
splněné zAslíbení duchA sVAtého
skutky 2,1-18

Kolem ukřižovaného Ježíše se vy-
právějí různé zvěsti, které nejsou 
k uvěření. Někteří dosvědčují, že se
s ním setkali, druzí slyšeli tuto zvěst
z ústního podání. Mezi Kristovými
učedníky se vzmáhá neklid smíše-
ný se strachem: je přece známo, že
vrchnost jakékoliv šíření zpráv o
vzkříšeném Kristu trestá. Památka
Ukřižovaného má být přece zcela
vyhlazená z lidské paměti.
Uprostřed takového vzrušení myslí
volí učedníci Ježíšovi tu nejmoudřej-
ší cestu: čekají a v ústraní vyhlížejí

naplnění Kristova zaslíbení: „Jan
křtil vodou, vy však budete pokřtě-
ni Duchem svatým, až uplyne těch-
to několik dní“ (Sk 1,5). A tak využi-
jí darovaného mezičasu, doplní
apoštolský kruh ztenčený Jidášovou
zradou, svorně a vytrvale se modlí.
Však ono se zaslíbení v určený oka-
mžik splní a věci se vyjasní, tak jako
dávná zkušenost Božího lidu do-
svědčuje, že Pán Bůh své sliby plní.
Nevím, zda učedníci Ježíšovi očeká-
vali změnu tak radikální, ale když
nastala, všechno se změnilo. Učed-
níci ukrytí ze strachu v uzavřené
místnosti vyšli ven a uchváceni mo-
cí, která nebyla z nich, kázali směle
a bez ohledu na reakci posluchačů
slovo Boží. Apoštol Petr uvádí tuto
proměnu do souvislosti s krajní
naléhavostí času: nacházíme se 
v „posledních dnech“ (Sk 2,17) a to,
jak se tváří v tvář vůči Boží moci
zachováme, bude rozhodující pro
naše spasení. Už nebylo třeba po-
chybovat a hledat důkazy: Duch
svatý sám dosvědčoval v lidských
srdcích, že náš Spasitel žije, Duch
svatý sám činil evangelium srozu-
mitelným lidem ze všech národů.
Událost Letnic je vzorem situace,
která se opakuje jak v životě jednot-
livého křesťana tak i celého křesťan-

ského sboru. Čteme Boží zaslíbení,
poměřujeme jimi skutečnost kolem
sebe a ta se nám zpravidla zdá příliš
neduchovní, stagnující a klesající do
zvykovosti. Vzpomínám na přirov-
nání používané bratrem farářem
Miroslavem Heryánem: církev bez
Ducha svatého připomíná mořské
pobřeží za odlivu. Mezi kameny se
tvoří loužičky a rybníčky, které si už
ani neumí představit jinou budouc-
nost než pomalé vysychání a zahní-
vání. Ale kde už mizí naděje, při-
chází příliv a všechny loužičky se
stávají součástí širého moře. Tak při-
chází Duch svatý a proměňuje naše
hloučky a pozůstatky sborového
společenství v jediný svůj lid ožive-
ný Boží milostí. Žijme z této milosti
a jistoty víry nejenom o Svatoduš-
ních svátcích, ale každý den. Tou-
žím po příchodu Ducha svatého
pokaždé, když slyším unavené hla-
sy pochybující o smyslu ekumenic-
kého hnutí: pořád si někdo něco
vymýšlí a vztahy mezi církvemi za-
tuhly do nehybnosti. Ale pokud se
do našich kostelů a modliteben pro-
lomí moc Boží, změní se všechno a
rázem se zhodnotí i naše modlitby a
vytrvalé očekávání.

Miloš Hübner
farář ČCE v Trnávce a v Přelouči
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poselství ke svatodušní neděli

Asi tak jako vy jsem si dlouho
nevšiml, že Kalvín proti apoštolské-
mu vyznání přesunul svatou církev
obecnou až na konec vyznání. Jeho
Instituce pojednává o církvi až v
poslední, čtvrté knize. Této tradice,
zvané reformovaná, se drží kalvín-
ská církev dodnes. To přesunutí
Kalvín ospravedlňuje tím, že zkou-
má církev jako „vnější podporu
víry“. Církev není spojena organic-
ky s vírou, nýbrž je pouze vnější
podporou víry, ovšem nezbytnou,
čili jen podporou, která nemá s
vírou nic společného. Víra je indivi-
duální, jednotlivcova realita, k níž

se nakonec připojí společenství
víry, které však nemá s ní nic spo-
lečného. Kalvín, muž církve a její
zakladatel, odděluje církev od víry,
kterou chápe ve smyslu individua-
listickém. Věřící potřebují církev,
ale jsou věřícími nezávisle na ní. 
Katolíci, pravoslavní i anglikáni
pokládají tento individualismus za
herezi. Víra a církev tvoří u nich jed-
notu. Bez církve není víry. Novo-
zákonní svědectví zní takto: Pojetí
církve jako vnější podpora víry není
v Novém zákoně k nalezení a je
objektivně nemožné. Člověk je věří-
cí tak, že je členem církve, těla

Kristova. Víru si nelze představit
bez církve. 
A přece u Kalvína nalézáme místo,
kde by víra mohla být podstatně
spojena s církví. Je to jeho pojetí
neviditelné církve. Tuto církev
Kalvín definuje jako počet vyvole-
ných, ne však jako obecenství, ale
jako číslo vyvolených. S obecen-
stvím nepočítá. Individualismus
nepřekonal. A hlavně učil, že víra a
církev nejsou téže podstaty. 
My se však musíme držet novozá-
konního svědectví, které je jedno-
značné: Církev a víra se drží spolu

kalvínova víra a církev

Dokončení na str. 2

Známe své známé a míváme o
nich obvykle jasnou předsta-
vu. Nic nás nepřekvapí, přece o
nich víme své. Starého osla
novým kouskům nenaučíš a
mladý nás také nejspíš neohro-
mí. Platilo to rovněž o mladém
králi Saulovi. Nikdo mu ne-
věštil mimořádný osud. Čím
snad mohl upoutat: Hezký mla-

