
„ChArAkteristikA Božího slovA“ 
židům 4,12-13

Slova, slova, slova... Kolik jich za
den vyslovíme, kolika z nich něko-
ho potěšíme anebo také zraníme.
Slovo je mocný nástroj, i když zpro-
fanovaný. Čemu máme věřit z toho,
co slyšíme a čteme? Boží slovo je
úplně jiné. Ostré jako meč. To, co o
nás řekne Bůh, je totiž pravda prav-
doucí. On vidí až na dno naší duše.
Nemůžeme před ním nic zaretušo-
vat, překrýt úsměvem nebo lichoti-

vými řečmi. Bůh ví. Možná proto se
mnoho lidí kontaktu s Bohem vyhý-
bá. Nechtějí pravdu o sobě slyšet.
Nechtějí si přiznat, jací doopravdy
jsou. A nechtějí si připustit, že jed-
nou všechno vyjde najevo. Člověk
byl stvořen jako tvor zodpovědný –
bude se totiž Bohu zodpovídat. Ale
to nás přece nečeká až na konci. Bůh
chce, abychom  „odpovídali“ už teď
na jeho volání, napomínání, na jeho
pokyny. Abychom odpovídali ví-
rou, nadějí a láskou.
Na dně naší duše ale Bůh najde
třeba i to, co jsme se snažili udělat
dobře, a nepovedlo se to, nebo to
nikdo neviděl a neocenil. Boží slovo
nechce člověka deptat, ale chce mu
dát  správnou orientaci, správný
náhled na život a svět, na to, co má
smysl a hodnotu. Boží slovo nás
nenechává v klidu, a to nám právě
někdy vadí, protože my chceme
především klid a pohodu.... Ale také
nás nestraší, nýbrž nabízí směr dob-
rého života. A k tomu právě patří
zodpovědnost. Vědomí, že jsem na
světě z Božího rozhodnutí a že tu
mám nějaký úkol. Nemám svůj čas
promarnit.
Nemyslím, že zrovna vy, čtenáři
Kostnických jisker, jste pohodlní
sobci. Ale člověk může někdy mar-
nit čas i velmi „zbožně“. Když se

pořád ptá, jestli už udělal dost, aby
ho Pán Bůh měl rád. Nebo když
nedokáže přijmout, že i věci těžké a
nepříjemné mohou být k dobrému.
Když se lituje. A když lpí na tom,
čeho dosáhl (naše tituly!), když se
nedokáže vzdát svých milých věcí,
svého prostředí (jak obrovský pro-
blém je odejít do domova seniorů!),
když se stává tyranem těch nejbliž-
ších, protože chce, aby se mu slouži-
lo způsobem, který je mu milý, ale
vyčerpává ty, kteří mu slouží.
Boží slovo nás vždycky znovu staví
pod Boží autoritu a ptá se: Je Bohu
milé to, jak žiješ, jak přemýšlíš? Mů-
že přitakat k tomu, co děláš?
Nakonec budeme stejně překvape-
ni. Budeme se zodpovídat, ale záro-
veň víme, že u toho vypovídacího
řízení bude také náš advokát. A ani
poté, co vyjde najevo i to, co jsme
celý život skrývali, se nás Ježíš Kris-
tus nevzdá. Je náš zastánce a za-
chránce. Ten tvrdý text o Božím
slovu jako meči totiž pokračuje
slovy: „Máme přece mocného Vele-
kněze... přistupme směle k trůnu
milosti, abychom došli milosrdenství
a nalezli milost a pomoc v pravý čas“
(Žd 4,14-16).
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poselství k neděli sexagesimae

V prvotní církvi existovaly různé
tendence, které hrozily rozbít její
jednotu, ale nikdy nezvítězily.
Církev nikdy neztratila vědomí jed-
noty, i když v ní existovaly různé
sbory - třeba ty nové, které se du-
chovně neorientovaly podle Mojží-
šova zákona a těm starým se muse-
ly jevit jako neodpovědné. Ty nové
povstaly z misijní práce apoštola
Pavla, avšak právě on vyhlašoval

Jeruzalém za matku všech sborů,
nových jako starých.
O starých původních Dvanácti apo-
štolech učil, že oni svým svědec-
tvím o vzkříšení Krista založili cír-
kev. Na tom nic nezměnil Pavlův
spor s nimi o svobodu jeho evange-
lia od zákona. Ten spor skončil tím,
že Pavel a Barnabáš si podali ruce s
Petrem, Jakubem a Janem na stvrze-
ní dohody: oni půjdou mezi židy,

Pavel s Barnabášem mezi pohany.
Když si srovnáte Pavlovo vylíčení
tohoto sporu v 1. a 2. kapitole listu
Galatským s Lukášovým vylíčením
v 15. kapitole Skutků, zjistíte rozdíl:
obrazu církve ve Skutcích apoštolů
nebudete moci tak důvěřovat, jako
obrazu Pavlovu, který je také starší
a pochází z vlastní Pavlovy ruky. 
Ti staří apoštolové se naprosto

pavel a boj o jednotu církve

Dokončení na str. 2

Modlitební setkání Světového dne modliteb, která se pravidelně kona-
jí první pátek v měsíci březnu ve více než 170 zemích celého světa, mají
společné poslání: poznávat - modlit se – konat (pomáhat). Tak například
loni připravily liturgii ženy z Kuby a jen u nás se na shromážděních
Světového dne modliteb vybralo tolik peněz, že bylo možné zaslat 3000
eur na pomoc kubánským ženám a dětem.
Letos představí Filipíny - zemi, která má jeden z největších populačních
nárůstů z celého světa. Dnes má přibližně 100 milionů obyvatel a v je-
jím hlavním městě Manile žije víc lidí než v celé České republice. Na
Filipínách se mluví 120-170 jazyky, společně s různými dialekty je jich
až 300. Národní jazyk filipínštinu, jejímž základem je jazyk Tagalog, se
vláda snaží upřednostňovat od roku 1930. Oficiálním jazykem pro ko-
munikaci je však angličtina. 
Náboženské složení historicky ovlivnila španělská nadvláda. Filipíny a
Východní Timor jsou jedinými zeměmi v Asii, kde se přes 90 % obyva-
tel hlásí ke křesťanství. Převažují římští katolíci. Dále jsou zde protes-
tanti a Nezávislá filipínská církev (katolická církev nezávislá na Římu).
Filipínci nepřijali ve větší míře hinduismus ani buddhismus. Budd-
histé a animisté jsou zastoupeni v malém počtu. V 15. století se z Bru-
neje začal na Filipíny šířit islám. Nepřekonal však španělský vliv a křes-
ťanství. Muslimové žijící převážně na ostrově Mindanao a souostroví
Sulu reprezentují asi pětiprocentní menšinu. Společně s Vatikánem
zůstanou Filipíny patrně jedinou zemí na světě, kde nejsou povolené
rozvody. Brání tomu silný tlak Římskokatolické církve, a to přesto, že
by schválení zákona o rozvodech podpořilo zhruba 60 % Filipínců.
Specifickým problémem Filipín je užívání drog, jejich pěstování a dis-
tribuce. Současný prezident Rodrigo Duterte slíbil už ve své předvoleb-
ní kampani, že nechá zlikvidovat tisíce zločinců a zbaví zemi problémů
s drogovým byznysem. Od července 2016 si válka s tímto zločinem vyžá-
dala přes 2000 obětí. Organizace lidských práv prezidenta kritizují za
množství vražd, 91 % Filipínců ho však podporuje.
Liturgii tedy letos připravily ženy z Filipín. Pokud se 3. března zúčast-
níte některého modlitebního shromáždění, dozvíte se o této vzdálené
zemi a jejích problémech mnohem víc.

