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Neznám moc lidí, kterým by zaji-
skřily oči, když se začne mluvit o
kázni. Vlastně neznám žádné tako-
vé. Znám lidi, kteří druhé rádi
kázní, ale vedle takových vám je
spíš úzko než mile. Navíc se dnes
napříč církvemi mluví spíš o tom, že
musíme zvěstovat milost a ne

morálku, takže bychom podobné
texty, jako ten dnešní, měli možná
taktně pominout. „Ranami nutím
své tělo ke kázni.“  Milý Pavle, jak ti
porozumět? 
Je zajímavé, že Pavel sám v širším
kontextu mluví o svobodě, kterou
má, ale z nějakého důvodu se roz-
hodl vzdát se jí. Proč? Ten důvod
byl, že viděl kolem bližní, kterým
chtěl kázat evangelium, předat dob-
rou zprávu o milosti Boha. Pavel
chtěl všem, které viděl, všem u kte-
rých viděl, jak zápasí o své bytí, říct
dobrou zprávu: „Váš život nemusí
pominout.“ A aby ho pochopili a
brali vážně, aby se jim přiblížil, tak
se židům stal židem, těm, kteří lpěli
na zákonu, byl pod zákonem, těm
bez zákona, byl bez zákona, slabým
se sám stal slabým atd.  Vzdal se své
svobody, aby vstoupil do kontextu
života druhých. To vyžadovalo tré-
nink, to nepřišlo samo od sebe.
Vstoupit do kontextu života bliž-
ních nejde bez vzdávání se. Pro zná-
zornění, použil obraz závodních
běžců a boxerů. Právě takoví závod-
níci, když chtějí vítězství, jsou ochot-
ni vzdát se své svobody a podrobit
se stravovací, tělesné i mentální

kázni. Navzdory tomu, že stupně
vítězů jsou krátká pomíjivá chvilka,
sportovec dokáže své tělo vystavit
obdivuhodné kázni, když má před
sebou vidinu vítězství, vidinu dobře
zasazené rány. Přece nebudu boxo-
vat do prázdna, říká Pavel.
Zdá se tak, že dnes nejde o morálku
nad druhými ale o otázky pro mne:
„Jsem ochoten, vzdát se své svobo-
dy, abych získal svobodu druhým?
Jaký trénink, jakou vlastní kázeň
jsem ochoten naordinovat sám sobě,
abych bližnímu přinesl evangelium
do jeho kontextu? Bude to podobné
běžci, který udělá všechno pro to,
aby vyhrál, jakoby záleželo jen na
vítězství?“ Možná právě podle toho
se zřejmě nakonec pozná, zda je
pravda, když tvrdíme, že milujeme
své bližní podle ochoty vzdát se své
svobody, podrobit sám sebe nějaké
kázni, aby oni získali naději. 
Vždyť nakonec naším cílem nejsou
pomíjivé stupně vítězů, ale věnec
vítězného, věčného, nepomíjitelné-
ho bytí v Božím objetí. Pro nás
všechny.
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Poselství k neděli Septuagesimae

I tak se dá kvalifikovat Bůh, který ke
stvoření všeho, co existuje, nepotře-
boval nic. Co řekl, to se stalo. Dávní 
i dnešní filosofové se však snaží uká-
zat, že právě z toho nic Bůh učinil
celý vesmír. Podobně jako kdysi, ve
čtvrtém a pátém století před naším
letopočtem, filosof Platon, přisoudil
„nic“ negativní význam, říkal mu
me-on, to, co není, oproti tomu, co 
je. Nic byl chaos a první temnoty 
i všechno, co nemělo formu a bylo
neuspořádané. 
Částice „z“, z ničeho nemohla po-
skytnout oporu výkladu, že z toho
nic Bůh stvořil vesmír. A přece se
někteří filosofové chytili této opory,
zatímco naopak ta částice „z” jen
dokládá, že Bůh při stvoření všeho
neměl k ruce ani „nic“, byl sám.
Vedle Boha nebylo ani „nic“. 
Filosofové, kteří dávali tomu nic
aktivní obsah, se tak snažili uvést
nepochopitelný zázrak stvoření me-
zi události, které se dějí – marně,
místo zázraku nabízeli první hmotu,
která dostala formu. Tento způsob,
který chce zformovat chaos, je zákla-
dem všech mýtů o stvoření. Naproti
tomu novozákonní myšlenka o stvo-
ření vylučuje všechno, co by chtělo
spolupracovat s Bohem při stvoření.
Stvoření znamená, že Bůh sám bere
plnou odpovědnost za existenci ves-

míru. Žádné nic, žádná hmota se
výslovně nebo anonymně nezúčast-
nily stvoření, což by vysvětlovalo
jeho nedokonalost.
Před stvořením neexistovalo nic
mimo Boha a jeho slova. Stvoření je
dílem Božího slova. Na počátku bylo
slovo, všechno bylo jím stvořeno:
„Co on řekl, to se stalo, jak přikázal,
tak vše stojí“ (Ž 33,9). Protože však
ve Starém zákoně zůstaly stopy po
jakési prvotní hmotě, je nutné při
stanovení stvoření vycházet z výro-
ků novozákonních, v nichž už není
nejmenší stopy o existenci toho, co
by omezovalo absolutní Boží moc
při stvoření. On sám stvořil vše, bez
čehokoli, co by s ním chtělo spolu-
pracovat. Takový je význam slov
stvořit a stvoření v Bibli.
Filosofům se jeví myšlenka takové-
ho stvoření jako filosofický nesmysl.
Křesťanská víra naopak nemá tuto
myšlenku ani za požadavek, ale za
fakt daný Bohem. Naším úkolem ne-
ní jej ospravedlňovat myšlením, ale
přijmout jej jako daný Božím zjeve-
ním. Odtud, od zjevení musíme vy-
cházet, máme-li mluvit právě o stvo-
ření. Když si nedáme říct a vyjdeme
ze sebe, ze svého rozumu, objeví se
stvoření jako nesmysl.
Stačí připomenout si události jako je
zemětřesení nebo záplavy, které

postihnou lidi, kteří v dané oblasti
bydlí. Zeptejte se jich, zda přisoudí
stvořenému vesmíru smysl nebo
nesmysl. Všichni postižení vyčítají
stvoření jeho nesmyslnost.
My se proto vrátíme ke slovu, které
stvořilo vesmír a k Bohu, který byl
při stvoření vesmíru svoboden. Ni-
kdo a nic se nestalo jeho spolupra-
covníky při stvoření. Boží svoboda
při tomto díle může být poznána
toliko víře.
Žádná filosofie nezná myšlenku
stvoření z ničeho. Platonův de-
miurg, jeho vykonavatel, není stvoři-
tel, ale jen modelář vesmíru, Aristo-
teles, Platonův žák, první filosof řec-
kého světa, učil věčnou koexistenci
Boha a vesmíru. Tak, jak se západní
filosofie vzdaluje křesťanskému uče-
ní o zjevení, nahrazuje myšlenku
stvoření vesmíru myšlenkou věčné-
ho vztahu Boha a vesmíru.
Ono to ale ani jinak není možné. Buď
je lidský rozum schopen myslet
Boha a v tom případě Bůh není Pán
a Stvořitel, a nebo Bůh je Pán a
Stvořitel, a v tom případě lidský ro-
zum není s to jej myslet: Bůh sám
může sám sebe zjevit a zjevit se jako
stvořitel. Člověk ho vůbec nemůže
myslet, ale může ho přijmout vírou.
Bůh, který samým slovem stvořil
vesmír z ničeho, je zároveň zjevova-
telem, který se svým samým slovem
sděluje člověku.

