
boJíš se? 
Ageus 2,6

Jednou jsme na skupince měli otáz-
ku, čeho se bojíme. Vznikla z toho
velmi osobní diskuse. Je velmi in-
timní se sdílet upřímně o tom, z če-
ho mám strach. Strachování je
kolem nás hodně. Kam ten svět spě-
je? Co vyroste z našich dětí? Kam až
se posune morální úpadek? Žijeme

sice v době, kdy tady nebyla přes
sedmdesát let válka a máme se eko-
nomicky dobře, ale pořád se něčeho
strachujeme. Má církev odpovědi
na otázky dnešních lidí? Bojím se, že
s tím církev pokulhává. Ano, mám
strach. Strach se nám vkrádá i do
církve. Máme strach z nových věcí,
strach, co bude s naším sborem,
nebo se bojíme, zda zaplatíme svého
kazatele. Všimněte si i kolik modli-
teb je motivováno na pozadí stra-
chem. 
Ageus vybízí, aby se Izraelci dali do
stavění chrámu. I my tvoříme kame-
ny Božího chrámu – církve. Když se
rozhlédneme po církvi, vidíme
chrám také pobořený, se špatnou
pověstí a málo stmelený láskou.
Slovo od Hospodina skrze Agea
bylo burcující. Buď rozhodný Zeru-
bábeli a všechen lide země a dejte se
do díla. Stejně tak máme my se dát
do díla. Máme být akční. Neseď
doma, když Boží dům je v troskách.
Ale úplně hlavní je víra. Víra, že Bůh
je s námi. „Můj duch stojí uprostřed

vás“, říká Hospodin. Možná, že my
se bojíme, ale uprostřed našeho stra-
chu a bídy je někdo, kdo je větší než
náš strach. Lidský duch se bojí, ale
Bůh dává svého ducha, který věří. A
tak Hospodin řekne: "Nebojte se!“
Bůh dělá svou část – dává svého
ducha doprostřed nás. My děláme
svou část – jsme rozhodní. Roz-
hodni se, že nebudeš jednat podle
svého strachu, ale podle Boha. Hos-
podin je uprostřed nás, to je naše jis-
tota. Tak se neboj a dej se do díla
tam, kde jsi. Do chrámu, který po-
stavili po Ageově burcování Judejci,
za několik let vstoupil Ježíš. Naplnil
se chvalozpěv Zachariáše: Vzbudil nám
mocného spasitele… dá, abychom vy-
svobozeni z rukou nepřátel a prosti stra-
chu jej zbožně a spravedlivě ctili…
(L 1,74). A i do našeho díla přichází
Ježíš a my, prosti strachu, mu může-
me sloužit. Pořád je kolem nás plno
strachování, ale my můžeme být
jiní, důvěřovat a stavět Boží chrám. 

Milan Mrázek
kazatel sboru ECM v Jihlavě
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Jonášova kniha je řazena mezi malé
proroky, avšak od ostatních proroc-
kých knih se výrazně odlišuje tím,
že v ní jde o příběh s dějem. Jonáš
utíká před Božím posláním hlásat
soud obyvatelům prostopášného
města Ninive. Je potrestán tím, že se
dostane do útrob mořské příšery,
tam si uvědomuje své selhání a Bůh
ho zachrání. Jonáš opouští tělo moř-
ského živočicha a teď konečně jde
plnit své poslání. Je při tom pře-
svědčen, že městu Ninive už nemů-
že nic pomoci, že Bůh vykoná svůj
soud a zničí je. Jenže Jonášovo kázá-

ní dopadá na dobrou půdu, ninivští
v čele s králem činí pokání a Bůh
proto město ušetří. Jonáš není s to
Boží milost pro zkažené, avšak
pokání činící město přijmout.
Tolik starozákonní příběh. Můžeme
si jej ve svých myslích aktualizovat.
Zkusme si za Ninive dosadit oblast
naší evropské civilizace, případně
vzhledem ke globalizaci si ji patřič-
ně rozšířit. Jak vypadá život naší
společnosti? Násilí, terorismus,
narušené vztahy mezi muži a žena-
mi - to nám potvrzuje, že analogie s
Ninive je na místě. Zastavme se

blíže u dalšího symptomu hříchu
naší civilizace - u zacházení s život-
ním prostředím, speciálně u činnos-
tí, které mohou nepříznivě ovlivňo-
vat klima. Mezi nejvýraznější zdro-
je jeho ohrožení patří doprava.
Přeplněné ulice a dálnice dokládají,
že něco není v pořádku. K řešení
situace jejich další výstavbou se
velice často obětuje vzácná a životo-
dárná orná půda. (Není to zločin
vůči budoucím generacím?) Pro
dopravu se spotřebovávají vzácné
energetické zdroje, s čímž zpravidla
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Víte, kam se máme navrátit? To je hloupá otázka od věřícího. Každý křes-
ťan touží po zemi zaslíbené (svých představ) cestou za Kristem. To byla
nabídka, nebo výzva „pojď za mnou“! Vykročili potřební, zvědavci i pro-
spěcháři (tak jako dnes!) a nikdo nebyl zklamán? Ježíš přišel a vyhlásil
zaslíbené Boží království, na které v touze lidé očekávali (dodnes!). To
musel Ježíš dotvrzovat skutky. Mnozí mu uvěřili pro zásah do jejich živo-
ta. (Byli nasyceni, uzdraveni.) Pravda, ve skutku, to je darem k víře a víru
utvrzuje. Dobrý čin (Ga 6,2) vede ke vděčnosti. (Je tomu při nás?) V Gol-
gotské zvěsti záchrany? Je námi zpochybňováno, nedržící se Kristových
rad a pokynů ve své moudrosti, děláme nové otazníky, kříže (také i sobě!)
Nesděluji nic nového, jsou to opakovaná slova pravdy a cítíte se nad ně
povýšeni, dokonce uraženi? Rozštěpení církve v pýše je dílo Satanovo!?
Chrám propůjčujete (za úplatu) Sambalatům a Tobiáš si mne ruce (u nás
cukrárna a jinde?)!
To, co píši, není jen můj pohled. Je napsán k zamyšlení a k nápravě. Není
záměrem zlehčování, ani úmyslem k urážení z nenávisti. Ale k zamyš-
lení.
Tolik připomínek k 500 let výročí reformace. Tu přece nedělala Římsko-
katolická církev? Byl jsem poučen, že záměrem reformace bylo vytvořit
nové společenství víry lidu vykoupeného Kristem a v poddanosti sv. Du-
chu! Byli to lidé Boží – nebo sektáři, bludaři, čarodějnice? Vyvolený lid 
k zabití, k upálení, k pronásledování? ERC tedy nejsou odpadlíci a lid ve-
dou správnou cestou obřady po vzoru velké církve ke (slepotě) katolické
jednotě? Zachránit si duše, ale tělu se milost neuděluje. Bude živořit 
v nedostatku dál, protože nemáme Anežku českou (ET-KJ 10. ledna 2018
– pan Duka).
Novoroční sejití ERC v kostele svaté ...! (Co činíte, abyste se stali svatými?
(Vzor Kláry z Assisi, nebo Františka? Jediný Bůh je svatý! Také Král králů
a Pán! Tak představil Krista P. Procházka z Jan 18,37. Pak bylo předáno
slovo (nově reformované Římskokatolické církvi). Kázáním posloužil
kardinál! Pan Duka nepochopil výstražné slovo Písma „Král na místě
Božím“! Vybral si p. Duka záměrně Jiřího z Poděbrad? Náhradníka bez
moci (Jako Ježíše) v nabídce! Chtěl jsem a chci. Nejsou sjednotitelé!! Po-
děbradský má v nenávisti kříž i kalich (Kristus, rozdělení!) Ano. Měl 
v nenávisti kříž i kalich, který přinášel utrpení, pohoršení a rušící Boží
řád. Kristův kříž má odstranit a odstraňuje všechny malé kříže. A vylitý
kalich hořkosti je nám podáván v lásce naplněný sladkostmi, abychom jej
podali bližnímu z Božího požehnání z vděčnosti.
Znakem života je kříž i kalich. Každá denominace má své logo vyčlenění
se z jednoty a roucha? Ohyzdná, ukazující na vaši důležitost? Před kým?
Před Bohem nezakryje naši porušenost a před lidmi jsou k posměchu,
uráží. Vám není (je) urážkou židovská hvězda Renfana?! Jim je urážkou
kříž, námi vytvořený jako znak našeho Boha. (Pro islám nevěřící, pro 
ateisty jen mluvkové.) Jak se dnes dívat na reformované? Na krku kříž, na
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Protestantský exodus erc

Kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli, kde se konala společná bohoslužba syno-
du Českobratrské církve evangelické.

Synod je nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění Českobra-
trské církve evangelické, složené z volených poslanců z jednot-
livých seniorátů. Schází se jednou ročně a tvoří ho 74 poslan-
ců z jednotlivých seniorátů a Evangelické teologické fakulty
UK. Kromě toho synod na každé zasedání povolává poradce,
kterými jsou většinou odborníci na určité oblasti církevní
práce, zaměstnanci církevního ústředí nebo bývalí členové ve-
dení církve. Jednání je veřejné kromě zasedání komisí.
Letošní jednání synodu se konalo ve dnech 31. května – 2. červ-
na 2018 v Litomyšli. Mezi nejdůležitější body programu beze-
sporu patřilo projednání připravovaného strategického plánu
Českobratrské církve evangelické. Pod názvem Reformanda
2030 jeho koncept prezentoval senior pražského seniorátu
Roman Mazur. Dokument plánuje budoucnost ČCE na násle-
dujících 12 let. Klade důraz na život a službu farních sborů.
Pracuje s restrukturalizací kazatelských míst, s flexibilnějšími
úvazky kazatelů a pracovníků, flexibilnější spoluprací mezi
sbory navzájem i s ústředím církve. Počítá s každoroční inven-
turou potřeb sborů a na to navazující expertní pomocí a super-
vizí od církevní kanceláře. 
Sám R. Mazur označil představený materiál za strategický
plán v duchu křesťanského pragmatismu. „Nemáme pocit, že

umíme život víry ve sborech vytvořit. Ale umíme ho efektivně
podpořit – umíme podpořit to, co funguje a naopak chceme čás-
tečně omezovat to, co funkční není,“ shrnul Mazur ve svém
projevu.
Z následné obsáhlé rozpravy vzešly dva konkrétní návrhy ref-
lektující vůli diskutovat o strategii v rámci sborů i napříč celou
církví. Synod odsouhlasil, že k tématu proběhne celocírkevní
konference s adekvátním prostorem na debatu. Předcházet by jí
měly výstupy z diskusí v rámci jednotlivých sborů. To vše 
v takovém předstihu, aby výstupy stihla zpracovat strategická
komise a předložit je prvnímu zasedání 35. synodu.
V případě, že některý farní sbor neplní některou z následujících
základních funkcí, příslušný seniorátní výbor zahájí konzulta-
ce s jeho staršovstvem. Výstupem těchto konzultací bude buďto
společný plán sboru a seniorátního výboru mající za cíl jejich
opětovné naplňování nebo návrh seniorátního výboru přísluš-
nému konventu na sloučení či zrušení daného farního sboru.
Za základní funkce sboru považují:
1. Schopnost shromáždit k pravidelným nedělním bohosluž-
bám v sídle sboru v průměru více než 10 osob
2. Schopnost získat během kalendářního roku pro svůj vlastní

AktuAlitA: 34. synod ČeskobrAtrské církve evAngelické zAsedAl v litomyšli
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souvisí spalování uhlíku a emise
skleníkového oxidu uhličitého. Je
známou skutečností, že hromadná
pozemní doprava je životnímu
prostředí příznivější než individu-
ální automobilová doprava či
doprava letecká. Přesto se létá i
auty jezdí stále více. Víme, že je to
cesta do záhuby, a přesto po ní jako
společnost kráčíme. Žádoucí by
bylo vůbec jak pohyb osob, tak
pohyb zboží omezit.
Ninivští se změnili v důsledku
Jonášova kázání. Byl to zázrak;
kdyby tehdy bývali působili pro-
gnostici, asi žádný prognostik by 
s takovou změnou nebyl počítal.
Pán Ježíš svým učedníkům říká: Vy
jste sůl země. Vy jste světlo světa.
Církev Kristova má ve světě své
prorocké poslání. Má co říci i do si-
tuace, kdy probíhá nežádoucí, lid-
skou činností aspoň do značné
míry vyvolaná a podporovaná kli-

matická změna. Často se však mezi
křesťany ozývají názory, že člověk
už jiný nebude, že užívání aut a
letadel neomezí a že naše evropská,
euroamerická či celá globalizovaná
civilizace nezadržitelně směřuje ke
zkáze - snad jedině že by se planeta
Země chovala podle jiných zákonů,
než jaké dnešní věda zná.
Jonáš nedokázal přijmout Boží
milost vůči Ninive. My křesťané
podobný postoj přijímáme, aniž by-
chom zřetelně vyzývali naše spolu-
občany k pokání. Pravda, máme to
v určitém smyslu těžší, než to měl
Jonáš v Ninive. Tam byl osvícený
král, který výzvu k pokání přijal,
podporoval a šířil dál. Ninivané
byli zvyklí krále poslouchat. Koho
bychom dnes my mohli na místo
krále dosadit? Nabízel by se gene-
rální sekretář OSN (António Guter-
res). A ten ke změně chování ve
prospěch omezení klimatické změ-
ny vyzývá. Jenže jeho hlasu není

věnována pozornost. Volání Ježí-
šových učedníků k pokání, ke změ-
ně smýšlení a jednání, ke změně
hodnotového systému má však
Jeho zaslíbení. Pokání činěné ve
velkém by byl div. Avšak náš Pán
říká: "Amen, amen, pravím vám:
Kdo věří ve mne, i on bude činit
skutky, které já činím, a ještě větší,
neboť já jdu k Otci. A začkoli bude-
te prosit ve jménu mém, učiním to,
aby byl Otec oslaven v Synu" 
(J 14,12-13). 
Zvykli jsme si, že jsme jako křesťa-
né v menšině. Nicméně máme na
světě své důležité poslání. Svět
potřebuje volání k pokání. Svět po-
třebuje evangelium. My sami situa-
ci nezměníme. Změna však možná
je. A je v souladu s Boží vůlí. Může-
me doufat v Boží odpověď na mod-
litbu vyvěrající z celých osobností,
na modlitbu za celé Boží stvoření.

