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Prázdniny –
doba cestování

Milé sestry, bratři, začíná doba prázd-
nin, doba cestování. Dnešní člověk
hodně cestuje, jeden za prací, do školy,
jiný za kulturou nebo odpočinkem.
Dnešní technické vymoženosti nám
umožňují dojet přesně na určené místo.
Hodně lidí má GPS navigaci, která ur-
čuje přesnou trasu naší cesty. Pokud se
chystáme na nějakou dalekou nebo
dlouhou cestu, vždy nás zajímá cesta,
po které pojedeme. Už dopředu zjišťu-
jeme tu nejlepší cestu, to nejlepší spo-
jení, jak se kde dostat. Zajímali jste se,
jak je to v našem duchovním životě? Za-
jímá nás cesta, po které jdeme naším
životem? Bible nám ukazuje přesný
směr našeho životního cestování, GPS
navigace může selhat, ale Bible ne.

Jednou z cest, po které většina lidí pu-
tuje svým životem je cesta nezávislosti
na Bohu. Žalm 1 tuto cestu popisuje
jako cestu svévolníků. Po této cestě
kráčí nejen lidé, které označujeme jako
nevěřící - ateisty, ale i lidé, kteří se ve-
řejně hlásí k Bohu, avšak ve svém srdci
se stále spoléhají na sebe. Žijeme
v prostředí, které je nepřátelské vůči
Bohu. Jsme obklopeni lidmi, pro které
je normální žít svůj život bez Boha, jed-
nat podle své vůle. Je proto nutné si
uvědomit jednu skutečnost, a to vliv
okolí na náš život. Špatný příklad do-
káže působit na člověka stejně jako ra-
kovina. 

V současnosti do našich životů nej-
více zasahují masmédia, tzn. televize,
rozhlas, tiskoviny, výpočetní technika
apod. Zamysleme se nad tím, jaké
máme kamarády nebo přátele a jak
nás ovlivňují. Každý z nás je v nebez-

pečí, že se bude řídit špatným příkla-
dem ze svého okolí, že se bude řídit jak
radí ničemní, že bude na cestě hříchu.

Když je člověk ovlivňován špatným
příkladem, pak se stává, že dělá to, co
kolem sebe vidí. Dělá to, co ostatní.
Místo aby se obrátil na Boha, který mu
dá moc být jiným než jeho okolí, spo-
léhá se sám na sebe, dělá to, co jeho
okolí, a tím se zařazuje k většině. Ne-
děláme někdy také to, co dělají ostatní? 

Když se někdo řídí špatným příkla-
dem, když dělá to, co dělají ostatní,
začne se zcela přirozeně přizpůsobovat
zvykům světa, který odmítá Boha resp.
ho nechce přijmout. Kam až může člo-
věk dojít, pokud jde po této cestě? Ta-
kový člověk opouští Boží lid, opouští
Boha. Začíná hledat užší svazky s lidmi,
kteří žijí svůj život bez Boha. Stává se
posměvačem a nepřítelem Boha.

Existuje však ještě jiná cesta, po
které lze putovat životem. Možná se jeví
jako ta úzká cesta, možná na první po-
hled není tak atraktivní. Je to cesta, kte-
rou nám nabízí náš Bůh. Po této cestě
jdou lidé, jejichž srdce patří Bohu, na
kterém jsou úplně závislí. Nespoléhají
na sebe, ale na Boha, který jim je prů-
vodcem na této cestě. Takový člověk na
cestě svého života nespoléhá na sebe,
ale na svého Průvodce - Ježíše Krista.
Jeho život je naplněn touhou poznat
svého mistra, a proto věnuje hodně
času, aby poznal Jeho život a to, co On
udělal a dělá pro člověka. 

Kolik času denně věnujete studiu Bo-
žího slova? Člověk, který čerpá energii
a vláhu u Boha, dává dobré ovoce
v pravý čas stejně jako strom přijímající
vláhu u tekoucí vody. Člověk jdoucí po
Boží cestě přináší ty pravé hodnoty dru-
hým lidem a v pravý čas. 

Sám Ježíš Kristus nám říká: „Jestliže
kdo žízní, ať přijde ke mne a pije. 
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Kdo věří ve mne, proudy živé vody po-
plynou z jeho nitra!“ O živé vodě víme
z pohádek. Kdo vyvine určité úsilí,
může ji získat a začít užívat pro dobro
své i druhých.

Opačné účinky má voda mrtvá. Začne-
li ji člověk pít, zpravidla mu začne chut-
nat i alkohol, sex, eventuálně i drogy.
Začne se propadat do bahna. Voda
mrtvá přináší uživatelům i výhody, ale
tyto hodnoty jsou jen dočasné a po-
dřadné, méněcenné, škodlivé.

Když se zamyslím nad svým životem,
musím se sám sebe ptát: „Jdu po té
správné cestě? Jdu cestou života?”
Existují dvě cesty, po kterých můžeme
kráčet svými životy: cesta hříchu, nebo
Boží cesta, cesta spoléhání se na sebe,
nebo cesta odevzdání se Bohu, cesta
svévolníků, nebo cesta spravedlivých.
Jakou cestu si vybereš?

Jiří Rusz

Mládež a Bible

„Bible je nejdůležitějším činitelem vý-
chovy. Není lepší cvičení ducha než kaž-
dodenní pravidelná četba Bible…
Člověk, který pravidelně, systematicky,
správným způsobem čte Bibli je jako
člověk více vzdělaný než velice učený
profesor.“

Nepůsobí tyto věci poněkud archa-
icky a snad i nepatřičně?

Tyto věty pronesl pastor a senior
Karol Kulisz před zhruba osmdesáti léty
v přednášce Młodzież i Biblia. Ale
i v jeho době tato slova nebyla úplně IN,
nebyla v kurzu. Sám autor vyznává, že
čas, ve kterém píše, je obdobím dobý-
vání štítů a ptá se, zda voják nové doby,
dobyvatel potřebuje ve svém vojen-
ském tlumoku zátěž Bible?

A odpovídá: „Číst Bibli správným způ-
sobem to je snad dokonce největší
a nejhlubší práce života. Je to stálá, cí-
levědomá životní námaha, ale také nej-
větší radost a největší zisk.“

Karol Kulisz vzpomíná, že jeho snahu
dát Bibli do ruky mladým lidem mnozí
v té době nechápali. Nestačí pouhé cír-
kevnictví? Není to příliš nebezpečné?
Neohrozí Bible v rukách mladých lidí sa-
motnou církev?

