
jednota v kristu, 
ale roZličné dary

1 k 12,12-27
Jednotní, a přece tak různí. Na-
pájeni jedním Duchem, a přece tak
rozmanití ve svém smýšlení, jedná-

ní a ve svých obdarováních. Tako-
vá je Pavlova vize Kristovy církve.
Snoubí se v ní jednota a rozmani-
tost, úzké sepětí a současně jinakost
jednotlivých údů. Každý je cenný
jako součást Kristovy církve ve své
osobitosti a originalitě, s obdarová-
ními, která jsou pro něj příznačná a
kterými se odlišuje od ostatních. 
A přitom všichni tito různí jedinci
mají jedno společné, křest Duchem
svatým, vnitřní proměnu, víru
v Krista. 
Jednota a rozmanitost. Dva důležité
aspekty Kristovy církve, které se
však v běžném životě církví mohou
vychýlit z rovnováhy. Jak snadno
touha po viditelném sjednocení ústí
v tlak vedoucí k uniformitě a k ne-
docenění zvláštních obdarování. A
naopak. Jak snadno při jednostra-
ném zdůraznění rozmanitosti do-
chází k roztříštěnosti, atomizaci a
ztráty jednoty společenství. Jednota

v rozmanitosti se nám tak leckdy
jeví jako nedostižný ideál, k němuž
se jen s obtížemi přibližujeme. 
A přesto na ni lze hledět jako na
realitu, která je nám darována. „Vy
jste tělo Kristovo a každý z vás je
jedním z jeho údů.“ (1 K 12,27).
Jednotu v Kristu nelze vytvořit
zvnějšku, když druhé zbavíme je-
jich osobitosti a přinutíme je při-
způsobit se nějakému univerzální-
mu obrazu křesťana či církve. Je to
Kristus sám, kdo tvoří jednotu
křesťanů zevnitř, totiž tak, že v nás
svým Duchem rozdmychává jiskry
víry, lásky a naděje. Kristus neusi-
luje o to, abychom všichni byli stej-
ní, nýbrž abychom žili z jednoho
Ducha a v jeho moci konali to, 
k čemu jsme dostali zvláštní obda-
rování. 
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poselství k 2. neděli po Zjevení páně 

Ti, kdo nevěří v Krista, věří jen 
v Ježíše. Není to dávno, v 19. století
se oficiální teologie evangelické
církve dala tímto směrem, pravdu a
spásu připsala Ježíši, Krista odmítla
jako filosofickou smyšlenku. Ježíši
připsala pravdu, kterou oblékla po-
dle svých přání. Tímto způsobem
zdeformovala křesťanské původní
vyznání, které jak Ježíši, tak Kristu
vděčí za pravdu a spásu, proto
vyznáváme Ježíše Krista, od Boha
poslaného proroka a spasitele. Po-
stavit Ježíše zvlášť je násilí, neboť
vkládá na Ježíše víc, než mu patří a
co by sám ani neunesl. Boží vůle se
zjevila v pověření, jímž se Ježíš stal
Kristem, spasitelem, jímž Ježíš sám
nikdy být nechtěl a ani nemohl. 
Ti, kdo věří jen v Ježíše, mají ho za
velkého náboženského vůdce lid-
stva. Myslí si o něm, že je první, kdo
objevil věčné pravdy náboženské a
mravní. Ježíš je zvěstoval a ti, kdo

mu uvěřili, přijali je, aby se jimi ve
svém životě řídili. Jejich kazatelé
tehdy snadno proměnili evangeli-
um, radostnou zvěst o odpuštění
všech hříchů, v snůšku jednotlivých
mravních a náboženských zásad, za
něž nikdo neručí. Žijí svým živo-
tem, nejsou spojeny s žádnou oso-
bou. Ježíš je jen objevil a možná i
formuloval, ale pak už s nimi nemá
nic společného. Žijí tak jako známá
Pythagorova věta o trojúhelníku,
která dosud žije v dnešních školách. 
Trochu jiný pohled vidí Ježíše jako
originální typ zbožnosti, jíž dosáh-
nout je v moci každého člověka, i
toho, který o Ježíši ani neslyšel. Nic-
méně jako typ zbožnosti mohl slou-
žit jako podnět, abych i já, člověk
jako on, mohl se pokusit jít jeho ces-
tou ke zbožnosti. 
Mimo tento pohled na Ježíše existu-
je vyšší pohled, který jej má za ná-
boženského génia, a to nejvyššího.

Toto určení prozrazuje, že Ježíš do-
spěl k té genialitě postupně a že tedy
ani mně, člověku jako je on, není tato
cesta ke genialitě uzavřena.
Všechno, co jsme dosud řekli o Ježí-
ši jako člověku, znělo relativitou;
oznamovalo, že při tomto Ježíši ne-
ní nic definitivního, nepřekonatel-
ného, nic božského. Tak je tomu i 
s označením geniality, patří mezi
stupně, kterých může dosáhnout
každý člověk, pokud půjde cestou,
kterou před ním šli ti, o nichž dnes
říkáme, že byli géniové. Avšak ani
jeden z nich, ať to byli géniové, uči-
telé nebo typy zbožnosti, neměl
autoritu poslední pravdy. To, čeho
se dovolávají při svém vyučování
pravdy, je bez autority, protože je-
jich pravda není to, co přichází
shora, ale je z nich. Stále se objevu-
jí řečníci, kteří se legitimují touto
pravdou, která je z nich a která

co si myslí o ježíši křesťané, 
kteří nevěří v krista

Dokončení na str. 2

„Křest patří k nejvlastnějším církevním úkonům. Jako takový by měl
být vyňat ze státního přezkumu,“ cituje Benjamin Lassiwe bavorské-
ho vrchního církevního radu Michaela Martina.
V deníku Rheinische Post ze 14. 12. 2016 rozebírá Lassiwe v článku
Když úřad zkoumá víru praxi německého spolkového úřadu pro migra-
ci a uprchlíky (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dále jen
„BAMF“). Dříve dostávali uprchlíci z Íránu a Afganistánu, kteří se 
v Německu nechali pokřtít, azyl prakticky pokaždé. V létě 2016 ale
BAMF nabral spoustu nového personálu, aby si v rámci azylového říze-
ní na nově pokřtěné důkladně „posvítil“. Přitom dochází až k absurd-
ním momentům, jež vyjevují, že do zkoumání opravdovosti konvertito-
vy víry jsou zapojeni lidé, kteří o víře nemají potuchy. Podle faráře
Gottfrieda Martense z Berlína např. komusi hrozí odsun do Íránu, neboť
na BAMF nedokázal uvést jména obou synů z evangelijního podoben-
ství o marnotratném synu. (Tato jména bychom ovšem v Novém záko-
ně hledali marně.) Jindy prý zase vyslýchající dáma z BAMF volně
zaměňovala apoštolské vyznání víry s modlitbou Páně. (Blíže viz
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/wenn-das-amt-den-glau-
ben-testet-aid-1.6463585.)
Chybička nanejvýš půvabná se, dokonce opakovaně, vloudila rovněž
do hlavního článku Lidových novin ze 30. 11. 2016 z pera Michaely
Kabátové, v němž se pod titulem Bingo! Češtinu čeká rázné omlazení
referuje o chystaném výkladovém slovníku českého jazyka. Výraz
„cmunda“ (v jižních Čechách zavedený termín pro bramborák) je 
v textu článku i v doprovodné tabulce označen za „religionismus“ (tj.
za výraz pocházející z náboženství)! Správně mělo být nade vší po-
chybnost „regionalismus“ (tj. výraz pocházející z určitého regionu,
kraje). Záměna „regionalismu“ za „religionismus“ je, vyjádřeno po
havlovsku, symptomatická, příznačná, výmluvná. Jako by sdělovala
určitou diagnózu a varovala před přílišným vyzdvihováním regionál-
ních specifik a jejich nekritickým vzýváním. Podobně jako výsledek
červnového britského referenda (tzv. brexit) i podzimních americ-
kých voleb. Záměnu dvou podobně znějících termínů s diametrálně
odlišným obsahem bychom tedy mohli vyhlásit novinářským překle-
pem roku 2016 ...
Oba výše citované články ponoukají k úvaze: Německé i světové dějiny
by se možná odvíjely jinak, kdyby Martin Luther svého času vložil pře-
kladatelskou a vykladačskou vsuvku „pouze“ /„pouhou“ nejenom do
Pavlova povědění o ospravedlnění, ale také do Ježíšova evangelijního
výroku o tom, že co je Božího, má se dávat (pouze) Bohu (Mt 22,21 par). 