Helena Bastlová

světový den modliteb letos
představí Filipíny

(60 dnů před Velikonocemi)

Rowena Laxamana - Sta. Rosa: Pohlednice k letošnímu setkání SDM

Na www.christnet.eu byl zveřejněn článek Martina Va-
ňáče “Podvodem ke smíření?” Autor v něm vysvětluje,
jak pátral po smyslu osobního dopisu kardinála Duky,
kterým se obracel na představitele církví ohledně ma-
riánského sloupu. S odkazem na vstřícnost katolické
církve vůči církvím nekatolickým v rámci vyrovnání ma-
jetkových křivd se v něm dovolával velkorysosti a žá-
dal, „aby představitelé nekatolických církví dokázali deklaro-
vat, že tuto záležitost nevnímají kontroverzně a jsou ochotni
obnovu sloupu umožnit“. Dopisem se zabývala i ERC. Její 
v podstatě kladné stanovisko navržené řídícím výborem
však nebylo schváleno, proto valné shromáždění přijalo
usnesení, kde je uvedeno: „Ekumenická rada církví v ČR
usnesením 13. Valného shromáždění nepřijala společné stano-
visko k dopisu kardinála Duky jednotlivým církvím ze dne
22.9.2016 ve věci obnovení mariánského sloupu na Staro-
městském náměstí a jako vrcholný orgán ERC doporučuje jed-
notlivým členským církvím, aby se k tomuto dopisu kardinála
Duky vyjádřily samostatně.“
Martin Vaňáč navštívil starostu Prahy 1 Oldřicha Lo-

meckého, který potvrdil, že řadu let nechtěl dát souhlas
k něčemu, co by ještě více rozdělovalo současnou spo-
lečnost. Koncem roku 2016 ho však navštívil kardinál
Duka a on změnil názor. Byla prý splněna jedna z jeho
podmínek, že obnova sloupu už nebude společnost roz-
dělovat a ostatní církve proti ní nebudou aktivně vystu-
povat. V podkladech k tomuto rozhodnutí však měl mj.
neschválené stanovisko ERC a kladné vyjádření Církve
československé husitské. Ve skutečnosti však šlo o vyjá-
dření prof. Zdeňka Kučery o vztahu CČSH k mariánské
úctě z 18. října 2016. V úvodu bylo uvedeno, že ho sepsal
na vyzvání Petra J. Řehoře. Zajímavostí může být, že
Petr J. Řehoř je kancléřem českého velkopřevorství Řádu
sv. Lazara Jeruzalémského, který se aktivně zasazuje za
obnovu sloupu a prof. Kučera byl 11. prosince 2010 při-
jat za společníka řádu. CČSH se přitom zcela jasně něko-
likrát vyjádřila, že je proti obnovení sloupu. Stejně tak se
vyjádřila ČCE i další církve. Není těžké si domyslet, ko-
mu takový způsob jednání může prospívat.

(red)

Aktuálně: kolem mAriánského sloupu nA stAroměstském náměstí v prAze je opět dusno
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itAlská vládA podepsAlA s muslimy pAkt o Boji proti násilí
Zástupci muslimských obcí v Itálii 1. února podepsali s italským minister-
stvem vnitra dokument, v němž se obě strany zavázaly bojovat proti všem
formám násilí a proti terorismu. Text obsahuje také slib, že tradiční páteční
modlitby muslimů v zemi budou v italštině, nebo do ní budou překládány,
informovala tisková agentura ANSA.
"Je to velmi důležitý dokument, který zakotvuje v přítomnosti i v bu-
doucnosti mezináboženský dialog. Můžeme být různých vyznání, ale
všichni jsme Italové," zdůraznil po podpisu italský ministr vnitra Marco
Minniti. Také italská muslimská konfederace pakt přivítala jako velmi
důležitý v obtížné době, která je plná "islamofobních předsudků, mýtů
o střetu civilizací a mýtů o nemožnosti kompatibility západní kultury 
s islámskou vírou".
V Itálii žije podle odhadů asi jeden až dva miliony muslimů, z nichž většina
jsou imigranti. Podle italského ministra vnitra dokument podepsali zástup-
ci sdružení, která reprezentují nejméně 70 procent muslimských obcí v zemi.
Ministr Minniti označil za velkou chybu, když někteří dělají rovnítko mezi
imigrací a terorismem. Podle něj ale nelze říci, že neexistuje žádný vztah
mezi přistěhovalectvím a terorismem. Ministr zároveň prohlásil, že mimo
jiné atentát v lednu 2015 na redakci francouzského satirického týdeníku
Charlie Hebdo ukázal, jak nedostatečná úroveň integrace vytváří škodlivé
kulturní napětí.

podle ČTK

výtěžek letošní tříkrálové sBírky překonAl 100 milionů korun
Obsah všech kolednických pokladniček Tříkrálové sbírky 2017 je úředně
sečten. Výsledná částka koledy činí obdivuhodných 99,2 milionů Kč, spolu
s DMS pak výnos poprvé překročil hodnotu sta milionů korun. To je o téměř
3 miliony více než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže v České republice li-
dem v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, lidem s postižením či vážně
nemocným, seniorům a dalším ohroženým skupinám obyvatel.
„Výsledek sbírky svědčí o veliké štědrosti našich spoluobčanů. Chci proto
poděkovat každému, kdo do Tříkrálové sbírky přispěl,“ říká Lukáš Curylo,
ředitel pořádající organizace Charita Česká republika. „Díky získaným pe-
nězům můžeme pomoci řadě jednotlivců a rodin, kteří se ocitli v obtížné
životní situaci. Současně jsou pro nás závazkem, který musíme naplňovat
účinným zmírňováním utrpení doma i ve světě,“ dodává Lukáš Curylo.
Rozdělení sbírky má přesná a neměnná pravidla: Téměř dvě třetiny (65 %)
obnosu zůstanou v regionu, kde byly vykoledovány, a podpoří projekty
místních Charit. Jen několik příkladů: Nákup automobilu pro terénní služ-
by Oblastní charity Tišnov, podpora terénní pečovatelské služby pro senio-
ry na Strakonicku, provoz a nákup sportovních pomůcek pro Nízkopraho-
vé zařízení pro děti a mládež Střelka ve Dvoře Králové nad Labem, poříze-
ní kompenzačních pomůcek a vybavení pro domácí hospicovou péči v Čes-
ké Kamenici, podpora seniorů prostřednictvím pečovatelské služby Matky
Terezy v Ostravě, přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku, podpora
provozu Domova pro seniory sv. Jana Pavla II. ve Stříbře, nákup polohova-
cích postelí a lůžkovin pro 24hodinovou péči v Domu pokojného stáří 
v Libiši atd.
Dalších 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit (v západ-
ních Čechách např. na provoz Domova pro seniory Bor či Noclehárny
Betlém v Chebu, na východě Čech např. podpora dobrovolnického centra,
provoz skladu humanitární pomoci či přímá pomoc osobám v nouzi), 10 %
výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci
v zahraničí (např. na podporu domácí péče v Moldavsku; z výtěžku je rov-
něž sestaven krizový fond pro řešení nenadálých humanitárních krizí), 5 %
výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika a zby-
lých 5 % výnosu pokryje v souladu se zákonem režii sbírky.
Letošní Tříkrálové sbírky 2017 se zúčastnilo kolem šedesáti tisíc dobrovol-
níků, zejména dětí ze škol, farností a skautských oddílů. „Tříkrálové sku-
pinky letos koledovaly s téměř 22 tisíci pokladničkami. Skupinek koledníků
je letos opět více než loni,“ říká hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky Marek
Navrátil. „Děkujeme všem malým i větším koledníkům za jejich obětavost
a často i osobní statečnost, s jakou bojovali zejména s nepřízní počasí. Velké
díky patří i vedoucím skupinek, koordinátorům a všem, kdo vytvořili pří-
jemné zázemí, včetně všech ochotných pracovníků a pracovnic obecních a
městských úřadů, nápomocných při úředním pečetění a otevírání poklad-
niček. Ani bez nich by se úspěšná akce nemohla uskutečnit,“ uzavírá Marek
Navrátil.