Autor jakoby v odpovědi na tyto ná-
mitky uvádí svoje svědectví: Jeho mod-
litbou, modlitbou mladého teologa na
začátku 20. století bylo, „aby Pán Bůh
vzal církvi prohnilý duchovní klid a na-
hradil ho spásným neklidem“. A dovolil
si odvážné přirovnání: vycpaní ptáci
v muzeu sedí nejuspořádaněji, jak si to
jen lze představit a vůbec se neprotiví,
pokud jim muzejní zřízenec jednou
týdně opráší prach z per. 

A služba pastora Kulisze a jeho ná-
sledovníků opravdu přinesla do církve
nejen spásný neklid ale spásu mnohým
lidem. 

Když se budeme na XcamPu a dal-
ších prázdninových akcích kochat po-
hledem na mladé (občas neklidné)
křesťany a sledovat jejich víru, můžeme
si připomenout modlitbu seniora Karola
Kulisze o to, aby Hospodin dal biblický
spásný neklid našim sborům a celé cír-
kvi. Bez Bible budeme muzeem velice
spořádaných vycpaných ptáků …

Zbyszek Kaleta

Citace jsou z publikace: Ks. Sen. Karol Kulisz:
Krzak gorejący, Mlodzież i Biblja. Dwa odczyty.
Nakładem Bibljoteki Chrzescijańskiej, Cieszyn
(nedatováno).
Článek publikován u příležitostí 140 let od naro-
zení pastora a seniora Karola Kulisze.
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Konference 
Bible pod palbou

Dne 25. 5. se konala konference u pří-
ležitosti vydání 50. čísla časopisu IDEA.
Setkání se uskutečnilo v centru Hutník
SCEAV v Třinci. Na konferenci zaznělo
pět přednášek, které byly nahrávány.
Mp3 soubory těchto nahrávek jsou již
dostupné na webové stránce
http://www.daneksv.estranky.cz/clanky
/bible-pod-palbou.html

Video soubory budou postupně přidá-
vány a zpřístupněny na stejných strán-
kách. 

V minulém čísle jsme již zveřejnili sou-
hrn přednášky od Jaroslava Kernala na
téma „Není jedno, co čteme.“ V tomto
čísle chceme dát čtenářům k dispozici
zkrácenou verzi přednášek od dalších 3
přednášejících: Dr. Dirka Jongkinda,
JUDr. Daniele Spratka PhD. a RNDr. Pe-
tera Vajdy PhD. 

Věrohodnost novozákonních textů

Námitky proti věrohodnosti textů
V ě ř í m e

naší Bibli, že
je přesným
Božím slo-
vem. I když
jsme si vě-
domi toho, že
naše pře-
klady nemusí
být dokonalé,
máme ale-
spoň jistotu,

že výchozí řecký text je jistý. Avšak sku-
tečnost, že existují rozdíly mezi řeckými
rukopisy, které se dochovaly z minulosti,
vedla některé kritiky k pokusům o pod-

kopání křesťanské důvěry. Tyto útoky
pocházejí jak od islámských „věro-
zvěstů“, tak od moderních skeptických
kritiků. 

Ti druzí říkají něco takového: „Pokud
Bůh skutečně inspiroval Bibli, pak by ji
také uchoval. Protože ji však neuchoval,
nemohl ji ani inspirovat.“ Kromě ne-
přesnosti ohledně slova „uchování“
(protože máme celý text Nového zá-
kona), hlavním problémem tohoto argu-
mentu je, že staví Boha na lavici
obžalovaných. 

Vhodnější přístup by měl začínat od
správného pozorování: Bůh inspiroval
Písmo a dovolil, aby bylo předmětem
normálního historického procesu texto-
vého přenosu. Nezasahoval trvalým zá-
zrakem nebo opakovanými zázraky, aby
uchránil opisovače před chybami při opi-
sování. 

Proč nemohlo dojít k falšování textů?
Originál dopisu Římanům psaný rukou

ap. Pavla se nedochoval, stejně tak ne-
máme původní rukopisy jiných knih. Mu-
síme se spolehnout na kopie a první
kopie novozákonních textů pocházejí ze
druhého století po Kristu. Z tohoto ob-
dobí je už k dispozici značné množství
většinou menších fragmentů, ale také
více zásadních rukopisů. Dokonce i ty
nejmenší fragmenty nám dovolují pro-
vádět namátkovou kontrolu, takže ne-
existuje žádné dlouhé temné období,
o kterém bychom nevěděli, co se dělo
v oblasti kopírování Písma. V ranném
období se křesťanství šířilo daleko a ši-
roko bez pevné ústřední autority. Syste-
matické pozměňování nebo podloudné
falšování textu nebylo v takových pod-
mínkách možné. Jakmile vstoupíme do
období, ze kterého máme rozsáhlé dů-
kazy (první kompletní Nový zákon po-
chází ze 4. století), nastupuje silná
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ústřední autorita, avšak z dochovaných
důkazů víme, že nedocházelo k žá-
dnému přepracování textu. Tento argu-
ment je sám o sobě dostatečný, aby
umlčel konspirační teorie o pozměňo-
vání textu. 

Rozsáhlé důkazy a tisíce středověkých
rukopisů spolu s časnými překlady do
latiny, syrštiny a koptštiny nám poskytují
dostatečný přehled o tom, co se dělo
s textem. Velký počet rukopisů také nám
umožňuje pochopit, jaké druhy chyb
mohou vzniknout při opisování, a co se
naopak stát nemůže. 

Při zkoumání rozdílů mezi rukopisy se
snažíme pochopit, jak docházelo k chy-
bám při opisování z jednoho textu do
druhého. Proto je důležité si uvědomit,
že když někdo opisuje text, musí si nej-
prve přečíst původní text, zapamatovat
si ho, pomalu si ho diktovat a následně
zapsat pomocí pohybů rukou. V každé
z těchto čtyř fází může dojít k chybě (na-
příklad opisovač může nesprávně pře-
číst zřídka se vyskytující slovo jako často
se vyskytující slovo, může si nesprávně
zapamatovat pořadí slov „Kristus Ježíš“,
zapsat slovo, které zní velmi podobně,
vynechat slabiku či pár písmen, protože
ruka si neudržela krok s myšlenkami
apod.)