František Schilla

co je Božího, 
dávejte (pouze) Bohu!

BiBlické heslo pro kostnické jiskry - evangelický týdeník pro rok 2017
Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo. Jan 15,16

Bývá zvykem si vytáhnout poslední den v roce novoroční heslo-biblický verš, který nás nasměruje,
osvětlí, povzbudí či něco nám připomene pro rok příští.
Dovolil jsem si vytáhnout takový verš i pro náš Evangelický týdeník – Kostnické jiskry, ale jistě není
určen samotnému týdeníku, ale lidem, kteří ho tvoří, a těm, kteří ho rádi čtou. Dokonce, trochu odváž-
ně, si všichni můžeme přivlastnit povzbuzení, že tyto naše noviny přinášejí ovoce a jistě myslíme na
dobré ovoce. Jako následovníci našeho Pána Ježíše Krista, když jsme v něm zakotveni, neseme hojné
ovoce a to našim blízkým, ale i dalekým, kteří ani netuší, že vánoční radost z narození Spasitele je pro
všechny lidi, že on miluje každého, dává každému naději a ujišťuje nás, že je zde s námi. To je ta výzva
či pověření, že toto ovoce má zůstat, má poslání a věřím, že bude i potěšením.

Přeji nám všem hodně inspirace, sebedůvěry, moudrosti i radosti v tomto novém roce.
Jan Trnka

(Zatrženo v Zahraničním i tuZemském tisku)



koneckonců dříme v každém člo-
věku.
To, co jsme až dosud uvedli o Ježí-
ši-člověku, je v protikladu s tím, co
o Ježíši učí sami apoštolové a také s
tím, co Ježíš říká o sobě a co činí.
Jedním slovem to, co Ježíš učí a či-
ní, zjevuje jeho mesianitu. Učiníme
z Ježíše toho, o kterém jsme říkali,
že je typ zbožnosti, náboženský
génius, ale jen pod podmínkou, že
zbavíme jeho osobu a jeho vyučo-
vání původního smyslu, jeho impe-

rativu, tedy prstu, který ustavičně
ukazuje k nebi. 
Blíž k tajemství Ježíšovy osoby se
dostaneme, když ho přijmeme ja-
ko proroka. Prorok nepronáší
nějaké věčné pravdy, ale takové
pravdy, které nikdo nemůže po-
znat a které taky nikdo nemůže
podrobit kritice, protože patří do
oblasti Božího zjevení. Jsou to
pravdy Boží. Takový je biblický
obraz proroka. 
Skoro bychom byli s tímto výkla-
dem Ježíšovy osoby u konce, kdy-

by on sám o sobě neřekl, že je víc
než prorok. Jinak řečeno oznámil,
že v něm a v jeho slovech vchází
Boží království do tohoto světa.
Odmítl připojit se k řadě proroků:
Je jedinečný. Boží pravda se ztotož-
nila s Ježíšovým životem a jeho
slovy. Nakonec musíme zjistit, že
ani tak výsostné postavení, jako je
prorocké, nestačí plně osvětlit a
vysvětlit Ježíšovu osobu. On je víc.
(L 11,32 – Hle, zde je více než
Jonáš.)

Josef Veselý

2 ET-KJ

nepalme odpad, vyZývají evangelíci
Láska k bližním a péče o životní prostředí patří neodmyslitelně ke křes-
ťanskému směřování. Člověk byl podle Bible Bohem pověřen správcov-
stvím Země a podle toho by se k ní měl chovat. Evangelíci proto v zim-
ním období spouští webové stránky upozorňující na problematiku spa-
lování odpadu a na dopady takového jednání. 
Ještě nedávno se pálení odpadu v kamnech považovalo za něco úplně
normálního. Tehdy byl odpadem hlavně papír. Jenže dnes papír nahra-
dily plasty a další materiály. A jejich spalováním vzniká chemický kok-
tejl, který nejenom páchne, ale obsahuje celé spektrum jedovatých látek.
Tyto látky poškozují zdraví a imunitu, způsobují astma, chronickou
bronchitidu, dráždí oči a plíce a v neposlední řadě přispívají ke vzniku
rakoviny. Například nedokonalým spalováním PVC vzniká fosgen, bo-
jový plyn používaný v 1. světové válce. Pálením odpadků ničíme zdra-
ví sobě, sousedům, ale i zvířatům a rostlinám.
Na webových stránkách http://nepalmeodpad.cz/ je možné nalézt
odpovědi na otázky, co dělat, když soused pálí odpad nebo jak může
obec zakázat spalování nevhodných materiálů. Obsahují také odkazy
na podrobnosti o škodlivinách vznikajících při spalování odpadu nebo
při nesprávné obsluze místa, v němž je odpad pálen. Nechybí ani texty
věnující se teologickému rozměru takového počínání. 
„Dejme svým sousedům jako vánoční dárek čistý vzduch. Přestaňme
pálit odpad a dejme jim možnost se nadechnout,“ vyzývá iniciátor akce
Marek Drápal.
Organizátorem akce je Česká křesťanská environmentální síť ve spolu-
práci s Poradním odborem pro otázky životního prostředí při Čes-
kobratrské církvi evangelické.