dík. Mezi Izraelci nebylo hezčího muže nad něj; od ramen vzhůru převy-
šoval všechen lid. Byl to vlastně již pořádný chlap. A Izrael potřeboval
krále. Situace jak u nás před volbami. Po kom sáhnout? Přesto by Saule
nikdo za budoucího mocnáře netypoval. Ani prorok Samuel, který se 
v mocenských spletitostech nejednou vyznal. Ale ani Saul sám sebe tak
neviděl: "Což nejsem Benjamínec? Z těch nejmenších izraelských kme-
nů? A má čeleď je ze všech čeledí Benjamínova kmene nejnepatrnější!“ 
Boží povolání, pověření je zásahem do života, osobnosti, charakteru a
probuzené zbožnosti. A s tím spojený projev dotyčného jedince, nebo
těch, kteří Boží zásah společně prožívají. O Saulovi je řečeno, že Bůh mu
proměnil srdce v jiné. Znamením toho bylo, že se připojil k hloučku pro-
roků. Také jeho se zmocnil duch Boží a upadl do prorockého vytržení.
Přihlížející byli šokováni: „Co se to s ním děje? Což také Saul je mezi pro-
roky?" Dokonce vzešlo v Izraeli přísloví: Což také Saul je mezi proroky?
Duch Boží se jej totiž zmocnil a on upadl do prorockého vytržení. Byla to
zřejmě jednorázová událost. Stavy extatického vytržení jsou jevem zná-
mým v nejrůznějších náboženstvích. A nejde tak o jejich formu, jako o
obsah. Setkáváme se s tím i v křesťanských tradicích. Připomeňme juro-
divé v pravoslaví. Stávali se jakýmisi „blázny pro Krista“. Jejich projev
byl nejednou spojen s výtržností a pohoršením pro církevní autority.
Dokázali se postavit i carům. Až carevna Kateřina se snažila jejich proná-
sledování zastavit. Posléze Ruská pravoslavná církev svatořečila řadu
jurodivých proroků a kazatelů, jako byli Vasil Blažený (je mu zasvěcen
moskevský chrám Vasila Blaženého). Budili pozornost na veřejnosti,
která mohla jejich jednání pochopit jako projev Boží blízkosti a sdělení i
pro ni. Svým způsobem se stal v dané situaci i Saul, oslovil tak přítomné
tehdy i dnes znamením zásahu ducha Božího. Zaujal i básníka Rainer
Maria Rilkeho, když napsal báseň Saul mezi proroky a sledoval jeho vze-
stup i pád. A Saul byl zprvu spravedlivý panovník a skvělý vojevůdce 
s požehnáním od Boha. Vždy měl při sobě jako rádce a kněze i Samuela.
Duch svatý jím doslova zatřásl a všichni na to hleděli a divili se. Katastro-
fou pro něj bylo, když Duch Hospodinův od něj odstoupil. A on nedal
také již na svého rádce a oporu Samuele.
Ve svatodušní době jsme připomněli Saule. Ostatně hlouček galilejských
zprvu nevzbuzoval moc důvěry ani velká očekávání pro budoucnost.
Mnozí se opovržlivě ptali: "Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Gali-
leje?“ A jejich stav vytržení si vykládali jako podroušenost. A nebyly
ohnivé jazyky a hukot z nebe, co by jen mnohé z nich hlouběji oslovilo,
nýbrž Petrovo srozumitelné slovo, jemuž kupodivu každý rozuměl ve
svém jazyku. Přijali je jako zásah ducha Božího do svého srdce a do živo-
ta platné pro ně i jejich rodiny a nechali se pokřtít. Tato překvapivá změ-
na vedla ke zrodu formující se církve. Nikdy to nesklouzne do bezvý-
znamu. Slavíme letnice.

Jan Kašper

překvapivá změna
Letnice: Jean Restout (26. března 1692 Rouen - 1. ledna 1768 Paříž)

AktuAlitA: V rAdě luterského sVětoVého sVAzu zAsedne poprVé i ČeškA

Olga Navrátilová z Českobratrské církve evangelické
se stala první Češkou v radě Luterského světového
svazu. Byla zvolena na dvanáctém valném shromáž-
dění svazu, které se konalo v polovině května ve
Windhoeku v Namibii.
Valné shromáždění se schází jednou za šest let a je
nejvyšším rozhodovacím orgánem. V době mezi
shromážděními je svaz řízen radou složenou ze 48
zástupců volených ze 145 členských církví z celého
světa. Rada se schází nejméně jednou za dvanáct
měsíců a zabývá se strategickým směřováním svazu,
schvaluje rozpočty, přijímá finanční zprávy a plní
další povinnosti vyplývající z ústavy svazu.
Kromě radních byl zvolen také nový prezident svazu
arcibiskup Musa Panti Filibus z Nigerie. Ten bude od

založení svazu v roce 1947 druhým Afričanem, který
bude tento post zastávat. Instalace nové rady se
uskutečnila na závěrečné bohoslužbě valného shro-
máždění.
Vrcholem letošního shromáždění je akce k 500. výro-
čí reformace, které si v Namibii společně připomínají
tisíce lidí.
Luterský světový svaz zastupuje své členské církve 
v oblastech společného zájmu, jako jsou např. eku-
menický a mezináboženský dialog, lidská práva,
humanitární pomoc, teologie a různé aspekty misie.
V současné době má svaz 138 členských církví z celé-
ho světa, které reprezentují téměř 66 miliónů kře-
sťanů.

www.e-cirkev.cz



jako dva sourozenci. Na druhé stra-
ně se Kalvínovo pojetí církve jako
vnější podpory víry nenalézá nikde
v Novém zákoně, naopak víra a cír-
kev jsou téže podstaty, stojí neroz-
lučně spolu. 
Základní Kalvínova chyba záleží 
v tom, že církev chápal jako něco -
jako instituci. Nový zákon však
nikdy a nikde nevidí církev jako
instituci, ale vždycky a výhradně
jako společenství lidí. Jako společ-
ný život související se společen-
stvím s Kristem. Být vírou v Kristu
a být ve společenství je jedna a
tatáž věc: Společný život, život 
v lásce je opakem života, jaký žijí
lidé toliko pro sebe a v izolaci od
druhých. 

Nový zákon nás učí věřit, že Bůh
dal svého Syna, abychom s ním a
skrze něho měli obecenství s lidmi.
Hřích pak chápeme jako ztrátu
společenství s Bohem a v důsledku
toho jako ztrátu společenství s lid-
mi. Apoštol Pavel píše ve svým
aplikacích v listu Římanům a Ga-
latským, že prvním důsledkem
víry je Boží láska, vylitá do našich
srdcí, která se zviditelní ve vzájem-
ném společenství. Kristus je nám
dán, abychom žili v lásce s Bohem
a druhými. Kde není společenství,
ani láska k Bohu a k bližnímu, tam
je izolace, která vytváří temnotu a
smrt. 
Novozákonní sbor bratří a sester 
v Korintu nebo v Římě představuje
autentické bratrstvo - viditelné spo-

lečenství smířených s Bohem, i když
mezi nimi může být několik členů,
kteří k němu náleží jen formálně,
ne vnitřně. Společnost rozpoznáva-
la, že je všechny spojuje láska, kte-
rou projevují jeden druhému. A to
je právě to, co Ježíš Kristus chce,
chce mít lid, který se miluje, a ne
instituci. To platí zejména o lidu
Izraele. Ten nebyl jako většina ná-
rodů lidem státu, měl státnické or-
ganizace, ale byl lidem Božím.
Oproti Kalvínovi, který chce mít
jednotlivé věřící, Ježíš Kristus chce
mít lid. On je Pán, hlava toho lidu.
A znovu nakonec:  Bůh nechce in-
stituci, ale společenství, v němž
vládne Bůh a jeho láska.