Dva příklady: gobelín a hodinky
Pro pochopení toho, co dělají vědci při

srovnávání rukopisů, mohou pomoci
dva příklady. Když se podíváme na velký
gobelín, obraz a detaily jsou velmi zře-
telné, i když ve skutečnosti chybí něko-
lik vláken. Teprve když se podíváme
zvětšovacím sklem, všimneme si chy-
bějících nití. Toto je docela podobné
tomu, co se děje s Novým zákonem. Tok
příběhu, význam odstavce nebo jednot-
livé věty jsou ovlivněny textovou varian-
tou naprosto výjimečně. Jelikož se však

jedná o inspirované Boží slovo, stojí za
to věnovat úsilí, abychom měli správné
detaily. Čím je totiž lepší přístup k pů-
vodnímu znění textu, tím lepší je přístup
k přesnému znění, ve kterém Duch
svatý zjevil svou pravdu Božímu lidu. 

Druhým příkladem jsou hodinky.
Pokud by v místnosti byly pouze jedny
hodinky, není možná žádná diskuze
o přesném čase. Avšak nemáme žádný
způsob, jak zjistit, jak přesné tyto ho-
dinky ve skutečnosti jsou. Jako křesťané
bychom mohli mít pokušení prohlásit
o jediném rukopisu „Toto je původní
text“. Avšak to by mohlo být zdrojem fa-
lešného pocitu jistoty. Když máme
v místnosti více hodinek, může se zdát,
že bude obtížnější určit správný čas.
Když však začneme hodinky srovnávat,
vysvětlovat jejich rozdíly, dobereme se
stále blíže a blíže ke správnému času.
A ze stejného důvodu, když máme více
rukopisů, můžeme s větší jistotou pro-
hlásit, že text je více spolehlivý než před-
tím. Toto je dobrá analogie k pochopení
práce učenců při dolaďování nejdůleži-
tějších hodinek, které lidstvo kdykoliv
obdrželo, totiž Nového zákona.

Dirk Jongkind
přeložil Štěpán Rucki

Obstáli by evangelisté před soudem
jako věrohodní svědkové?

Čtyři evangelia jsou (podobně jako
i jiné části Písma) svědectvím. Apoštol
Jan výslovně uvádí, že zvěstuje, „co
jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči vi-
děli, na co jsme hleděli a čeho se naše
ruce dotýkaly“ (1 J 1,1). To, co vnímal
svými smysly – zrakem, sluchem, dote-
kem – to zprostředkovává čtenářům No-
vého zákona. Svědectví evangelistů je
pro křesťanskou víru zásadní. Ta stojí na
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faktech o Ježíšově vtělení, životě, smrti
a zmrtvýchvstání; „jestliže Kristus nebyl
vzkříšen, pak je naše zvěst klamná,
a klamná je i vaše víra,“ říká nedvoj-
značně apoštol Pavel (1 K 15,14).

Jak lze prověřit věrohodnost svědec-
tví autorů Nového zákona? Novozákonní
svědectví lze zkoumat pomocí metod vy-

pracovaných
právní vědou
a užívanou
při dokazo-
vání u soudů.
Jedním z nej-
známějších
p r á v n í k ů ,
který podrobil
evangelia ta-
k o v é m u t o
zkoumání, byl

americký profesor Harvardovy univerzity
Simon Greenleaf (1783-1853). Proslavil
se odbornou několikasvazkovou mono-
grafií o právu důkazním (A Treatise on
the Law of Evidence, 1842-53), která
dodnes platí za jedno z největších děl
teorie procesního práva. Své poznatky
z oblasti dokazování aplikoval na evan-
gelisty a jejich písemná svědectví
v Novém zákoně, a výsledkem je studie
nazvaná An Examination of the Testi-
mony of the Four Evangelists by the
Rules of Evidence Administered in the
Courts of Justice (1847).

Greenleaf mimo jiné učí, že věrohod-
nost výpovědi svědka závisí zejména:
- na jeho čestnosti;
- na jeho schopnosti;
- na počtu svědeckých výpovědí a jejich
bezrozpornosti;

- na shodě svědectví se souvisejícími
okolnostmi.
Díky rozvoji forenzní psychologie v po-

sledních desetiletích můžeme ke Green-
leafovým kritériím připojit ještě rozbor

evangelií z hlediska typických vnitřních
kvalit věrohodné výpovědi.

1. Čestnost svědků
Vychází se z toho, že lidé vědomě ne-

lžou, nemají-li k tomu zvláštní motiv
nebo důvod. Svědectví evangelistů jde
proti jejich světským zájmům. Díky
němu nezískali moc, slávu, bohatství
ani společenské postavení. Vydávali ho
tváří v tvář opozici, pronásledování, nej-
horšímu mučení a krutým popravám. 
Ježíšovi učedníci byli neustále konfron-
továni s důsledky svého svědectví a mu-
seli si důkladně promyslet, co je bude
stát. Navíc vědomá lež naprosto neko-
responduje s jejich učením. Toto je mi-
mořádně silný argument, který se
objevuje v křesťanské apologetice od
starověku (např. u sv. Jana Zlatoústého),
zmiňuje ho i jeden z nejvýznamnějších
právníků raného novověku Hugo Grotius
v díle De veritate religionis christianae
(v kap. II, 6).

2. Schopnosti svědků
Jedná se o duševní schopnosti umo-

žňující náležité získání informací (tj. ne-
zkreslené vnímání), uchování v paměti
a předání informací (tj. reprodukci zalo-
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ženou na slovní formulaci zapamatova-
ného děje).

Opět nemáme žádný důvod pochybo-
vat o absenci těchto běžných duševních
schopností u svědků Ježíšova života.
Navíc např. evangelista Lukáš byl lékař,
který kriticky hodnotil evangelijní mate-
riál. Svědectví evangelistů se mimoto tý-
kají povětšinou událostí, které nebyly
vnímány jen jednotlivcem, ale širším
okruhem pozorovatelů, což minimali-
zuje zkreslení svědectví zaviněné du-
ševní indispozicí svědka.

Odpůrci křesťanství přišli v průběhu
dějin s různými teoriemi porušení
schopnosti evangelistů získat, uchovat
a předat informace o Ježíšově životě.
Tyto teorie se soustřeďovaly zejména na
klíčový moment dějin spásy: Kristovo
vzkříšení. 

Bylo například tvrzeno, že Ježíš ve
skutečnosti nezemřel, pouze na kříži
omdlel. Tato „teorie mdlob“ neobstojí,
známe-li způsob římské popravy ukřižo-
váním a jí předcházejícího mučení. Řím-
ští vojáci, kteří Ježíšovo tělo vydali
učedníkům, byli nepochybně u řady po-
prav, a věděli, kdy je někdo mrtev nebo
není. Navíc nikdo nemohl přežít probo-
dení boku skrze plíce až k srdci
(J 19,34). 