Kontakt: Marek Drápal: 
481 120 877; marek@drapal.org

výZva synodní rady českoBratrské církve evangelické
Synodní rada ČCE vyzývá jednotlivce i sbory, aby na lid Koreje mysle-
li ve svých přímluvných modlitbách: Sedmdesát let od konce druhé svě-
tové války, po níž došlo k osvobození Korejského poloostrova od japon-
ské nadvlády a k rozdělení Koreje na severní a jižní část, vydala
Presbyterní církev v Koreji 100 modlitebních témat, jejichž prostřednic-
tvím vyzývá nyní své  spřátelené církve ke společným modlitbám. Jejich
sdílením chce pokorně a upřímně pozvat k připomínce nenaplněného
sjednocení obou zemí. V modlitbách zaznívají prosby za zhojení, smíře-
ní a mírové znovusjednocení korejského lidu. Více na:

www.e-cirkev.cz

alianční týden modliteB Za děti - 8. až 15. ledna 2017
Nikdy v minulosti nebylo na světě tolik dětí, jako dnes. Děti tvoří asi
1/3 obyvatel Země (asi 2,5 mld. ze 7,5 mld.). Děti jsou budoucností
tohoto světa. Nesmírně proto záleží na tom, v jakých podmínkách bu-
dou vyrůstat a jak budou vychovávány. Děti jsou rovněž jedním z nej-
větších misijních polí. Stejně jako dospělí mají duchovní potřeby, stejně
jako dospělí potřebují záchranu pro věčnost, stejně jako dospělí mohou
porozumět evangeliu a přijmout spasení. Když nás Ježíš posílá kázat
evangelium všemu stvoření (Mk 16,15), nemůžeme opomenout děti.
Pán Ježíš Kristus dává děti za vzor (Mt 18,3–4). Děti jsou vnímavé na
evangelium a duchovní vyučování, zájmem o evangelium zahanbují
dospělé. Získat dítě pro Krista znamená získat pro něj celý lidský život.
Děti jsou také jednou z nejohroženějších skupin populace. Jsou křehké
a zranitelné. Mnohé negativní jevy ve světě (hlad, pronásledování, vá-
lečné konflikty, přírodní katastrofy, krize rodiny) nejvíce dopadají na
děti. Věřím, že naše společné modlitby v rámci Aliančního týdne mod-
liteb mohou být povzbuzením pro církev, aby lépe naslouchala dětem,
jejich radostem a trápením, ale i otázkám, nápadům a snům. 
Děti potřebují naše modlitby!

Jiří Unger, tajemník České evangelikální aliance

sBírka aliančního týdne modliteB 2017
Již tradičně prosíme, abyste během modlitebních shromáždění uspořá-
dali také sbírku. Tentokrát bychom její výtěžek rádi věnovali na potře-
by Sítě křesťanských učitelů, která vznikla společnou iniciativou ČEA a
KAM. Konkrétně pak na fond Vzdělávání křesťanských učitelů zřízený
ČEA, který poskytuje stipendia křesťanským učitelům a lektorům pro
získání aprobace pro Etickou výchovu a absolvování Lektorské akade-
mie. Etická výchova je volitelný předmět, který ve školách dává prostor
morálnímu formování i duchovnímu nasměrování žáků. Lektorská aka-
demie učitele připravuje k realizaci preventivních, etických a duchov-
ních programů ve školách. V letech 2014–2016 fond podpořil 20 učitelů
částkou 103 190 Kč. Každý váš dar bude navíc zdvojen jiným dárcem,
takže přinese ještě větší užitek. 
Své dary na tento účel můžete zasílat s variabilním symbolem 2117 na
účet ČEA – č. ú. 13808359/2010. Předem děkujeme za vaši štědrost. 

Zdroj: www.ea.cz

týden modliteB Za jednotu křesťanů 2017 Bude mít téma: 
smíření – kristova láska nás nutí
Zveme vás k účasti na Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se
bude konat od 18. do 25. ledna 2017. Tématem nadcházejícího Týdne
modliteb za jednotu křesťanů je „Smíření – Kristova láska nás nutí“. 
(2 K 5,14).
Průvodce k nadcházejícímu Týdnu modliteb za jednotu křesťanů ve for-
mátu MS Word i ve formátu PDF naleznete na webových stránkách:
www.ekumenickarada.cz
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Z církví doma i ve světě co si myslí o ježíši křesťané, 
kteří nevěří v krista

Dokončení ze str. 1

„Nepostavil nás Bůh k hněvu, ale k na-
bytí spasení skrze Pána našeho Jezu-
krista, který umřel za nás, abychom,
buď že bdíme, buď že spíme, spolu 
s ním živi byli.“
Někdy v padesátých letech jsem
jako student koupil v laciném vý-
prodeji knihkupectví Kalich za dvě
padesát knížku od evangelíka Fr.
Hrejsy „Úpadek nebo vítězství“ –
(Zkoumání podstaty křesťanství)
(1932). Starý vilémovský farář pro-
blém otvírá otázkou: „Jest nynější
krise církve zároveň krisí křesťan-
ství?“
Píše, jak před první velikou válkou
se mluvilo o hrozbě „jáství“ každé-
ho z nás, které zná především sebe
bez ohledu na druhé. Ukazuje se, že
pokrokem vědy a vynálezy, růstem
životního pohodlí se bezohlednost
a sobectví nemenší. A tak se zabez-
pečujeme zákony, které mají bránit
v nepravostech těm druhým, za-
tímco bychom potřebovali takové,
které by přiměly nás na sebe zapo-
menout, sblížit se přízní navzájem a
konat dobro. Na to předpis není. To
si žádá přerod v srdci, zdůrazňuje
Hrejsa a takový zázrak krátce před
druhou světovou válkou, si slibuje
od obnovené církve cituji: „Ty staré
(píše), které hlásají, že především se
jedná o to, aby Bůh lidem hříchy odpus-
til, mluví dnes buď k hluchým uším
nebo podávají pouze uspávací prášek.
Nic neprospěje odpuštění hříchů, nebu-
de-li lidstvo zároveň vyproštěno z hříš-
nosti, zproštěno své staré přirozenosti a
znovu – zrozeno. K tomu je cesta ovšem
ještě daleká. Bude snad potřebí i nové
Golgoty lidstva, ale práci tu jistě vyko-
ná Ježíš sám.“ (Konec citátu.)
Nenásledovala nová Golgota. Stará
trvá. Ale nastal Armagedon druhé
světové války...
V co doufáme dnes tváří v tvář
krvavým konfliktům stále stejného
„jáství“? Že se k nám nepřelejí? Jiří
Schneider končí svůj dnešní politic-
ký komentář „Kolaps nadějí“ (KR
4/16) také pohledem k Ježíši: „Kde
čerpat naději pro dnešní dobu? Máme-
-li naději v Kristu jen pro tento život,
jsme nejubožejší (nejbídnější KB) ze
všech lidí (1 K 15,19). Jedinou nadějí je
proměna srdce a smýšlení! Ve společ-
nosti hříšníků můžeme očekávat možná
nenápadný příchod nových poměrů.
Přijď království tvé!“ (Konec citátu.)
Myslím, že lačnící Ježíš i dnes kráčí
kolem zelených stromů s nadějí a
věřím, že i fíkovník ČCE má své
místo na jeho zahradě. Myslím, že i
dnes přichází Syn pro užitky Ot-
covy vinice svěřené vinařům. Jak
pochodí, jsme-li zvyklí z toho dě-
dictví spíše dostávat a brát?... Že by
po nás taky něco chtěl? A pro něco
si přicházel? Je na to čas? Divný
advent, že? Apoštol píše do Korintu