Josef Veselý

2 KJ-ET

z církví doma i ve světě
noVý kostel zA přispění muslimů
„Viditelné a konkrétní znamení posilující národní svornost“ – těmito slovy
přivítal starosta Ismailie v egyptské provincii Minya otevření nového kos-
tela zasvěceného Panně Marii a sv. Jiřímu. Vybudování sakrální stavby,
informuje list L´Osservatore Romano, umožnily také finanční dary míst-
ních muslimů. V oblasti Ismailie žije zhruba 20 tisíc osob, z jedné třetiny
křesťanských koptů a ze dvou třetin sunnitských muslimů. Nový kostel
křesťanským věřícím ulehčí dosavadní dlouhé a nebezpečné dojíždění na
nejbližší koptskou liturgii, uzavírá vatikánský deník.

(jag) RaVat

Ve Wittenbergu je oteVřená VýstAVA k 500. VýroČí reformAce
Ve východoněmeckém městě Wittenberg začala 20. května světová výstava
u příležitosti 500. výročí zahájení reformace. Město, v němž Martin Luther
přibil svých 95 tezí na dveře zdejšího kostela, počítá s tím, že si desítky
atrakcí do 10. září prohlédne na půl milionu návštěvníků.
Na místním nádraží se tyčí zřejmě nejvyšší Bible světa. Sedmadvacet metrů
vysoká kniha, která je z jedné strany potištěna kompletním Lutherovým
překladem Bible, je zároveň vyhlídkovou platformou, která nabízí neruše-
ný pohled na centrum města.Nepřehlédnutelná instalace je jednou ze sedmi
takzvaných bran svobody, které tvoří hlavní osu světové výstavy. Tema-
ticky se věnují například duchovnu, kultuře, spravedlnosti a míru, globali-
zaci nebo mladým lidem. Atrakcí rozhodně je i obrovské panorama Witten-
bergu z doby Luthera. Pozornost návštěvníků ve městě, které má zhruba 
46 000 obyvatel, přilákají jistě i větší instalace. Jednou z nich je ruské kolo,
které vedle vyhlídkové jízdy nabízí i zvláštní možnost soukromého rozho-
voru s duchovním ve výšinách. Zajímavostí bude také loď na jednom ze
zdejších rybníčků, která nedávno k italským břehům dopravila 190 uprchlí-
ků. Návštěvníci se budou moci seznámit s jejich příběhy, někteří běženci
možná dorazí i k besedě. Dojmy z velké části Evropy v sobě zase skrývá ka-
mion, který v uplynulých týdnech najezdil na 25 000 kilometrů po 19 evrop-
ských zemích, kterými prošla reformace. Ve více než šedesáti městech při-
tom dobrovolníci sbírali osobní příběhy lidí ve vztahu k reformaci i dalším
zásadním změnám ve světě. Pořadatelé věří, že si do města, které se už od
roku 1938 oficiálně jmenuje Lutherstadt Wittenberg, během léta najde cestu
na půl milionu návštěvníků. 

podle ČTK

biskup slezské církVe eVAngelické Augsburského Vyznání
mgr. tomáš tyrlík uVeden do úřAdu

Volba nového biskupa Slezské církve evangelické augsburského vyznání se
uskutečnila dle vnitřních předpisů církve rok před koncem funkčního obdo-
bí stávajícího biskupa Mgr. Jana Wacławka, a to 4. června 2016 na 2. zase-
dání XXXI. řádného synodu, jakožto nejvyššího orgánu Slezské církve evan-
gelické a. v. Novým biskupem SCEAV byl zvolen Mgr. Tomáš Tyrlík, dosa-
vadní náměstek biskupa. 
Slavnostní bohoslužby s uvedením do úřadu biskupa SCEAV Mgr. Tomáše
Tyrlíka se konaly v neděli 21. května 2017 v českotěšínském evangelickém
kostele Na Nivách. Slavnostní akt provedl stávající biskup SCEAV Jan Wac-
ławek za asistence biskupa Těšínské diecéze Evangelicko-augsburské círk-
ve v Polsku Adriana Korczaga a biskupa Východního distriktu Evangelické
a. v. církve na Slovensku Slavomíra Sabola. 
Pozvání na bohoslužbu přijala celá řada vzácných zahraničních biskupů a
hostů z Rakouska, Německa, Polska, Maďarska, Ruska, Lotyšska, dále hosté
z české ekumény i akademické obce a také ředitelka odboru církví Mini-
sterstva kultury ČR Pavla Bendová.
V průběhu slavnostní bohoslužby zazněly tóny dechových orchestrů, dále
písně smíšených pěveckých sborů ze sborů SCEAV a písně ženského kvin-
tetu. Součástí bohoslužby byly také zdravice hostů. 
Tomáš Tyrlík se narodil v roce 1969. Po studiích na teologických fakultách v
Bratislavě, Varšavě a Erlangen byl 31. července 1994 ordinován na pastora
SCEAV. Od roku 1994 působil ve Frýdku-Místku, kde založil nový sbor SCEAV.
Od roku 2003 až do současnosti působil ve farním sboru v Třanovicích. Od roku
1998 zastával také úřad seniora Frýdeckého seniorátu SCEAV. V říjnu 2011 byl
zvolen náměstkem biskupa a v červnu 2016 byl zvolen biskupem SCEAV se začát-
kem působnosti od 21. května 2017. Tomáš Tyrlík je ženatý, s manželkou Lilií mají
tři děti. 
Bližší informace vám rádi poskytneme na níže uvedeném kontaktu.

Tomáš Samiec, tiskový mluvčí SCEAV
tel: +420 608 455 088, mail: tsamiec@sceav.cz

církeV bude od roku 2018 použíVAt noVé logo
Českobratrská církev evangelická bude od 1. ledna 2018 používat nové logo,
které vzešlo z veřejné soutěže. Vítězný návrh zaslala kreativní agentura
Kreatura, jeho autorem je MgA. Petr Kincl. Do soutěže bylo přihlášeno 34
návrhů. Výběrová komise předložila synodní radě pouze jeden návrh, který
následně schválil synod. Vybrané logo je jednoduché, přehledné, profesio-
nálně zpracované a ve všech předložených formách zůstává čitelné. Ob-
sahuje tradiční symboliku církve (Bibli a kalich) a zároveň reflektuje moder-
ní cestu církve.
Autor návrhu jej popisuje takto: 
Pod praporem s kalichem k modernímu pojetí víry a života podle evangelia. Základní
symbolika značky se odvolává ke korouhvi, šíří vizuální poselství po způsobu prv-
ních nositelů reformace. Kalich jako základní motiv symbolizuje poselství ČCE.
Druhý pohled na navrhovanou značku vnáší symboliku knihy – nositele evangelia
se záložkami v jejím obsahu. Posledním čitelným znakem je litera „E“, která odka-
zuje na moderní a současné směřování Českobratrské církve evangelické s upozor-
něním na webovou doménu e-církev.cz.

