti pro jeho
zásluhy uděluje milost.
Člověče, já tvůj Bůh ti připravuji
zcela novou budoucnost; bude to
budoucnost Božího dítěte zde na
zemi, ale také budoucnost v Božím
království.
Boží nabídka, kterou zvěstovali
Boží poslové a Pán Bůh skrze Pís-
mo svaté celému lidstvu i nám, je
úžasná. Pán Bůh se rozhodl, že ži-
vot člověka plný trápení a beznadě-
je úplně promění skrze svého Syna
Ježíše Krista. On nejen prošel kvůli
nám nejhroznějším utrpením na
Golgotě, ale také údolím smrti. Pak
třetího dne vstal z mrtvých jako Ví-
těz nad smrtí a nabízí věčný život 
v novém těle všem lidem na zemi.
Jedinečná Boží nabídka platí pro
každého člověka, i pro tebe, milý
čtenáři. Chvála Bohu za jeho lásku,
za milost a rozhodnutí zachránit
každého člověka.
Člověk se však musí rozhodnout,
jak na Boží nabídku zareaguje. Jak
zareagovali pastýři? Čteme, že pas-
týři si řekli: Pojďme až do Betléma a
podívejme se na to, co se tam stalo.
Pak spěchali… nalezli Marii, Josefa
i Ježíše. Setkali se osobně se svým
Spasitelem. Uvědomili si, že se jim
dostalo úžasného privilegia, mohli
vidět vlastníma očima největší zá-
zrak v dějinách – Zachránce lidstva,
dárce nového života.
Jak zareaguješ ty, bratře, sestro, na
Boží nabídku dnes?
Nestačí o Pánu Ježíši slyšet a něco 
o něm vědět. To nejdůležitější je
osobní rozhodnutí. Těm, kteří se už
rozhodli a žijí s ním, přeji, aby jejich
radost rostla s každým dnem. A
vám, kteří jste se ještě nerozhodli,
přeji dnes odvahu víry – řekněte
Pánu Ježíši, že od dnešního dne
chcete žít s ním. Svěřte se cele do
jeho vedení. On vám garantuje věč-
nou budoucnost. 
Žijeme v ateistické společnosti. Čas-

to slyšíme, že Bohu věří jen primi-
tivní a nevzdělaní lidé. Proto si kla-
deme otázku: Jsou dnes, ve 21.stole-
tí, vědci, kteří přijali Ježíše Krista
jako Božího posla a respektují ho ve
svém životě? Dovolte, abych připo-
mněl jen tři muže.
Prvním je Dr. Jiří Grygar, vynikající
astronom, který napsal knihu Ves-
mír. Napsal také leták „Proč jako vě-
dec věřím v Boha.“ Leták byl vydán
Brněnskou tiskovou misií BTM.
Druhým vědcem je kandidát věd a
primář třinecké nemocnice MUDr.
Štěpán Rucki. Dvě desetiletí organi-
zoval v celé republice konference
křesťanských zdravotníků. Napsal
několik knih. Pro nás je velmi důle-
žitá kniha „Poznáváme biblické
pravdy“, která je určena všem, ob-

zvlášť  mladé generaci. Je to jeho
vyznání víry v poselství Bible.
Třetím vzdělaným křesťanem je
německý vědec Ing. Dr. Werner
Gitt. Přednášel už na Těšínsku na
jednom evangelizačním táboře ve
Smilovicích. Napsal také velmi zají-
mavou knížku pro mládež „Kdyby
zvířata mohla mluvit.“ Zde uvádí
důkazy, jak geniálně jsou stvořena 
i obyčejná zvířata. 
Dnes jsou na zemi tisíce vědců, kte-
ří Pána Boha osobně znají, poslou-
chají, ctí a milují. Jsou pro nás po-
vzbuzujícím příkladem, abychom 
v tomto bezbožném světě důvěřo-
vali celým srdcem Božímu posel-
ství v Písmu svatém a byli věrnými
následovníky Pána Ježíše Krista. 