o základním kameni svého zvěsto-
vání a jejich víry. Je jím Ježíš Kris-
tus. Jiný základ nikdo nepoloží.
Avšak jen občas na něj slavnostně
poklepat, připomenout si ho a dost?
Jak na něm stavíš? V rodině? Ve
společenství? A v neposlední řadě
na kazatelně? Přichází den, který to
prověří ohněm. Dříví, seno, sláma
shoří.
Krizí církve podle Hrejsy může být,
že kázané se na duši nezachytí.
Sklouzne. Letmo zaslechnuto mizí
v závalu informací, anebo uspává
pohodlným pardon, odpouštěním
si, tedy sobě na konto Velikonoc,
jejichž utrpení jako by Pána Boha
dávno přebolelo. To nás zajímá,
protože míváme pocit, že zaslouží-
me trestání a rádi přijímáme uklid-
nění, že je vše vyřízeno. Pro zásluhy
Krista věříme, že máme jaksi otev-
řený účet, avšak přiznejme si, že
naše vděčnost, úleva ani nadšení
nad vyvázáním z trestní odpověd-
nosti na soudu Božím, na onu by-
tostnou změnu v nás nestačí.
„Proti komu jsme vlastně zhřešili?“
ptá se Hrejsa. „Proti sobě (odpovídá
si): Uchýlili jsme se a uchylujeme z ces-
ty, která vede k ŽIVOTU. A co nám
prospěje, budou-li nám pokuty za všec-
ky hříchy, kterých jsme se dopustili,
odpuštěny, zůstáváme-li na staré cestě?
Starým poznamenáni a formováni? Co
prospěje, když se naučíme nějaké kou-
zelné formulace, pro které nám bude po
smrti trestání za všechny hříchy odpuš-
těno, když náš celý život, od kolébky až
do hrobu, bude ve službě hříchu? Věříš,
že minulé neplatí, ale trefíš s tím nezmě-
něn, k Bohu do jeho přítomnosti ve svaté
skrytosti a PRAVDĚ? Co prospěje hlá-
sati lidstvu nejkrásnější náboženství a
nejvznešenější zákon, když víme, že se
podle něho řídit nebude a nemůže?“
(Konec citátu.) Regulace se sankcemi
ho k tomu nepřiměje. Ani jen věřivá
povědomost něčeho o něčem mimo
časnost, o kterou jde světu přede-
vším.
Pavel píše Titovi, vlastnímu synu
ve víře, že se zjevila spasitelná
milost Boží všechněm lidem (Ti
2,11). Živá víra není pouze světo-
vým názorem obeznámeností ve
věrouce a pevným přesvědčením,
ale je účinkem oné roznětky Boží
milosti: Je činem Boží moci v nás
skrze evangelium Ježíše Krista; je
osvícením očí mysli pro příčiny
jeho utrpení a moc jeho oslavení.
Pro tento jeho transparent pravdy,
který nese dějinami: Evangelium,
že křižujeme, hubíme své dobro, ale
Boží LÁSKA je křísí z mrtvých. Ježíš
Kristus svědčí pravdě, co jsi zač, a co
s tím dělá Bůh. Zjevená SPRAVE-
DLNOST jeho LÁSKY je životem 
s touto PRAVDOU: Je komplexní
duchovní mobilitou nastartovanou

otřesem vlastní spravedlnosti (Ga
5,16) Je činorodostí dobré vůle du-
cha i těla ke skutkům dobrým, které
Bůh připravil, abychom v nich cho-
dili, píše apoštol (Ef 2,10). Ospra-
vedlnění je přeskupením našich
hodnot a obrácením naší orientace,
je Ježíš sám, jemuž moje „já“ dělá 
v životě (v myšlení, řeči i skutku)
místo. Jsme s PRAVDOU – „sprave-
dlností Boží v něm“ (2 K 5,21).
Vrátíme-li se k Hrejsově kritické
myšlence, shledáváme, že odpuště-
ní se děje dnes. Tady a teď neod-
puštěním šlapu činorodosti své víry
na brzdu, zůstávám viset a jen
pohled do dálky mě nespasí. „Od-
pusť nám naše viny…“ jsou spojité
nádoby.
Mou cestou dál kráčí ON se svými
ranami i svou slávou. Můj přešlap,
má vina, řečí Bible můj hřích už
není jen tak... Jeho rány rozdírá.
Moje „odpusť“ už není jen tak...
Odpouští mi svoji bolest. Bolest
LÁSKY. Milostí ve mně zůstává...,
jako naděje slávy (Ko 1,27). Tak
osobně, jednotlivě, se děje Boží
věčná Smlouva s jeho lidem (Ez
11,19; Jr 31,33).
Apoštol píše do krize v Korintu:
„Jsme divadlem tomuto světu. My
blázni pro Krista, vy opatrní v Kris-
tu“ (1 K 4,9-10). „Mnozí kramaří 
s Božím slovem“ (2 K 2,17), avšak
„Bohu buď chvála! Vždycky nám
dává vítězství v Kristu a vůni své
známosti skrze nás zjevuje na kaž-
dém místě... Upřímně z Božího
pověření mluvíme před Boží tváří 
v Kristu.“

Modlitba:
Pane Ježíši, prosíme, obnovuj nás v té-
to apoštolské jistotě! Amen

Samuel Jan Hejzlar

Základ mk 11,12-22; 12,1-11; 1 k 3,9-17

mrZnutí
mrznoucí mrholení,

mrznoucí mramor mrákot.

mrznoucí mravy,
mrznoucí srdce.

musíme bejt tlustý v lásce.
(autentický výrok češky,
žijící léta v equadoru).

můj Bože, ač to divně zní,
dej, prosím,

ať jsem obézní.
dej, ať se sotva unesu

v tom ztučňujícím procesu.
ať je nás pořád víc a víc.
ne z buchet, husy, jitrnic

se denně tloustne pro zdraví.
což o tom písmo nepraví,

že chléb svůj najde v pohodě,
kdo pouštívá ho po vodě?

eva BudZáková
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Až mrazí! Pán církve vznáší proti
tobě, křesťane, tu nejpřísnější výčit-
ku! Platí na adresu toho, jehož víra
je jen ozvěnou prázdných slov!
Křesťan jen podle jména. Snad
pověst o vnější živosti nebo dokon-
ce o minulé svěžesti. Jenže uvnitř
mrtvo! Pán církve vidí a prohlédá
až do nitra. Co ti je platné, že před
světem druhých máš dobré jméno a
dobrou pověst, dokonce se holed-
báš svým křesťanstvím, když před
Bohem neobstojíš? Nosíš jméno,
které ti dali lidé. Jsi možná pyšný i

na svoji křesťanskou pověst, kterou
jsi možná získal bez práce, zdědil jsi
ji po otcích a jdeš v duchu staré a
dobré tradice. Honosíš se krásou,
kterou jen předstíráš. Jenže všechno
je u tebe jen vnější maska, klamné
roucho. Spíš na vavřínech své býva-
lé svědecké věrnosti. Pamatuj, že
před Pánem padají všechny pře-
tvářky i masky. Co svému Pánu
potom povíš? Probuď se k opravdo-
vému životu víry a z víry. Je ještě
čas! Tvůj opravdový život z víry
znamená růst, vpravdě žít v lásce,

obživovat druhé a pomáhat jim k
životu. Nebesa se radují nad těmi,
kteří žijí v Bohu a s Bohem. Pro ty je
připraveno bílé roucho vítězství! I
ty, křesťane, který dosud spíš, pro-
buď se! Vstup v upřímnosti mezi ty,
kteří žijí a pro které jsou nebesa
otevřená. Potom nebude tvoje
jméno vymazáno z knihy života, ale
bude vysoko vyzdviženo před trů-
nem milosti.