Jiří Nečas

2 KJ-ET

z církví doma i ve světě
ekumenický Autobus do tAizé
Ekumenická rada církví připravuje na počátek srpna společnou cestu
do francouzského Taizé. Mladí od 16 do 30, či 35 let se tam mohou
vydat Ekumenickým autobusem a v mezinárodní komunitě pak trávit
čas od 4. do 13. srpna. Na stránkách akce autobusdotaize.signaly.cz,  se
dozvíte také to, že přihlásit se je třeba do 30. června.

(red)

evAngelický kostel v chodově se stAl kulturní PAmátkou
Evangelický kostel v Chodově zařadilo ministerstvo kultury na seznam
kulturních památek. Pseudorománský kostel z roku 1906 se tak stal pá-
tou nemovitou kulturní památkou ve městě. "Jde o unikátní pseudoro-
mánskou stavbu, která je vzácná především svými jemnými secesními
ornamenty. Jeho specifická věž je vedle kostela svatého Vavřince nedíl-
nou a nesmírně významnou dominantou města," uvedl chodovský his-
torik Miloš Bělohlávek. Kostel vyprojektoval saský architekt Julius
Zeißig, podle jeho projektů vznikly v regionu například i evangelické
kostely v Nejdku nebo v Sokolově.

podle ČTK

bAbiš souhlAsí se zdAněním církevních restitucí, 
které žádá ksČm
Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) souhlasí se zdaněním náhrad za
majetek, který církve nedostaly v restitucích. KSČM to označila za jednu
z podmínek pro podporu menšinové vlády ANO a ČSSD. Řekl to na tis-
kové konferenci na ministerstvu dopravy 4. června. Podle něj je postoj
ANO v této věci dlouhodobý a zdanění tzv. církevních restitucí není
nové téma, proto o věci s KSČM nejednal.
Sněmovna letos v únoru v prvním čtení schválila návrh na zdanění
peněžitých náhrad, které stát posílá každoročně církvím za majetek
nevydaný v restitucích. Předlohu KSČM podpořili poslanci ANO, ČSSD
a SPD. Církve už avizovaly, že v případě přijetí zákona jsou připraveny
bránit se u Ústavního soudu.
„My s tím souhlasíme dlouhodobě, předpokládám, že ČSSD se k tomu
přidá. Není to nové téma, my jsme o tom ani nemluvili v rámci vyjed-
návání o nějaké podpoře KSČM,“ řekl Babiš. Prohlásil také, že ocenění
nevydaného majetku, na jehož základě stát církvím náhrady posílá,
bylo nestandardní. „Dokonce jsou i poznatky, že se údajně vydává 
i majetek, který možná neměl být předmětem restitucí,“ řekl Babiš.
Za zdanění církevních restitucí se postavil i předseda ČSSD Jan Ha-
máček. „Návrh zákona na zdanění náhrad poslanci ČSSD jednoznačně
podpořili v prvním čtení a nechystáme se na tom nic měnit,“ napsal na
twitteru.
Vláda v demisi letos v lednu zdanění církevních restitucí podpořila, 
i když připustila, že zákon pravděpodobně povede k soudnímu sporu.
Církve si podle stanoviska vlády mohou stěžovat u Ústavního soudu,
že byla narušena jejich legitimní očekávání. Proti návrhu bylo minister-
stvo kultury, podle něhož zákon znamená porušení smluv o majetko-
vém vypořádání s církvemi.
Babiš se možného napadení zdanění církevních restitucí u Ústavního
soudu neobává. Vzhledem k tomu, že s návrhem přišla už ČSSD ve
volebním programu v roce 2013, Babiš předpokládá, že sociální demo-
kraté právní problém možné retroaktivity zdanění vyřešili.
V minulé vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL zablokovali návrh na zdanění
církevních restitucí lidovci. Letos v únoru se společně s ODS a TOP 09
pokusili prosadit zamítnutí zákona už v prvním čtení, ve Sněmovně ale
neuspěli. Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik 3. června
v České televizi řekl, že kdyby se závazek vládních stran o zdanění cír-
kevních restitucí neobjevil v dohodě s KSČM o podpoře menšinového
kabinetu, komunisté by vládu nemohli tolerovat, a naopak by jí mohli
vyslovit nedůvěru. V návrhu programového prohlášení menšinové vlá-
dy ANO s ČSSD se o církevních restitucích nemluví.
Babiš minulý týden vyjádřil přesvědčení, že nová vláda by mohla požá-
dat o důvěru už v červenci.

podle www.christnet.eu
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Tak se jmenovala kniha, kterou v devatenáctém století
napsal anglický filosof Thomas Carlyle. V 19. století se
ještě hrdinové ctili a předpokládalo se, že nějací existu-
jí. V postmodernismu není nejvyšší hodnotou hrdinství
nebo pravdivost, ale tolerance. Tolerance ovšem v pra-
xi mnohdy znamená, že všechny názory mají stejnou
váhu – lhostejno, zda pravdivé nebo nepravdivé, neboť
přece každý má právo na svou pravdu a prohlašovat
jeden názor za pravdivější než druhý je netolerantní.
Pokud mají ale všechny názory stejnou váhu, proč
vůbec mít nějaké názory? 
Není-li na prvním místě kritérium pravdivosti, má to
důsledky i pro lidské jednání. Vztahovat na lidské jed-
nání morální kritéria není politicky korektní. Není
divu, že jeden náš slavný tunelář před svým soudním
procesem pronesl cosi ve smyslu „doufám, že se soud
bude zabývat legalitou mého jednání, nikoli jeho etič-
ností“. 
Jakoby se apriorně předpokládalo, že všichni lidé jsou
sobci. A ti, kteří tak nevypadají, jsou jenom pěkně pro-
hnaní. Ve skutečnosti jsou ještě horší než ostatní, pro-
tože své sobectví dokáží navíc pěkně skrývat.
V klášterech se kdysi při obědě předčítaly životopisy
svatých. Nebudu teď řešit otázku, nakolik šlo o histo-
rické příběhy a nakolik o legendy. Zajímá mne, proč se
to dělalo: Mniši se tím chtěli inspirovat k následování
dobrých příkladů. 
Slyšel jsem vícekrát, že za první republiky se pěstovalo
„masarykovské fangličkářství“. A v rozsáhlé knihovně
svých rodičů jsem skutečně našel některé docela naiv-
ní oslavné životopisy tatíčka Osvoboditele, psané ještě
za jeho života. Máme pocit, že do naší doby se jaksi
nehodí. Neupadli jsme ale do opačného extrému?
Máme my sami nějaké vzory, které považujeme za
hodné následování? Dokážeme vyjmenovat několik