Stanislav Kaczmarczyk

vesmír mlčí – ale Bůh mluví 
Dokončení ze str. 2

potřeba bdělosti
ZJevení 2,1-7 = pán tě volá K ryZoSti první láSKy)

Philipp Nicolai - syn lu-
terského faráře Dietricha
N., studoval v Mülhause-
nu, Erfurtu a Wittenber-
ku, stal se farářem v Her-
decku v Porúří, v Kolíně
nad Rýnem, Wildungenu
a Unně, nakonec v Ham-
burku u sv. Kateřiny. 
Spojoval pravověrné lu-
terství s mystikou a účast-
nil se také polemik s kato-
líky a reformovanými. 
Napsal mj.: Historii králov-
ství Božího (1598), O Ježíši
Kristu, stromu života a jeho
ušlechtilých plodech (1607),
Teorii věčného života (1606)
a Zrcadlo radosti života věč-
ného (1599), odkud je i
píseň „Prociť, prociť“ (upra-
vil starší melodie).

Ty jsi nás v Kristu miloval, 
dřív, nežli svět jsi dokonal, 

a stále nám jsi blízko.
Ježíš vzal lidství na sebe 
a má nás za své přátele, 
tak už nám není úzko.

Díky, díky! Nejsme sami, Bůh je s námi
v této době. 
Nebojme se 

v žádné zlobě.
“Jak svítíš jasně, Hvězdo má“, sl. 5

Bohuslav Vik

autor známých adventních písní 
philipp nicolai (rafflenböhl)

10. 8. 1556 meningerHauSen (HeSenSKo) - 26. 10. 1608 HamBurK



Se sestrou Zlatou Voborskou, dlouholetou kurátorkou českobratrského
evangelického sboru v Táboře, jsme se "naposled" rozloučili 8. listopadu.
Narodila se na Slovensku, v Bratislavě. V Táboře "přistála" v roce 1939, 
v čase, kdy došlo k prvnímu rozdělení Československa v důsledku blíží-
cích se válečných událostí. 
Pevnou oporou jejího života byla církev, která měla v Táboře podobu Ma-
sarykova domova, kde se nejen odehrával život sboru, ale kde byli ubyto-
váni i chudí studenti přicházející za vzděláním do táborských škol. 
Měla ráda lidi a rozuměla jim, snažila se pochopit jejich životní historii.
Příležitostně sloužila čtenými bohoslužbami či čtením Písma a modlitbou,
když pomáhala s vysluhováním večeře Páně. Byl to svým způsobem záži-
tek, protože její slovní projev byl "naplněným sdělením", jak takový způ-
sob označuje jedna odborná kniha. 
Byla poslankyní několika synodů v čase, kdy účast žen byla spíše výjim-
kou. Poslankyní, přestože jihočeský seniorát zastupuje jenom jeden vole-
ný zástupce z řad presbyterů. 
V poslední době jí nejrůznější překážky znemožňovaly účast na shromáž-
děních sboru. O to pilněji sledovala nejrůznější náboženské pořady ve sdě-
lovacích prostředcích - především bohoslužby. A o to víc se věnovala nej-
různější duchovní literatuře, kterou vždy ráda četla. A tak to poslední, do
čeho se zabrala, byla sbírka úvah Miloslava Hájka "Vím, komu jsem uvě-
řil", kterou jsem jí přinesl, když se v Praze "vymetaly" synodní sklepy. 
Budiž mi dovoleno povědět i toto osobní. Krátce po tom, co jsem se stal
farářem v Táboře, založili jsme rodinu, do které se narodily tři děti. V tu
dobu můj plat byl na úrovni nejnižšího důchodu. Situací se zabývaly i
nadřízené církevní složky, leč k ničemu se nedobraly. Vyřešila to – jak naše
holky říkaly - "teta Zlata". Ta přicházela často s kabelou plnou potravin. 
Při tomto loučení jsme se těšili tímto výrokem z knihy Přísloví: "Památka
spravedlivého přinese požehnání". 