(pokračování příště)

Pavel Rybín

poselství křesťanským sborům 
Zjevení 3,1-6 = život žitý v síle víry

V krátkém podzimním sledu jsme
slavili koncem roku 2016 tři státní
svátky. A všechny bývají vztahová-
ny k české státnosti. Každý z nich si
zaslouží náš zájem. Budeme se vě-
novat prvému z nich a osobnostem,
s nimiž souvisí. Kdysi i dnes. Třem
knížatům a třem prezidentům, ana-
logie je ovšem zcela náhodná...

1. STáTNÍ SVáTEK
Pod vlivem Národních starobole-
slavských poutí vzniká dojem, že
byly vždy spojeny se Starou Bole-
slaví a státní svátek s knížetem Vác-
lavem. Pokud jde o Starou Boleslav,
v „Národní pouť“ se vyvinula roku
2003 z každoroční poutní oslavy ko-
nané ve Staré Boleslavi z popudu
Římskokatolické církve, reprezento-
vané místní kolegiátní kapitulou,
Pražským arcibiskupstvím a Českou
biskupskou konferencí i městem
Brandýs nad Labem – Stará Bole-
slav. Po převratu se předtím po řadu
let konala v jiné formě v Praze.
Státní oslavy svatováclavského mi-
lénia vyvrcholily v roce 1929 na Vác-
lavském náměstí 27. září. Na těchto
oslavách promluvil o svatováclav-
ské tradici i prezident Masaryk, měl
říci: „Svatý Václav byl knížetem míru,
ale statečně hájil přemyslovského státu a
uhájil jej. Jeho političtí odpůrci museli
pokračovat v jeho politice.“ V politicky
i nábožensky rozjitřené době to byl
krok ke společnému smíru a vzá-
jemnosti: „Život a smrt svatého Vác-
lava nás učí, že zdravý život národa spo-
čívá ve vzdělanosti a mravnosti, posvě-
cené pravou zbožností.“ Odpovídalo
to jeho přesvědčení, že „Státy se udr-
žují jen duchovním a fyzickým zdravím
národa.“ Na státní oslavy navazova-
ly poté dva dny oslavy církevní. Tím
je dán určitý problém, když na ně-
kterých mších se objeví poněkud
cizorodě někdo z ekumeny (spíše
okrajově, bez možnosti podílet se na
eucharistii), nebo státní představite-
lé. Kardinál Miloslav Vlk 2008: svá-
tek svatého Václava jako státní svá-
tek, účast nejvyšších představitelů
státu a veřejného života, přítomnost
národa prostřednictvím sdělovacích
prostředků, jsou toho jasným dokla-
dem. I z římskokatolické strany nad
tím někteří neskrývají rozpaky,
např. Tomáš Halík: „Projevy politi-
ků při katolické mši (a to nejen těch,
kteří se vždy od náboženství distan-
covali) jsou jak z občansko-politické-
ho, tak i z nábožensko-liturgického
hlediska anomálií: „Klaus k oltáři
nepatří!“ A je pastýřskou povinností
biskupů dbát na posvátný charakter
liturgie a bránit se nebezpečí oživo-
vání rakousko-uherské „jednoty

trůnu a oltáře“ - ta se v minulosti
církvi velmi vymstila.“ Nicméně
posléze v samotné Staré Boleslavi ke
koloritu mše patří přivezená Vác-
lavova lebka i účast politiků, pokud
přijali pozvání. Mimořádnou udá-
lostí pak byla návštěva papeže Bene-
dikta. K oslavám státního svátku,
připadajícího na 28. září zbývá
dodat, že není Václavův, nýbrž dle
zákona č. 245/2000 Sb. změna
101/2004 Sb. ze dne 29. června se
jedná o Den české státnosti.

2. TřI PREZIDENTI
Bezesporu není náhodné, že oba
první prezidenti popřevratové, ob-
novené české státnosti nesli křestní
jméno Václav. V případě obou nábo-
ženské pozadí bylo spíše rodově
společenské. Havel sám měl smysl
pro to, „co nás přesahuje“, transcen-
dentno a absurditu. Ve václavské
tradici byl tím, kdo okusil svou bez-
moc stejně jako bezmoc mocných,
aby se posléze sám „mocným“ stal.
Při jediné, krátké návštěvě Staré
Boleslavi ji označil za místo, kde se
kdysi na staletí rozhodovalo o posta-
vení naší země v Evropě, v souvis-
losti s celkovou utvářející se kon-
strukcí Evropy. Národní starobole-
slavské pouti se začaly konat v době,
kdy jeho prezidentství končilo.
Václav Klaus byl zřejmě prvním,
kdo z ústavních politiků na mši ve
Staré Boleslavi přijel se svou man-
želkou a naposled nyní i spolu s úřa-
dujícím prezidentem Zemanem.
Kardinál Vlk přitom v roce 2008
zdůraznil, že „Strom nelze beztrest-
ně odřezávat od kořenů, jinak zahy-
ne.” Se stromem národa je tomu
také tak. Počátek a obnovení české
státnosti podle něj mají něco společ-
ného. Ukotvení dané vlasti, její
budování i další směřování. Při osla-
vách Václav Klaus průběžně zdů-
raznǒval, že jsme součástí dlouhé
civilizační, kulturní a státní tradice a
že je nejvyšší čas začít tyto hodnoty
bránit, a to nejen mlčky a uvnitř
svých společností ale veřejně: „Je to
povinností nás všech, kterým tyto věci
nejsou lhostejné – a tak to jistě cítí i círk-
ve, zvláště pak církev největší - katolic-
ká.” Jedná se dle něj o reálné riziko,
kterému náš tisíciletý český stát jako
součást křestǎnské civilizace aktuál-
ně čelí.
Pokud jde o samotného prezidenta
Zemana, ten uctil ostatky svatého
Václava v chrámu svatého Víta,
když byl uveden do prezidentského
úřadu. V minulosti o tomto patrono-
vi přitom hovořil jako o muži 
s ohnutou páteří. V letošním roce
překvapil svou účastí (společně 

s Václavem Klausem a jeho chotí).
Byv požádán o slovo, překvapivě
připomněl svou návštěvu Kralic a 
s nimi spojenou Bibli kralickou. I oci-
toval v kralickém překladu slova
apoštola Pavla: „Kdybych mluvil jazy-
ky lidskými i andělskými, ale lásku bych
neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící
zvon.“ A popřál všem víru, lásku a
naději. Můžeme jen zvažovat, zda
tak chtěl vyvážit jednostranný řím-
skokatolický ráz slavnostního dne
(také vzhledem ke svému postoji
vůči knížeti Václavovi). Takto prů-
hledným záměrem sotva mohl potě-
šit evangelíky, katolíky i ateisty.