podle www.synodcce.cz

kalvínova víra a církev

První večer byl nazván „Všechno
kolem je dnes špatně!“ Panelisté
(předseda CB kazatel D. Fajfr, novi-
nář, sociolog a spisovatel J. Jan-
dourek a probošt vyšehradské ka-
pituly A. Opatrný) se spolu zamýš-
leli nad skutečností, proč je dnes ve
společnosti tolik frustrace, znechu-
cení, negativismu. V této souvislos-
ti upozornili například na časté
úskalí porovnávání se s druhými,
které vede k negativním osobním
pocitům, i když je situace objektiv-
ně vlastně dobrá. Řešil se i „další“
pocit - pocit bezmoci cokoliv ovliv-
nit, nebo třeba i to, že neumíme
„hojnost míti“, jako ap. Pavel. Pro-
blémem je i potřeba „ukotvení“ – a
právě zde věřící lidé, spoléhající na
Pána Boha, mají výhodu. Na závěr
pak byly zodpovídány písemné
otázky od posluchačů.  
Ve druhém večeru „Rodino, kde
jsi a kam jdeš?!“ se klinický psy-
cholog J. Klimeš a kazatel a vysoko-

školský učitel J. Hábl zamýšleli 
s moderátorem nad faktem, že po
mnoho generací slovo rodina před-
stavovalo společenství, jehož zákla-
dem byli manželé (žena a muž) a
jejich děti, případně jejich rodiče,
kde role každého byla jasně dána.
Dnešní doba toto uspořádání vý-
znamně zpochybňuje. Tak se, mi-
mo jiné, mluvilo o tom, jaké mají
výhody klasické rodiny, zda má
smysl posilovat autoritu muže a
bylo zdůrazněno, že jakákoliv auto-
rita je dána především tím, za čím
dotyčný stojí a o co usiluje. Řešil se
smysl výchovy i s výhledem na
vztah k Bohu, a odpovídalo se na
to, co jsou dobré výchovné pro-
středky. Ukazovalo se, že biblické
výzvy směrem k rodině jsou stále
platné a užitečné. A na závěr opět
otázky z pléna.
Poslední večer byl věnován další-
mu aktuálnímu tématu – „Stesk,
samota a prázdnota. Co s tím?“. Ve

čtyřech částech panelisté (hospico-
vý lékař K. Dlask, vysokoškolský
pedagog a filosof J. Sokol a kazatel
a ředitel ETS J. Valeš) hledali odpo-
vědi na problémy osamělosti, poci-
tů prázdnoty, pocitů zbytečnosti i
pohledy a rady Bible. Byla ukázána
výhoda jasného smyslu života již 
v mládí, zdůrazňovala se potřeba
dobrých vztahů v úzké i širší rodi-
ně, ale i mimo rodinu, mluvilo se o
nerezignaci ve stáří – i tehdy může
být člověk užitečný, a to třeba „jen“
přímluvnými modlitbami. Osobní
víra i živé křesťanské společenství
jsou velkou pomocí. Zazněl i vážný
apel na větší angažovanost křesťa-
nů v praktické službě starým, ne-
mocným, ale i jiným, kteří se cítí
osamělí a prázdní. 
Smyslem těchto večerů není dávat
jednoznačné návody do života, ale
inspirovat posluchače k přemýšlení
o problémech, které si možná ani
neuvědomují. A také k hledání
osobních postojů a řešení s připo-
menutím křesťanských pohledů,
tak, jak nám je předkládá Bible. 

(PCh)

křesťanská víra a současný svět

Dokončení ze str. 1

Řada kazatelů používá při bohoslužbách liturgickou
formuli: Ve jméno Boha Otce i Syna i Ducha svatého.
Kdo je míněn Bohem Otcem, si dovedeme představit.
Je to sám Tvůrce, který stál na počátku všeho, zane-
chává stopy tvůrčích prstů na svém díle a nás zfor-
moval k svému obrazu, abychom s ním mohli komu-
nikovat. Celkem dobře si umíme představit i Syna,
poněvadž dočasně přijal naši podobu a promlouval
naší řečí. Ale co Duch svatý? Toho si představujeme
dosti těžce. Duch je přece podle Slovníku spisovné
češtiny „pomyslná netělesná bytost“ a přívlastek
svatý jen umocňuje jeho záhadnost. Autorka detek-
tivek i hodnotných teologických statí Dorothy
Sayersová napsala: „Jaký je názor církve na Ducha
svatého? Přesně nevíme.“

1. Podle Písma byl Duch svatý přítomný při vzniku
církve. To nám připomínají právě svatodušní svátky.
Byly to chvíle, kdy Ježíšovi učedníci, kteří se po
Ježíšově ukřižování zdržovali v izolaci, prolomili toto
uzavření a vykročili se svou vírou dobrovolně ven.
Nikdo nemohl tehdy tušit, jak rozsáhlé účinky bude
tento krok mít. Možná, že k původní masové explozi
církve nedošlo tak úplně znenadání, v každém přípa-
dě bylo ale zřejmé, že nečekaně dozrálo Boží rozhod-
nutí, které z lidských předpokladů nikdy nedovede-
me předem odhadnout a události nabraly z Božího
impulzu nový směr. 
2. Dalším dokladem, že na světě působí skrytá Boží
moc, jsou duchovní dary. Je těžké rozhodnout, zda 

k obdarování dochází jen v církvi nebo i mimo církev.
Vždyť nás kolikrát až zahanbuje, s kolika soucitnými,
obětavými, skromnými a moudrými lidmi se setká-
váme také mimo církev. Kde se to v nich bere? I apoš-
tol Pavel, spojující tato obdarování s Boží mocí půso-
bící v církvi, se sám s nimi setkával též za jejími hra-
nicemi (např. Sk 27,3.43 a 28,2.7; Ř 2,15). Boží ruka 
s dary Ducha svatého není jistě „ukrácena“ (Iz 50,2)
jen na společenství věřících.
3. Místo takových spekulací je však asi užitečnější
zamýšlet se, jak Duch svatý působí v našem osobním
životě. Právě tam mají své místo všecka ta pestrá
označení, jimiž charakterizujeme jeho působení -
Utěšitel, Přímluvce, Zastánce, zapalující oheň, vytr-
žení mysli i jiná. Nejpozdnější evangelium Janovo se
nám snaží Ducha svatého přiblížit jako skrytého
Ježíšova pokračovatele. Podobně jako Ježíš Nazaret-
ský útočil na srdce svých posluchačů, tak to činí v
přítomnosti také Duch svatý. Bez okolků nás znepo-
kojuje, usvědčuje, obžalovává, ale naopak, když se
cítíme před vševědoucím Bohem odhalení a zdrcení,
dovede i povzbuzovat, pozvedat a ukazovat nám
směr k Boží milosti, jímž se můžeme klopýtavě vy-
dat. Absolutní obroda lidského nitra zůstává pro nás
sice nedostižnou metou, ale „Duch svatý přichází na
pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se
modliti, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslo-
vitelným lkáním. (Ř 8,26)

Daniel Henych

V měsících březnu a dubnu 2017 proběhl ve sboru církve bratr-
ské v praze 5 již 7. ročník 3 moderovaných diskusních večerů, ve
kterých se „církevní i necírkevní veřejnost“ setkává se zajímavý-
mi osobnostmi a jejich pohledy na některé aktuální problémy
dnešní doby.

obrozující moc
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„Já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na
Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vy-
slyší!“    