osobností, které nás skutečně inspirovaly nebo inspiru-
jí ke šlechetnému jednání?
Pokud čtu práce současných historiků o nějaké postavě
našich dějin, která byla dříve považována za „klad-
nou“, pak mám někdy pocit, že se předhánějí ve snaze
na každého najít nějakou tu špínu a ukázat, že daný
člověk vlastně žádné čisté motivy neměl.
Říci o někom, že „pořád ještě nahlíží svět černobíle,
jako souboj dobra a zla“, je téměř totéž jako říci „ten
člověk je úplný cvok – je to hrozný naivka“. 
Myslím, že naše civilizace v této věci zabloudila. Ve
všech civilizacích se lidé snažili předat budoucí gene-
raci především své hodnoty. Jistě, chtěli předat rovněž
materiální blahobyt – nakolik to vůbec bylo možné.
Bylo ovšem nemálo lidí, kteří toužili především po
tom, aby jejich děti byly pravdivé a čestné. Toužili po
tom dokonce více, než aby byly vychytralé a společen-
sky obratné. 
Jako bychom tušili, že vlastně nemáme dětem co pře-
dat … a tak nakonec nemáme ani ty děti. Jde nám pře-
devším o „seberealizaci“. 
Ještě jsem ale neslyšel o nikom, kdo by nadchl jiné tím,
že „sebe realizoval“. Naopak, lidé byli vždy nadšení 
z někoho, kdo žil pro druhé, kdo zapomněl sám na
sebe, kdo žil – dejme tomu pro nějaký ideál.
Vzpomínáte na film „Statečné srdce“? Když jde
William Wallace na smrt, anglické publikum se těší na
dobrou zábavu a spílá mu. Nicméně když skutečně
umírá, lidé si ho váží a litují ho. Poznali, že měl zač
zemřít. Nezachránil si život, aby „sám sebe realizoval“.
I když mohl.
Že to je film o dávných dobách? Tak proč chytá za
srdce i nás?
Protože i hluboko v nás je touha po šlechetnosti a prav-
divosti. Atmosféra „politické korektnosti“ nás – naštěs-
tí – ještě tak docela neudolala.
Jde však o to, si to přiznat. Přiznat si, že vlastně touží-
me po poctivosti, opravdovosti, pravdivosti. Že touží-
me být čestní.
I tohoto přiznání se totiž trochu bojíme. Bojíme se jed-
nak toho, že nás budou mít za onoho „cvoka“, co vidí
svět černobíle a ještě to vnucuje jiným, jednak toho, že
třeba sami selžeme. Vždyť dobře známe své slabé
stránky, přestože je pečlivě skrýváme.
Stojíme ovšem před otázkou: Chci světu ukazovat svou
všední, zbabělou, cynickou tvář, nebo se ho pokusím
ovlivnit tím, co je ve mně nejlepší a nejšlechetnější? 
V prvním případě hrajeme na jistotu a jdeme s davem,
s proudem doby. V druhém případě půjdeme asi proti
proudu a občas si nameleme, nebo někdo namele nám.
Pokud se ale rozhodneme pro tu druhou cestu, bude se
nám docela hodit trocha inspirace.
A jsme tam, kde jsme začali. Neznáte nějakého hrdinu? 
Pokud ano, nebojte se o něm mluvit. Pokud ne, zkuste
ho hledat. V dnešní době může být třeba i takové hle-
dání hrdinstvím.
Možná se nám „cvokům“ podaří tento civilizační trend
obrátit. 

Dan Drápal

o hrdinech a úctě k hrdinům

klopě kabátu kalich! Ten se lehce převléká a jsi hned pravý křes-
ťan. A skutečnost? Nedověra? Vypočítavost? Ve světle nového
poznání?! Přestupem budu se mít lépe, dříve než nastane odlu-
ka církve od státu? Šaty dělají člověka a talár poskytuje důstoj-
nost a naděje na svatořečení (jako Sankander, co na zradu), 
i když za talár potřísněný krví.
Hojnost, odměna v Kristových zaslíbeních jsou pro věrné! To
znáte! A naplnění jsou v nedozírnu a jistota je v prozíravosti při
pohledu na církevní křeče, dívající se do vyprázdněných chrá-
mových lavic. Také ztracená důvěra – a nové naděje bez víry?
A přece nová naděje z úst kardinála Vlka: jsme na jedné lodi,
uchopme se vesel nároků (proti radám Henryho Burtona a
Lesitského čl. 11) na navrácení církevního majetku. Následky:
církevní loď naplněná křivdami doplněná restitucí je nad hra-
nici ponoru a tak vyzveme svaté na pomoc (ET-KJ v článku 
10. ledna 2018 p. Duka: tato doba právě nastala).
Nedostatkem víry je obava, v důvěře je požehnání! Naučme se 
v modlitbě prosit (ne chtít) a Bůh potřebné dá! Naše žádostivost
a netrpělivost vede ke hříchu. Rada Augustinova není dobrá (i
když splnila záměr). Přinesla utrpení a mnoho prolité krve. To

vám také připomněl p. T. Butta z Písma Iz 9,1-7. Možná, že opo-
mněl upřesnit (nebo nechtěl) v přítomnosti p. Duky ukázat kato-
lický středověk (ve kterém Římskokatolická církev zůstává) 
v pravém světle, když prosazuje svoje požadavky nátlakem
(kalich z Týna, Mariánský sloup na Staroměstském náměstí).
Všichni Boží bojovníci byli předěšeni (nad dílem) a rouchy krví
zbrocenými.
To je málo světla k opatrnosti? Vlk se nezmění ani v rouše úlis-
nosti! Kalich je také znakem smíření. Naplňte jej tím nejlepším
vínem z Božího požehnání, láskou Kristovou, buďte jedné mys-
li, ať je k Boží slávě. Pod novým znakem „CE!“ cestou evangelia,
opusťte vlastní písečky a postavte se s pokorou k svěřenému
úkolu! Hlásejte a upevňujte Boží království!
Křesťané se oddělili od židovství pro logo Renfanovy hvězdy a
opustili přikázanou cestu života - milostivá léta! To je Bohu od-
porné. Kristovo upozornění nám je v Jan 10,10. Všechno stvoře-
ní lká, protože je překrucováno všechno, co Bůh nařídil (i slovo
Boží Iz 45,7 (ČEP) je překrouceno: Bůh ukončil odmlčení a po-
slal člověku rádce ve svém Synu Pánu Ježíši Kristu. Nasyť se ma-
nou k životu a uděláš ji žádostivou v důvěře přihlížejícím.