3. TřI KNÍžATA
Když se za úsvitu českých dějin vy-
noří první, historicky doložená, po-
stava knížete Bořivoje, rozhodující je
jeho krok vedoucí do „Evropy“. Při
návštěvě dvora velkomoravského
knížete Svatopluka se jej Metoděj
ptal: „Ty, muž vynikající, s pasáky
sviní na zemi chceš seděti?“ Nebyl
totiž jako pohan pozván ke knížecí-
mu stolu, protože je pohan. Vrací se
pak domů Metodějem pokřtěný
patrně i se svým doprovodem v do-
provodu kněze Kaicha. Do české
kotliny, kde zatím žádných kněží,
ani kostelů nebylo. Citovali jsme již
Kristianovu legendu, patrně nejvě-
rohodnější zdroj, zřejmě již z 10. sto-
letí (některými byl i odhadován,
jako bratr knížete). Je obzvláště spo-
lehlivým pramenem o sv. Václavovi.
Mimořádně pozoruhodný je úvod o
Velké Moravě a staroslověnštině,
když měl Cyril v Římě pro ni lobbo-
vat: „Bráníte služby Boží zpívati slo-
vansky; všeliký Duch má chváliti
Hospodina!“ A nakonec se liturgic-
kým jazykem také stala.
Věnujme pozornost Bořivojovým
vnukům a pravnukovi, Václavovi a
oběma Boleslavům. Za nich se vy-
tvářela prvotní česká státnost. Vác-
lav sám je ještě v mlžném oparu až
mýtickém a jeho obraz je dotvářen
řadou legend. Za své kratičké vlády
se tento mladík stačil mnohem více
profilovat duchovně než politicky.
Stal se symbolem odkazujícím do
budoucnosti. Existují i indicie, že byl
ženat a měl syna s ženou, nejspíše
nelegitimní (přitom ženy obou Bole-
slavů mají nesnadně doložitelný
původ). Pokud o nich nebyly další
zprávy, oba zahynuli patrně s Vác-
lavem. V kontrastu ke krutým po-
měrům doby byl později Václav
nahlížen jako kníže pokoje, byt ̌ již
neměl příležitost svůj koncept politi-
ky prověřit a dovršit. Po smrti byl
Václav bezprostředně prohlášen za
svatého. Pro svou zbožnost i smrt.

počátek a obnova česke ́státnosti,
aneb tři knížata a tři prezidenti

V Kostnických jiskrách - evangelickém týdeníku č. 33/2016 (23. listopadu 2016)
vyšel na titulní straně článek Stanislava Kaczmarczyka „Mimořádná výzva“. Autor
v něm reaguje na projev prezidenta republiky při Svatováclavských slavnostech ve
Staré Boleslavi a oceňuje, že prezident Zeman „čte Písmo (jak to autor ví?), je jím
osloven, předává poselství o lásce celému národu a jedinou cestu vidí v následování
Krista, v obětavé lásce a životním stylu podle Ježíšova učení”.
Skutečně si autor myslí, že vybízí národ k životnímu stylu dle Ježíšova učení člověk,
který vzkazuje uprchlíkům, že je k nám nikdo nezval, bez špetky solidarity útočí na
Angelu Merkelovou a její proimigrační politiku, podporuje nejrůznější šovinisty a
xenofoby, vyvolává strach, je vulgární a pomstychtivý, programově rozděluje spo-
lečnost a podporuje nepřátelství mezi jednotlivými skupinami?
V souvislosti s tím chceme upozornit na prohlášení Reakce synodní rady ČCE na
zneužívání pojmu „křesťanské hodnoty" z 18. října 2016, kde se mimo jiné říká:
„Záleží nám na tom, aby označení "křesťanský" nebylo vyprazdňováno. Pokládáme
za nepřijatelné, používá-li se "křesťanská" rétorika pro šíření předsudků a nenávis-
ti vůči cizincům, nejčastěji muslimům, pro odmítání pomoci uprchlíkům, přivolá-
vání střetu civilizací či vyvolávání duchů nacionalismu. Obáváme se toho, aby se
povrchní "křesťanská" rétorika nestala ospravedlněním naší nechuti dělit se s dru-
hými nebo něco obětovat. Evangelium přijímáme jako dobrou zprávu pro slabé a
trpící, která je v příkrém rozporu s každým hloubením příkopů mezi lidmi, vytváře-
ním přehrad a nepřátelství. "
V projevu ve Staré Boleslavi přesně šlo o zneužití křesťanských hodnot. Z chování
Miloše Zemana je jasné, že ho nezajímají, natož aby se jimi řídil ve svém konání. On
si je jen snaží přivlastnit a svézt se na nich, čímž je devalvuje, relativizuje a v koneč-
ném důsledku podkopává. Nelze přece vyvozovat jakési oslavné až triumfalistické
závěry z osmivětého prezidentova vyjádření ve Staré Boleslavi jen proto, že se v něm
objevují termíny jako Bůh, láska a Bible kralická, a pominout jeho činy a výroky 
k těmto termínům a hodnotám zcela protichůdné. Tedy vlastně lze, protože v dneš-
ním světě, zdá se, lze říci, napsat, sdělit téměř vše, bez ohledu na to, co je pravda, co
je správné. Lze zcela volně a beztrestně šířit mlhu polopravd, dezinformací a vytvá-
řet tím dojem, že nic není, nic neplatí a že třeba odmítání solidarity je vlastně totéž
co láska. Pokud k tomu přispěje i církevní tisk, hlásící se k odkazu české reformace, je
to dvojnásobně znepokojivé.
Jednota křesťanů jistě nespočívá v unifikaci, je třeba naslouchat nejrůznějším názo-
rům a konfrontovat je. Zároveň je však třeba mít na paměti, že se svobodou říci a
napsat (a také otisknout) cokoli, se pojí i zodpovědnost.

S pozdravem 
Patrik Pospíšil a Petr Ryšavý

reakce čtenářů

Tehdy ještě nebylo potřeba souhlasu
Vatikánu. Později se tradovalo, že 
k jeho ctnostem patřilo vlastnoruční
pěstování vína a obilí pro svaté přijí-
mání, péče o chudé, otroky a vězně,
údajné stavění kostelů, ničení po-
hanských svatyní a podobně.
Mladšího bratra Václavova, Bole-
slava, přirovnal zmíněný Kristian ke
Kainovi, „neblahému katanu vlast-
ního bratra“. Těžko se mohl tohoto
znamení zbavit, byt ̌ údajně činil
veřejné pokání. Součástí toho měl
být příslib, že syn Strachkvas se
stane knězem. Studoval v Řezně,
stal se mnichem a byl rodově určen
pro kariéru biskupa. Třetím bisku-
pem se zřejmě pro předčasné úmrtí
nebo nemoc nestal. Podle některých
mohl být autorem tzv. Kristianovy
legendy. Boleslav I. byl zcela jistě
pragmatik bez skrupulí, jenž nevá-
hal hledat výhodnější cestu spojene-
ctví dle výhodnosti s Bavorskem či
Saskem. Po válečných půtkách 
s Ottou I. našli společné východisko
a české vojsko pomohlo v roce 955
porazit nájezdnické Maďary, kteří
rozvrátili i Velkou Moravu. Do té
doby byli metlou střední Evropy, až
díky porážce přešli k usedlému
stylu života. Boleslav byl prostě
úspěšný politik, dařilo se mu hospo-
dářsky; budovatel státu. Kouzlem
nechtěného náš kainovský vladař
dostál svému přízvisku, když biblic-
ký Kain byl budovatelem města a
jeho potomek Túbal-kain, byl „mist-