Josef Veselý

Stvoření z ničeho Farní sbor ČCE v Hořicích je od roku 1995 neobsazený z ekonomických
důvodů, které máme v církvi nastavené. Pro takový sbor je to těžká situ-
ace. V administraci se za tu dobu u nás vystřídali čtyři faráři: Jan Halama
z Jičína, Vojen Syrovátka a Aleš Mostecký ze Dvora Králové a v součas-
né době náš sbor řídí Radim Žárský ze Semonic.
I když po celou tu dlouhou dobu je nás sbor funkční – konáme pravi-
delné nedělní bohoslužby, vysluhujeme svátosti – přesto tato práce stojí
dost sil nejen nás, ale i naše administrátory.
Projevuje se to hlavně v účasti na bohoslužbách, kdy se nás schází prů-
měrně 6 až 8 účastníků a někdy i méně.
Proto je pro nás posilující, když občas máme bohoslužby významnější.
To se stalo koncem minulého roku. V polovině listopadu u nás proběhl
křest čtyř romských dětí. Farář Radim Žárský po tříměsíční předkřest-
ní přípravě pokřtil za přítomnosti i 20 romských spoluobčanů: Niko
lu Gorolovou, Vanesu, Julii a Samuele Čonkovy. Děti jsou ve věku 5 až
17 let.
Na první adventní neděli jsme měli vzácnou návštěvu z Prahy, Janu a
Bohdana Mikoláškovy, kteří strávili mnoho let ve Švýcarsku, kde Jana
byla farářkou ve dvou sborech a Bohdan varhaníkem. Jana je dcerou
našeho bývalého faráře sboru Josefa Koláčného, který se svojí rodinou
v 70. letech minulého století bydlel v Hořicích. Celé setkání proběhlo 
v milém ovzduší, Jana kázala a vysluhovala večeři Páně. Bohdan hrál 
a zazpíval několik svých písní. Všichni jsme zůstali po bohoslužbách 
v modlitebně při společném obědu. Odpolední program měli připraven
Mikoláškovi, vzpomínalo se a zpívalo. Přítomen byl i bratr Jany Mirek
Koláčný se synem.
Na třetí adventní neděli jsme měli bohoslužebné setkání v ekumenic-
kém duchu, které bylo slaveno společenstvím Českobratrské církve
evangelické a Církve československé husitské. Takováto setkání se ko-
nají 4x do roka. Dvakrát u nás a 2x v synagoze církve husitské.
Poslední bohoslužby na Hod Boží vánoční se konaly s dětmi, kterým se
při večeři Páně dostalo požehnání bratra faráře a malá vánoční nadílka.
Účast byla až 30 lidí na každé akci.
Tyto čtvery bohoslužby přinesly do sboru patřičnou radost nutnou pro
život sboru. A tak, i když se scházíme za malé účasti, víme, že Pán Ježíš
nám dal zaslíbení, pokud se sejdeme dva nebo tři v Jeho jménu, je on
uprostřed nás.
V této jistotě tedy jdeme a očekáváme lepší budoucnost pro náš sbor.

Oldřich Nekvinda
kurátor sboru

Úspěšný závěr roku 
hořického sboru

„Neříkej při pohledu na svět: Nevěřím v Boha, protože ho nevi-
dím. Řekni raději: neumím se dívat."                       (Anonym)

(70 dnů před Velikonocemi)

Evangelický kostel v Hořicích
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ČeSKé femiNiStKy vyjádŘily SolidAritu S ruSKými žeNAmi
Kvůli ZměNám v ZáKoNu o domácím NáSilí

Ve středu 11. ledna přijala Státní duma v Rusku v prvním čtení návrh
změny zákona o domácím násilí, ve kterém je zbití “blízkého příbuzného”
označováno za trestný čin. Jedná se o zákon umožňující trestat pachatele,
kteří se dopustili násilí na svých rodičích, sourozencích, dětech, manželkách
a manželech a blízkých příbuzných. Článek č. 116 ruského trestního zákona
tak ve svém znění definuje blízké členy rodiny a za prokázané násilí je
možné pachatele odsoudit až ke dvěma letům vězení. Podle navrhovatelů
pozměnění zákona by již domácí násilí nemělo být zhodnoceno  jako trest-
ný čin, ale jako přestupek, za který hrozí pokuta. Proti tomuto návrhu pro-
testovala v Praze před ruskou ambasádou i malá skupina českých křesťan-
ských feministek a o svém protestu informovala média.
Pro mnohé obyvatele a obyvatelky je tento zákon nutným opatřením, neboť
podle ruských aktivistek bojujících za ženská práva zemře v Rusku ročně až
10 000 žen na důsledky domácího násilí a podle oficiálních statistik ruské
vlády téměř 40 procent všech trestných činů tvoří právě násilí v prostředí
domova, stojí v prohlášení skupiny českých žen.
Ruský prezident je velkým obhájcem tradiční rodiny. Dekriminalizace do-
mácího násilí tak podle něj má zamezit rozvrácení rodinných vztahů, ke kte-
rým po uvěznění dochází. Takto se současné kroky Dumy vysvětlují ofi-
ciálně. Neoficiálním vysvětlením takového kroku je ale podle skupiny pro-
testujících žen  současná situace ruské společnosti, která se propadá do čím
dál tím horší ekonomické a sociální krize, obyvatelstvo chudne a mnoho lidí
přichází o práci. Ruští politici si uvědomují, že se tento vývoj v průběhu dal-
ších let nezmění, proto se pokoušejí vyhnout přeplněným věznicím v dů-
sledku násilí plynoucího z frustrace obyvatelstva. Česká televize ale uvádí 
i jiné důvody a upozorňuje, že kriminalizaci lehčích forem násilí kritizovala
rodičovská sdružení kvůli obavám, že rodiče půjdou na dva roky do věze-
ní i za plácnutí dítěte. Podle České televize ruská Státní duma nakonec defi-
nitivně odsouhlasila novelu zákona, která dekriminalizuje lehčí formy
domácího násilí. První případ násilí v rodině bez vážné újmy na zdraví tak
bude posuzován jako pouhý přestupek. Lidem už nebudou hrozit dva roky
za mřížemi, ale maximálně jen 15 dnů ve vazbě. Zákon o domácím násilí
poslanci zpřísnili v červenci loňského roku.  Nově tak facky nebo pohlavky
trestným činem nebudou. Jako trest budou ukládány třeba pokuty, pro-
spěšné práce nebo maximálně 15 dnů za mřížemi. Závažnější prohřešky by
stále spadaly do kriminální kategorie a pachatelům by hrozil žalář. Také
druhý podobný případ bude už posuzován jako trestný čin. Kritici legisla-
tivy ale takový přístup odmítají. Násilí, které nenechává stopy, někdy může
i přesto změnit život oběti v peklo, konstatovala podle webu ČT 24.cz novi-
nářka listu Novaja Gazeta Olga Bobrovová.

www.christnet.cz

PAPež frANtišeK Nechce Být NA vAtiKáNSKých euromiNcích

Papež František si nepřeje, aby vatikánské euromince nadále zdobil jeho
obličej. Rozhodl proto, že při ražbě nových vatikánských eur a centů bude
na straně, která zobrazuje motivy z jednotlivých zemí platících evropskou
měnou, znázorněn papežský znak, informovala agentura APA.
Podle vatikánského úřadu pro filatelii a numizmatiku rozhodnutí, že mince
v hodnotě od jednoho centu do dvou eur napříště nebude zdobit Františkův
obličej, přijal Vatikán na výslovnou žádost samotného pontifika.
František byl od roku 2014 zobrazen na mincích ve třech různých verzích.
Své portréty měli na euromincích také papež Jan Pavel II. a Benedikt XVI. 
V období sedisvakance po smrti Jana Pavla II. v roce 2005, tedy v době, kdy
papežský úřad nebyl obsazen, Vatikán vyrazil také 60 000 kusů mincí 
s emblémem papežské kanceláře.
Vatikán není členem Evropské unie, na jeho území se ale platí eurem a může
razit vlastní mince. Dohoda s Bruselem z roku 2010 stanovila jejich celkovou
hodnotu na 2,3 milionu eur (62 milionů Kč). Tuto částku doplňuje ještě
obnos, který se pravidelně nově počítá. Vatikánské mince jsou velmi žáda-
né mezi sběrateli.