Jiná teorie přišla s tím, že Ježíšovi ná-
sledovníci měli pouze halucinaci vzkří-
šeného Krista, který ve skutečnosti
zůstal mrtev. I tato teorie nemůže ob-
stát: Pravděpodobnost halucinace klesá
s množstvím lidí, kteří ji mají sdílet,
neboť podstatou halucinace je stimulo-
vání očního nervu zevnitř, nikoli zvenčí.
Ježíše však viděly několikrát skupiny lidí,
a to v jednom případě dokonce více než
500 osob (1 K 15,6). Ježíšova zjevení se
děla na různých místech a v různé denní
doby, což také nebývá pro halucinace ty-
pické. Navíc k halucinacím jsou náchylní

jen lidé určitých povahových rysů – a ta-
kovým člověkem určitě nebyl apoštol
Tomáš (J 20,25-28). A nakonec, žádná
halucinace ještě nikomu nesnědla kus
pečené ryby (Lk 24,42).

Také nápad Kirsoppa Lakea, že si
ženy a učedníci spletli hrob, nemůže
znevěrohodnit evangelijní svědectví.
Kromě toho, že nevysvětluje Ježíšova
zjevení, lze ho snadno vyvrátit pouka-
zem na to, že velekněží a farizeové by
jistě milerádi vyvedli učedníky z omylu,
kdyby Ježíšovo tělo někde u Jeruzaléma
leželo v hrobě.

3. Mnohost a bezrozpornost svědeckých výpovědí
Vícero shodně vypovídajících svědků

zvyšuje věrohodnost výpovědi, protože
eliminuje možnost nečestnosti či zkres-
leného vnímání jednotlivého svědka. Vě-
rohodné nejsou ovšem svědectví
totožná (taková budí podezření o do-
mluvě vypovídajících), ale svědectví
shodná co do zásadních skutečností,
ale odlišující se v detailech, neboť každý
člověk vnímá stejnou situaci jinak (např.
jiných věcí si při dopravní nehodě
všimne lékař a jiných automechanik).
Pokud se týče evangelistů, pak Green-
leaf shrnuje jejich shodu i rozdílnosti
takto: „Mezi jednotlivými texty evangelií
je dostatek odlišností na to, abychom
mohli považovat za prokázané, že mezi
jejich autory nemohla existovat žádná
předchozí dohoda, a zároveň vykazují
zásadní shodu, opravňující nás
k tvrzení, že byli všichni nezávislými vy-
pravěči téže slavné události.“ 

4. Vnitřní kvality svědeckých výpovědí
Pravdivé svědecké výpovědi jsou cha-

rakterizovány určitými kvalitami, které si
falešní svědkové zpravidla nejsou s to
vymyslet. 

Například věrohodný svědek častěji
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uvádí detaily. Specifickým příkladem
může být např. epizoda o útěku nahého
mladíka, kterou při líčení Ježíšova za-
tčení uvádí evangelista Marek (Mk
14,51-52). Tato epizoda nemá pro dějo-
vou linku a poselství evangelia prakticky
žádný význam; pokud však byl oním
mladíkem sám Marek (což se předpo-
kládá), byla pro něj silným zážitkem,
který nemohl pominout.

Věrohodnost zvyšuje, pokud svědek
hovoří o nepochopení děje nebo popi-
suje nepochopitelný děj, jehož smysl
chápe odborník nebo znalec jiných sou-
visejících faktů. Nepochopení Ježíšo-
vých činů a slov ze strany učedníků je
v evangeliích zmiňováno vícekrát (např.
Mk 9,32). Již zmíněný záznam apoštola
Jana o výtoku vody a krve z Ježíšova
boku při ukřižování je cennou informací
pro patologa (ona „voda“ byla směsí pe-
rikardiální a pleurální tekutiny).

Evangelijní texty zaznamenávají i aso-
ciace, které si falešný svědek jen zříd-
kakdy vymyslí. Lze zmínit např. Petrovu
vzpomínku na předpověď zapření
(Mt 26,75) či rozpomenutí se učedníků
na slova 69. žalmu při vyčištění chrámu
(J 2,17).

5. Shoda svědectví se souvisejícími okolnostmi
(jinými důkazy)

Věrohodnost svědectví je zvýšena, je-
li podpořeno jinými přímými či nepří-
mými důkazy. Falešný svědek se nerad
pouští do líčení detailů, které je možno
ověřovat. Jedná se o popis místa, zvyků,
obyčejů, chování, konkretizace osob
apod. 

Takových detailů můžeme ovšem
v evangeliích nalézt spousty. Například
evangelista Marek přesně konkretizuje
Šimona z Kyrény tak, že uvádí, že byl
otcem „Alexandra a Rufa“ (Mk 15,21).
Zmínka o trojjazyčném nápise na kříži

(J 19,20) je potvrzována Josephem Fla-
viem, podle něhož to bylo v tehdejším
Jeruzalémě obvyklé. Žádný starověký
autor kromě apoštola Jana neuvádí
o Bethesdě, že měla 5 podloubí (J 5,2);
tuto skutečnost potvrdily až současné
archeologické vykopávky v Jeruzalémě.
Evangelista Lukáš (který je též autorem
knihy Skutků) je úzkostlivě přesný v geo-
grafii (cituje 32 zemí, 54 měst, 9 os-
trovů) a v používání titulů (např. nazývá
Galia prokonzulem, což se dlouho pova-
žovalo za omyl, dokud archeology nebyl
v Delfách nalezen nápis potvrzující
správnost titulu). John Ankenberg
a John Weldon k tomu dodávají: „Jest-
liže byl Lukáš tak úzkostlivě přesný ve
svých historických zprávách, na jakém
logickém základě bychom mohli pode-
přít tvrzení, že byl nepřesný nebo 
lehkověrný ve svém zpravodajství o vě-
cech, které jsou nejen pro něho, ale
i pro ostatní mnohem důležitější?“

Z výše uvedeného je patrno, že z hle-
diska všech kritérií, podle nichž lze po-
suzovat věrohodnost svědeckých
výpovědí, jsou evangelisté nanejvýš vě-
rohodnými svědky.

Daniel Spratek

Bez Adama není Krista
Co se stane, když zpochybníme knihu Genesis

První a poslední Adam
Boží slovo nás vyučuje, že v dějinách

našeho světa byly dvě klíčové postavy,
dva jedineční lidé: první člověk (Adam)
jménem Adam a poslední Adam (člo-
věk), Ježíš Kristus (Ř. 5. kap., 1 K 15
kap.). 