Ondřej Soběslavský

Zvláštní skupinu biblických textů
představují myšlenky o posledních
časech – o soudu, o konci světa. -
Kdy přijde konec, nevíme. Ježíš jas-
ně říká, že o onom dni neví nikdo,
ani Syn, jedině Otec v nebi. Nad
otázkou času se trápit nemáme. (Je-
den den je u Boha jako tisíc let a tisíc
let jako jeden den.)
Víc se dovídáme o podobě „onoho
dne“. Apoštol Petr píše, že přijde 
v ohni... Možná. Ale důležitější je, co
to vše bude znamenat pro nás, pro
lidi. Všichni se postavíme před
svého Stvořitele. A on rozhodne 
o každém člověku... Tady se může-
me začít bát! Podle Matouše půjde-
me do věčných muk anebo do věč-
ného života.
Matouš píše, že to poslední třídění
se bude dít skrze Ježíše Krista. „Až
přijde Syn člověka ve své slávě a
všichni andělé s ním, shromáždí
před ním všechny národy. A oddělí
jedny od druhých jako pastýř oddě-
luje ovce od kozlů. Ovce postaví po
pravici, kozly po levici. A řekne těm
po pravici: Pojďte, požehnaní Otce
mého, ujměte se království, které je
vám připraveno od založení světa!
Mluvíme o Božím soudu. Ale ten,
kdo odděluje, je Ježíš Kristus, Syn
člověka. Jako by u toho ten Pán Bůh
ani nebyl potřeba! To ovšem není
pravda. Ježíš říká ovcím po pravici:
„Pojďte, požehnaní Otce mého…“
Vstupují ti, kdo jsou pod Božím
požehnáním. Ty pod tímto pože-
hnáním, tj. v souladu s Bohem povo-
lává Ježíš Kristus – Syn člověka.
Syn člověka. Takto o sobě mluví
sám Ježíš. To jistě není náhoda.
Zdůrazňuje tím ne roli neomezené-
ho vládce, ale úděl ponížení. Není
vyvýšený pantokrator (vševládce),
ale trpící služebník.
Když byl Ježíš na zemi, nechtěl aby
mu lidé líbali ruce, jak to vidíme u
vysokých církevních hodnostářů.
Ne. On ukazoval ne na sebe, ale na
Boha. Pokud vůbec něco ukazoval,
tak to byla jeho služba. Hledal a
nalézal ty poslední z lidí. Neštítil se
nemocných, malomocných, nepohr-
dal ani největšími hříšníky, zloději,
nevěstkami, kolaboranty s Římany –
celníky. A učedníkům bez rozpaků
a okolků myl nohy!... Tím vším je
řečeno, kdo jsou důležití, o koho
jemu jde! O ty poslední, o ty, kdo už
z toho zdravého stáda vypadli! 
Ježíš potkával (tak to známe z evan-
gelií) ty největší chudáky a spojoval
svůj život s nimi. Stával se jedním 
z nich, jejich bída byla jeho bídou. –
Kdo to jsou ti „chudáci“? Jsou to ti,
kterých se slušná společnost bojí a
zavírá před nimi oči a dveře. Jsou to