J. V. Gerhard

Protestantský exodus erc
Dokončení ze str. 1
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Jmenuji se Petr Wieczorek a jsem
kurátorem sboru ČCE v Šenově.
Pracuji jako lékař na interním oddě-
lení v Orlové. V měsíci říjnu roku
2014 jsem měl tu čest zúčastnit se
spolu se dvěma zdravotníky a ředi-
telem české pobočky mezinárodní
organizace OM - Operation mobili-
zation - Pavlem Zoulem, krátkodo-
bého měsíčního výjezdu se zdra-
votnickou pomocí do severních
vesnic Ghany. 
Měl jsem podporu svého primáře,
který byl ochotný mě uvolnit na 
1 měsíc z práce a zastoupit na endo-
skopické vyšetřovně v nemocnici 
v Orlové. Veliké materiální podpo-
ry se mi dostalo od farmaceutické
firmy, která sponzorovala multivi-
tamíny pro děti ve vesnicích v Af-
rice. 
Vše bylo mnohem lepší, než jsem
čekal, přesto to bylo pro mne těžké.
I když jsem měl po boku skvělého
pastora a misionáře Pavla, který
nás jako český tým vedl, vždy vše
dobře zajistil a staral se o naše po-
třeby, modlil se za nás a vkládal
ruce spolu s ostatními, když jsme
trpěli nějakou nemocí nebo když
jsme byli v nějaké zkoušce. 
Skvělý byl také Daniel, jehož nadše-
ní pro misii jsem obdivoval. Tolik
energie, tolik zapálení; věřím, že si
ho Pán ještě mocně použije. 
Aška, vytrvalá modlitebnice a velká
misionářka dětí. 
Všichni byli skvělí, přesto jsem se
často cítil sám. Chyběla mi moje
manželka Monika, která je mému
srdci nejblíže a které mohu říci
všechno i nejniternější zážitky a trá-
pení. Uvědomil jsem si, že bez její
blízkosti se cítím hodně osamoce-
ný. Bojoval jsem v srdci s velkým
zklamáním, že asi nikdy nebudu
misionářem v Africe, což bylo mým
velkým snem. Dlouhodobě je těžké
nést odloučení, jinou mentalitu čer-
nochů, jazykovou barieru, kterou se
mi podařilo překonat jen díky Pav-
lovi, který mi vše překládal. 
Jen díky Boží milosti, kterou se ke
mně sklonil, jsem mohl zažít zvlášt-
ní oslovení třetího dne výjezdu do
vesnic na severu, kdy jsem nemohl
s týmem do služby pro průjmovité
onemocnění. Odpoledne, kdy mi
bylo už trochu lépe, jsem se posadil
pod mangovník blízko církve a pře-
mýšlel. Přisedl si ke mně Emma-
nuel Oppong, pastor z vesnice Lo-

loto. Byl velice trpělivý a mohl jsem
mu sdělit skutečně všechno, co jsem
prožíval. Viděl jsem v tom Boží
milost a vedení. Vnímal jsem jako
by si ke mně přisedl skutečný Im-
manuel (Ježíš), který mě chtěl po-
vzbudit a dát mi další úkol.
Probírali jsme situaci v naší církvi 
v České republice i v našem malém
sboru, a tu jsem přijal nový úkol.
Pán mi prostřednictvím Emmanue-
le řekl: Buduj církev a sbor tam, kde
jsi, aby byla silná, zdravá a mohla
vysílat další misionáře! Velice mě to
povzbudilo a dalo novou sílu a vi-
zi pro službu Pánu. Věděl jsem, že
mi Pán dá sílu obstát v tomto úko-
lu a rovněž i v dokončení misie 
v Ghaně. 
Každý den jsem se modlil, abych
vydržel každý další den služby.
Nemocných a potřebných bylo
mnoho a nás konzultujících zdra-
votníků bylo jen pár. První týden to
bylo přiměřené, protože pomáhalo
asi 5 mediků z Kumasi, kteří přijeli
jen na první týden. Přesto si jejich
pomoci a zájmu o lidi na severu ze-
mě, kteří žijí v chudobě, velice vá-
žím. Druhý týden byl s námi ještě
lékař z křesťanské nemocnice v Ku-
masi, Joseph, což bylo rovněž vel-
kou pomocí, protože jsme mohli
být alespoň tři konzultující lékaři a
velice schopný medik Daniel. Třetí
týden jsme však už sloužili bez
Josepha, který se musel vrátit do
své nemocnice. Cítil jsem zodpo-
vědnost, protože všechno zůstalo
na nás třech zdravotnících z Česka.
Pán však dal dalšího konzultanta
Izaka, který rovněž velice schopně
zastával službu konzultanta a tak
jsme díky Pánu zvládli posloužit
potřebným v dalších vesnicích. 
Zkušenost, kterou jsem prožil, byla
tato. Pro pomoc potřebným v tako-
výchto oblastech je třeba poměrně
velký tým spolupracovníků, kteří
se vzájemně podporují a na každý
den hledají sílu od Pána, aby mohli
obstát. To se dělo, a jen díky Pánu
jsme mohli na severu Ghany po-
sloužit. 
Svou službu jsem viděl hlavně ve
vyšetřování a konzultování zdra-
votního stavu místních, kteří přišli
se nechat prohlédnout a probrat své
zdravotní problémy. Obvykle přišli
i s dětmi, takže jsme vyšetřovali
celou rodinu. Chtělo to jen si na to
zvyknout a počítat s tím. Já mám

děti rád, proto to bylo spíše zpestře-
ní. Děti byly častokrát více nemoc-
né než dospělí. Mnoho dětí mělo
malárii, kterou jsme mohli diagnos-
tikovat jednoduchým testem z kap-
ky krve. Celá misie ve vesnicích
byla velice dobře zorganizována.
Po ranním ztišení a modlitbách
týmu jsme buď posnídali, nebo
rovnou vyjeli ze základny do okol-
ních vesnic. Základna byla ve sboru
Loloto, druhý týden byla základna
u misionáře Emmanuele v Yagabe.
Nejdříve jsme se museli u místního
stařešiny zeptat, jestli nám dá svole-
ní, abychom ve vesnici mohli po-
sloužit. Následovala příprava vy-
šetřovacích konzultačních míst, ses-
terských míst, laboratoře a far-
macie. 
Vyšetřovny byly většinou v centru
vesnice ve stínu stromů, nebo 
v místních zdravotnických středis-
cích. 
Zdravotnickou službu předcházela
evangelizace s výzvou. Všechno
bylo podrobně zdokumentováno.
Místní, kteří se přihlásili na výzvu,
že se chtějí odevzdat Pánu Ježíši, se
modlili s týmem. Každý, kdo pak
přišel na zdravotnickou konzultaci,
dostal číslo a posadil se do řady a
čekal. Po sepsání základních iniciál,
váhy, věku, změření TK, čekal 
s kartou na konzultaci u lékaře ne-
bo medika. Lékař za pomoci pře-
kladatelů, kteří tlumočili z angličti-
ny do místního jazyka, odebral ana-
mnézu, vyšetřil pacienta, zapsal vše
do karty a odeslal pacienta buď pří-
mo do farmacie k vydání předepsa-
ných léků, nebo do laboratoře, kde
se prováděl test na malárii, vyšetře-
ní moči a glykemie. Vše probíhalo
organizovaně a vše bylo dokumen-
továno v kartě nemocného. Váž-
nější případy byly označeny a vě-
novala se jim zvláštní péče. 
Kromě služby konzultační jsem 
s ostatními zdravotníky dělal osvě-
tu. Zaměřil jsem se na prevenci ma-
lárie a průjmová onemocnění. Jen
Daniel a Pavel, kteří byli schopni
plynule mluvit v angličtině, měli
program a kázání v církvi i při ran-
ním ztišení. 
Pozitivně hodnotím dobrou spolu-
práci týmu; bylo v tom vidět jedno-
tu Božího Ducha a lásku jednoho 
k druhému. Ranní ztišení byla veli-
ce důležitá, aby člověk dostal sílu a
lásku pro celý den. Někdy v po-
sledním týdnu byla ranní ztišení
zkrácena pro nedostatek času a
netrpělivé lidi, kteří již čekali na
ošetření. 
Touto misijní zkušeností mně Pán
učil trpělivě a vytrvale sloužit bliž-
ním, i těm nejchudším. Naučil jsem
se více každý den spoléhat na jeho
pomoc, protože z vlastní moci bych
tu službu nezvládl. Také jsem se na-
učil, jak jednoduchým způsobem
předat evangelium. Učili jsme se
vzájemně spolupracovat a pomáhat
si a modlit se jeden za druhého. 
Zdravotnickou pomoc vidím jako
jeden z možných nástrojů služby,
kterou jsme mohli místním chu-
dým lidem nabídnout a tím pomoci
řešit něco, s čím mají problém.
Proto přišlo tolik lidí a proto byli
ochotni čekat třeba celý den na
lékařské vyšetření. Velice dobré
bylo to, že před vyšetřováním před-
cházela evangelizace a výzva k při-
jetí Ježíše. Škoda, že během čekání
na vyšetření neprobíhala další pas-
torace s místními pro nedostatek
překladatelů. Bylo dost času, který