rem všech řemeslníků obrábějících
měď a železo.“ Boleslav I. exceloval
ve vlastní rodině, jeho nástupcem se
stal syn Boleslav II., zvaný Pobožný.
Ten dosáhl roku 973 ustavení praž-
ského biskupství. Dále upevnil jed-
notu státu vyvražděním Slavníkov-
ců 28. září 995 v jejich sídelní Libici.
Napadení se hájili v blížící se vra-
žedné řeži, že se nemá válčit na den
sv. Václava. A útočící na ně křičeli,
at ̌ si mají svatého Václava. To oni
mají Boleslava! Druhý pražský bis-
kup, Vojtěch Slavníkovec měl trud-
ný osud. Byt ̌přežil nepřítomností na
Libici svůj rod, Čechám se již vyhý-
bal, dle řady indicií prospěl christia-
nizaci Uher a snad pokřtil i krále
Štěpána a zemřel při misii pohan-
ských Prusů. Přemyslovcům při
dobytí Libice pomáhal rod Vršovců,
kteří byli později – údajně natřikrát -
vyvražděni Přemyslovci (1003, 1014,
1108)... Dcera Boleslava II. Doub-
ravka se provdala za polského kní-
žete Měška a prospěla k tomu, že
přijal křest, vlastně i k christianizaci
Polska. Mladší dcera Mlada se stala
abatyší nově založeného kláštera
benediktinek u sv. Jiří na Pražském
Hradě. Až potomci Boleslava II. na
přelomu 10. a 11. století by málem
rozvrátili svými rozbroji budovaný
stát. Od zakladatelů naší české stát-
nosti se můžeme i v době její obno-
vy učit dobrému i zlému...

Jan Kašper

Boleslav II. Boleslav III.Boleslav I.



Josef Korbel se vyučil textilním kres-
ličem a pracoval od r. 1925 v Brně,
kde se setkal s Armádou spásy a kde
se obrátil ke Kristu. Absolvoval dů-
stojnickou školu Armády spásy, 1927
se stal poručíkem a 1928 kapitánem,
mnohem později potom brigadýrem.
Oženil se 1933 s Ernou v. Thunovou
(1910-1980) a měli tři děti. (Za oku-
pace ji nacisté přinutili, aby přijala

německé občanství, což mělo 1945 za následek, že byla vypovězena z Brna
a zdejší občanství pak získávala jen postupně.)
V roce 1947 se zúčastnil mezinárodní konference mládeže AS v Londýně.
Ještě než komunisté Armádu spásy zakázali (1950), byl zatčen a 1951 od-
souzen ke 12 letům žaláře. Po propuštění 1959 pracoval v Praze jako prů-
vodčí v tramvaji a 1961-68 ve výchovném ústavu. Účastnil se života a
práce Jednoty českobratrské (Církev bratrské). V r. 1968 se snažil o obno-
vení Armády spásy u nás, navštívil Velkou Británii a Nizozemí. Po sovět-
ské okupaci emigroval do Rakouska a pak do Švýcarska, kde pracoval ve
sboru AS v Arbornu. V letech 1971-73 již byl v Chicagu v USA, odkud
konal evangelizační práci. Na odpočinek se odstěhoval do Colorada, kde
získal americké občanství. Jeden dům Armády spásy v Brně dnes nese
jeho jméno.
StB ho výstižně hodnotila jako „člověka nebezpečného náboženským vli-
vem“.
O svém životě napsal v knihách „V nepřátelském táboře“ (1980, česky
1991) a „S Bohem do pekla“ (německy 1984).
Vím, že dnes ve světě moc temnosti uplatňuje svůj zhoubný vliv ve všech vrstvách
lidské společnosti... Ale vím také, že jediným způsobem, jak přemoci vliv temnos-
ti a zůstat národem pod Božím vedením, je dokázat svoji osobní víru a lásku 
k Bohu. 

Bohuslav Vik

Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili:
„Zůstanete-li v mém slovu, jste oprav-
du mými učedníky. Poznáte pravdu a
pravda vás učiní svobodnými.“

J 8,31–32
Milí přátelé, je před námi nový rok,
co nám přinese? Něco málo víme.
Víme například, že proběhnou
volby do Poslanecké sněmovny,
dojde ke zrušení roamingových po-
platků v rámci Evropské unie, při-
pomeneme si 500 let světové refor-
mace. Někteří se těší, že ukončí stu-
dium, jiní že konečně půjdou do
důchodu. 
Víc toho ovšem nevíme. V životě je
to jako v matematice, kde se počítá
s konstantami a proměnnými. Tak
například Ludolfovo číslo pí, či gra-
vitační konstanta G nás ani v roce
2017 nezklamou, nezmění se. Těch
proměnných je ale víc, proto neví-
me, co rok 2017 bude znamenat pro
nás osobně, pro naše rodiny, pro

naši společnost, pro svět. O to víc
potřebujeme životní konstanty,
abychom se měli o co opřít. 
Jaké jsou tedy naše jistoty, s čím
můžeme počítat? Přečtený text z Ja-
nova evangelia mluví o jedné kon-
stantě života a tou je víra. Řeknete,
něco tak křehkého jako je víra: jak
může člověk stavět na víře. Ne-
myslím víru, o které Karel Čapek
řekl: kdo ztratil víru, neměl žád-
nou. Mám na mysli víru, která ne-
zklame!  Víru, která vede k pravdě
a ta zas ke svobodě, jak jsme četli.
Onu víru, která se stala reformač-
ním heslem - Sola Fide, neboť pou-
hou vírou v Ježíše Krista člověk do-
chází spásy.  
V přečteném textu není napsáno, že
lidé uvěřili tomu, co Ježíš říkal, ale
že uvěřili jemu. Podstata víry není
ani tak v tom, čemu člověk věří, ale
spíše komu nebo v koho věří. Náš
text mluví o tom, že lidé uvěřili