www.christnet

uSA: BiSKuPové odSoudili výStAvBu Zdi NA mexicKé hrANici

Je třeba budovat mosty, ne zdi. Těmito slovy reagovala Konference biskupů
USA na rozhodnutí nového amerického prezidenta Donalda Trumpa vybu-
dovat zeď na mexické hranici dlouhou 3200 kilometrů.
Předseda Komise pro migranty Mons. Joe Vasquez ve svém prohlášení
tvrdě odsoudil tento příkaz a zdůraznil, že církev v USA udělá vše pro to,
aby byla nablízku migrantům a jejich rodinám. Podle slov preláta tato zeď
způsobí, že migranti, „především ti nejzranitelnější, ženy a děti”, budou
ještě více vykořisťováni „překupníky a pašeráky”. Kromě toho, pokračuje
dále Mons. Vasquez, vybudování této bariéry „destabilizuje mnohé komu-
nity, které žijí v míru podél hranice”.
Prelát zodpovědný za pastoraci migrantů v USA také odsoudil novou poli-
tiku zadržení a deportace přistěhovalců, kterou ohlásil Donald Trump.
Americký prezident rozhodl o tom, že vláda zastaví dotace těm městům,
které odmítnou věznit nebo deportovat nelegální imigranty. Tato politika,
vysvětlil ve svém prohlášení Mons. Vasquez, „rozdělí rodiny a zvýší pani-
ku a strach ve společnosti”.
Podle amerického biskupa se katolická církev v USA bude nadále snažit
prokázat solidaritu a pomoc migrantům. Každý den „zakoušíme bolest
rodin, které bojují za život, který by se podobal normálnímu rodinnému
životu,” dodal na závěr Mons. Vasquez. Politická rozhodnutí prezidenta
Trumpa „ještě více obrátí naruby rodiny migrantů”.

www.krestandnes.cz

Z církví doma i ve světě
Autor 1. Janova listu píše nesmírně
úderně a naléhavě. A přece – v bra-
trské lásce. V té lásce, která si ne-
utváří druhého ke svému obrazu. 
V lásce, která nekrouží ustavičně
sobecky kolem vlastního, do sebe
zahleděného „já“.
A je třeba, abychom se ptali po pra-
meni, po zdroji a zřídle skutečné
hlubině ukotvené lásky. „Milovaní,
milujme se navzájem“ (1. Jan 4,7). To
je jasná výzva. Slovo, které zní až
nepříjemně jednoznačně a srozumi-
telně. Určuje naše vzájemné vztahy
v církvi Páně?
Opravdová, hluboko zakotvená lás-
ka nevychází z nás. Není nějakou
lidskou ctností, ale jde jednoznačně
o Boží působení v nás. Svůj původ,
svůj pramen má v Bohu. Tuto lásku
tvoří a umožňuje Boží čin, Boží
záchranný, spásný zájem. Boží pří-
klon je prvotní. Předchází tomu, co
činíme my.
Láska nehledá žádné senzace. Ne-
chce se tímto způsobem prosazovat
a zviditelňovat. Ten, kdo je formo-
ván láskou shůry, tomu ani nepři-
jde na mysl, že snad dělá něco sku-
tečně velkého, hodnotného a ne-
všedního.
Leckdy se možná zaměstnáváme až
příliš sami sebou. To se projeví i 
v tématech našich rozhovorů. Ano,
máme své problémy, nemoci, neús-
pěchy a poranění – a to přece mají
druzí slyšet, vědět, i pochopit. V du-
chu si říkáme: Ano, budeme také
milovat, zaujímat kladné a přejné
vztahy, projasňovat dusné ovzduší,
ale nejdříve se přece musíme zbavit
vlastních starostí a potíží.
Je však vůbec možné, aby se člověk
nemusel vyrovnávat na každý den 
s všelijakými novými a nečekanými
problémy? Snad je hodně lidí vnitř-
ně nemocných i z toho prostinké-

ho důvodu, že nedokáží překročit
práh vlastního, egoisticky zaměřené-
ho „já“.
„Kdo nemiluje, nepoznal Boha“. Je
proto zcela falešné a nevěrohodné
mluvit o lásce k Bohu, pokud se
nepromítá do vztahu ke konkrétní-
mu člověku z masa a krve. Láska 
k Bohu a k bližnímu patří převelice
úzce k sobě. Kdo přijímá Boží lásku,
má ji nést i předávat. Má ji promě-
ňovat do drobných mincí služby,
kladných vztahů i přátelských úsmě-
vů. Nad naším křesťanstvím se nut-
ně vznáší povážlivý otazník, jestliže
nevnášíme do všelijak napjatých me-
zilidských vztahů, do nevraživosti 
a odcizení, vůbec nic pozitivního.
První je Boží láska. Odsud, z ní je
třeba vždy vycházet. Co to je oprav-
dová a důsledná láska, dotažená až
do krajnosti, poznáváme na Ježíšově
oběti. Bůh posílá do světa, mezi
nevděčné stvoření, svého milované-
ho Syna. Tady je začátek, nosné vý-
chodisko pravé lásky. Co děláme, je
pouze naší nedokonalou odpovědí
na Boží prvotní lásku.
A zde je i ten vskutku největší zá-
zrak. Bůh jde vstříc i těm, kdo o něj
nijak nestojí. Vybíhá v ústrety ztra-
ceným synům a dcerám. Své nepřá-
tele nepřemáhá mečem a tvrdostí,
ale láskou, obětí, slitováním a od-
puštěním. Tvoří, pomáhá vytvářet
nový začátek. Staví mosty pro zcela
nové možnosti života. Iniciativa je
ovšem stále na jeho straně.
Boží láska naráží vždy na ty a ony
vlny odporu. Bůh se přesto nedává
odradit lidským postojem vůči zdar-
ma nabízenému dobrodiní. Odsud
je třeba vyjít a nikdy nespouštět ze
zřetele tuto základní skutečnost.
Ano, narážíme nejednou na neporo-
zumění u svých bližních; u lidí, s ni-
miž přicházíme dnes a denně do

styku. Ptejme se však a chtějme vi-
dět i něco jiného. Nemá to snad Pán
Bůh s námi lidmi pořádně těžké?
Můžeme o sobě říci s čistým svědo-
mím, že jsme hodné, poslušné a
učenlivé děti? Kolikrát jsme spíše na
bezhlavém útěku jako marnotratný
syn ze známého evangelijního po-
dobenství. Sami máme rozhodně 
k nějakému ideálu převelice daleko.
A je třeba, abychom si to i uvědomi-
li a vzali vážně. Potom nebudeme
předčasně a snadno očerňovat dru-
hého, nebudeme na něm pozorovat
a odhalovat především chyby, slabi-
ny a zápory. Naopak – budeme trpě-
livě usilovat o prolomení nedůvěry,
chladu a všeho toho, co se staví mezi
nás jako balvan do cesty. Skutečně
milovat a vidět bez předsudků bliž-
ního může jen ten, jehož život už
proměnil Bůh. Důkazem ryzí lásky
nejsou velká slova, ale činy. Láska 
k neviditelnému Bohu se musí pro-
mítnout do konkrétních postojů 
k lidem.
Stavíme na svědectví Písma. Ve víře
přijímáme Boží lásku, projevenou 
i dosvědčenou na kříži. Z této lásky
na každý den i žijeme. Ona má moc
proměnit i stále proměňovat naše
vztahy. Boha nelze vidět. Nicméně –
chce se dostávat ke slovu nepozoro-
ván i naším prostřednictvím a jedná-
ním. Náš postoj k lidem přece kotví
v Božím příklonu k němu.
A právě nezištná láska k trpícím, ne-
mocným, smutným, všelijak posti-
ženým, unaveným a léty obtíženým,
je tichým, nicméně zcela zřetelným a
věrohodným svědectvím o skutečné
a přetvářející aktuální Boží moci. Je
svědectvím o jemném vlomu Božího
království do chodu světa, do života
jednoho každého z nás.