Adam byl jedinečný tím, že byl prvním
člověkem, byl nadpřirozeně stvořen
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přímo Bohem, neměl lidské rodiče ani
žádné evoluční vývojové předky. Jeho
postavení a úloha je zvláštní v tom, že

ve zkoušce
reprezentuje
před Bohem
celé lidstvo
a v určitém
smyslu do-
konce i celé
s t v o ř e n í .
Když Adam
zhřešil, pře-
stoupil přiká-

zání, přivedl trest a kletbu a také
porušení na celé stvoření. Skrze Adama
zhřešili všichni lidé, smrt vstoupila do
tvorstva a přechází na všechny lidi
(Ř 5,12). Adam měl jedinečné posta-
vení, jednal zástupně za všechny lidi. 

Druhým a posledním Adamem je sám
Pán Ježíš, který stejně jako první člověk
má jedinečné postavení a úlohu, jedná
také zástupně. O každém, kdo je
v Kristu, kdo je skrze víru v evangelium
ztotožněn s Kristem, platí, že jeho hříchy
jsou přičteny Kristu na kříži (Kristus za-
platil trest za hřích) a Kristova spravedl-
nost (poslušnost zákonu) je přičtena
věřícímu. Toto je ospravedlnění pouhou
víru. 

Učení o těchto dvou Adamech tvoří
jádro evangelia. Jeden způsobil smrt
všem lidem (a ve všech rovinách – du-
chovní smrt, fyzická smrt, druhá smrt –
ohnivé jezero, věčné zahynutí), druhý
Adam, Kristus vykoupil ze všech tří slo-
žek smrti ty, kteří v něho věří (Ř 5,12-21,
1 K15, 3-4, 20-28, 40-50). První Adam
přivodil smrt, která do jeho pádu ne-
existovala, druhý Adam smrt porazil
a zahladil, smrt už nebude. Tato pravda
evangelia je neslučitelná s jakoukoli for-
mou evoluční teorie. 

Pokus o sladění evoluce a víry v evangelium 
Mnozí křesťané, žijící v současné

době moderního vědeckého poznání,
dokonce i kazatelé, pastoři, učitelé, teo-
logové na biblických školách a teologic-
kých seminářích podlehli tlaku moderní
vědy, která prezentuje evoluční teorii
jako vědeckou a pravdivou a pokusili se
sladit Písmo a evangelium s evolucí ves-
míru a života. Výsledkem takového po-
kusu je „teistická evoluce“ nebo
„progresivní stvoření“. Existují také jiné
přístupy, například teorie mezery nebo
rámce a podobně, ale ty narážejí na
stejný problém jako první dvě, a proto
se pro omezený prostor budeme věno-
vat pouze prvním dvěma. 

Problémy teistické evoluce
Teistická evoluce přijímá časový

rámec a sled procesů z naturalistické
evoluce, jen navíc k tomu přibírá exis-
tenci Boha v tom smyslu, že Bůh evoluci
buď nastartoval nebo řídil. Takový přís-
tup nic neřeší, protože:
1) je v rozporu s popisem aktu stvoření

podle Božího slova, jelikož Bůh stvořil
svým slovem a mocí Ducha, ne pří-
rodními procesy,

2) je v rozporu s Božím slovem ohledně
původu smrti, 

3) je v rozporu s Božím slovem ohledně
existence prvního Adama. 

Zastánci teistické evoluce jsou přinu-
cení přijmout výklad prvních kapitol
knihy Genesis, ve kterém první Adam
a původ smrti jsou jen obrazné popisy.
Toto má však smrtelný důsledek pro
evangelium: Když Písmo popisuje původ
smrti a prvního Adama jen obrazně,
symbolicky, není to skutečná historická
událost, pak jakou máme záruku, že
Písmo popisuje vítězství nad smrtí, za-
hlazení smrti, vzkříšení z mrtvých, věčný
život a posledního Adama (Spasitele)
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jako reálnou historickou skutečnost
a ne pouze obrazně, symbolicky? Vždyť
pátá kapitola Římanům a patnáctá ka-
pitola 1. Korintským vytvářejí symetrii
a nezrušitelné propojení mezi pádem do
hříchu a smrtí na jedné straně a vykou-
pením z hříchu a smrti na straně druhé;
mezi prvním Adamem a posledním Ada-
mem, kteří vykonávají zástupné dílo za
všechny resp. mnohé. Buď jsou obě
pravdy skutečné a pravdivé, anebo jsou
obě jen symbolické obrazy a pohádky,
které nemají moc spasit lidskou duši
a vzkřísit mrtvolu. 

Takoví křesťané jsou nedůslední, pro-
tože v otázce Ježíšova početí, jeho pů-
vodu, v otázce vzkříšení z mrtvých,
v otázce zázraků, v otázce existence
Boha, v otázce nového nebe a země,
v otázce spasení a evangelia věří Bo-
žímu slovu a kladou autoritu Písma nad
autoritu vědeckého poznání, avšak
v otázkách původu vesmíru a života,
v otázce stáří světa a jeho historie věří
moderní vědě s její evoluční teorií, kla-
dou autoritu vědy nad Písmo, překrucují
výklad knihy Genesis. Nedokážu to po-
chopit, proč tak činí s původem vesmíru
a života, ale nečiní tak už se zázraky,
vtělením, vzkříšením a vykoupením.
Přece jak jedno, tak druhé přijímáme
vírou, protože věříme, že Bůh existuje
a zjevil své slovo v Písmu: „Mnohokrát
a mnohými způsoby mluvíval Bůh
k otcům ústy proroků; v tomto posled-
ním čase k nám promluvil ve svém
Synu...“ (Žd 1,1-2). On je pravda a zje-
vuje nám pravdu. Platí to stejně o vzkří-
šení a věčném životě v novém nebi a na
nové zemi, jako i o původu vesmíru
a příčině potřeby spasení a vykupitele. 