(Proroctví Micheáše proroka 7,7)
Lidský život se postupně vyvíjí a 
z malého človíčka vyroste rychle do-
spělý člověk, který si začne uvědo-
movat sám sebe i svoje místo v živo-
tě. Brzy si také začne uvědomovat 
i svou lidskou omezenost a sám si
volí cestu s Bohem nebo bez něho!
Jeho rozhodnutí ovlivňuje do znač-
né míry prostředí, ve kterém se po-
hybuje. Lidský život je ustavičné
kolísání mezi pýchou a úzkostí. Víra
prolamuje obojí, protože ukazuje
člověku, že pýchu a úzkost odstranit
sám z vlastní síly nedokáže! Neumí
se od nich osvobodit, protože při nás
a v nás je jakýsi pohyb vzdoru, i pro-
ti nám samotným. Věřit není žádné
lidské hrdinství. Je to uvědomění si
toho, že nejsme sami ani ve své
slávě, ani ve své bídě, ale že nám jde
Bůh, Pán a Král našeho života na-
proti, že se nás zastává, že se s námi
potkává, že jsme s ním tím či oním
způsobem spojeni. A naše setkávání
s Bohem je setkáváním se slovem
milosti, které Bůh promluvil ve
svém Synu, Ježíši Kristu. Jde o slyše-
ní slova milosti ve vší svobodě tak,
že se ho nemusíme, ale smíme přidr-
žet, že ho nemusíme, ale smíme vzít
pro sebe. Když se nějakého slova 
v životě přidržíme, znamená to, že si
ho vážíme nad všechna ostatní
slova, kterých je ve světě kolem nás
mnoho. A víra znamená určitou dů-
věru, ve které se smíme spolehnout
na věrnost druhého, na to, že jeho
příslib platí. Potom to, co žádá, žádá
nezbytně! My nevěříme jenom 
v sebe, ve své síly a schopnosti, ale

věříme v Boha, který nám tuto sílu a
schopnosti dává a předchází nás ve
všem našem snažení. Naše víra je
důvěrou, že se smíme jeho držet, že
se můžeme o něho opřít, že se může-
me spolehnout na jeho slovo, na jeho
přísliby, vnímat jeho pokyny a držet
se jeho značek, které nás nasměrová-
vají správným směrem, abychom 
v životě nezabloudili. Ve víře jde
ovšem i o určité rozhodnutí. Víra
není jen nějaké mínění, které vymě-
níme časem za jiné, ale je to defi-
nitivní vztah, protože v něm jde o
Boha. Ve víře jde o to, co jednou pro-
vždy pro nás ve svém Synu Bůh uči-
nil. To nevylučuje, že by víra v živo-
tě nemohla kolísat. Ale kdo jednou
věří, věří pro vždycky. My můžeme
být v životě často zmateni, můžeme
o mnohých věcech vážně pochybo-
vat, ale pokud věříme, máme na čele
nesmazatelnou pečeť. Smíme se zpo-
čátku utěšovat tím, že jsme drženi,
postupně však poznáváme, a pak
zcela jistě víme, že jsme drženi Boží
rukou! Pán Bůh je ten, který nás pro-
vází na všech našich cestách svou
láskou i pomocí. On je Bohem věr-
ným. Zůstává Bohem milosti a ze
své lásky dává a posílá na svět svého
Syna, abychom mohli nalézt ten nej-
hlubší smysl svého života v lásce a
porozumění s druhými a neměli
před sebou nicotu a prázdnotu, ale
mohli žít pod zorným úhlem věč-
nosti. 
Každý člověk má před sebou volbu.
Může jít s Bohem nebo bez něho.
Bůh si však povolává člověka často
zvláštním způsobem. Příkladem je
cesta Saulova, později apoštola Pav-
la. Zpočátku byl úhlavním nepříte-
lem Ježíšovým a všech jeho následo-

vníků. Jenže potom si ho Pán Bůh
zvláštním způsobem zastavil a změ-
nil celý jeho život. V dějinách Božího
lidu je takových příkladů mnoho.
Vzpomeňme třeba na Augustina. 
I dnes si Pán Bůh člověka zvláštními
způsoby zastavuje, oslovuje ho, do-
týká se ho, nabízí mu svou lásku i
milosrdenství. Naděje je tady vždyc-
ky! A není často jen na nás a naší
vůli! I Martin Luther, německý re-
formátor 16. století, říkal: „Já věřím,
že ke svému Pánu nemohu přijít a 
v něho uvěřit z vlastního rozumu a 
z vlastní síly!“ Co Bůh činí, je často
nepochopitelné. On se nám zjevuje,
on se nám odhaluje, on se s námi
potkává, i když o to někdy ani nesto-
jíme. V tom je obrovská naděje, že ve
své výchově, tradici a snažení nehra-
jeme my lidé zase tak příliš velkou
roli. Bůh sám nás osvobozuje. A po
tomto osvobození činíme to, k čemu
jsme pozváni. Slyšíme to, co jsme
před tím neslyšeli. Najednou někte-
rá slova a některé skutečnosti u nás
ztrácejí význam, jiné zase získávají
vysoký kurz. To tehdy, když do na-
šeho srdce vstoupí slovo života, slo-
vo naděje, slovo Boží milosti a slovo
Božího odpuštění. Když vstoupí do
tvého srdce Bůh v Kristu Ježíši, po-
tom tvoje uši zpozorní a ty můžeš
zaslechnout jeho slovo, které v tobě
vzbuzuje víru i důvěru. A tato víra
ukazuje na to, že věrnost je jedině u
Boha, že se ho smíš držet, že se smíš
spoléhat na jeho přísliby, že se smíš
držet jeho pokynů a že se na něho
můžeš vždycky spolehnout. Bůh je
ten, který tě miluje. Vyhlíží tě a volá
tě k plnosti života. Je tady pro tebe a
ty můžeš v této naději žít. Držet se
Boha znamená všechno od něho při-
jímat, všechno činit pro něho, na-
vzdory tomu, co proti takovému či-
nění mluví. Ve víře jde o skutečný
život v celé jeho šíři. Ty se smíš na
Boha spolehnout se zřetelem na sebe
i se zřetelem na to, co tebou hýbe
kvůli jiným. Víra je svobodou k to-
mu, abys měl takto široce pochope-
nou důvěru. A k takové víře i důvě-
ře v Boha tě vybízí prorok Micheáš.
Volá tě, abys ji přijal pro sebe a v ti-
chém a pokorném zápase života
před Boží tváří k ní přiváděl i druhé.
Abys spolu s nimi uprostřed všech
zápasů života i uprostřed vřavy světa
mohl vyhlížet k Bohu a v upřímnosti
svého srdce volat: Já budu vyhlížet 
k Hospodinu navzdory všemu, co se
kolem mě děje, a budu očekávat na
Boha, který mě povede tou svou dob-
rou cestou a nakonec mě i zachrání.
Protože já vím, že Bůh ve svém ne-
skonalém milosrdenství mě slyší a
vyslyší!