Jaroslav Nečas

Biblická láska

Když se Jurij Gagarin vrátil z vesmí-
ru po svém kosmickém letu dne 12.
dubna 1961 v lodi Vostok 1, kdy ob-
letěl Zemi a po 108 minutách přistál,
pak také řekl slova: „Boha jsem ve
vesmíru neviděl, takže neexistuje“.
To že Boha ve vesmíru neviděl, to je
pravda. Bůh totiž není  kus hmoty, je
duchovní bytostí, a je pro nás lidi
opravdu neviditelný.
Bůh je neviditelný stejně jako naše
myšlenky. Také bychom mohli tvr-
dit, že když myšlenky nevidíme, tak
neexistují. Všichni však víme, že
neviditelné myšlenky mají v našem
životě rozhodující význam. Kdyby-
chom nemysleli, neměl by náš život
skoro žádnou hodnotu. Neviditelné
myšlenky jsou projevem osobnosti
člověka a tvůrčí silou lidského živo-
ta Podobně je tomu s Bohem. Bůh
jako duchovní bytost je neviditelný,
je však geniální osobností s neome-
zenou tvůrčí silou. Často slyšíme
větu „uznávám jen to, co vidím“.
Tito lidé si však neuvědomují, že i
na zemi máme skutečnosti, které ne-
vidíme, a přece existují. Nevidíme
vzduch, a přece ho dýcháme, nevi-
díme elektrický proud, a přece ho
každý den využíváme, nevidíme
gravitační síly, a přece ve světě  stále
působí. Nevidíme lidské myšlenky,
a přece jsou stále zdrojem tvůrčí
aktivity člověka.
Druhým argumentem ateistů, že
Bůh neexistuje, je tvrzení, že nemá-
me žádné důkazy o jeho existenci.

Proto jsou ateisté vyznavači evoluce
„Evoluce – přesněji biologické evo-
luce – je dlouhodobý a samovolný
proces, v jehož průběhu se rozvíjí
pozemský život“.
Myslím, že na naší Zemi platí kon-
statování: Každé dílo vydává svě-
dectví o svém tvůrci. 
Obraz vydává svědectví o svém ma-
líři, kniha o svém  spisovateli, stůl o
svém stolaři, stroj o svém konstruk-
térovi, dům o svém staviteli. Ukažte
mi obraz, který se namaloval sám,
ukažte mi knihu, která se sama na-
psala, ukažte mi stůl, který se sám
vyrobil, ukažte mi stroj, který se sám
vymyslel a vyrobil, ukažte mi dům,
který se sám postavil. Za každým
dílem, které je na Zemi, stojí tvůrce,
i když ho neznáme a nikdy jsme ho
neviděli.
Dovolte mi zcela obyčejnou otázku.
Je možné, aby se „počítač“ vytvořil
sám někde v hromadě hlíny? Je
možné, aby se počítač sám napro-
gramoval? Jistě NE. Myslícím lidem
trvalo tisíce let, než vymysleli první
počítač a než ho naprogramovali.
Počítač je skutečně geniálním dílem
myslící bytosti – člověka.
Přemýšleli jste už o tom, že třeba
zrníčko pšenice má v sobě tři geniál-
ní zázraky?
1. Především má v sobě zázrak živo-
ta. Vložíte ho do země a ono žije a
roste. Kde je v zrníčku život? Mohli
byste mi to ukázat?
2. Zrníčko má v sobě program, po-

dle kterého vyroste skvělá rostlina,
na které je klas plný zrníček. Mohli
byste mi ukázat, kde je v zrníčku
program a vysvětlit, kdo to zrníčko
naprogramoval?
3. Zrníčko má vlastnosti, které umle-
tím dovolují vznik výborné mouky,
ze které máme chutný chléb, koláče
a celou řadu dalších výrobků. Mohli
byste mi vysvětlit, jak z hlíny, z vody
a slunečních paprsků vznikla mou-
ka? Zrníčko pšenice je daleko doko-
nalejší než nejdokonalejší počítač.
„Dnes máme geniální vědce, kteří
mají k dispozici dokonalé hypermo-
derní laboratoře, a přesto nejsou tito
mimořádně nadaní lidé schopni
vyprodukovat ani jedno pšeničné
zrníčko, ve kterém by byl život, pro-
gram a skvělá mouka. „Chce snad
někdo tvrdit, že mrtvá hlína, vánek
větru a šplouchání vody daly vznik-
nout dokonalému pšeničnému zr-
níčku? Chce tvrdit, že vánek a ples-
kot vody byly dokonalejší nežli nej-
nadanější vědci současnosti?“
Ano, pšeničné zrníčko musel vytvo-
řit někdo mnohem nadanější, než
geniální člověk. Musel do zrníčka
vložit program růstu a vývoje nové
rostlinky, i obilku složenou z bílku,
klíčku a zárodku. Tuto obilku, pri-
márně určenou ke vzniku nového
jedince pšenice, my lidé po rozměl-
nění mletím denně využíváme ke
své obživě. Vždyť chléb je pro lid-
stvo základní potravinou.

existuje Bůh ???

Pokračování na str. 4
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Čas naplnění slávy Beránkovy je
přede dveřmi. Proto se, křesťane,
vzpamatuj a zreviduj svůj život víry
na základě sedmi vzácných rad ze
Zjevení svatého Jana. Vrať se k první
lásce, k opravdovosti prvotní víry,
která tak mocně prozářila tvůj život!
Veď statečný a věrný zápas víry
uprostřed všedních dnů navzdory
všem nástrahám světa až do konce!
Projevuj svoji věrnost vnější i vnitř-
ní. Pouhé sebeobětování před svě-
tem nestačí. Jde o tvoji ukázněnost 
a opravdovost v životě, odolávání
vůči všem svodům tohoto světa. A 
k tomu všemu ti nesmí na cestě víry
chybět vnitřní síla. Nesmíš žít kom-
promisem. Musíš se umět postavit
na odpor všude tam, kde se to příčí
Boží vůli a kde to není v souladu 
s Božími příkazy. Musíš najít i odva-

hu k očistnému řezu! Tvoje víra se ti
nikdy nesmí stát ozvěnou prázd-
ných slov. V pravý čas musíš umět
odhodit vnější masku, klamné rou-
cho a probudit se k životu opravdo-
vé a hluboké víry! Uč se stále znovu
a znovu snášet v tichosti a v trpěli-
vosti všechny těžkosti, nemoci, trá-
pení i bolesti, které v životě přichá-
zejí. Pán to od tebe požaduje. Ale ze
všeho nejvíce se varuj vlažnosti.
Tvým duchovním životem musí
pronikat radost ze svěžího voňavé-
ho vánku Boží lásky a Boží blízkosti.
Pán tě stále volá a zve k sobě, i když
jsi slabý, všelijak nedokonalý, una-
vený, zklamaný a váhavý. On tě
miluje a zahrnuje tě svou láskou 
a bohatou péčí. A koho Pán miluje,
toho také napomíná, aby ho potom
mohl ještě něžněji k sobě přivinout.