Progresivní stvoření? 
Progresivní stvoření je velmi podobné

teistické evoluci, ale na rozdíl od ní od-

mítá chemickou a biologickou evoluci,
udržuje jen evoluci vesmíru (teorie vel-
kého třesku) a dlouhá geologická období.
Do tohoto rámce pomalého postupného
vývoje během miliard let na zemi vkládá
posloupnost aktů stvoření, kdy Bůh tvoří
život po krocích (od nižší formy života
k vyšší, až po člověka) ve sledu moderní
evoluční teorie. I tento přístup však na-
ráží na problém, že smrt a choroby v něm
existují během stovek milionů let před-
tím, než na scénu přijde člověk, jeho pád
a kletba. Stejně tak je v rozporu s Božím
slovem i v mnoha jiných ohledech, když
Písmo vykládáme Písmem a ne moder-
ním vědeckým poznáním.

Jsou křesťané, kteří řeknou, že na
otázce víry ve stvoření podle knihy Ge-
nesis nebo víry v evoluci nezáleží, pod-
statné je jen věřit v Krista, věřit
evangeliu. Občas k tomu připojí větu, že
Bible není vědecká kniha. Je pravdou,
že Bible není přírodovědecká kniha, ale
platí že původ světa a života popisuje
faktograficky, a ne obrazně. Výše jsme
ukázali, že kvůli otázce smrti a Spasitele
v úloze posledního Adama se nedá od-
dělit víru o počátku od víry v evange-
lium. Nevyřešit si otázku evoluce je pro
křesťana smrtelně nebezpečné, pokud
jde o víru v evangelium. 

Historie světa – potopa za dnů Noe
Podobně jako s původem světa je

tomu i s celou historií (dějinami) světa.
Je potopa za dnů Noemových, jak ji po-
pisuje kniha Genesis, skutečná dějinná
událost, anebo jen nějaký obrazný
popis. Písmo hovoří o světě do potopy,
ve kterém se lidé dožívali řádově až tisíc
let. Trvání tohoto světa je určeno rodok-
meny od Adama do Noe, a potopa je po-
psána jako Boží soud nad hříchem na
zemi, soud vodou, který zničil celý teh-
dejší svět během jednoho roku. Zachrá-
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nily se jen čtyři manželské páry, které
byly v korábu. Z pohledu moderní seku-
lární (naturalistické) vědy je taková udá-
lost nereálná a nikdy se v dějinách naší
planety nestala. Komu dáme za
pravdu? Písmu, nebo moderní vědě? Je
možné přijmout postoj, že je to obrazný
popis a že potopu za dnů Noemových
nemusíme brát doslovně, jak je po-
psána v knize Genesis?

Odkazy a potopu v NZ
Na svět před potopou a na potopu za

dnů Noemových se odvolává sám Pán
Ježíš a novozákonní spisy způsobem, že
nejenže tato událost byla historická
a skutečná přesně tak, jak je popsána
v knize Genesis, ale také je propojena
s druhým příchodem Pána a se spase-
ním skrze víru a evangelium. Sám Pán
Ježíš hovoří: „Jak ale bylo za dnů Noe-
mových, tak bude i při příchodu Syna člo-
věka. Stejně jako ve dnech před potopou
jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do
dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si
nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa
a všechny smetla, tak to bude i při pří-
chodu Syna člověka.“ (Mt 24,37-39). Za
času Noe Bůh soudil svět pro hřích
a z milosti dal záchranu. Při druhém pří-
chodu Pána bude Bůh soudit a z milosti
je záchrana. Noemův koráb je předobra-
zem Krista: „Naplněním tohoto předob-
razu je křest, který nám teď přináší
záchranu - nejde o omytí tělesné špíny,
ale o závazek dobrého svědomí před
Bohem - skrze vzkříšení Ježíše Krista“
(1Pt 3,21) Ti, kteří byli v korábu z milosti
unikli soudu – ti, kteří jsou v Kristu, z mi-
losti uniknou soudu. Jen ti, kteří uvěřili,
že přichází soud vodou, vešli do korábu
a byli spaseni. Jen ti, kteří věří, že Bůh
bude soudit svět ohněm a uvěřili v Ježíše
Krista, budou Kristem zachráněni. Ti,
kteří neuvěřili, se vysmívali.

Také dnes se moderní vědecké po-
znání vysmívá biblické víře v potopu za
dnů Noemových. Víra v potopu za dnů
Noemových a víra v evangelium se však
nedají rozdělit, jedno bez druhého ne-
může existovat. Buď je pravdou obojí,
nebo ani jedno. Pokud svět před poto-
pou a svět po potopě nejsou skutečné
a historické, pak ani nové nebe a nová
země nejsou skutečné, nebudou, je to
jen obraz. Pokud soud vodou nebyl his-
torický a skutečný, ani soud ohněm ne-
bude. Pokud spasení za dní Noemových
v korábu nebylo historické a skutečné,
pak není skutečné ani spasení v Kristu
a v budoucnu se neuskuteční. 

Pokud potopa za dnů Noemových pro-
běhla tak, jak je popsána v Písmu, pak
celý geologický sloupec a fosilní záznam
od vrstvy kambria nahoru představují
jeden rok katastrofické eroze, sedimen-
tace a fosilizace, a ne 570 milionů let
postupných geologických a evolučních
procesů, jak to tvrdí moderní paleonto-
logie. Takto příkře v rozporu proti sobě
stojí tyto věci. Budeme věřit Božímu
slovu a přímým slovům Ježíše Krista,
nebo modernímu paleontologickému
poznání s jeho datovacími metodami? 

Je evoluce vědecká a pravdivá? 
Není věda jako věda. Je věda, která je

empirická. Empirická věda používá em-
pirické metody výzkumu: pozorování,
měření, experiment. Jen empirie dokáže
přinést spolehlivé a ověřitelné poznání
materiálního světa, ve kterém žijeme.
Empirické metody však fungují jen zde
a nyní. Nedosáhnou do daleké minu-
losti. Věda, která se zabývá původem
a vývojovými procesy v dávné minulosti
(paleontologické disciplíny) pracuje s ji-
nými, neempirickými metodami, jako
jsou modelování a extrapolace procesů
a dějů známých v současnosti zpět
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v čase. Metody empirické, jako pokus,
měření či pozorování se nedá dělat zpět
v čase. Paleontologické vědy empiricky
zkoumají jen výsledky procesů z dávné
minulosti, nikoliv samotné „vývojové
procesy“. Tyto vědy „vývojové procesy“
rekonstruují. Rekonstrukce je empiricky
neověřitelná. Navíc tato rekonstrukce se
nedá udělat bez množství předpokladů,
které se přijímají vírou a samotné jsou
taktéž empiricky neověřitelné. 

Proto se evoluční teorie v konečné
míře přijímá vírou a proto se kvalifikuje
spíše jako ideologie a má náboženský
charakter. Jestliže je empiricky neověři-
telná, její pravdivost budeme měřit Pís-
mem, a ne jejími vlastními tvrzeními. 