Název článku je jen ilustrativní, neboť na osud nevěřím. Přesto však
vím, že se v životě vyskytují situace, kdy lidově řečeno "čert kálí na
jednu hromadu". Znáte to, přijdete o práci a zrovna se rozbije auto,
pračka, musíte doplatit elektriku, píchnete kolo dokonce i u bicyklu
a do toho všeho máte objednaný nový gauč. Prostě katastrofa. Ale je
tomu skutečně tak?
Má matka středoškolská profesorka si o prázdninách užívá. Co na
tom, že ve chlívku spadl strop na uhlí a ve stejnou dobu zmizel sig-
nál digitální ČT do neznáma. Když je člověk v pohodě, tak zlo tolik
nevnímá, zato v krizi je na něj nějak zvlášť citlivější. 
Boží Slovo říká: "Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás při-
cházejí rozličné zkoušky." (Jk 1,2) 
No, abych pravdu řekl, jedinou radost v problémech mohu mít z toho,
že Bůh přislíbil, že nebudou trvat věčně a že to někdy skončí. Kladu
si však otázku: "Je skutečným problémem to, co prožívám?"
Jedna starší sestra z kostela mi vyprávěla, jak v dětství jedla k večeři
jen nadrobený chlebíček politý olejem a když chtěla koláče, musela 
k sedlákovi na brigádu. Měla to docela těžké. Ostatně téměř každý má
nějaké své životní trauma a to jsme ve střední Evropě. 
Nakonec jsem tedy nepodlehl depresi a prostě jen čekal na zlepšení
situace. Auto již jezdí, práce se rýsuje, za kolo jsem se pomodlil a 
v pračce stačilo vyčistit filtr. 
Uvědomil jsem si, že na okolnostech moc nezáleží, člověk by měl
hlavně zachovat víru, ať se děje cokoli. 
Ostatně, bez Božího požehnání, marné všechno namáhání. Proto
radím, jste-li v krizi, nedělejte nic! 
Krize je období, které nutí lidi k aktivitě. Jenže pouze lidskou snahou
se většinou ničeho kloudného nedosáhne. Smysl má tedy jedině úsilí
ve smyslu modlitebním nebo prohloubení domácího studia Bible.
"Blaze muži, který snáší zkoušku, neboť až se osvědčí, dostane koru-
nu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují." (Jk 1,12)

Ivo Kraus

nepřízeň osudu

prožili místní jen pouhým čekáním.
Rovněž jsme přemýšleli, jak zefek-
tivnit zdravotnickou pomoc, aby se
dostalo hlavně na vážněji nemocné.
Téměř každý, kdo přišel, včetně dě-
tí, měl nějaké zdravotní problémy,
ne jen krátkodobé, ale i dlouho-
dobé. 
Další příhoda, která mně zasáhla,
souvisela s chlapcem ve vesnici Lo-
loto - Eliášem, který měl ochrnuté
dolní končetiny a byl odkázán na
svou sestru, která ho vozila na in-
validním vozíku. Před pěti lety
ochrnul zřejmě po dětské mozkové
obrně a od té doby není schopný se
sám pohybovat. Jeho rodiče ho ten-
krát před lety vzali z nemocnice a
přivedli za šamanem, který s ním
dělal nějaké své rituály. 
Když jsme se s tímto chlapcem
blíže seznámili, chtěli jsme mu po-
moci, modlili jsme se spolu s míst-
ním pastorem za jeho uzdravení a
osvobození od jakýchkoli duchov-
ních vlivů, kterým na něj působil
tenkrát šaman. I přesto, že jsme
neviděli hned výsledek a chlapec
nevyskočil zdráv, věřím, že ho Pán
zachránil pro věčný život a bude-li
chtít, uzdraví i jeho tělo. Poslední
den našeho pobytu v Loloto nám
chlapec ukázal velkou proleženinu
na hýždích, kterou měl od tvrdého
dřevěného prkénka, které nahrazo-
valo zničenou sedačku starého in-
validního vozíku. 
Z takové proleženiny, pokud by
dostal sepsi, mohl by i zemřít. 
S pomocí Pána jsme proleženinu
ošetřili a doporučili další léčení 
v místním zdravotním středisku.
Tým se mu poskládal na nový inva-
lidní vozík, který mu byl koupen 
v nejbližším městě Tamale a dove-
zen místním člověkem. Pán nám
ukázal, že i přes tohoto mladého
chlapce chce působit ve vesnici Lo-
loto. Mimochodem je tam velice
požehnaný pastor Emmanuel, kte-
rého jsem již zmiňoval. 
Misijní výjezd v Africe byl pro mě
jedinečnou zkušeností, protože mi
Pán ukázal, kde je moje místo a dal
mi úkol. Osobně jsem toužil být
misionářem v daleké Africe. Zjistil

jsem však, že na to nemám a že
moje místo je v České republice. 
V zemi, kde rozumím jejím obyva-
telům, mám zázemí rodinné, man-
želku, děti, které velmi potřebuji,
aby byli se mnou. Netvrdím, že
další misijní cesty odmítám, ale 
v Africe jsem poznal, že moje místo
je zde. 
Misijní práce v Ghaně dál pokraču-
je přes OM, za kterou je zodpověd-
ný ředitel Chris Insaidoo.
Bližší informace najdete na webo-
vých stránkách www.cz.om.org
Rád se zapojím do misie v okolí na-
šeho sboru v Šenově. Rád budu
prezentovat své zkušenosti z Gha-
ny v dalších sborech, nejen v naší
církvi. Rád budu předávat zkuše-
nosti dalším mladým zdravotní-
kům, kteří by chtěli vyjet do Afriky.
Na konferenci křesťanských zdra-
votníků chci představit misijní pro-
jekt zdravotnické pomoci v Ghaně. 
Ke všem, kteří budou číst tyto řád-
ky, mám naléhavou prosbu: Mod-
lete se za misijní dílo v Ghaně.
Pokud vás Pán Bůh povede k fi-
nanční podpoře misijní činnosti na
severu Ghany, kde je i početná ko-
munita muslimů, kteří potřebují
poznat Boží milost prostřednictvím
evangelia Pána Ježíše, máte příleži-
tost.
Své dary můžete posílat na číslo
účtu České pobočky OM operace
mobilizace s variabilním symbolem
pro zdravotní pomoc Ghaně
2700344081/2010, Fio banka, varia-
bilní symbol 88 55. 
Pokud byste mne chtěli kontakto-
vat, můžete na tel. 773219389 nebo
e-mailem: 

wieczorek.petr@seznam.cz
Obracím se na vás s následující
prosbou: „V každý čas se v Duchu
svatém modlete a proste, bděte na mod-
litbách a vytrvale se přimlouvejte za
všechny bratry (i sestry) i za mne, aby
mi bylo dáno pravé slovo, kdykoli pro-
mluvím.“ Ef 6,18.
„Hle, nyní je čas příhodný, nyní je
den spásy!“ 2 K 6,2.