zdroj: Charita ČR

v plzni se v Březnu uskuteční mládežniCká konFerenCe unit
V Plzni se o druhém březnovém víkendu uskuteční mládežnická ekume-
nická konference UNIT. Akce se bude konat v prostorách Evangelické círk-
ve metodistické Maranatha. Konference s podtitulem “Nade všechno mějte
lásku” je určena svým zaměřením pro mladé lidi. Na programu akce jsou
promluvy, semináře, workshopy, společné chvály a modlitby. Pro návštěv-
níky bude také k dispozici poradensko-modlitební tým.
Mezi témata probíraná na seminářích patří: Zůstat v Boží lásce, Rodina a
sexualita, Partnerská láska, Milovat bližního svého jako sám sebe, Povolání
ke svobodě a další.
Jako vedoucí seminářů se představí katolický jáhen Elva Frouz, ředitel cent-
ra pro efektivitu ve vedení (Centre for Leadership Effectiveness LLC) Frank
Zauflik, psycholožka Andrea Jarošová a pastor sborů Cesta života Petr
Petrášek. Souběžně s akcí bude probíhat program pro děti – Dětská “mini-
konference” UNIT.
Konference začne v 17.30 h v pátek 10. března a potrvá do neděle 12. břez-
na. Podrobné informace a registrační formulář jsou uvedeny na interneto-
vých stránkách a na sociální síti Facebook.

http://unitos.cz

z církví doma i ve světě
shodli s Pavlem, že Pánem církve je
živý Kristus, k němuž je otevřena
nová cesta víry pro všechny. K této
shodě došlo přesto, že první apoš-
tolové nebyli teologové a nemohli
chápat, ba ani vidět dosah rozdílů
ve víře. Pavel, ač svou myšlenko-
vou bystrostí, pochopením Krista a
víry v něho bude vždycky převyšo-
vat každého člověka, podal si 
s nimi ruku ke společné práci.
Jeruzalémský sbor nebyl jediný,
který vznikl před Pavlem. Tako-
vých sborů bylo víc v Sýrii, Pales-
tině i v Římě, ale o jejich víře a živo-
tě víme málo. Pokud však jsou pů-
vodu židokřesťanského, dopídíme
se jistých podstatných známek,
jimiž se budou lišit od sborů, které
založil Pavel z pohanů. Jeruzalém-
ský sbor si z počátku nebyl ani
dobře vědom, čím se liší od židov-
ské synagogy, od níž převzal pres-
byterní systém. Ten se však mohl
prosadit jen omezeně, neboť v Jeru-
zalémě žil apoštol Petr a někteří 
z Dvanácti, kteří řídili sbor. Později

se v Jeruzalémě stal vedoucí autori-
tou Jakub, bratr Páně. Mezi židok-
řesťanskými sbory získal Jeruza-
lémský sbor výjimečné postavení,
které uznával i Pavel. Z toho zvlášt-
ního výjimečného duchovního po-
stavení vyplynulo právo vybírat od
ostatních sborů jakousi daň ve
formě sbírky pro jeruzalémské
chudé. Z toho, co víme o apoštol-
ském koncilu, na němž Pavel musel
tvrdě bojovat o nezávislost svých
sborů, vysvítá, že byly ve hře dva
různé koncepty církve: autoritářský
a duchovní. Ten první se rád opíral
o právní povinnosti, ten druhý je
naopak zcela vylučoval. Chtěli by-
chom vidět, že Pavlův koncept
(duchovní) zvítězil na celé čáře, ale
skutečnost byla jiná. Staří apoštolo-
vé učinili vůči apoštolovi Pavlovi
tři ústupky: Pavel bude tak jako oni
pokládán za apoštola, jeho kázání,
svobodné od zákona, bylo uznáno,
že pochází od Krista a sbory, které
založil, byly schváleny jako sbory
Ježíše Krista.
Avšak trvalá opozice ukazuje, že

židokřesťanští apoštolové nepocho-
pili učení o Kristu, ani jeho pojetí
církve. Zpečetěný mír nepřekonal
úplně opozici. Pavel vyslovil sou-
hlas s minimálním požadavkem
apoštolů: daň chudým nebo sva-
tým v Jeruzalémě. Zvláště druhý
list Korintským svědčí, jak svědo-
mitě ten závazek plnil. Uvedl
dokonce svůj život v nebezpečí tím,
že sbírku pro chudé přinesl do
Jeruzaléma osobně. Jednota církve
byla zachována, i když neměla
dostatečný teologický základ. Proto
opozice nesložila zbraně, až koneč-
ně kanonická legální, autoritářská
koncepce církve zvítězila nad
Pavlovou.
Dokonce vznikly spisy, přisuzova-
né Pavlovi, které však podporovaly
protipavlovskou koncepci církve, i
když místy naopak z Pavla vychá-
zely. Říkáme jim „pastorální“, 1 a 2
Tm a Tt a Žd. Byly přijaty do
Nového zákona, ale jsou dokladem,
že Pavlova duchovní koncepce se z
církve vytrácela.

Josef Veselý

pavel a boj o jednotu církve
Dokončení ze str. 1

Dokončení z minulého čísla
Kdo z vás mi může ukázat továrnu,
která se vyprojektovala a postavila
sama? Jabloň je takovou továrnou
na výrobu jablek. Pracuje zcela au-
tomaticky a produkuje velmi chut-
ná jablka z vody, z hlíny a sluneč-
ních paprsků. Myslíte si snad, že
jabloň se vyprojektovala sama a sa-
ma se také postavila? Dovedli byste
navrhnout a realizovat nějaký strom
na výrobu ovoce, který by pracoval
automaticky jako jabloň a produko-
val tak skvělé a chutné plody, jako
ovocné stromy? Mohla mrtvá hlí-
na vyprojektovat jabloň a všech-
ny ovocné stromy? Pokud tomu 
tak není, kdo tedy navrhl všechny
ovocné stromy?
Jistě jste už viděli pumpu na vodu.
Ukažte mi pumpu, která se vymys-
lela a vyrobila sama. Lidské srdce je
skvělou pumpou. Každý den pře-
čerpá u dospělého člověka 5 až 7 000
litrů krve, při těžké práci nebo ná-
ročném cvičení přečerpá až 5 krát
více krve v průběhu dne. Během 50
let přečerpá srdce 180 milionů litrů
krve. Pracuje automaticky a u mno-
hých lidí bez jediné opravy v průbě-
hu celého života. Ukažte mi podob-
nou pumpu, kterou vymyslel člo-
věk, aby pracovala 80 let bez opravy,
bez přerušení a zcela automaticky.
Myslíte, že ta pumpa srdce se vy-
myslela a vytvořila sama? Dovedli
byste podobnou pumpu vymyslet?
Kdyby vám někdo tvrdil, že se Tři-
necké železárny vyprojektovaly a
postavily samy, jak byste na toto tvr-
zení reagovali? Jistě byste řekli: Je to
nesmysl. Kolik vzdělaných inženýrů
je vymýšlelo a pak stavělo. Co mys-
líte, že je složitější a geniálnější – lid-
ské tělo nebo Třinecké železárny?
Genialita lidského těla je nesrovna-
telně větší než Třinecké železárny.
Myslíte si snad, že lidské tělo, ve kte-
rém je mnoho geniálně vytvořených
orgánů, které pracují zcela auto-
maticky se vymyslelo a vytvořilo
samo? Dovedli byste vymyslet žalu-
dek, aby automaticky zpracovával
pokrm, dovedli byste vymyslet oko,
aby vidělo, dovedli byste vymyslet
mozek, aby myslel a tvořil? Myslíte
si, že tyhle geniální orgány se vy-