lidé pohrdaní, vyloučení, odepsaní
kvůli hříchu či nemoci. Nečisté rány
na vysněném těle vyvoleného lidu.
Dnes jsou to bezdomovci, alkoholici
– a teď „teroristi“ migranti! A všich-
ni muslimové!...
Házíme všechny do jednoho pytle,
protože se cítíme být otravováni a
ohroženi…
Teď si přestavme, že by Ježíš tady
byl dnes. Že by sedával u nádraží 
s těmi ztracenci a pil s nimi krabico-
vé víno! Anebo že by nahlas vyhla-
šoval, že máme přijmout kvóty pro
uprchlíky (ba ještě si přibrat!) a že
každé město a každá vesnice – a do-
konce každý evangelický sbor by
měl o nějaké rodiny a lidi pečovat!
Jaká by byla reakce lidí? Měli by ho
všichni za blázna. Pan Ovčáček by
řekl, že nepatří do českého ovčince.
Prezident a pan Konvička ochrání
náš stát… A my křesťané bychom
takového Ježíše pokládali za nábo-
ženského fanatika a šílence! Ale Ježíš
by to nejspíš dnes takto dělal. Proč?
Protože by jeho srdce tlouklo v ryt-
mu s těmi, kdo jsou na dně! Jeho
srdce by tlouklo pro ty, kdo do kos-
telů nechodí – a nemodlí se „chraň
nás od migrantů“ – ale v duchu
(aniž si to pořádně uvědomují) vysí-
lají do nebe zoufalé prosby o pomoc,
o záchranu.
A aby toho nebylo málo, ještě nám
Ježíš říká, že na konci světa půjdeme
do věčných muk! To se nám tedy
silně nelíbí! Proč my, slušní, poctiví
máme jít do věčného ohně připrave-
ného ďáblu a jeho andělům!? Proč? –
Hladověl jsem a nedali jste mi jíst, ží-
znil jsem a nedali jste mi pít, byl jsem
na cestách a neujali jste se mne… byl
jsem nemocen a nenavštívili jste
mne… Když to Ježíš říkal tehdy těm,
co čekali ve frontě na Boží králov-
ství, ti slušní se ohradili: Pane, kdy
jsme tě viděli hladového, žíznivého
a na cestách a nepomohli jsme ti? -
Ptali se podobně (anebo dokonce
stejně) jako se jednou budeme ptát
my. Jak? A co? Kdy jsme tě potkáva-
li? Chodíme do práce, nestíháme,
máme svých starostí dost – zdraví,
finance, dáváme desátky z máty a
kopru, co můžeme ještě dělat víc?
Nuže, co můžeme dělat víc?!
Kdyby nám řekli doktoři, že to s ná-
mi nevypadá moc dobře, začali by-
chom asi rychle přerovnávat svůj
život. Kuřáci nekouřit; tlakaři nesolit
a nepít; cévaři cvičit, chodit, jezdit na
kole, plavat! A tlusťoši nejíst sladké a
bílé pečivo – a přidat ovoce a zeleni-
nu! Tady bychom si poradili. Mrt-
vice a infarktu se bojíme.
Ale když slyšíme od Ježíše: jedni
půjdete do věčného trestu!...- co to 

s námi udělá? Umíme se ještě bát? A
umíme se také trochu stydět? (…byl
jsem na cestách a nepřijali jste mne,
byl jsem hladový a nenasytili jste
mne… byl jsem nemocný a nenav-
štívili jste mne…)
Možná tato a podobná slova dole-
tí přes celý Boží vesmír až k nám. 
A možná nás napadne, ne, to není
UFO, to není hlas Marťanů.To je
slovo z Bible, slovo Boží. A když se
to stane, co dál? Stačí změnit živo-
tosprávu?
Životosprávu jako nakládání se
svým tělem asi ne! Ale něco změnit
asi bude potřeba. Nejspíš to bude
nakládání s celým naším životem!
Nejde o změnu návyku, ale o změnu
celé existence. Křesťan, řecky „Chris-
tianus“, znamená: Život toho, kdo se
hlásí k Ježíši Kristu, je určován Kris-
tem! Proto máme být celý (vším, 
co máme a co jsme) „en Christó“, 
v Kristu. Podle apoštola Pavla má-
me „mluvit“, „pracovat“ a dokonce
„chodit v Kristu“. Pak také můžeme
nalézt „pokoj v Kristu“. A tak, když
mluvit, pracovat, chodit v něm, tak
to znamená i vidět věci kolem sebe
Kristovým pohledem, jeho očima.
Samozřejmě vidět “věci“, jak by je
viděl Kristus, se vztahuje na prvním
místě na lidi. Vidět hladové, nemoc-
né, na cestách. Vidět a neodvracet 
se, nezavírat oči před utrpením
kolem nás.
Je nám jasné, že nemůžeme pomoci
všem. Ale podstatné je změnit myš-
lení. „Myslet v Kristu“ a vnímat po-
třebné v Kristu a s Kristem. Toto
myšlení a cítění podle Krista, to je
metanoia – pokání, změna, odvráce-
ní od starého, zkaženého, hnusného.
To je exodus, vykročení na cestu,
kterou určuje sám Pán Ježíš.
Napadne nás, kam nás tato nová
cesta povede? Nebudeme trochu
blouznivci? A nebudeme si hrát na
dobré skutky? Řekl bych, že se ne-
musíme příliš bát. Bůh jistě nechce
od nás činy nemožné a už vůbec ne
hloupé… To, co žádá, určuje on. Sám
nám „připravuje skutky, do kterých
máme vstupovat“ (Ef 2,10). Jednu
věc ale řekněme nahlas. Nejde a ni-
kdy nemá jít o skutky jako zásluhu!
Ale jde a vždy půjde o způsob exi-
stence podle Boží moci, kdy máme
dát Bohu, co je Boží – totiž sami sebe.
Nestanou se z nás podivíni? Možná.
Vlastně – kéž by! Jen tak se možná i
my podivíme, když přijde Syn člo-
věka ve své slávě a bude oddělovat
ovce od kozlů, že i my uslyšíme:
Pojďte, ujměte se království, protože
jste se mne ujali a nasytili jste mne…
Pojďte a ujměte se království, které je
vám připraveno od ustanovení
světa. Amen. 