Nech se proto pozvat do jeho blíz-
kosti s vědomím, že u něho je pra-
men živé vody. Jen u něho je pravý
pokoj, který tolik potřebuješ. Nepo-
horšuj se nad jeho slovem. Boží
slovo není nikdy slovem k odsouze-
ní, ale je slovem k napomenutí i slo-
vem úžasného zaslíbení. Pán nám
skrze svoje slovo vždycky ukazuje
cestu a tak nás chce vést. Proto k ně-
mu v pokoře svých srdcí voláme,
aby nám  dával vždycky sílu k věr-
nému zápasu víry, aby nám přidá-
val i svého Ducha, který by nám
pomáhal dojít vítězně až do cíle.
Prosíme o čisté a pokorné srdce,
které by toužilo po Bohu. Prosíme 
o otevřené uši, které by nepřeslechly
tichý hlas Božího Beránka!

Pavel Rybín

Poselství křesťanským sborům 
ZjeveNí 2. A 3. KAPitolA = NePŘeSlechNi tichý hlAS Božího BeráNKA

„Vy jste sůl země; jestliže však sůl
pozbude chuti, čím bude osolena? 
K ničemu již není, než aby se vyho-
dila ven a lidé po ní šlapali.“ 

Mt 5,13
Proč Pán Ježíš použil sůl jako podo-
benství? Jistě proto, že tímto podo-
benstvím  chce ukázat svým učed-
níkům,  jak velmi významné a důle-
žité mají poslání na zemi a zároveň
je chce důrazně varovat před veli-
kým nebezpečím.

TAJEMSTVí SOlI
Jak vzniká sůl? Podívejme se do
učebnice chemie. Sůl vzniká slouče-
ním dvou chemických prvků: sodí-
ku Na a chloru Cl. Spojením těchto
dvou prvků vznikne NaCl - chlorid
sodný, tedy sůl. NaCl se vyskytuje
v přírodě v podobě nerostu známé-
ho pod označením sůl kamenná. Je
to velmi důležitá sloučenina po-
třebná pro životní funkce většiny
organismů. Krystalický chlorid
sodný je bezbarvý nebo bílý, prů-
hledný, lesklý. 
Podívejme se blíže na tyto dva
prvky, ze kterých se sůl skládá. 
Sodík - chemická značka Na (lat.
natrium) - je měkký, lehký a stříb-
rolesklý kov; je tak měkký, že ho lze
krájet nožem. Sodík dobře vede
elektrický proud i teplo, je lehčí než
voda a plave na ní.
Chlor - chemická značka Cl (lat.
chloros) - je toxický, tedy jedovatý,
otravný, světle zelený plyn. Je to
velmi reaktivní plyn, který se
ochotně slučuje s většinou prvků
periodické soustavy. Při práci 
s plynným chlorem je nezbytné za-
chovávat přísná bezpečnostní opat-
ření, protože je velmi silně toxický 
a z průmyslových provozů je zná-
ma řada havárií se smrtelnými ná-
sledky. 
Když se však spojí jedovatý „chlor“
s měkkým, lehkým a stříbrolesklým
„sodíkem“, vzniká velmi užitečná
sůl. Jedovatost chloru zmizí a stane
se zcela užitečným. To je vskutku
pozoruhodný a jedinečný zázrak 
v přírodě. 
V tom spojení chlóru se sodíkem je
pro nás velmi důležité podoben-
ství. 
Člověk je jako ten jedovatý chlor.
Dovede svým sobectvím a svévol-
ným jednáním otrávit život své ro-
dině, svým spolupracovníkům i ši-
rokému společenství lidí.  

Ježíš Kristus je jako ten lehký a
stříbrolesklý sodík. Kam vstoupí,
tam vnáší lásku, pokoj, vzájemné
porozumění a nový život. Když se
člověk spojí s Kristem, vzniká z ně-
ho zcela nový člověk, nové stvoření
-„kristovec“ – křesťan – Boží sůl.  To
je veliký Boží zázrak. Proto platí
slova: „Kdo je v Kristu, je nové
stvoření. Co je staré, pominulo, hle
je tu nové.“ (2 K 5,17) Takový člo-
věk, který se spojil s Kristem a dal
ho na první místo ve svém životě, 
je duchovně zdravým člověkem a
stává se požehnanou duchovní solí
v lidské společnosti. Jen ten křesťan
je duchovní solí, který se cele spojil
s Ježíšem Kristem a je jeho mo-
cí zcela proměněn. Když Kristus
svým Duchem a svým slovem zcela
pronikne člověka, pak v jeho myš-
lení, i v pocitech, v jeho rozhodová-
ní, slovech  i veškerém konání, na-
stává zázračná proměna.  Takový
člověk je Kristovec – tedy opravdo-
vý křesťan. O takových lidech platí
následující slova:  „Těm pak, kteří
ho přijali a věří v jeho jméno, dal
moc stát se Božími dětmi.“ (Jan
1,12) „Jsem ukřižován spolu s Kris-
tem, nežiji už já, ale žije ve mně
Kristus.“ (Ga 2,20)

POSláNí SOlI NA ZEMI
Sůl má na této zemi dvojí důležité
poslání: především dává chuť jídlu,
tedy  ochucuje potraviny. Potraviny
mají pro život člověka zásadní
význam. Neumíme si představit

některá jídla bez soli. Druhé poslání
soli je v tom, že zabraňuje rozkladu
masa, má tedy konzervační účinky.
Aby měl člověk po celý rok z čeho
žít, musejí se potraviny konzervo-
vat. O veliké Boží moudrosti svědčí
rovněž slaná voda v moři. Sůl v mo-
ři je skvělým konzervačním pro-
středkem. Nikdo z lidí nedovede
spočítat, kolik se již dostalo do
moře mrtvých těl a kolik špíny se
dostává do moře s vodou, která tam
proudí v řekách.  Kdyby nebyla v
moři slaná voda, bylo by moře již
dávno zapáchající stokou. Prů-
měrná slanost mořské vody činí
přibližně 3,5 %. V moderní době se
sůl používá rovněž v chemickém
průmyslu. 
Přirovnává-li Pán Ježíš své učední-
ky k soli,  chce tím vyjádřit, že mají
v lidské společnosti veliké poslání.
Vnášejí do života lidské společnosti
pravou kvalitu v oblasti duchovní a
mravní, což se projevuje novými
kvalitními mezilidskými vztahy.
Lidé žijící s Kristem mají rovněž
silný konzervační vliv, zabraňují
mravnímu rozkladu lidské společ-
nosti. Tak jako sůl má blahodárné
konzervační účinky, tak blahodár-
ný vliv mají na společnost i lidé žijí-
cí s Kristem. Křesťané vědí, že
všechna jejich duchovní kvalita je 
z Krista. Proto vědomě trvají v pl-
ném spojení s Kristem. Všude, kde
žijí, vychází z nich Kristova pokora,
tichost a láska.
Svým životem mezi lidmi ovlivňují
křesťané myšlení i jednání svých
bližních.  Svým svědectvím připo-
mínají Boží normy, které platí pro
život každého člověka.
Svým životem a svými veřejnými
postoji zabraňují  mravnímu roz-
kladu společnosti.
Pamatují však, že nepůsobí blaho-
dárně ve společnosti svou mocí, ale
působí skrze ně Boží slovo, které
Duch svatý používá jako nástroj 
k proměně. To vidíme v celých ději-
nách.