myslely a vytvořily samy, anebo je
vymyslela mrtvá hlína?
Jeden z nejvýkonnějších superpo-
čítačů v současnosti, BlueGene od
IBM, disponuje výkonem 92 trilionů
operací za sekundu a osmi terabajty
operační paměti. To je 413 krát nižší
výkon a 481 krát méně operační pa-
měť, než by potřeboval počítač sou-
dobé konstrukce, aby se výkonem
vyrovnal lidskému mozku. „Lidský
mozek je mnohosetkrát výkonnější
než nejlepší superpočítač.“ (Zdroj:
http://technet.idnes.cz/lidsky-mozek-je-
mnohosetkrat-vykonnejsi-nez-nejlepsi-
superpocitac-1 1 0-/tec )
Vajíčko ženy a spermie muže – tyto
dvě buňky, které se spojí, mají 
v sobě dokonalý program pro celé
tělo člověka, pro všechny orgány 
v lidském těle i pro lidský mozek.
Kdo naprogramoval všechny orgá-
ny lidského těla a kdo vložil ten su-
per-geniální program do dvou ma-
ličkých buněk? To se udělalo samo,
anebo to naprogramovala mrtvá
hmota? Stále tvrdíte, že to všechno

vzniklo „vývojem“. Už jste viděli
počítač, který se sám „vyvinul“, vy-
tvořil a sám naprogramoval? Když
nedovede „vývojem“ vzniknout po-
čítač a sám se „vývojem“ naprogra-
movat, jak mohly vzniknout „vývo-
jem“ dvě geniální buňky, ve kterých
je nejen program pro dokonalé tělo
člověka, ale také zázrak života?
Živá příroda je tak geniální, že ji
všichni obdivují. Žádný geniální
člověk není schopen vytvořit ani
jednu živou buňku. Myslíte, že živé
buňky vytvořila mrtvá hlína, anebo
se vyprojektovaly a vytvořily sa-
my? Stále platí moudré konstatová-
ní: Každé dílo vydává svědectví 
o svém tvůrci.
Živá příroda vydává jasné svědec-
tví o svém Tvůrci. Život i program 
v buňkách je geniálním dílem „du-
chovní bytosti“, kterou je Pán Bůh.
Celá živá příroda, každé semínko,
každá živá buňka vydává svědectví
o svém geniálním Tvůrci, kterým je
náš Stvořitel.
Pán Bůh nám zjevil také všechno
potřebné o sobě v Bibli, kterou na-
psali lidé, kterým se Bůh zjevil a ke
kterým mluvil. Pán Bůh nám v Bibli
zjevuje také tři důležité skutečnosti:
1. Že nás lidi geniálně stvořil a velmi
nás miluje;
2. Že nás stvořil pro věčnou existen-
ci; ve věčnosti jsou dvě možnosti:
život s Bohem ve věčné blaženosti 
a radosti, anebo existence bez Boha 
v propasti zoufalství a beznaděje;
každý člověk má svobodnou vůli a
sám se rozhoduje, kde chce prožívat
věčnost; poslal k nám Ježíše Krista,
který nám řekl plnou pravdu, při-
pravil pro nás místo v Božím králov-
ství lásky a věčné blaženosti; Kristus
zaručuje každému, kdo si ho zvolí
za svého Průvodce životem a bude
mu cele důvěřovat, místo v Božím
království lásky a radosti. Tam
budou lidé věčně šťastnými.
Přeji vám, abyste si zvolili Krista za
svého Průvodce a patřili také k těm
věčně šťastným lidem.
V Bibli je také napsáno: „Ne my jsme
si zamilovali Boha, ale on si zamilo-
val nás a poslal svého Syna jako oběť
smíření za naše hříchy.“(1 J 4,10) 

Stanislav Kaczmarczyk

existuje Bůh ???

v lese
sestup níž

s každým stromem jdi pít
vodu živou

nestav je do zástupu
každý nese svou tvář

jen žízeň je pojí

neviditelnou rukou
vodu ti podá

nehnutě
tiše

vytrvale

moucha kreslí ti svatozář
jakoby tě znala

sama sebe přesvědčuje

do ticha křídly
zašeptá

pár tónů pták
jeho jméno jsi přeslech

Chci ti tu krásu dát

dAnA krAusová
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Chceme se zamyslet nad tolerancí
Ježíše Krista a jeho apoštolů. Co je
tedy tolerance? 
Příruční slovník naučný uvádí tuto
definici: „Tolerance je snášenlivost 
k odlišnému mínění, názorům něko-
ho, zvláště politickým nebo nábo-
ženským.“
Wikipedie uvádí následující definici:
„Tolerance (z latinského slovesa to-
lerare, snášet, strpět) znamená česky
snášenlivost, tj. ochotu, schopnost
případně možnost přijímat či snášet
něco samo o sobě spíše nežádoucího
nebo nepříjemného.“
Abychom pochopili Ježíše Krista a
jeho apoštoly, uvedu nejprve pří-
klad z oblasti medicíny. Jsme velmi
vděční odborníkům, kteří objevili
viry a bakterie, které způsobují li-
dem mnoho utrpení a mnohdy i
smrt. K nim patří Louis Pasteur, kte-
rý došel k závěru, že všechny nakaž-
livé choroby jsou způsobeny živými
organismy (mikroby), choroboplod-
nými zárodky, které vnikly do těla a
tam se rozmnožily. Pasteur vytvořil
základy aktivní imunizace jako me-
tody preventivního očkování proti
nakažlivým chorobám. Zachránil
život mnohým lidem. 
Mohou být lékaři v současné době
tolerantní vůči mikrobům – virům a
bakteriím, které ničí lidem zdraví a
mnohé usmrcují? Lékař, který by to-
leroval u pacientů viry neštovic,
žloutenky, AIDS, zánětu mozko-
vých blan a také by toleroval bakte-
rie cholery, tyfu, tetanu, moru a ji-
ných nemocí, by přivedl mnohé
pacienty na hřbitov a dostal by se
jistě do vězení. Tak jako Pasteur
došel k závěru, že infekce virů a bak-
terií ohrožují lidstvo a lékaři musejí
vést s nimi nekompromisní boj, tak
je tomu i v duchovní a mravní oblas-
ti v životě člověka.
Život lidí na zemi ohrožují nejen
viry a bakterie, které ničí tělo; v li-
dech jsou mnohé viry-hříchy, které
ničí jejich charaktery, mravní hodno-