Marian Šusták
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o posledním soudu mt 25,31-46rozloučení 
se sestrou Zlatou voborskou

lednové Koncerty 2017
8. ledna 2017 v 17 h 
arnyS trio prague

KriStýna donovalová - klavír, 
anna maSoJídKová - housle
dora HáJKová - violoncello

Suk, Franck, Šostakovič
15. ledna 2017 v 17 h 

draHomíra matZnerová - varhany
Lemmens, Bach, Pardini, Halsey, Guilmant, 

Lefébure-Wély, Piazolla, Mendelson-Bartholdy
22. ledna 2017 v 17 h

rodinné HarFové Kvarteto - 4 harfy
Hana mÜllerová, HedviKa mouSa BacHa,

Kamila JouZová, mariana JouZová
Hesse, Merkel, Saint-Saëns, Ravel, Debussy, Lecuona, Smetana

Českobratrská církev evangelická, Kralická 4, praha 10 – Strašnice
vStupné doBrovolné

Zdena garaJová: na HrnČířSKém KruHu

Zdena Garajová-Jeníková (1927),
rodačka z valašského Vsetína je
typickou příslušnicí té “ztracené ge-
nerace”, která se pro své nekon-
formní názory po 40 let nemohla
nijak veřejně projevit. Pedagogickou
dráhu, kterou začínala s mnohými
ideály, brzy opustila, protože se ne-
mohla ztotožnit s ateistickým smě-
řováním československého školství
v období totality. Všechnu svou
invenci i lásku k dětem a k mládeži
pak věnovala službě v církvi. Dnes
žije a působí se svým manželem na
Slovensku. 
Ve svých verších vydává svědectví
o své víře a zápasech, především
však o tom, který pronese “slabou
ovci svou” a dovede k cíli. Se zá-
jmem a užitkem verše přijmou pře-
devším její vrstevníci, i když mají co
říci i současné mladé generaci.
Autorčina mluva je jasná, jazyk čistý a význam básní jednoznačný - osla-
va toho, kterému od mládí věří, slouží a kterého ze srdce miluje.
Sbírku vydaly Křesťanské sbory ve vydavatelství A-Alef, spol.s.r.o.,
Ostrava 1, Bořivojova 29, PSČ 718 00

tip na vánoční dárek

Ústřední církevní kancelář 
Českobratrské církve evangelické 

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

ředitel/koordinátor škol evangelické akademie

Jedná se o pracovní místo na plný pracovní úvazek, je-
hož náplní je koordinace sítě škol evangelické akade-
mie a zčásti další činnosti na úseku církevní výchovy a
vzdělávání.
přihlášky spolu se strukturovaným životopisem a mo-
tivačním dopisem zasílejte do 15. 12. 2016.

Bližší informace na www.e-cirkev.cz

EKOLOgICKá SEKCE ČESKé KŘESťANSKé AKADEMIE zve k přátelskému ad-
ventnímu popovídání s ohlédnutím za činností v roce 2016 a výhledem
do roku 2017 a s promítáním fotografií ze severního Norska, k němuž se
sejdeme v úterý 13. prosince 2016 v 17.30 h v knihovně ČKA ve 3. patře
pražského kláštera Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 49). Předpokládaný
konec je do 19.15 h.

JNe

pozvánka