DůRAZNé VAROVáNí
Pán Ježíš nás však velmi důrazně
upozorňuje, že může nastat tragic-
ká změna. Když křesťan opustí
Krista, pak jeho život ztratí duchov-
ní a mravní kvalitu a stává se znovu
jedovatým chlórem. Pro takového
křesťana platí Ježíšova slova o soli,
která ztratila kvalitu: K ničemu již

Křesťan jako sůl

V Kostnických jiskrách – evangelickém týdeníku č. 2/2017 (11. ledna
2017) Patrik Pospíšil a Petr Ryšavý reagují na článek Stanislava Kacz-
marczyka „Mimořádná výzva“ v č. 33/2016. Vadí jim „jakési oslavné
až triumfalistické závěry z osmivětého prezidentova vyjádření“,
jejichž napsání a otištění považují za nezodpovědné.
Pisatelé zpochybňují prezidentovo čtení Bible, jeho právo citovat
Bibli, a to proto, že jim vadí jeho postoje neslučitelné s tím, co hlásá,
a tudíž mají obavy z vyprázdnění označení „křesťanský“. Uvažme,
jestli v době invaze islámského fundamentalismu do Evropy prezi-
dent považuje za nutné nás vyzvat, abychom se vrátili ke křesťan-
ským kořenům, nedlužíme tady společnosti jasnou výzvu k obrácení
ke Kristu my, kteří se považujeme za křesťany?!
Dále své znepokojení vyjadřují nad tím, že „lze beztrestně šířit mlhu
polopravd, dezinformací a vytvářet tím dojem, že nic není, nic nepla-
tí a že třeba odmítání solidarity je vlastně totéž co láska.“ Je tomu sku-
tečně tak? Prezident opakovaně nabádá k ostražitosti v přijímání ile-
gálních narušitelů hranic a k pomoci uprchlíkům z válečných oblastí
v zemích nejblíže jejich domovině. Když na pozadí vlny teroru islám-
ského fundamentalismu připomíná „Bůh láska jest“ a povzbuzuje,
abychom se k těmto kořenům opravdu vrátili, co je na tom špatného?
Apoštol Pavel takové prohlášení nemohl očekávat ani od císaře
Claudia, ani od císaře Nera, a přesto křesťany v Římě nabádá: „Každý
ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha… Vládcové
jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů…“ (Ř 13,1-7). Timoteovi
připomíná: „Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlit-
by, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, a za vládce a za všechny,
kteří mají moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opra-
vdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele
Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je
totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk
Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svě-
dectví v určený čas“ (1 Tm 2,1-6).
Vraťme se ke kritizovanému článku! Farář Kaczmarczyk se odvolává
na internetovou zprávu „iDNES.cz“ z 28. září 2016 a v následujícím
odstavci čtyřikrát zmiňuje prezidenta s oceněním jeho odkazu na
Písmo svaté. Pána Boha – Ježíše Krista s různými atributy zmiňuje 39
krát. V článku je tedy jednoznačně vyvýšen Kristus, nikoli prezident.
Vadí toto dnes ve svobodné zemi v církevním tisku, „hlásícím se 
k odkazu české reformace“? Pro autory reflexe „je to dvojnásobně
znepokojivé“. Nemělo by nás však znepokojovat, že z veřejných sdě-
lovacích prostředků je evangelium zcela vytěsněno náboženským
synkretismem všech možných kultů? Kolik dětí a mladých lidí ví
něco o spasení v Kristu? Je tedy nutné ještě umlčet i toho, kterého
kdysi chtěla ve zvěstování evangelia umlčet StB, přestože za jeho
zvěstí stojí zodpovědné jednání a bohaté ovoce celoživotní služby? 
Komunisté chtěli faráře Kaczmarczyka odepsat tím, že mu v roce 1974
odňali souhlas k výkonu duchovenské služby na téměř deset let a
stále ho bedlivě sledovali. Podle Archivu bezpečnostních složek MV
– 1. odd. OaVS a v něm uloženého Záznamu č. 75154 ze dne 7. 3. 1989
je patrno, že byl do poslední chvíle totalitní vlády v naší zemi v hle-
dáčku StB jako nežádoucí živel. Stojí v něm: „Pramen byl úkolován,
… aby informoval věřící o činnosti duch. KACZMARCZYKA jak 
v minulosti, tak v současné době, čímž je jeho působení v Č. Těšíně
zcela pro církev vyloučeno.“
Je nutno podotknout, že farář Kaczmarczyk byl nenáviděn tehdejším
režimem vysloveně kvůli věrné a jasné zvěsti Kristova evangelia,
která zaznívá i v závěru napadaného článku: „Nikdo není Bohu lho-
stejný! Bůh chce, aby všichni lidé byli věčně šťastní. Pro nás křesťany
je tu však velmi náročný úkol: Vyřídit každému člověku v naší zemi
Boží pozvání a Boží nabídku.“ A tato výzva je naléhavá stále.

Stanislav Piętak

vyPlouváNí
Zvuk flétny

a kapek deště
oponu zvedá

v té písni o životě

i my zvedli
pohár k ústům
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prosí tě nyní o vedení

doplout chceme 
k tobě

dANA KrAuSová

reakce čtenářů

není, než aby se vyhodila ven a lidé
po ní šlapali.“ Je to nejhroznější sku-
tečnost, jakou může křesťan prožít.
Tato slova mají vést každého křes-
ťana k zamýšlení a k sebekontrole:
Jsem s Kristem důvěrně a nerozlu-
čitelně spojen? Je Kristus v mém
životě na prvním místě, jsem mu ve
všem podřízen? Je mým životním
programem plnění jeho vůle? Po-
kud vztah s Kristem není v pořád-
ku, pak je jediným řešením oprav-
dové pokání a upřímný návrat
k Pánu Ježíši.
Může se to stát, že křesťan odpadne
od Krista? Žel, Písmo i o této smut-
né skutečnosti vydává svědectví.
Apoštol Pavel napsal bolestná slo-
va: „Démas mě totiž opustil, pro-
tože více miloval tento svět.“ (2 Tm
4,10) „Kořenem všeho toho zla je
láska k penězům. Z touhy po nich
někteří lidé zbloudili z cesty víry a
způsobili si mnoho trápení.“ (1 Tm

6,10) „Kdo byli už jednou osvíceni
a okusili nebeského daru, kdo se
stali účastníky Ducha svatého a za-
kusili pravdivost Božího slova i
moc budoucího věku, a pak odpad-
li, s těmi není možno znovu začínat
a vést je k pokání, protože znovu
křižují Božího Syna a uvádějí ho 
v posměch.“ (Žd 6,4-6) Tyto citáty 
z Písma jsou velmi důrazným varo-
váním pro každého křesťana. Proto
nám Pán Ježíš stále připomíná: „Bdě-
te a modlete se, abyste neupadli do
pokušení.“ (Mt 26,41) 
Lidé žijící s Kristem mají tedy na
této zemi jedinečné a nezastupitel-
né poslání. Vnášejí do lidského spo-
lečenství to, co každý člověk nutně
potřebuje, aby měl šťastný a kvalit-
ní život zde na zemi a věčný život 
v Božím království. Proto nám Pán
Ježíš naléhavě připomíná: „Vy jste
sůl země.“ 