ty a vztahy mezi lidmi. Působení
virů v oblasti mravní má děsivé ná-
sledky: nenávist mezi lidmi, zločiny,
vraždy, rozbitá manželství, nešťast-
né rodiny a přeplněná vězení.
Pán Ježíš Kristus přišel k nám, aby
nám lidem odhalil zdroj veškerého
zla, které ničí lidem život na zemi 
a oddělují lidi ze společenství s Bo-
hem, ale především proto, aby při-
pravil pro nás záchranu. Příčinou
veškerého zla je duchovní a mravní
infekce zla, kterou všichni lidé dědí.
Bible tuto infekci nazývá hříchem.
Kristus přišel také jako geniální
Lékař, který připravil lék proti veš-
keré infekci zla. Kdo se svěří do jeho
odborné péče a plně mu důvěřuje,
prožívá zázrak uzdravení.
Pán Ježíš odhaluje v Bibli velké
množství duchovních virů, které li-
dem ničí život. Uvedu citáty ze slo-
venského ekumenického překladu,
který je přesnější: Zvnútra, totiž, 
z ľudského srdca, vychádzajú zlé myš-
lienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzo-
ložstvá, chamtivosť, podlosť, podvody,
neviazanosť, závistlivé pohľady, rúha-
nia, pýcha, pochabosť.“ (Mk 7,21-22)
„Či neviete, že nespravedliví nebudú de-
dičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa!
Ani smilníci, ani modloslužebníci, ani
cudzoložníci, ani homosexuáli a ich sú-
ložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opil-
ci, ani rúhači, ani vydierači nebudú de-
dičmi kráľovstva Božieho.“ (1 K 6,9-10)
Ježíš Kristus jako Lékař duší a mezi-
lidských vztahů je ke všem virům-
hříchům, které ničí život člověka,
naprosto netolerantní a vede s nimi
nekompromisní boj. Každého člově-
ka velmi miluje, má maximální sou-
cit s každým trpícím a infikovaným
člověkem a připravil všechno pro
jeho záchranu. Člověk se však musí
rozhodnout, zda chce být z infekce
zla vyléčen a zachráněn pro nový a
kvalitní život a svěřit se s plnou
důvěrou do jeho odborné péče. Ježíš
Kristus je v duchovní a mravní ob-
lasti jediným skvělým Odborníkem

a opravdovým Zachráncem. Tak jako
Pasteur pomohl mnohým lidem, tak i
Kristus pomohl již milionům lidem
na této zemi. Jeho přístup k lidem,
kterým infekce zla ničila život, byl
nejen tolerantní, ale přímo vstřícný.
Uvedu tři příklady. Zákoníci a fari-
zeové přivedli k Ježíši ženu přistiže-
nou při cizoložství a řekli mu:
„Mistře, tato žena byla přistižena při
činu jako cizoložnice. V zákoně nám
Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co
říkáš ty?“ On nějakou dobu mlčel.
Pak jim po naléhání řekl: „Kdo z vás
je bez hříchu, první hoď na ni kame-
nem“. Když všichni odešli, zeptal se jí:
Nikdo tě neodsoudil?... Ani já tě neod-
suzuji. Jdi a už nehřeš.“ Jeho slova mě-
la uzdravující moc. (J 8,3)
Muž, kterého chamtivost a nečestné
jednání učinilo velikým boháčem,
chtěl vidět Ježíše. Jelikož byl malé
postavy, vylezl na strom. Byl jistě
velmi překvapen, když z úst Ježíše
zazněla slova: „Zachee, pojď rychle
dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém
domě“. Pak čteme: „On ho s radostí
přijal.“ Na veřejné reptání mnohých
odpověděl: „Polovinu svého jmění,
Pane, dávám chudým, a koho jsem oši-
dil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš
mu řekl: Dnes přišlo spasení do tohoto
domu. Neboť Syn člověka přišel, aby hle-
dal a spasil, co zahynulo.“ (L 19,1-10)
Kristus ho uzdravil z infekce hříchu.
Pán Ježíš byl hostem u jednoho fari-
zea. Když se jedna žena, známá ve
městě jako hříšnice, dozvěděla, že
Ježíš je hostem u farizea, přišla do
jeho domu. „S pláčem přistoupila zeza-
du k Ježíšovým nohám, začala mu je
smáčet slzami a otírat svými vlasy, líba-
la je a mazala vzácným olejem.“ Po roz-
hovoru s hostitelem jí Ježíš řekl:
„Jsou ti odpuštěny hříchy… Tvá víra tě
zachránila, jdi v pokoji.“ (L 7,36-50)
Pán Ježíš ji přijal s velikou tolerancí
jako kající hříšnici a ona prožila zá-
zrak odpuštění a uzdravení.

Stanislav Kaczmarczyk
Pokračování příště

tolerance v novém zákoně 1
písmo tedy není Boží slovo? A nAvíC o Bohu lže?
odpověď pAnu proFesoru říčAnovi
Vážený pane profesore, Váš článek o Jerichu (KJ 3/2017) mě velmi zklamal.
(A nejen mě. I některé členy našeho sboru.) S vaším pohledem na Bibli roz-
hodně nesouhlasím. Vy sice zprvu píšete jen o Jerichu (Joz 6), ale nakonec
svým článkem vyjadřujete svůj postoj vůči Písmu jako takovému. 
Jednak tvrdíte, že byste raději volil nějaký mimobiblický příběh k učení dětí
v nedělní škole, než problematický biblický příběh. Říkáte: „Nelžeme dě-
tem! Máme toho pro ně v Bibli a i jinde v biblickém duchu tolik, že se bez
Jericha snadno obejdeme.“ Tím dáváte najevo, že pro vás není Bible jediným
zdrojem Božího sebe-zjevení, čímž popíráte reformační pravidlo Sola
Scriptura. 
Navíc nás vyzýváte, abychom se „osvobodili od otrockého vztahu k liteře
Bible“. Co to znamená – ten otrocký vztah k Písmu? Že beru vážně, co 
v Bibli je? A že z ní nechci nic vyškrtnout a nic k ní přidávat? (Dt 4,2; Zj 22,18-
19) Podle vás je člověk svobodný tehdy, když začne být mírou všech věcí?
Když začne „svobodně“ (z mého pohledu ale svévolně!) rozhodovat, co do
Bible patří a co do ní nepatří, co budeme číst a co číst nebudeme, co budeme
kázat a co kázat nebudeme, co budeme naše děti učit a co je učit nebudeme?
K tomu přidáváte radu, abychom přestali „říkat, že Bible je Slovo Boží“. A
k tomu dodáváte, že máme opustit „představu, že jednotlivé knihy diktoval
pisatelům slovo od slova Duch svatý. I o nich platí, že máme poklad „v ná-
dobách hliněných“.“ 
Těmito svými výroky jste nenapadl jen pravdivost jednoho oddílu ze
Starého zákona. Ale celé Písmo! Apoštol Pavel vyhlašuje: Veškeré Písmo
pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, 
k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke kaž-
dému dobrému činu. (2 Tm 3,16-17) Za prvé zde Pavel říká: Veškeré Písmo.
Tedy psaná podoba Božího slova (a on tehdy nemůže myslet víc, než právě
Starý zákon) pochází z Božího Ducha. Za druhé zde říká, že Písmo pochází
z Božího Ducha. Doslova: Je vydechnuté Božím Duchem. Autorem Písma je
tedy Duch svatý především! A za třetí: Veškeré Písmo je podle Pavla dobré
v první řadě k učení. (Dále např. Ř 15,4; 2 Pt 1,19-21)
Ale vy tvrdíte, že to není pravda. Že Bible bezezbytku není slovo Boží. A pro
vás jsem jistě fundamentalista. Tak ať! Bible sama o sobě jinak než funda-
mentalisticky nemluví. Bůh o Písmu jinak než vysoko nesmýšlí. 
A že Bibli psali lidé („hliněné nádoby“), to nikdo nepopírá. Ale to ještě nutně
neznamená, že se Písmo musí mýlit. Nebo že dokonce mluví o Bohu jinak,
než by mělo - tedy nepravdivě. Protože přesně to tvrdíte ve svém příspěv-
ku! V Joz 6,2-3 (a také Joz 7,10-15) Hospodin sám přikazuje dobýt Jericho.
Bible podle vás tedy na některých místech přináší lživý pohled na Boha.
Říká o něm něco, co není pravda. Ale kdo nakonec rozhodne, co je auten-
tický popis Boha a co není? Kdo nakonec rozhodne, co Bůh udělal a co neu-
dělal, jaký je a jaký není Hospodin? Vy sám? Teologové, kterým jste se roz-
hodl věřit? Nebo vědci? Tedy: Lidé? 
Ptám se: Kde to skončí? Až se vás někdy zase nějaká učitelka nedělní školy
zeptá, jak má učit děti například vyvedení z Egypta, co jí poradíte? Má to
také tiše přejít? Nebo má vynechat ty nejobtížnější výroky o Bohu (např. Ex
4,21-23)? A co třeba Sk 5,1-11, příběh o Ananiáši a Safiře? Vždyť i v Novém
zákoně jsou texty, které se naší humanistické duši nebudou líbit. 
Jsem bytostně přesvědčen, že církev bude zdravá a bude růst jedině tehdy,
když bude brát smrtelně vážně Písmo – tedy jako slovo Boží. A když tedy
bude i kázat a vyučovat celou Bibli jako slovo Boží (Sk 20,27). Některé texty
bude s lehkostí vykládat a také radostně přijímat. Nad jinými bude zápasit,
pokorně (před Bohem, na modlitbách) hledat jejich smysl a význam pro nás
a pro současný svět kolem nás. (Tedy nikoli: Zda učit? Ale: Jak učit?)
Naopak váš pohled na Písmo, který jste ve svém článku vyjádřil, je z mého
pohledu cesta k zániku církve.