Pavel Rybín

Vánoce, Velikonoce, Svatodušní svátky. Tři nejdůležitější, obecně přijí-
mané křesťanské svátky. Jako senior „70+“ vzpomínám, že v dobách
mého  dětství tomu tak bylo. Vánoce a Velikonoce ve všeobecném pově-
domí zůstávají, byť v hodně zkreslené formě, jak dokazuje i nařízení o
zákazu prodeje ve velkých obchodech (o tak významných svátcích,
jakými jsou Velký pátek a Velikonoční neděle, se prodávat smí, kdežto
na Velikonoční pondělí, které se v některých křesťanských zemích ani
za svátek nepovažuje, se prodávat nesmí) Svatodušním svátkům –
Letnicím – podobná deformace nehrozí: pracovní volno na Svatodušní
pondělí už po několik desítek roků není a autoři běžně vydávaných
kalendářů ani u sedmé neděle po Velikonocích neuvádívají, že jde o
Neděli svatodušní. Taková je u nás realita. Zarážející je, že Svatodušní
neděle se v porovnání s Vánocemi a Velikonocemi poněkud vytrácí 
i v životě církve. Nabízí se otázka, zda zvěst Svatodušní neděle nechybí
v našem křesťanství podobně, jako chyběla efezským křesťanům, když
tam přišel apoštol Pavel (Sk 19,1.2).
O Velikonocích jsme si připomínali Ježíšovu oběť za nás, hříšné lidi, 
a pak především úžasnou skutečnost jeho slavného zmrtvýchvstání,
jasně demonstrujícího, že hřích nemá poslední slovo, že dobro vítězí
nad zlem, že život vítězí nad smrtí. Když čteme v evangeliích o Ježí-
šových setkáních s učedníky po jeho zmrtvýchvstání, uvědomujeme si,
jak vše probíhalo nenápadně, diskrétně. V den padesátý se však tato ne-
nápadnost ztratila (Sk 2). Dnešní církev v české či evropské společnosti
nebývá výrazná. Vypadá to, jakoby se zastavila někde na cestě mezi
Velikonocemi a Letnicemi, jakoby o dar Ducha svatého ani příliš nestá-
la. V hlavním křesťanském proudu tomu tak může být zčásti i kvůli
určitým obavám z teologie těch křesťanů, jimž zas svatodušní poselství
příliš vyniká před ostatními důrazy evangelia. Letniční seslání Ducha
sv. bylo naplněním Ježíšova zaslíbení (J 16). Prosba o Ducha sv., očeká-
vání na něho a přijetí jeho daru patří k životu Kristova následovníka.
Apoštol Pavel píše Timoteovi (2 Tm 1,7.8a): „Neboť Bůh nám nedal ducha
bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Nestyď se tedy vydávat
svědectví o našem Pánu.“ Náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus nás posílá zvě-
stovat světu evangelium. Přemýšlíme-li o dnešním světě, v němž bují
nenávist, bezohlednost a sobectví, musíme si uvědomit, jak moc je sou-
časný svět potřebuje. Kristus je (jedinou) nadějí pro svět. Pavlova výzva
Timoteovi „Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu“ je aktuál-
ní pro každého křesťana. Bázlivost, často skrývaná za lépe znějící slovo
„diskrétnost“, rozhodně nepatří ke Kristovu učednictví. Bůh nám nabí-
zí ducha síly, lásky a rozvahy. Toužíme po něm? Chceme ho opravdu 
v plnosti přijmout, tak aby naše životy ve všech projevech – v postojích,
ve slovech i v činech – byly svědectvím o Kristu, který jediný je Cestou,
Pravdou i Životem? Evangelista Jan zaznamenal Ježíšova slova (J 14,12-
14): „Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které
dělám já. A bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci. O coko-
li poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Když
mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám.“ I letošní Svatodušní
neděli můžeme přijmout jako pozvání k novému očekávání na Ducha
sv., k novému přijetí výzvy svědčit světu o Kristu, který přišel spasit (=
zachránit) svět.

Jiří Nečas

DODATEK K ČLáNKu "BEDřICH SMETANA" - ET-KJ Č. 13
Bedřich Smetana komponoval také duchovní skladby: 4 chorály na ně-
mecké a 2 chorály na latinské texty (1846) a Modlitbu (1880).

Bohuslav Vik

CHyBNě uVEDENé AuTORSTVí
Husův sbor v Curychu uvedený v ET-KJ č. 13 představila jeho farářka,
sestra Daniela Rajmanová. Dopis na rozloučenou se sestrou farářkou
napsala členka sboru, sestra Marie Mařasová.
Našim čtenářům a hlavně Husovu sboru Čechů a Slováků v Curychu se
omlouváme. 

z dopisů čtenářů

svatodušní zamyšleníbudu vyhlížet k hospodinu 

Všichni jsme v zorném úhlu přísného, soudícího, svaté-
ho Božího pohledu, ale také pohledu milostivého a
odpouštějícího pro Pána Ježíše Krista, Božího Syna a
skrze něho. A proto se zase tolik nemusíme bát.
Můžeme mu na doporučení Písně písní povědět všech-
no. „Oznam mi všechno…“ (1,7) Povězme Pánu Bohu
všechno a pak v něm nalezneme přítele nejvzácnějšího a
nejvěrnějšího. Kdo by netoužil nalézt takového přítele?
Kdo by nechtěl přijít na místo tak bezpečné, kde už člo-
věk nemusí hlídat každé své slovo a nemusí dbát na
výraz své tváře! A přitom toho přítele nejvěrnějšího
všichni dobře známe. Je jím Pán Ježíš Kristus, Boží Syn,
který kvůli nám lidem a pro nás prošel cestou nepřed-
stavitelnou. To nás znovu zvedá, když ztrácíme naději.
To nám ukazuje cestu, když začínáme tápat a bloudit.
Vědět o tom, že Ježíš Kristus je přítel nejvěrnější, který

nám nabízí svůj pokoj, že se už nemusíme bát a můžeme
mu oznámit všechno. Pak zjistíme, že ještě dříve, než mu
všechno ze svého srdce oznámíme, že má pro nás už
dopředu připravené řešení. A ptáme se:  Jak ho nalezne-
me? Píseň písní říká: „Vyjdi po šlépějích stád a ovcí“. To
je dobrá rada. Chce nám povědět, abychom se drželi na
cestě životem všech poslušných a věrných svědků živé-
ho Boha, kteří šli před námi nebo jdou tiše vedle nás za
hlasem svého Pána a Krále. Třeba někdy váhali pro svou
malou víru, třeba někdy sešli z cesty, ale zase se z Boží
milosti vrátili zpátky na cestu upřímných a v pokoře hle-
dajících, a nikdy nezabloudili. Je to dobrá a srozumitel-
ná rada, která nezapomíná na to, že chodíme nohama po
této zemi.