Ježíši. Ne jen jeho slovům, ale jemu
samotnému. Je jistě dobré, když
můžeme věřit slovům, ale ještě
důležitější je, můžeme-li věřit tomu,
kdo to říká!
Denně slyšíme spoustu informací,
tvrzení, slibů. Ovšem co z toho je
pravda. Někteří nazývají dnešní
dobu: éra post – pravdy. Jakoby
pravda a pravdivost přestaly být
důležité. Zvykli jsme si na lež, na
polopravdy, a to je zlé. Mám za to,
že právě důrazy reformátorů vedly
k obnově důležitých hodnot života,
jako je víra. Chtěli vynést na světlo
praxi víry, která vede k pravdě o
člověku, o Bohu, ale také ke svobo-
dě, nejen té vnější. Víra – pravda –
svoboda jsou tři sestry, které patří 
k sobě, a které nás mohou provázet
v nastávajícím roce. Vyskytují se
vždy tam, kde jde o skutečný život,
pravdivý a svobodný. Proto je
skvělé pokud máme kolem sebe
někoho, komu můžeme věřit, kdo
je důvěryhodný – manžel, manžel-
ka, přítel, šéf v práci. To je podstat-
ná konstanta života. Ale i kdy-
bychom neměli nikoho takového, 
z dnešního textu se dovídáme to, co
říká Ježíš na jiném místě ještě
důrazněji: Já jsem ta cesta, pravda 
i život. Celý Ježíšův příběh je důvě-
ryhodný, jemu můžeme věřit, svým
životem i smrtí to potvrdil. 
V jistém období života jsem si upra-
vil Descartův výrok Myslím, tedy
jsem na: pochybuji, tedy věřím. Už
pochybnost může být zárodkem
živé víry. Dovolte mi na závěr ma-
lou ilustraci: Na jaře, na okrajích
asfaltových chodníků, můžeme
spatřit zvláštní úkaz. Ve vyboule-
ném asfaltovém povrchu se tu a
tam objeví malá puklina, ze které
vystrkuje hlavičku květ podbělu.
Tato křehká léčivá rostlinka, kterou
snadno rozmáčknete mezi prsty,
prorazí tak tvrdou překážku. Je to
vlastně malé podobenství o tom, že
síla života je paradoxně úměrná síle
naší víry. Díky Bohu, že máme ko-
mu věřit. Tak ať nám to věří i 
v nastávajícím roce.

Daniel Fajfr

promluva na ekumenické slavnosti

inzerce
SBOR ČCE VANOVICE HLEDá KAZA-
TELE (VHODNé PRO MANžELE) s mož-
ným nástupem od srpna roku
2017. Sbor je venkovského typu.
K dispozici je prostorný byt na
faře. 
tel.: kurátor sboru: 721 475 008, 
místokurátor sboru: 721 731 160.

č. 15

Brigadýr armády spásy 
josef korbel
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Desáté výročí úmrtí br. kazatele Miloše Šolce st. (1911-2007), které připadá na 15.
leden, je příležitostí podělit se o osobní vzpomínku na tuto výraznou osobnost české-
ho protestantismu. Poznal jsem ho jako čtrnáctiletý r. 1958, pár měsíců po své kon-
firmaci ve strašnickém sboru ČCE a pár týdnů po začátku svého dvouletého pobytu
v učňovském internátu, kam jsem se - zcela nepřipravený na trávení pracovního
týdne mimo domov - dostal v důsledku rozhodnutí vládnoucí strany. Pozvání nav-
štívit vinohradský baptistický sbor jsem tehdy rád přijal. Jednoduchá, výrazně chris-
tocentrická kázání br. Šolce, naplněná křesťanskou radostností a nadšením, pro mne
v krušném učňovském období znamenala nesmírně mnoho. Pod jeho kazatelnou
jsem si uvědomil, že být křesťanem neznamená přijmout nějaký filosoficko-etický
systém, nýbrž následovat Krista. Vděčně vzpomínám i na hojně navštěvované sobot-
ní schůzky mládeže, které br. Šolc sice formálně neřídil a často tam ani nebyl fyzic-
ky přítomen, ale přesto za ně plně odpovídal (nejen před úřady) a na jejich úrovni
mu velice záleželo. Zval mezi mládež různé výrazné osobnosti včetně učitelů tehdejší
Komenského evangelické bohoslovecké fakulty. Byl mezi nimi i praktický teolog prof.
Adolf Novotný, jehož důraz na Krista v kázáních br. Šolc do své kazatelské praxe zře-
telně promítal.  
Postupem doby se mi biblický fundamentalismus br. Šolce stal poněkud vzdáleným,
přesto však jako začínající středoškolský profesor jsem občas rád zajížděl z Frýdlantu
v Čechách do Liberce poslechnout si jeho biblické výklady. V teologickém myšlení
byly mezi námi nepřehlédnutelné rozdíly, ale jeho nadšení, opravdovost a radostnost
byly oslovující a inspirující. A teď když jako (sice ještě na malý úvazek pracující)
důchodce, který se snaží být ve své ČCE platným výpomocným kazatelem, se ohlí-
žím zpět, vděčně na kazatele M. Šolce st. vzpomínám a jak jeho kazatelský christo-
centrismus, tak i jeho pomalá, zřetelná a dostatečně hlasitá řeč mi jsou vzorem.

Jiří Nečas

vzpomínka na br. kazatele Šolce st.

(14. 1. 1907 praha – 4. 7. 2002 v usa/ colorado)

Ve věku 102 let zemřela 13. prosince 2016 v Utrechtu nizozemská teo-
ložka H. Ch. Kohlbrugge, pravnučka elberfeldského novoortodoxního
faráře Fr. H. Kohlbruggeho. Její otec byl zemědělským inženýrem a
měla ještě čtyři sestry. Studovala teologii ve Švýcarsku, kde poznala
také profesory Karla Bartha a J. L. Hromádku. Měla za sebou už pobyt 
v Anglii, kde pracovala jako au pair, a v Německu, kde pomáhala Vy-
znávající církvi (ve spolupráci s M. Niemoellerem), ale nacisté ji vyká-
zali. V okupovaném Nizozemí se zúčastnila odboje, byla spojkou se
Švýcary (1942 se tajně vydala za K. Barthem do Basileje a zaVisser't
Hooftem do Ženevy) a vypravila se také za vládou v britském azylu, ale
r. 1944 ji gestapo zatklo a uvěznili ji v koncentračních táborech ve
Vughtu a Ravensbruecku (kde se seznámila s několika Češkami); od-
tamtud byla propuštěna před koncem války domů. V době studené vál-
ky navázala kontakty s církvemi ve východní Evropě (účastnila se i
Křesťanské mírové konference) a zařídila výměnné studium teologů
mezi Nizozemím a Východem. Získala tak neoficiální síť spolupracov-
níků, kteří pak prostředkovali přísun nedostupné teologické literatury
ze Západu. Udržovala rovněž styky s disidenty. Prahu navštívila něko-
likrát, naposledy v roce 2011.
Obdržela různá vyznamenání, mimo jiné čestný doktorát teologie 
v Praze 1991. Z jejích spisů vyšly česky: Boží okno (1999) a Dvakrát dvě
je někdy pět (2011).

Bohuslav Vik

Zemřela hebe charlotte
kohlbrugge

radikaliZovat reformaci
Takový cíl má pětisvazková německá edice v nakladatelství LIT-Verlag. Zatím vyšla
jen část: 1. svazek má titul Osvobození ke spravedlnosti (U. Duchrow, C. Jochum-
Bortfeld) a 2. svazek Osvobození od mamonu (U. Duchrow, H.G. Ulrich).„Jen
když otevřeme uši pro nářek obětí, které jsou rubem našeho hyperkapitalistického svě-
tového řádu, může se reformační jubileum stát rokem osvobodivého jásotu (Jubel).“
„Ospravedlnění se musí znovu odhalovat jako výraz hlubokého Božího soucitu se
všemi v Ježíšově smrti.“ 

Tak o teologickém díle referuje S. Seidel, Der Sonntag, 1.11.2015. 
BohuslavVik