Petr Kulík, farář FS ČCE v Javorníku nad Veličkou

Co víme o jeriChu?
Jericho (=Město Měsíce) existovalo už v mladší době kamenné (v předkera-
mickém období) před 11 000 lety a mělo mohutné hradby. Je zřejmě nejníže
položeným městem na světě (250 m pod hladinou Středozemního  moře) a
má jakožto oáza v proláklině tropické klima („Město palem“).  Blízko vedly
obchodní cesty a to přispívalo k jeho bohatství. Archeologové  objevili asi 20
vrstev z různých období a je to pro ně bohaté naleziště. Hradby asi neslou-
žily jen jako obrana proti útočníkům, ale také jako ochrana před dravou
zvěří. Pokud jejich zbytky vždycky nenesou znaky dobývání, je nasnadě, že
zkázu města mohlo také způsobit zemětřesení, což je v tektonickém pásmu
podél Jordánského příkopu pochopitelné. Je myslitelné, že zemětřesení
kolem r. 1500 př. Kr., v mladší době bronzové, předcházelo příchod izrael-
ských kmenů do Kenaánu a že už nestálo. V době královské bylo ovšem
znovu vybudováno, ale Babyloňané je v 6. století zničili. Velký rozkvět zna-
menala vláda Heroda Velikého (1. století př. Kr.). I později bylo osidlováno.
Dnešní Ar-Erichá stojí o 2,5,km dále. Bohatý pramen ein es-sultán byl vždy
důležitým předpokladem života v tomto místě.
Biblické vyprávění samozřejmě myslí na zázrak ve smyslu výpovědi
Rachab (2,9): „Vím, že Hospodin dal tuto zemi vám.“ Sedmero obcházení
města (podobně jako už slavnostní přechod Jordánu) navozuje představu,
že tu je scénář bohoslužebného dramatu pro nějaký svátek připomínající
Boží skutek.
Bible přece není knihou historickou (i když odráží historické skutečnosti –
W. Keller: „Bible má přece pravdu“), ale bohoslužebnou. (Totéž máme na
zřeteli u vyprávění o stvoření  světa v 7 dnech.) Katecheti mohou příběh
vyprávět tak, aby vynikla tato jeho zvěst a aby legendární povahu podání
nemuseli později vyvracet.

Bohuslav Vik

reakce čtenářů

Člověk bývá stavěn před pokušení, které lze nazvat
snahou o únik před Bohem. My někdy pociťujeme, že
není něco v pořádku, ale odmítáme vzít na vědomí, že
je v nepořádku náš vlastní život. V tu chvíli se pokou-
šíme uniknout Božímu oslovení, které k nám promlou-
vá skrze zmatky našich životů. To, že nám něco nejde,
že cítíme někdy i svou vinu, je jakýsi osten, který nás
přivádí k otázce po Bohu. Snažíme se nalézt svoje vlast-
ní východisko, ale to nás přivádí do ještě větších zmat-
ků. A tak se utíkáme k pomluvám, ve kterých druhé
nalézáme horšími, jen abychom my sami ve srovnání 
s nimi byli ti lepší. Snižujeme ty, kteří nás zahanbují,
jen abychom se vyhnuli výčitkám při setkání s jejich
dobrým jednáním a činěním. Utíkáme do hluku a
ponořujeme se do různých zvuků, jen abychom nesly-
šeli Boží hlas, který nás ustavičně tiše volá a nabízí nám
svou pomoc. Takový je svět našich úniků. Hledáme
různé cesty. Ale je jedna cesta, ke které potřebujeme
mít hodně pokory i odvahy, abychom si dovedli při-
znat, že je něco převráceného v nás samotných. Po-
koušíme se utišit výčitky svědomí nejrůznějšími způ-
soby, třeba tím, že popíráme svou vinu, i když cítíme,
jak nepřesvědčivě nám to zní. Od přirozenosti víme, že
nám v hříchu není dobře. Brzy poznáváme, že naše
útěky nemají úspěch. V hříchu a povázanostech se ne-
cítíme dobře, takže se jim nechceme navždy odevzdat.
Jenže Pána Boha zase nemilujeme natolik, abychom se
byli ochotni svých nejrůznějších povázaností vzdát.
Tak vzniká napětí z touhy po Bohu na straně jedné, i 
z odklonu od Boha na straně druhé. V prostoru mezi
vírou a nedostatkem víry máme jen velice nejasnou
představu o smyslu svého života. A přece bez hlubo-
kého smyslu života, který nalézáme jen v Bohu, nemů-
že žít. Zůstávají v nás potlačované výčitky, které pokud