(pokračování příště)
Pavel Rybín

píseň písní 4: přítel nejvzácnější 

robeA herrick: litAnie ke sVAtému duchu

V hodině, když úzkost mám, 
když se z hříchů vyznávám, 

pokušením utýrán, 
milý duchu, povzbuď mě! 
A když v loži, v noční čas 
dávám pochybnostem zas 

srdce, mysl na pospas, 
milý duchu, povzbuď mě! 

když dům pláče, samý sten 
a svět v snách je ponořen

a když bdí mé oči jen, 
milý duchu, povzbuď mě! 
když můj lékař ničemný, 

žádostiv jen odměny 
i naději upře mi, 

milý duchu, povzbuď mne! 
když v té spoustě medicín 

umění moc nevidím, 
když mi hrozí zabitím, 

milý duchu, povzbuď mne! 
když zvon velký začne bít 

a chce duši poděsit, 
že se musí rozloučit, 

milý duchu, povzbuď mne! 
A když v světě tomto zřím 

málo přátel, a když vím, 
že si víc nezasloužím, 

milý duchu, povzbuď mne! 
když kněz domodlí se teď 

a já kývnu v odpověď, 
nejsa schopen kloudných vět, 

milý duchu, povzbuď mě! 
když bůh o mém zmatku ví, 

o strachu či zoufalství, 
dřív než svět je objeví, 

milý duchu, povzbuď mne! 
když jsem pokušitelem, 
štván a téměř zatracen 
hříchy mládí, lží a zlem, 

milý duchu, povzbuď mne! 
když soud zlomí pečeť všem 

tajemstvím, jsem odhalen, 
když však k tobě volal jsem, 
milý duchu, povzbuď mne!



V německém Wormsu, kde Luther na
říšském sněmu v roce 1521 pronesl svá
slavná slova (viz titulek článku), je vel-
ký, působivý památník reformace. 
Jeho ústředním motivem je nadživotní
pomník Martina Luthera, obklopený
čtyřmi sedícími postavami. Těmi jsou
Petr Valdo, John Wycliff, Jan Hus a
Girolamo Savonarola. Martin Luther
tak obrazně stojí na ramenou svých
předchůdců. 
Petr Valdo (2. pol. 12. stol.) byl bohatý
lyonský kupec, který prožil Boží zastave-
ní, rozdal všechen svůj majetek a stal se
cestujícím kazatelem. Nevíme, kdy a za
jakých okolností zemřel, zanechal za se-
bou ale Valdenské hnutí – tvrdě proná-
sledované – které prof. Molnár označil
jako „červánky reformace“. John Wycliff
(1320-1384) byl teolog působící na
Oxfordu, který církev podrobil zásadní
kritice. V traktátu O pravdivosti sv.
Písma (1378) prohlásil Písmo za základ
pro život křesťana. Ve spisku O moci
papeže (1379) označil papežství za úřad
vytvořený člověkem. V traktátu O eu-
charistii (1380) odmítl transsubstancia-
ci. Díky ochraně šlechty dožil svůj život
– na rozdíl od ostatních Lutherových
předchůdců – v poklidu, odveta církve 
ho dostihla až dodatečně. Na koncilu 
v Kostnici roku 1415 bylo 45 tezí vybra-
ných z jeho spisů odsouzeno jako hereze
a na základě toho byly jeho ostatky roku
1428 vyhrabány a rituálně spáleny…
Jan Hus (1371-1415) byl Wycliffem
silně ovlivněn, jeho spis O církvi obsa-
huje citace z patnácti Wycliffových trak-
tátů, jejich podíl činí téměř čtvrtinu
latinského originálu. Akta Husova pro-
cesu se nedochovala, je však známo 30
článků, pro které byl odsouzen. Článek
25 zní: „Odsouzení 45 článků Johna
Wyclifa od doktorů je nerozumné a ne-
spravedlivé; nejedná se o herezi.“ Ani
Hus – podobně jako Luther – „nemohl ji-
nak“. Pro své svědomí a poznanou Boží
pravdu neodvolal a byl upálen. Podobně
se vedlo Savonarolovi (1452-1498). To
byl kněz, který v italské Florencii získal
podobné postavení jako Kalvín v Ženevě,
pak se ale dostal s církví do konfliktu, byl
obžalován, odsouzen a upálen. Ve 45 le-
tech, v podobném věku jako Hus.
Luthera samého mohlo potkat něco po-
dobného, nebýt jeho vlivných šlechtic-
kých příznivců. Wormský edikt z roku
1521, kterým nad ním byla vyhlášena
říšská klatba a jeho spisy byly zakázány,
se tak ukázal jako neúčinný. Luther se
na dva roky ukryl a když se vrátil do
Wittenbergu, reformní hnutí se už neda-
lo zastavit. Když na dalším sněmu ve

Špýru císař žádal, aby se přívrženci
reformace podřídili ve věcech víry poža-
davkům Wormského ediktu, odpověděli
prohlášením (šest knížat a zástupci 14
říšských měst), které vešlo do dějin jako
Protest ze Špýru (1529, „protestanti“).
Odtud pak už vedla cesta k Augsburg-
skému vyznání víry roku 1530. Dvěma
z Lutherových šlechtických příznivců
(Fridrich Moudrý, Filip Hesenský), jeho
spolupracovníkovi Melanchtonovi, hu-
manistovi Reuchlinovi a třem říšským
městům (Magdeburg, Špýr a Augs-
burg) se pak dostalo místa na už zmíně-
ném Památníku reformace ve Wormsu.
Je potěšující, že ta doba urputného pro-
následování, násilných konverzí, pálení
Biblí a vraždění pro víru je za námi.
Základním postojem dříve nesmiřitel-
ných odpůrců je dnes respektování názo-
ru druhého a pozice dialogu. Zahájení
jubilejního roku 500. výročí Lutherova
vystoupení dne 31. 10. 2016 ve švéd-
ském Lundu se zúčastnil papež Fran-
tišek. Na mezinárodním kongresu histo-
riků v Římě ve dnech 30.- 31.3.2017 na
téma „Luther po 500 letech“ se setkali –
vedle dalších akademiků – emeritní před-
seda Papežské rady pro jednotu křesťanů
kardinál Walter Kasper a zemský biskup
Evangelické církve v Německu prof.
Heinrich Bedford-Strohm. 11. 3. 2017 se
v Německu konala „Smírná bohosluž-
ba“, na které zástupci katolíků i protes-
tantů nešetřili optimismem: „Připomín-
ka reformace má být novým začátkem,
který vede k jednotě církví“ (tak předse-
da ŘKC v Německu). “Je to rozhodující
krok k jednotě církví“ (generální sekretář
SRC). Předseda Světové luteránské fede-
race biskup Munib Younan vyjádřil 
v relaci pro Vatikánský rozhlas dokonce
názor, že „ekumenismus dnes už nespo-
čívá výlučně na teologickém dialogu, ale
také na vzájemné důvěře a přátelství“.
Věří, že za deset, patnáct let dojdeme 
k dohodě i v takových věcech, jako je
učení o církvi, duchovní služba (kněž-
ství) a eucharistie.
Naděje je dobrá věc. Cit pro realitu a
přesná znalost věci ale napovídá, že tak
snadné to asi nebude. Reakcí středověké
církve na snahy o reformu nebyla tolik
potřebná reflexe, nýbrž umlčování od-
půrců. Oficiální odpovědi se reformátoři
dočkali od Tridentského koncilu (1545-
1563), který podstatu katolické církve
zachoval (postavení papeže, kněžství,
eucharistie atp.). Jeho opakované „budiž
proklet!“ je více než výmluvné. K tomu
vedle uctívání svatých přibyla později 
i mariánská dogmata, dogma o papežské
neomylnosti atp. Oficiální rehabilitace
Mistra Jana Husa se – přes chvályhod-
nou snahu příslušné komise – nekona-
la... Můžeme si také připomenout doku-
ment vatikánské Kongregace pro nauku
víry „Odpovědi na některé otázky o
aspektech církevního učení“ z roku
2007: „Církev Kristova se uskutečňuje 
v katolické církvi… Tato církev je řízena
Petrovým nástupcem a biskupy ve spole-