Poslal: 
Stanislav Kaczmarczyk

misijní služba v Africe

Program Pietního shromáždění
v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

21. června 2018 od 17 h



Do Boží slávy byl 23. května 2018
povolán kazatel Církve bratrské
PhDr. Miloslav Košťál. Ukončil po-
kojně svůj téměř 93 let dlouhý 
a plodný život v novoměstském
domově Oáza v péči své manželky
Hany, personálu zařízení a v po-
sledních dnech také s pomocí do-
mácího hospice v Červeném Kos-
telci. 
Miloslav Košťál původně vystudo-
val historii a archivářství na Kar-
lově univerzitě. V období své práce
v děčínském archivu prožil pod vli-
vem několika svědectví o spáse 
v Ježíši Kristu hluboké obrácení. Po
několika letech uslyšel z Boží strany
povolání ke zvěstování evangelia 
a byl přijat do kazatelské služby 
v Církvi bratrské. 
Sloužil nejdříve sborům v Náchodě,
později v Praze 1 – Soukenické. Po
odchodu do důchodu se Košťálovi
přestěhovali do Nového Města nad
Metují, kde byla původně kazatel-
ská stanice náchodského sboru. Zde
se bratr Košťál s manželkou zapojil
do služby a se svým výrazným
evangelizačním a pastoračním ob-
darováním přispěl k založení nové-
ho samostatného sboru a následně i
ke stavbě nové modlitebny.
Výrazným obdarováním manželů
Košťálových bylo navazování osob-
ních vztahů a láskyplné pastýřské
vedení a posilování lidí ve víře.
Kazatel Košťál působil řadu let také

jako člen Rady Církve bratrské a
působil v evangelizačním odboru.
Byl činný také literárně a uplatnil
svou historickou erudici při zkou-
mání života Jana Balcara a Aloise
Adlofa. 

Rozloučení s kazatelem Milosla-
vem Košťálem proběhlo v náchod-
ské modlitebně 1. června 2018.
Několik stovek lidí se setkalo, aby
si vděčně připomnělo život milova-
ného bratra a také se povzbudilo
Slovem života, které zesnulý zvě-
stoval s hlubokou duchovní vrouc-
ností. Pohřební rozloučení bylo
slavností, při které církev propou-
štěla jednoho ze svých výrazných
pastýřů do nebeského domova. 
K odkazu Dr. Košťála se ještě vrátí-
me v některém z dalších čísel.  

Pavel Černý

Phdr. miloslav košťál (1925-2018)

inzerce

EVANGELICKý TýDENíK - KOSTNICKé JISKRy
Vydává Kostnická jednota 
Redakce a administrace v Praze 2,
Ječná 19, PSČ 120 00, tel.: 224 919 607,
e-mail: ET.KJ@worldonline.cz
www.evangelickytydenik.cz
Celoroční předplatné 481 Kč, jednotli-
vé číslo 13 Kč. Č.ú.: 228961190/0300
Redaktorka: Helena Bastlová
Uveřejněné příspěvky nemusí vždy
vyjadřovat stanoviska vydavatelů.
Nevyžádané materiály redakce nevra-
cí, ani neuschovává. 
Tiskne Grafotechna 
Distribuci provádí: 
* Pro jednotlivce: Česká pošta, s.p.
bezplatná infolinka České pošty 
800 300 302
adresa pro písemný styk:
Česká pošta oddělení periodického tisku
Olšanská 9, 130 00 Praha 3
e-mail: postabo.prstc@cpost.cz
*Hromadné zásilky: A.L.L.Production
s.r.o., Poděbradská 24, 190 00 Praha 9,
tel.: 234092851
Registrační číslo MK ČR: E 365
ISSN 0139-505X

Kdybych se měl přiznat, čeho jsem se v dětství nejvíc bál, musel bych
dlouho přemýšlet, jestli to byla noční cesta po domě, která vedla dlouhou
tmavou chodbou, kde nesvítilo žádné světlo, nebo strašidelný dědek
Jeduděs v podání mých povedených strýců, či duševně chorá sousedka se
sekerou v ruce, v záchvatu vzteku bušící do dveří našeho bytu, která se
vždy dostavila nečekaně jako anděl posledního soudu, aby s námi zúčto-
vala a mně se zdálo, že její horečnaté nemocné oči za mnou slídí po všech
koutech v domě. Podobně jsem se bál jít večer kolem opuštěného židov-
ského hřbitova, kam nechodili žádní lidé, rovy zarůstaly vysokou travou,
náhrobky s hebrejskými písmeny se klátily mezi stromy jak rozviklané
zuby, a já se plížil úzkou uličkou mezi Pavlíkovou zahradou a oprýskanou
hřbitovní zdí se zatajeným dechem, neboť jsem měl pocit, že za tím vyso-
kým tarasem číhají židovští nebožtíci s vaječnými skořápkami na očích,
aby na mne vyjukli.
Epikuros napsal, že lidé se obávají čtyř věcí –  nejprve dlouhého a nesne-
sitelného utrpení, za druhé nenaplněného života, v němž nedosáhnou
vysněného štěstí, za třetí bohů a za čtvrté bolestné smrti. Můj dětský strach
v sobě obsahoval všechny předsudky, na které řecký filosof ze Samu
vynašel „čtvero léků“: Za prvé - utrpení nemůže být velké a zároveň trvat
dlouho. Trvá-li dlouho, pak nemůže být velké a je tedy snesitelné. Za
druhé - život sám o sobě je vlastně štěstí. Jsem živý? Tedy musím být šťast-
ný. Za třetí - bohů se není třeba obávat, je přece jasné, že se o lidi příliš
nestarají, a co se smrti týče, ta se nás vůbec nedotkne, dokud žijeme, smrt
není, a když přijde, člověk už je pryč. Komu se tahle filosofie nezdá, měl
by si uvědomit, že Epikuros ji přednášel pro ateisty před více než dvěma
tisíci lety, kdyby se dnes v kterémkoliv městě projel v dopravní špičce hro-
madným dopravním prostředkem, kdyby absolvoval předvolební mítin-
ky politických stran, kdyby prožil jeden den výuky mezi žáky základní
školy nebo seděl celé dopoledne v čekárně některého zdravotnického zaří-
zení, asi by do svého filosofického konceptu zapracoval i jiné, mnohem
vážnější důvody k oprávněnému strachu.
Bible ale vidí bázeň úplně jinak než strach, popisuje ji v 34. žalmu jako
snahu vyhýbat se zlu a konat dobro, střežit před zlobou jazyk a rty před
záludnými řečmi, vyhledávat pokoj a za každou cenu o něj usilovat. Mezi
lidským strachem a bázní zeje propastný rozdíl, strachovat se večer na
cestě kolem hřbitova je něco úplně jiného než žít v bázni, na bázeň musí
být člověk opravdový hrdina – ruku na srdce – kdo z nás v sobě zažívá
skutečnou jistotu poznané pravdy, od níž v případě potřeby nikdy neu-
stoupí? Kdo vlastní pevný charakter bez zakolísání a dobré srdce plné
ušlechtilých vlastností? V poznání důležité bázně a zbytečného strachu je
náš život od samého narození zázračný a přitom ničím nezasloužený dar.
Teď už to vím. Jenom si nejsem jistý, zda mě z toho jímá obyčejný strach
anebo opravdová bázeň, přátelé pokojných vztahů.