nejsou překonány odpuštěním, nás ubíjejí. Písmo nám
připomíná cestu k uzdravení, která vede údolím poká-
ní a pokory před Bohem. Výčitky svědomí se musejí
nakonec stát voláním po Božím milosrdenství, po
Božím odpuštění a po Boží blízkosti. Hluboká lítost se
musí stát hlubokou vírou ve velikost Božího milosr-
denství i v touze po přijetí nabízeného zázraku v podo-
bě ustavičné Boží lásky, Božího doprovodu. Pán Bůh
touží po našem přátelství. Jeho láska a touha po nás se
projevila v oběti Pána Ježíše Krista, Božího Syna. On
svoji lásku k nám projevil až do krajnosti. Proto jen zár-
mutek z výčitek svědomí nestačí. Je třeba, aby se přeta-
vil v upřímnost srdce, v pokání vztaženýma rukama 
i srdcem k Bohu, z vděčnosti za jeho milost i lásku, pro-
tože jen tak se otvírá výhled k Božímu odpuštění.
Pokání otvírá brány víry i naděje, uši i oči k slyšení
Božího hlasu, k vidění doteků Boží lásky a velkých
Božích darů. Pokání otvírá srdce, ale také ruce i nohy
ke službě jako konkrétní odpovědi uprostřed všech
životních zápasů na Boží milostivé sklonění se k nám a
na jeho odpuštění. Boží ruka se vždycky ujímá kajícího
hříšníka, pozvedá ho z bláta vin a povázaností, posilu-
je ho k novotě života a doprovází každý jeho krok.
Otevřené uši i oči pro Boží lásku a milosrdenství, to je
víra, která vzešla z pokání. Není lidským skutkem, ale
převzácným Božím darem. Smyslem našeho života te-
dy nejsou bezcílné výčitky svědomí, ale hluboká lítost
před Bohem, která přivádí do stínu křídel Hospodi-
nových. Písmo nás volá k životu doprovázenému Boží
láskou a Božím odpuštěním, k životu s Bohem a v Bo-
hu, protože náš Bůh je Bohem milostivým, Bohem vše-
likého slitování. 

Pavel Rybín

výčitky a odpuštění sk 10,43



„Ježíš jí řekl: ´Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.
A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky.´“ J 11, 25-26

Vážená zarmoucená rodino, vážení hosté, bratři a sestry, 
když jsme zde v Blahoslavově domě naposledy četli kázání, které pro nás
připravil bratr farář Veselý (bylo to při příležitosti jeho stých narozenin),
začínalo oslovením „Milí hříšníci“. Mohl si to dovolit. Jednak ho tu všich-
ni přítomní přijímali v jeho otcovské autoritě a vlídnosti, jednak bylo zřej-
mé, že k hříšníkům se také sám počítá.  
A tak bylo člověku pod jeho kazatelnou dobře. Nebývalo to vždycky poho-
dlné, člověk neslyšel o tom, jak je s ním vlastně všechno v pořádku nebo co
ještě dalšího musí nebo má udělat. Byl tu usvědčován z hříchu. Ale zároveň
jsme slyšeli, že je pro nás naděje. Kazatel Veselý vyřizoval slova o soudu.
Ale tím spíše pak mohl vyřizovat slova evangelia. Evangelium pro něj zna-
menalo radostnou zprávu o Boží záchraně pro každého.  
Ale vraťme se k přečteným slovům Písma. „Ježíš jí řekl: ´Já jsem vzkříšení
i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ Je to Ježíšova odpověď
na vyznání Marty z Betanie. Ježíš je vyslovuje v rozhovoru s Martou, když
za ním přichází ve smutku po úmrtí svého bratra Lazara.  
Lazar zemřel. Ježíš se o tom dozvěděl, kdesi se sice ještě pozdržel, ale pak
přichází své přátele do Betanie navštívit. Marta mu vychází naproti. Vítá
ho slovy: „Kdybys tu byl, Pane, nebyl by můj bratr zemřel.“ 
Je možné v těch slovech zaslechnout zklamání: kdybys byl přišel dřív,
kdybys tu byl, kdybys zapůsobil svou mocí, náš bratr by nezemřel, mohl
tu být s námi ještě nějakou dobu. Kdybys tu byl, třeba by ani tolik neone-
mocněl. Kdybys tu byl, kdybys byl působil, Pane, to zlé by se nám nepři-
hodilo.
V té větě Marty z Betanie je ale zároveň možné zaslechnout vyznání: při
Ježíši je taková moc, která může přemáhat zlé, přemáhat nemoci, nebo
dokonce odvracet smrt. Je tomu tak proto, že má zvláštní postavení před
Bohem a o cokoli Ježíš požádá, Bůh mu dá. 
Ježíšova slova jsou ale odpovědí i na druhé vyznání Marty z Betanie. Marta
vyznala svou víru, že v onen poslední den nastane vzkříšení mrtvých. Věří
tak, jak obvykle věřili lidé v Judsku v té době: přijde poslední den, den
soudu a nastane spravedlnost. A Bůh povolá k životu své vyvolené. Byla to
naděje, která se upínala kamsi k těm posledním událostem světa.
A na ta dvě vyznání tedy Ježíš Martě odpovídá: „Já jsem vzkříšení a
život.“ Tajemství vzkříšení nenastane až někdy na konci času, nastává už
teď a tady. Ježíš je ztělesněním vzkříšení. Ježíš zpřítomňuje pravý život –
tím, co dělal, co mluvil, svou láskou k lidem, tím vším, co ani smrt nezni-
čí a nezruší.  
Marta – a spolu s ní my ostatní – to bude moci nahlédnout a pochopit až
po velikonočních událostech v Jeruzalémě. Až vstane z mrtvých Ježíš sám.
Až budou lidé moci přehlédnout celý jeho život a uvidí, že byl životem
plným a trvajícím. 
„Ježíš svým životem, smrtí a vzkříšením uskutečňuje Boží záměr zachránit
člověka.“ Tak to vyřizoval i bratr farář Josef Veselý ve svých kázáních, při
svém vyučování, při rozhovoru s lidmi. V souhlasu s reformačními vyzná-
ními domýšlel úvahy a vyjádření reformátorů. Neopomíjel mluvit o Kris-
tově vítězství nad smrtí. 
Tehdy v Betanii Ježíš ale přece jen nechal projevit něco ze své jedinečné
pravomoci. Nechává vyzvednout náhrobní kámen a Lazara povolá zpět k
životu. Udělá tento neslýchaný, jedinečný skutek také proto, aby naznačil,
jakou má moc, jaký je při něm život, jaká je při něm láska a soucit. A také
proto - jak sám předem řekne - aby Syn Boží byl oslaven. 
Naše víra a naděje a také naše pochybnosti a smutek mohou být podobné
tomu, co tehdy zažívala Marta: Kdybys byl, Pane přítomen, kdybys půso-
bil dříve, třeba by nenastalo leccos z toho, co maří a ničí náš život či živo-
ty našich blízkých, naše nemoci, naše závislosti, ztráta životní síly… 
Anebo může být podobná naše naděje, která se vztahuje až k tomu, co je
někde daleko před námi, k onomu „vzkříšení v poslední den.“ Naděje
vzkříšení jako neurčitá představa toho, co snad jednou nastane. Co by bylo
dobré, kdyby nastalo. 
A tu i k nám zaznívají Ježíšova slova: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří
ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ To neurčité začíná dostávat pevné, kon-
krétní obrysy. Na Ježíši smíme vidět, co znamená vzkříšení. Je to povolá-
ní k novému životu, k životu v Boží blízkosti. Vzkříšení tak konkrétní a
zemité, jako když se balvan odvalí od vchodu do hrobu. 
Bratra Josefa Veselého tahle naděje provázela životem. Jak jste vy nejbliž-
ší vyslovili, v tom posledním čase jakoby už nechával další a další záleži-
tosti stranou a soustředil se na to, co před sebou viděl jako to jediné pod-
statné. Jak to jednou vyjádřil: „V Písmu, ve svědectví apoštolů Ježíše Krista
jsem došel k pevné jistotě, že Bůh miluje a odpouští nade vše pomyšlení“.
Věříme, že se s Božím odpuštěním a zachraňující mocí setká. Amen. 