čenství s ním.“ Podle tohoto dokumentu
křesťanské komunity, vzešlé z reformace
16. století, nenazýváme církvemi: „Po-
dle katolické nauky tato společenství ne-
mají apoštolskou posloupnost, nezacho-
vala pravou a celistvou podstatu eucha-
ristie a proto postrádají konstitutivní
prvek bytí církve.“ Toto stanovisko po-
tvrdil papež Benedikt XVI. 
Co říci závěrem? V době Lutherova vy-
stoupení promeškala tehdejší církev svoji
příležitost. Místo obnovy nastalo rozdě-
lení, po pravoslavném schizmatu z roku
1054 se další část církve dostala mimo
autoritu papeže. Reformace, to nebylo
jen nějaké hašteření, situace, kdy se dva
pohádají a pak, když hlavy vychladnou,
se zase usmíří. Byl to těžce vybojovaný
zápas o určité biblické zásady, které kato-
lická církev odmítla. Za změnu atmosfé-
ry od konfrontace k dialogu jsme všichni
Pánu církve upřímně vděčni. Při pohle-
du na tu hroznou minulost to není málo.
Meritum věci ale nespočívá pouze ve
vztazích, nýbrž především v duchovních
principech. Reformace nebyla omylem.
Dobrou vůlí a respektem vůči druhé
straně by protestanti určitě šetřit nemě-
li; není ale jasné, co by měli změnit, aniž
by význam a výsledky reformace oslabili
či zpochybnili. 

Josef Potoček

zde stojím, nemohu jinak
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Modlitba není jen prosba o zázrak ani škemrání o získání výhod na úkor
těch druhých, v tom se tedy mýlí ti, kdo se pokoušejí s Bohem licitovat,
včetně Ambrose Bierceho, který kdysi prohlásil modlitbu za podivnou
prosbu o porušení přírodních zákonů ve prospěch jediného žadatele,
který sám navíc přiznává, že toho není hoden; a já z té ironické definice
usuzuji, že americký publicista se asi příliš nemodlil, poněvadž by
věděl, že když chce Pán Bůh někoho potrestat, splní mu všecka jeho
přání, že modlitba je víc než prosba, modlitba je dech duše, je to cesta 
k Bohu přes kamení našich slabostí a vin až k vrcholu oběti, kde na kříži
visí Boží syn, modlitba je čin, v němž člověk silou své touhy odvalí ze
srdce hrobový kámen a prožije dotek živé Boží lásky, modlitba je tajem-
ství, bolestně sladké a občerstvující, avšak nepopsatelné, podobné pta-
čímu zpěvu, který se nad ránem rozezní, i když noc je ještě tmavá. 
Snad každý kluk na venkově ví, že ptáci jsou ve tmě bezbranní, že proto
se kočka tulačka vydává v noci na stromy a svými drápy vytahuje 
z hnízd opeřence, kteří neuletí, jen se bázlivě přikrčí a vyděšeně pípnou,
zkuste si někdy přivstat a sami si poslechněte, co pak v tom prvním ran-
ním trylku uslyšíte, jak nepopsatelná je naděje úsvitu nového dne 
i poděkování za přežití stínů smrti, a kdo se modlí, ten to ví, protože
modlitbou vítá v duši svítání.
A nedávno jsem slyšel modlitbu – Bože, stokrát svatý, silný a usměva-
vý, který jsi stvořil papouška, užovku, pruhovanou zebru, přikazuješ žít
veverce i hrochům, teology lechtáš vousky brouků, nyní, kdy je mi tak
smutno a dusno a temno, usměj se nade mnou – a poznal jsem, že tak se
modlí jen ten, kdo v Bohu žije a s ním je spokojen, zatímco jiný se Bohu
pokloní a řekne – Pod křídlem tvým půjdu spát, ztichnou domy, řeky,
sad; skřivan zmlkne nad krajinou, zvířátka si odpočinou, i mne, Bože, 
v Kristu Pánu proveď nocí k svému ránu. – a jinou dětskou modlitbu
jsem si v kanceláři postavil tak, aby mi na ni občas padnul zrak, je psaná
velkými klikyháky školáčka prvňáčka přes celou stránku – Milý Pane
Bože, dělám, co můžu. Franta – a já, třeba hluboce zamyšlen, dodám
vždy jen s tichým úsměvem – ámen, přátelé duše zpívající nad obžurky
hnízd, že jitro přichází, díky Bohu, tím jsem si jist. 

Jan Schwarz

jitřní

sVAtodušní

hledám tě v čase
neustále vyhlížím
odkud bys přišel

na krovu chléva
bělostná holubice

přiletí ke mně?

někdo prý viděl
hořet skromné plamínky

v očích dítěte

delicie nerkoVá

Ludmila Hallerová doporučuje ke čtení následující knihy, které je pro
sbor dobré objednat přímo v nakladatelství (adresa: j.ostrolucky@cent-
rum.cz ) Ráda Vám to zařídím, když mi pošlete adresu sboru (pastora,
faráře), na niž Vám z nakladatelství knihy rádi pošlou.
Ján Ostrolucký, IZRAEL A PALESTINCI (200,-Kč)
Kristina Royová, STANIŠA (150,-Kč) 
Ludmila Hallerová, POD OBLAKEM (200.-Kč)
IZRAEL A PALESTINCI je velmi důkladné objasnění tohoto eschatolo-
gického problému, který zajímá celý svět. Tak důkladné pojednání není
ani v zahraniční literatuře.
STANIŠA je poslední román Kristiny Royové, poprvé vydaný v roce
1928. Motto románu je: Kristus ve vás, ta naděje slávy. Kol 1,27b 
Je to příběh mladého muže, který uvědoměle tuto jistotu žil a měnil
pouště v ráj, či spíš Pán Ježíš skrze něho. Je to moderní román, napína-
vý a osvěžující. Přeložený do češtiny.
POD OBLAKEM je svědectví o Božím jednání v mém životě.
GENOCIDA V ČÍSLECH: Počet lidí, kteří zahynuli v různý válkách a
konfliktech v roce 2016. Válka zuří nejen v Sýrii. Na mnoha místech na
světě zuří války, revoluce, občanské války, krveprolévání, jako na jihu
Súdánu, v Somálsku, boje mezi gangy a různými bandami v Mexiku, 
v Afghánistánu či v Nigérii, abychom uvedli jen některá místa, kde za
rok zahynou tisíce lidí… Jen v samotné Sýrii přišlo v posledních 6 letech
v občanské válce o život na 500 000 lidí …

(lh)

nové knihy