Stanislav Kaczmarczyk

ještě k článku „mimořádná výzva“



I když habsburská vítězná moc
udělala po Bílé hoře všechno pro
to, aby zcela vykořenila v českých
zemích jakoukoli vzpomínku na
časy zápasů o svobodu svědomí a
náboženskou toleranci, i když její
tvrdé zákony neúprosně vyžado-
valy od dědiců učení Mistra Jana
Husa bezvýhradnou poslušnost, i
když zpustošenou zemi opustila
právě pro svobodu svědomí téměř
celá jedna čtvrtina jejích obyvatel,
milovaný odkaz otců měl příliš
silné kořeny, a byl-li násilně uml-
čen, potom často jen zdánlivě.
Národ se učil žít dvojí tváří, učil se
klamat silnějšího nepřítele. Když

nesměl svobodně, četl tedy tajně, za zavřenými okenicemi, i Bibli kra-
lickou i zakázané spisy Komenského a předával dál po svém štafetu
vlastního poznání synům a vnukům. Mnozí z těch, kteří zůstali ve vlas-
ti, zakusili, že i přetvářka může být východiskem pro čas útlaku a bez-
práví. Zakusili však také její ponížení, její hořkost a tíhu. Stala-li se
nesnesitelnou, hledali i oni útěkem záchranu v cizině. A tak se exilové
utrpení, započaté direktivními vymezeními v roce 1627, přenášelo v no-
vých podobách do dalšího století českých dějin.
Jedním z utečenců-vystěhovalců, jejichž jméno se vepsalo do historie, je
tesař Kristian David, narozený 17. února 1692 v Ženklavě u Nového Jičína.
Na jaře 1722 stanul na panství hraběte Mikuláše Ludvíka z Zinzendorfu a
Pottendorfu v Horní Lužici, aby zde vydal svědectví o utrpení spolubratří
žijících na Moravě a patřících dosud ke zbytkům staré, kdysi slavné Jednoty
bratrské. Bohatý, zbožný hrabě nabídl bez váhání svou pomoc. Již 17. červ-
na 1722 na jeho pozemcích na místě Hutberg, nedaleko hraběcího sídla
Berthelsdorfu na cestě z Lubavy do Žitavy, porazil Kristian David první
strom ke stavbě obydlí pro přistěhovalce z Moravy. Zbožný správce panství
Hertz podává v dopise do Drážďan svému pánu tuto dochovanou zprávu:
„Bůh dej, aby na Hutbergu město zbudováno bylo, jež by nejen pod ochra-
nou Páně (Herrn Hut) stálo, ale jehož obyvatelé by i na stráži Páně (Herrn
Hut) stáli…“ Tak dostalo toto místo darované svobody své jméno Herrnhut,
což česky znamená Ochranov. Vešlo později svou výraznou existencí do
světových náboženských dějin, neboť právě zde byla obnovena stará Jed-
nota bratrská se svým svérázným odkazem prakticky žité víry, se svými
přísnými církevními řády i se svou obětavou, rozvětvenou misijní činností
spojenou s úsilím   o šíření vzdělanosti a hospodářského rozkvětu.
Kristian David proslul jako věhlasný kazatel a neohrožený, obětavý misio-
nář. Nejznámější z mnoha uskutečněných misijních cest se stala jeho opako-
vaná misie v Grónsku. Prostý tesař zde nejen stavěl domy, ale naučil se i
grónsky, aby mohl kázat slovo Boží, a vydatně se spolupodílel také na slo-
žité výstavbě nového kostela, který nakonec sám slavnostně otevřel a posvě-
til v přítomnosti asi 300 místních obyvatel. Bratrská obec v Grónsku pokra-
čovala ve své požehnané činnosti až do roku 1900, kdy byla předána do
správy dánské státní církve.
Ucelený obraz pozoruhodné osobnosti zakladatele obnovené Jednoty bratr-
ské podává zdařilá, velmi podrobná, věcná a zároveň svěží a čtivá mono-
grafie Edity Štěříkové Christian David, vydaná v roce 2012 občanským
sdružením MORAVIAN, které jako Historicko-vlastivědná společnost 
v Suchdole nad Odrou střeží a pečlivě uchovává vzácné stopy statečných
Moravanů.

Milada Kaďůrková

Bratr farář Josef Veselý se narodil v roce
1914 v Kroměříži. Datum narozenin si
v našem brněnském sboru velmi dobře
pamatujeme; za posledních 8 let se stalo
pro nás s nadsázkou jedním ze sváteč-
ních dnů církevního kalendáře. V neděli
připadající nejblíže k datu 9. března jsme
si vždy připomínali jeho narozeniny –
navenek sice spíš neformálně, ale vždy s
radostí a pocitem jisté slavnostnosti a
neopakovatelnosti tohoto okamžiku.
Nabízí se myšlenka, že nás k tomu vedla
neuvěřitelná dlouhověkost pana faráře
spojená s jeho dokonalým duševním
zdravím – ano, ale to samotné by nesta-
čilo. Bratr farář byl po dobu téměř 40 let
aktivním členem sboru Brno I, snažil se
co nejvíc dělit se se svým blízkým i celo-
církevním okolím o své zkušenosti,
poznatky, nápady - o vše, co mu bylo
během dlouhého života darováno a co
mu bylo umožněno poznat a nalézt 
v evangeliu. Byla to taková farářská
služba třetího věku s citlivým nevměšo-
váním se do služby povolaných farářů
sboru. Bezprostřední odměnou nám při
těchto (pro nás slavnostních) bohosluž-
bách byla kázání, která pro nás bratr
farář vždy na tuto neděli připravoval -
až do roku 2013 je sám přednášel z kaza-
telny Betlémského kostela, od roku 2014
je četla sestra farářka Olga Tydlitátová. 
Curriculum vitae z pohledu počtu zastá-
vaných pracovních (nebo spíš služeb-
ních) pozic je neobvykle stručné: po
ukončení studia teologie 2 roky vikariát
v Brně, 40 let služba v Jilemnici, 36 let
penze v Brně – tuto výjimečnou stálost
si můžeme vyložit tak, že bratr farář chá-
pal své pracovní a životní zařazení vždy
jako opravdové poslání – i ta penze byla
pro něj určitou formou služby.
Po studiu bohosloví v Praze, v Edin-
burghu a v Paříži zahájil bratr farář
Josef Veselý svou kazatelskou a pastýř-
skou službu 1. září 1938 (v tehdy ještě
nerozděleném brněnském sboru) jako
vikář pod vedením faráře Viktora Hájka

– ještě předtím se brněnskému sboru
představil 4. července na kazatelně Bet-
lémského kostela. Své první dopolední
nedělní bohoslužby v Betlémském ko-
stele a v Blahoslavově domě vykonal 
6. listopadu (v té době se v brněnském
sboru konaly v neděli dopoledne pravi-
delně dvoje bohoslužby – v ½ 9 v Bet-
lémském kostele a v 10 h v Blahoslavově
domě, v 17 h (19 h) potom ještě odpoled-
ní bohoslužby v BD), 20. listopadu 1938
byl ordinován zde v Blahoslavově domě
seniorem Jadrníčkem. V Betlémském ko-
stele svou službu církvi 4.7.1938 zahajo-
val, po 75 letech 10.3.2013 na stejnou
kazatelnu vystoupil naposled.
Na začátku roku 1941 byl bratr farář
Josef Veselý na přání synodní rady zvo-
len vikářem jilemnického sboru – jilem-
nický sbor spravoval 40 let až do konce
roku 1980, poté se manželé Veselí pře-
stěhovali do Brna – zdaleka ovšem ne jen
na odpočinek, jak by měla naznačovat
poslední položka pracovního životopisu
– penze. 
S manželi Veselými jsme se od té doby
pravidelně potkávali ve společenství sbo-
ru Brno I a s vděčností přijímali jejich
službu i samotnou přítomnost (s paní fa-
rářovou Milenou Veselou jsme se vídali