Bůh v Písmu klade člověku řečnickou
otázku: „Kde jsi byl, když jsem zemi za-
ložil? Jen pověz, když tomu rozumíš.“
(Jób 38,4). Tím nám jasně ukazuje, že
pro posouzení toho, co je pravda, je klí-
čové empirické poznání. Klíčové je svě-
dectví očitého svědka. Člověk nebyl
přitom, když vznikala Země, nepozoro-
val to, proto nemůže sám poznat pravdu
o původu Země, ale je odkázán na em-
pirické svědectví očitého svědka. Bůh
nejen byl přitom jako očitý svědek, on
sám také stvořil. A pravdivé poznání za-
nechal ve svém neomylném slovu. Proto
zdrojem poznání absolutní pravdy o pů-
vodu a historii světa a života není mo-
derní věda, ale zapsané Boží zjevení
(Žd 11, 1+3).

Peter Vajda
přeložil Štěpán Rucki

Více článků s touto tématikou můžete najít v mi-
mořádných číslech časopisu Solas publikovaných
na webu časopisu Solas
http://casopis.solas.sk/casopis). Záznam z před-
nášek ze tří ročníků konference „Stvoření a sou-
časná věda“ konaných v Žilině najdete na webu
občanského sdružení Solas (http://solas.sk/).

Uposlechněte 
Boží hlas a zapojte se

Rozhovor s novým předsedou KS o.s. 
PaedDr. Milanem Peckou

Milane, gratulujeme Ti ke zvolení za předsedu
Křesťanského společenství. Mohl by ses s námi
podělit, co Tě vedlo k přijetí kandidatury pro tuto
službu?

Děkuji za gratulaci. Vím, že práce KS-
SCh je dílo Boží a proto prosím o mod-
litby, abychom byli vedeni Duchem. Byl
jsem osloven některými bratřími,
hlavně z vedení XcamPu, abych kandi-
doval. Po osobních modlitbách jsem
kandidaturu přijal.

Jak vnímáš současnou situaci v KS? Kde vidíš
největší priority v činnosti KS pro příští období?

V současnosti vnímám chladnutí
první lásky mnohých ve vztahu k Pánu
Bohu. S tím souvisí, že chladne i zápal
do Boží služby nejen u střední gene-
race. To se pak odráží v osobním životě,
v rodině, ve sboru i celé společnosti.
Z toho jasně vyplývá největší priorita
činnosti pro příští období pro nás
všechny: vrátit se k Bibli, přijmout Pána
Ježíše do svého života a se vší vážností
s Boží pomocí žít život dle Písma sva-
tého. Vidíme to ve Skutcích 2,42 „Vy-
trvale poslouchali učení apoštolů, byli
spolu, lámali chléb a modlili se.“

Reálný vzor máme ve věřících v první
církvi, kde živý Pán Ježíš byl pro ně
vším. O Něm svědčili slovem i životem
a byli připraveni pro Něho jít i na smrt.
Takový život má smysl, takový život při-
tahuje. Tam, kde ve věřících působí
Duch Svatý, štědrost, čestnost, upřím-
nost, kde je duchovní jednota, tam se
budou dít veliké věci. Takový křesťanský
život je inspirující a přitažlivý. V tom
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vidím prioritu činnosti KS v příštím ob-
dobí. Když křesťané opustí tuto cestu,
pak dochází k úpadku a k „zesvětštění“
(přílišné lásce ke světským věcem).

Máš na mysli i nějaké nové formy služby, které
by KS mohlo rozvíjet?

Mám. Např. Biblickou školu, využití
dalších možných dotací EU ve Smilovi-
cích... Pokud nám dá Pán milost
a ochotné bratry a sestry do služby, mů-
žeme udělat mnohem více a otevřít
další nové formy práce... Již nyní běží
projekt Šance - podaná ruka, či Srdce
pro Afriku.

Jak vidíš spolupráci s odborem mládeže
a M.I.S.E.?

Křesťanské společenství vždy vidělo
svoji prioritu v práci s dětmi a mládeží
tak, aby přijali Pána Ježíše do svého ži-
vota. Pokud děti a mládež budou vy-
chovávány v biblických zásadách
a zapálí se pro Krista, Boží dílo bude
růst. V této oblasti je spolupráce nez-
bytná.

Jak vnímáš současnou situaci v církvi a jaké jsou
dle Tvého názoru možnosti resp. i hranice pro
vzájemnou spolupráci?

K situaci v církvi se nebudu vyjadřo-
vat, to je záležitost vedení církve. Nové
vedení KS-SCh na svém prvním zase-
dání deklarovalo, že chce s naší církví
spolupracovat. Hranice spolupráce jsou
jasně vymezeny Písmem svatým.

Jak vidíš současnou organizační strukturu KS?
Odpovídá potřebám dnešní doby?

Organizační struktura KS-SCh byla
prověřena dobou totality i dobou de-
mokracie a obstála. Netvrdím, že nemá
své slabé stránky. Ty jsou ale většinou
způsobeny selháním lidské komuni-
kace, chybné či nepřesné informova-

nosti a občas problematické spolu-
práce. Pokud bratři navrhnou organi-
zační změny, budeme se jimi zabývat.
A také vím, že už dnes musíme řešit fi-
nanční zabezpečení správců Karmelu.

Tvůj vzkaz, hlavní myšlenka pro členy KS pro další
období?

V knize Zjevení 1. 5b-6 je napsáno:
„Ježíš Kristus, jenž nás miluje a svou
krví nás zprostil hříchů a učinil nás krá-
lovským kněžstvem Boha, svého Otce -
jemu sláva i moc navěky. Amen.“

KS-SCh je dílo Boží. Proto vzkazuji
všem, mladým i starším, bratřím i se-
strám, že Pán Ježíš nás miluje a kaž-
dého osobně zve do služby.
Poslechněte Boží hlas a zapojte se do
práce na Božím díle.

Ptal se Štěpán Rucki

Kierkegaard – Pan 
„Buď – anebo“

Dne 5. května letošního roku uply-
nulo 200 let od narození Sørena A. Ki-
erkegaarda (1813-1855). Byl to dánský
filozof, spisovatel, básník a kulturní kri-
tik, ale zejména jeden z neoriginálněj-
ších myslitelů luterské teologie 19.
století.