Martin Horák

Naše jubilantka je rodačkou z Říma,
kde se narodila 25. 2. 1932 jako Eva
Romana Šašecí (její otec tam v té
době působil jako zástupce ČSR 
v Mezinárodním ústavu zeměděl-
ském). Maturovala v roce 1950 na
Nerudově gymnáziu v Praze a pak
studovala na Komenského evange-
lické bohoslovecké fakultě a součas-
ně mimořádně archivnictví a historii
na filosofické fakultě UK. Od roku
1954 působila jako duchovní ČCE 
v Praze na Smíchově, ale už roku
1957 přišla o tzv. státní souhlas 
k duchovenské činnosti a dalších 29
let střídala různá civilní zaměstnání.
Její otec byl v letech 1957-60 poli-
tickým vězněm. Po svatbě 1960 
s evangelickým farářem Jiřím Mel-
mukem s ním naše jubilantka odešla
do Stříbra, kde se manželům narodil
syn Petr. Roku 1963 se Melmukovi
stěhovali do Velké Lhoty u Dačic 
a pak do Telče, odkud paní Eva do-
jížděla postupně do několika za-
městnání. Přitom zůstávala v úzkém
styku s církví. Tak se sblížili s celou
rodinou i moji známí z Třebíče - ať
při Eviných přednáškách či při lyžo-
vání v Janských Lázních.
Po překonání mozkové příhody 
v částečném invalidním důchodu
získala roku 1986 státní souhlas 
k duchovenské činnosti na půl úvaz-
ku pro sbor ČCE v Telči (v letech
1990 - 1996 to byl už plný úvazek). 
V roce 1991 se habilitovala na Evan-
gelické teologické fakultě UK, kde
přednášela jako soukromá docent-
ka, a pracovala i v zastupitelstvu
města Telče. 
Při své znalosti němčiny a francouz-

štiny a velké aktivitě  byla spolupra-
covnicí řady mezinárodních akcí
týkajících se křesťanských dějin a
přednášela v různých sborech ČCE 
i jinde. 
Vydala historické knihy Patent zva-
ný toleranční, Setkání po dvou stale-
tích, básně Ohlasy 50. a 60 let. 
Patnáct let byla moderátorkou His-
torické společnosti pro aktualizaci
odkazu české reformace Veritas. 
V létě 2015 ovdověla. V práci ThDr.
Jiřího Melmuka pokračuje jako farář
ČCE v Telči jeho syn ThDr. Petr
Melmuk,Th.D., kterého znají mno-
zí z Husitské teologické fakulty
UK i z Husova institutu pro teolo-
gická studia, kde se věnuje oboru
biblistika. 

Já jsem se s ní setkal až po Sametové
revoluci: Na podzim 1990 jsem byl
vyslán naší Církví československou
husitskou do vznikajícího Kruhu
českých duchovních tradic (KČDT),
který byl obecným pokusem o (jed-
notný) český pohled na dosud růz-
ně chápané etapy našich dějin (řím-
skokatolický, reformační či obecně
humanitní). Vůdčí osobou se tam
rázem stala sestra Eva Melmuková.
Při potížích se sháněním jednací
místnosti např. nabídla jak možnost
setkání na faře ve Velké Lhotě u
Dačic, tak v bytě rodiny Melmuko-
vých v Praze. Také díky tomu se
KČDT již 16 let 3x ročně schází a for-
muluje naše shodná stanoviska. Vě-
řím, že sestra Eva  se při zdraví a síle
dočká i  úspěšného zakončení toho-
to "svého" díla (projednáváme pos-
lední etapu: Tradice T. G. Masaryka
a období První republiky).

Radek Hobza

významné jubileum 
doc. phdr. evy melmukové

PRONAJMu ATyPiCKý ByT 2+1 (85m2)
na Dobříši, v RD, u náměstí, pou-
ze zájemcům z ČCE. 
Od konce února 2017. 
Samuel Hejzlar, tel.: 603 578 108.

č. 1

SBOR ČESKOBRATRSKé CíRKVE EVAN-
gELiCKé MšENO nabízí k proná-
jmu byt 2+1 ve Mšeně u Mělníka. 
Nastěhování je možné v dubnu
2017. 
Bližší informace u Michala Šimka, 
tel.: 608 718 898, 
e-mail majkl.simek@seznam.cz.

č.2

z rozloučení
s thdr. josefem veselým

inzerce
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Vděčně si připomínáme odkaz tohoto bez sentimentu hrdiny boje za svobodu
našeho národa a navíc věřím i vzoru ochránce hodnot, jako jsou vlast, čest,
rovná páteř, statečnost a víra.
Ze vzpomínek a z popisu druhými to byl sympaťák se smyslem pro nevšední
humor, sice prý nevysoký, drobný chlapík s brejličkami, ale inteligentní, byst-
rý, odvážný a romantik k tomu. Milovník koní a psů, po mamince zdědil hlu-
boké náboženské přesvědčení a vždy měl u sebe Bibli - Písmo Svaté a za svou
víru se nestyděl ani v čase útisku a utrpení.
Co ještě v krátkosti připomenout o tomto nevšedním a mimořádném člověku,
který obětuje svůj život za svobodu a za vlast? Snad jen, že označení „Pobožný
či evangelický pistolník“ mu právem jistě přináleží v souvislosti s odbojem
proti násilnosti a zvůli okupační moci. A také s tím souvisí Morávkovo krédo:
„Spoléhám na Boha a svoje pistole.“
A pro nás dnes opět a znovu výzva: Jak je to opravdu a skutečně s námi, vždyť
Boha jsme od sebe zapudili, Bohu se vysmíváme a křesťanskou víru našich před-
ků úspěšně zapíráme?!?!? Ano, jako národ, Václave Morávku, tvojí víru, se
kterou jsi šel na smrt, opětovně zrazujeme. Tak si chceme nejen tvůj život při-
blížit, ale také si z něj vzít poučení, posílení a povzbuzení a být těmi v našem
národě, kteří vědí a konají co je spojeno se svobodou, vlastí, ctí a vírou.

Josef Ptáček

václav morávek

pro zájemce o uspořádání 
světového dne modliteb

Pokud byste měli zájem přidat se letos ke křesťanům z více než
170 zemí celého světa a uspořádat modlitební setkání Světového
dne modliteb ve vašem sboru, farnosti nebo náboženské obci,
napište si o materiály předsedkyni českého výboru SDM na
adresu: 
Mgr. Alena Naimanová 
Bezručova 16, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Komu stačí materiály v elektronické podobě, může napsat na: 
naina@seznam.cz

BAChletová evA: vo večnosti sloBodná

Eva Bachletová, publicistka, spisovateľka sa
prvýkrát čitateľom predstavuje samostatnou
básnickou zbierkou z oblasti duchovnej tvor-
by. Doposiaľ svoju náboženskú a civilnú poé-
ziu publikovala časopisecky, v bibliofíliách,
antológiách, v rôznych médiách či krajanskej
tlači v zahraničí. 
Eva Bachletová v básnickej zbierke Vo več-
nosti slobodná reflektuje svoju cestu viery a
svoj pohľad na život. Autorka troch knižných
titulov žije a tvorí v Bratislave.

Knihu vydalo vydavateltví ViViT Kežmarok a
lze ji objednat na:
www.krestanska-literatura.sk/obchod?page=shop.product_de-
tails&category_id=28&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=159

novinka