až téměř do konce roku 2010 – 11. pro-
since 2010 jsme se s ní loučili zde v Bla-
hoslavově domě). Bratr farář se aktivně
zapojil do života a správy sboru jako člen
staršovstva, podle potřeby vypomáhal
nadále jako kazatel (nejčastěji ve sboru, 
v Silůvkách nebo v kazatelské stanici 
v Rychmanově) a také při sborových set-
káváních. Pokud to považoval za po-
třebné, neztrácel čas a sám se postaral 
o rozšíření nabídky sborových činností –
vedl např. dlouholetý hojně navštěvova-
ný cyklus vzdělávání s podrobným
výkladem církevních dějin. Mnohokrát
taky vystoupil s přednáškami, ve kterých
nám přibližoval evangelium. Až do
dneška můžeme stále v církevním tisku
sledovat (např. ve vydání KJ z 11. ledna)
úvahy, rozbory, ponaučení a výklady
pevně stojící na biblických základech –
všechno zažité a ověřené dlouholetou ak-
tivní službou v církvi – tak dlouholetou,
jaké se málokomu jinému zatím dostalo.
Jako každý rok i letos jsme byli připrave-
ni požádat bratra faráře o kázání, které
by bylo přečteno v neděli 12. března 
v našich kostelech - při příležitosti jeho
narozenin jsme mu vždy přáli klidné 
a spokojené dny v rodinném kruhu i 
v kruhu církve s prosbou k našemu Pánu
o ochranu s přídělem životní síly a při-
měřeného zdraví. Věříme, že se mu tako-
vého požehnání plnou měrou dostalo.
Jsme dnes zarmouceni ale naplněni vdě-
kem a poděkováním našemu Pánu, že
nám bylo umožněno strávit tolik času 
v blízkosti manželů Veselých - jsme
smutní, ale jsme v naději očekávání dob-
rého příštího. 

Václav Matoulek
Blahoslavův dům, 20. ledna 2017

vzpomínka brněnských na j. veselého
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na Dobříši, v RD, u náměstí, pou-
ze zájemcům z ČCE. 
Od konce února 2017. 
Samuel Hejzlar, tel.: 603 578 108.
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Vezměme si například obyčejné sle-
pičí vajíčko. Má v sobě bílek a žlou-
tek, kryté skořápkou. Na obsahu va-
jíčka si můžeme po jeho usmažení
pochutnat. Když slepice vajíčko po
tři týdny zahřívá vlastním tělem,
vyklube se z něho malé kuřátko. 
V oplodněném žloutku je ukryta ge-
netická informace, která je nezbyt-
nou podmínkou pro započetí vývo-
je nového jedince. Bílek zde slouží
jako ochranné prostředí, které za-
braňuje poškození vajíčka, a součas-
ně vyživuje zárodek. V bílku a
žloutku je tedy zašifrováno tajem-
ství života a zároveň geniální pro-
gram, podle kterého se z těchto
dvou součástí vyvine živé kuřátko.
Vy ateisté věříte, že vajíčko vzniklo
vývojem z neživé hmoty. Jste pře-
svědčeni, že z mrtvé hlíny se po-
stupně vytvořil zázrak života a geni-
ální program, který je ve vajíčku.
Vyzývám vás, ateistické vědce, abys-
te ve svých moderních laboratořích
prostřednictvím svých úžasných
znalostí a schopností vytvořili ales-
poň jedno, jediné slepičí vajíčko,
které bude mít ve svém bílku a žlout-
ku zakódován geniální program
vzniku a vývoje nového jedince tak,
aby se z něho po třech týdnech zahří-
vání vyklubalo živé kuřátko. Pokud
toho nejste schopni, pak je to důvod
k zamyšlení, zda svým postojem
vlastně nepřiznáváte, že mrtvá

hmota byla už v daleké minulosti
schopnější a moudřejší než současný
vědecký svět, elita lidstva.
Nevím, zda jste se někdy vůbec za-
mysleli nad tím, že každá živá
buňka v sobě obsahuje „zázrak ži-
vota“ a „geniální program“. Když si
uvědomíme, kolik je druhů rostlin a
každé semínko rostliny má v sobě
jiný program, podle kterého rostlina
už tisíce let roste, tak žasneme. Když
si uvědomíme, kolik je druhů živo-
čichů, ptáků a zvířat a každá záro-
dečná buňka má v sobě jiný pro-
gram, podle kterého živočichové,
ptáci i zvířata vyrůstají a žijí, pak
jsme plní úžasu. Klademe si otázku:
Kdo vytvořil ten nekonečný počet
originálních živých buněk, kdo
vymyslel pro každou buňku jiný
originální program?
Připouštíte snad, že ten zázrak živo-
ta vytvořila mrtvá hlína, anebo že
vznikl sám? Možná se domnívám,
že každá živá buňka se naprogra-
movala sama, anebo si myslíte, že ji
naprogramovala mrtvá hlína? Nej-
významnější vědci do dnešního dne
zcela nepochopili zázrak života 
v buňkách. Uznáváte tedy, že mrtvá
hmota byla schopnější, nežli vy,
když vytvořila zázrak života a geni-
ální program pro každou živou
buňku nepřeberného množství nej-
různějších živých tvorů.

Stanislav Kaczmarczyk
Dokončení příště

existuje Bůh???

MlADý ČlOVěK NA CESTě K VěDOMé-
MU UCHOPENí KRAJINY A K EKOlOGIC-
KéMU MYŠlENí je téma besedy, k níž
zve Ekologická sekce České křes-
ťanské akademie na úterý 14. února
2017 od 17.30 h do přízemí kláštera
Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49.
Mgr. Ondřej Ševčík, středoškol-
ský profesor přírodovědných obo-
rů, bude hovořit o svých boha-
tých zkušenostech s ekologickou
výchovou studentů. 
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Pokračování ze str. 2

Když přijde řeč na evropské hodnoty, politici začnou zeširoka o toleranci a lidských
právech a o našem způsobu života, který si nesmíme dát vzít. Ovšem co to přesně
znamená, náš způsob života, těžko říct; snad je řeč o moravském vínu, se kterým na
billboardech tak rádi politici pózují, a třeba ještě o – dosaďme si sami – třeba o morav-
ských klobáskách, se kterými se straničtí reprezentanti rovněž rádi fotografují a taky
ještě o naší specificky české zábavě. Jenomže ani tolerance ani mlhavě pojatá lidská
práva, ani feminismus a ani ty naše české Babovřesky, s celou tou svojí srandou, jak
se říká, nejspíše nejsou tou myšlenkou, pro kterou by stálo za to zemřít, nejsou
dokonce ani ideou, pro kterou by stálo za to žít.
Zdá se mi, že důvod je paradoxní: naše Evropa nebere vážně fakt vlastní smrti.
Vědomí smrti a vědomí smyslu, myslím, jsou spolu propojeny. Naše civilizace, která
si za svůj cíl vytkla štěstí a to, aby si člověk konečně trochu užil, civilizace oplývají-
cí i na zpravodajských serverech recepty, jídlem a sexem, v obou případech tak a nebo
ještě i jinak, a péčí o zdraví a sportem a zábavním průmyslem a vůbec vším, co
podráždí nervová zakončení, a popisem, co ještě úžasného život přináší, tato civili-
zace zároveň a překvapivě vyniká dramatickým nárůstem depresí, pocitem ztráty
životního smyslu, braním drog, voláním po eutanázii, asistovanými i neasistovaný-
mi sebevraždami, potraty a celkovým pohrdáním životem. Civilizace, která popírá
fakt smrti, nebo se alespoň neobtěžuje na ni myslet, je civilizací eutanázie duše, po
které přichází logicky eutanázie těla...
Naopak civilizace, která bere smrt vážně, je paradoxně civilizací života, která ví, že
počet mých dnů na této Zemi je konečný a že se musím velmi snažit, abych je smě-
nil za něco nadčasového. 

Marek Orko Vácha: Civilizace života? Ta, která bere vážně smrt (úryvek)

K zamyšlení