Jan Schwarz
(z knihy Tajemné dveře do domu Bible, 

vydalo Beta books, nakladatelství Alfa r. 2010)

Českobratrská církev evangelická letos oslaví 100. narozeniny. Motto slav-
nostního roku 2018 zní „Radujme se vždy společně“. Stejný název má i
česká píseň z 15. století, která je považována za nejstarší bratrskou du-
chovní píseň. Hlavní celocírkevní slavnost se uskuteční 28. – 30. září 2018
v Pardubicích společně se Sjezdem mládeže. Lidé se mohou těšit na tři dny
programu v Ideonu i dalších menších prostorách, v sobotu navíc přibude
i program na Pernštýnském náměstí. Pardubice zaplní koncerty, divadlo,
přednášky, diskuse, výstava, filmové promítání, bojovka po městě i pro-
gram pro děti. Na 16. prosince 2018 je v Obecním domě v Praze napláno-
ván slavnostní večer. Kromě toho je připravena řada dalších drobných
akcí, publikací, výstav a dalších překvapení. 

Bližší informace na www.e-cirkev.cz

ByDLENí NA DOBŘíŠI - k dlouhodo-
bému pronájmu nabízíme od 1. 10.
2018 vilku (byt 5+1) se zahradou.
Nabídka platí předně zájemcům o
aktivní členství v místním sboru
ČCE. Tel.: 603 578 108, 
e-mail: sammyhej@gmail.com.

č. 4

bázlivý

život a službu nejméně 50000 Kč (v součtu vybraných sbírek pro potřeby sboru,
vybraných tuzemských darů a vybraného saláru).
3. Schopnost staršovstva pravidelně se scházet v usnášeníschopném počtu.
4. Schopnost vytvořit dostatečnou poptávku po práci kazatele a schopnost aktivně
hledat nového kazatele tak, aby administrace sboru netrvala více než 10 let.
5. Schopnost pravidelně konat přiměřenou misijní, diakonickou či pastorační aktivi-
tu pro okolí sboru.
6. Schopnost zvládnout samostatně příslušnou správní agendu (vč. správy nemovi-
tostí).
K aktuální situaci přijal synod následující usnesení:
„Českobratrská církev evangelická je spjata se společností, ve které žije. Proto nesmí-
me připustit, aby někdo o své vlastní vůli například určoval, co smí herci hrát, nebo
na co se smí diváci dívat, jak se stalo při divadelním představení Naše násilí a vaše
násilí v Brně 26. 5. 2018. Nejde nám o interpretaci divadelní hry. Odmítáme však,
aby skupiny spojené s fašismem či neonacismem používaly křesťanské hodnoty jako
zástěrku pro své jednání.
V následování Krista se potkávají lidé všech ras a národů, sociálního a ekonomické-
ho postavení. Proto odmítáme, aby lidé, kteří šíří nenávist a brání svobodě, mluvili
jménem křesťanů.“
Poslanci synodu se sejdou v příštím roce ve dnech 16.-18. května 2019 na 1. zase-
dání 35. synodu Českobratrské církve evangelické.

(hb)

100 let 
Českobratrské církve evangelické

Nejvyšší orgán Konference evropských církví (KEK) – valné shromáž-
dění – začalo 31. května v Novém Sadu v Srbsku. Na valné shromáždě-
ní vysílají své delegáty všechny členské církve KEKu, kterých je v sou-
časnosti na 120 a pocházejí z celé Evropy, jak z EU, tak mimo ni. V KEKu
jsou zastoupeny kromě Římskokatolické církve všechny hlavní konfesní
proudy – pravoslavní, luteráni, reformovaní, anglikáni, metodisté, bap-
tisté, starokatolíci i letniční. Římskokatolická církev spolupracuje s KE-
Kem prostřednictvím své Rady evropských biskupských konferencí.
Generální sekretář KEKu, finský pravoslavný kněz Heikki Huttunen,
očekával od nadcházejícího valného shromáždění nový ekumenický
impulz. „Být ekumenický dnes na mnoha místech není v módě“, pro-
hlásil před začátkem setkání. Valné shromáždění tak podle jeho slov
musí hledat cesty k tomu, „aby byl kladen větší důraz na křesťanskou
jednotu a společné svědectví.“
Církve v Evropě jsou podle Huttunena někdy příliš zahleděné samy do
sebe a budují si svůj vlastní konfesní profil, namísto toho, aby hledaly
možnosti spolupráce napříč konfesními hranicemi
. 
„BUDETE MýMI SVěDKy“
Valné shromáždění KEKu si jako své motto dalo biblický výrok: „Budete
mými svědky.“ Volba tohoto motta souvisí se změnou situace církví 
v Evropě, vysvětluje Huttunen. Církve, které dříve měly většinový cha-
rakter, se stále častěji ve společnosti dostávají do pozice minority. Do
Evropy přichází řada migrantů, kteří si přinášejí vlastní vyznání nebo
vlastní náboženství, jako je islám. „V této situaci je role křesťanského
svědectví mimořádně důležitá,“ uzavírá Huttunen. Toto svědectví se
netýká jen spolužití různých konfesí a náboženství, ale musí se dotknout
i role církví vůči státu a vůči společnosti jako celku.
Valné shromáždění má v úmyslu přijmout dokument, zabývající se bu-
doucností Evropy. Přitom musí být podle Huttunena zohledněny všech-
ny evropské regiony – východní Evropa má například s migrací jinou
zkušenost než západní Evropa, a prožívá ji především jako proces odli-
vu schopných sil směrem na západ. Jižní Evropa zase byla více než sever
zasažena nedávnou ekonomickou krizí. Všechny tyto otázky se musí
promítnout do úvah o postavení církví a křesťanského svědectví v Ev-
ropské společnosti.
Valné shromáždění se konalo od 31. května do 6. června. Z českých círk-
ví jsou v KEKu zastoupeny: Církev československá husitská, Českobra-
trská církev evangelická, Starokatolická církev v ČR, Pravoslavná církev
v Českých zemích a na Slovensku, Slezská církev evangelická augsbur-
ského vyznání a Evangelická církev metodistická.
Ekumenickou radu církví v ČR na valném shromáždění reprezentuje její
generální sekretář Petr Jan Vinš.
Více informací:

ThDr. Petr Jan Vinš
generální sekretář

erc@ekumenickarada.cz
tel. 734 641 687

v srbském novém sAdu se konAlo vAlné
shromáždění konference evroPských církví

Manželé Hana a Miloslav Košťálovi

„Já nestojím proti nábožen-
ství, nýbrž proti náboženství
zvrhlému, které potřebuje po-
litiky, aby jej hájili.“

tomáš garrique masaryk

AktuAlitA: 34. synod ČeskobrAtrské církve evAngelické...
Dokončení ze str. 1.