Byl to křesťanský radikál. Napovídá
tomu i titul jednoho z Kierkegaardových
spisů: „Buď – anebo“ (1843), který se
stal později i přezdívkou samotného au-
tora. Žil v Dánsku 19. století, kde byla
národní luterská církev úzce propojena
se státem, a prakticky celá společnost
se účastnila života této církve. Pod po-
vrchem zdánlivě bezvadně fungující
instituce, zahrnující celou národní spo-
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lečnost, Kierkegaard rozpoznal a nemi-
losrdně odhalil faleš a povrchnost. 
„Dělají si z Boha blázny, nazývajíce
křesťanstvím Nového zákona, co křes-
ťanstvím Nového zákona není,“ volal
osamělý teolog. 

Kierkegaard
je přesvědčen
o tom, že sys-
tém státní cír-
kve snižuje
Kristovy nároky
na posvěcený
život jeho násle-
dovníků, v díle
„Okamžik“ píše:
„… v zemi je mi-

lion lidí, tedy milion křesťanů – a pak se
ustanoví tisíc úředníků (tj. státem vy-
držovaných kněží), aby z toho žili.“
„Úředníci“ samozřejmě nemají zájem
zvyšovat morální nároky pro své svě-
řence, neboť by tím přišli o pravidelné
příspěvky, a tak udržují masy v pře-
svědčení, že jsou křesťany, když si splní
své formální náboženské povinnosti.
Jenže po úzké cestě přece nejdou bez
dalšího všichni, kdo ve státě žijí – pak
už to přece není úzká cesta. Předpo-
klad, že jsme všichni křesťany, je 
„lumpácké odstranění křesťanství“.
Křesťanství se potlačuje tou nejrafino-
vanější cestou – a to tak, že se for-
málně rozšiřuje na všechny lidi.
Navenek se zdá, že křesťany jsou
všichni, a ve skutečnosti křesťanem
není (skoro) nikdo. „Nelze žít z ničeho.
To slýcháme často, zvláště od kněží.
A právě kněží dovedou umělecký kou-
sek: křesťanství vůbec není – a oni
z něho přece žijí.“

Jaké jsou projevy takového rafinova-
ného potlačení křesťanství? Řády ově-
šený duchovní učí o tom, že křesťanství

opovrhuje „tituly a řády a všemi če-
stnými cetkami“, podruhé ženatý
„svědčí“ o křesťanském ideálu osamě-
lého stavu, majitel tučné živnosti volá
k chudobě… Smysl svátostí je zcela vy-
prázdněn – jde o to, „žít předtím
i potom úplně světsky – a občas cere-
monie.“ Křesťanská zvěst není výzvou
– křesťanství se stává „uklidňujícím“.
Převrácené evangelium pak je v tom,
„že Kristus v nejhorších mukách, do-
konce Bohem opuštěn, vydechl duši na
kříži, abychom my dostali chuť využít
svého času a píle a síly na to, abychom
chytře a vkusně užívali života tohoto…
svou smrtí umožnil novou živnost … je-
jichž kšeftem je, aby za cenu neuvěři-
telně lacinou vyloďovali lidi do
království nebeského…“ Navenek se
má věc tak, že „rozdíl mezi divadlem
a kostelem je vlastně ten, že divadlo po-
ctivě a spravedlivě přizná, čím je; kos-
tel však je divadlem, které se každým
způsobem nepoctivě snaží skrýt, čím
je.“

Jaké je východisko? „Křesťanství ne-
potřebuje dusící protekci státu, ne, po-
třebuje čerstvý vzduch, pronásledování
a – Boží protekci.“ A za druhé: Křesťan-
ství není o tom, být součástí instituce,
systému, ceremonií, je o osobním po-
měru člověka k Bohu, založeném na
skutečném křesťanství Nového zákona.
A také o rozchodu s hodnotami tohoto
světa: „Hlásá-li někdo křesťanství tak,
že ozvěna (veřejné mínění) odpovídá:
»Odstraňme ze světa tohoto člověka,
nezaslouží, aby žil,« pak věz, že je to
křesťanství Nového zákona.“

Søren Kierkegaard si dne 20. listo-
padu 1847 do svého deníku pozname-
nal: „Co náš věk potřebuje, je
procitnutí. A proto budou jednoho dne
nejen mé spisy, ale i celý můj život,
všechna fascinující tajemství té maši-
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nérie, studovány a studovány. Nikdy ne-
zapomenu, jak mi Bůh pomáhá, a proto
je mé poslední přání, aby to vše mohlo
být jemu na počest.“

I po téměř dvou staletích je Kierkega-
ardovo dílo studováno a zůstává 
výzvou. A nástrojem duchovního procit-
nutí. Vytrhuje z falešného ukolébání
a činí zvěst Nového zákona pro naše ži-
voty opět ZNEKLIDŇUJÍCÍ.

Daniel Spratek

Působení Křesťanského
společenství v letech

1910-1945

[tato stať je ukázkou z diplomové práce
Mgr. Krystyny Ogrocké „Být solí země…“
Z dějin probuzeneckých hnutí církve evange-
lické v česko-polském pohraničí. Celý text
práce je dostupný v Informačním systému Ma-
sarykovy univerzity – http://is.muni.cz.]

Po zakoupení domu v roce 1910, kde
se měly konat společné bohoslužby, byl
povolán za stálého placeného pracov-
níka, což bylo na tomto území u spolků
ojedinělé, pan Andrzej Cymorek. Když
v roce 1914 vypukla první světová
válka, několik členů bylo povoláno k ar-
mádě, a tak jako i jinde v monarchii, za-
čaly i zde vrcholit národnostní
problémy. Shromáždění byla zpočátku
dvojjazyčná, ale narůstání konfliktu
mezi polsky a německy mluvícími členy
vedlo k rozdělení spolku na polskou
a německou část, která se roku 1920
stala samostatná se sídlem v Českém
Těšíně. 57) Rozdělením však nedošlo
k vážnějšímu narušení přátelských
vztahů. Konec války přinesl i rozdělení

Slezska novou hranicí (28. 7. 1920),
tedy i další dělení KS s původním síd-
lem na polské straně, jehož část členů
zůstala za hranicemi. Nyní existovala již
tři: německá část, a dvě polské - část
na území polského Těšína a část na
území českého Těšína. 58)

Na území 
českého státu
působila v přá-
telských vzta-
zích dvě
společenství –
německé a pol-
ské. Německá
část v roce
1923 předložila
svůj statut,
který byl schvá-
len a na jehož
základě se za-
čaly v Českém

Těšíně konat biblické hodiny. Až do roku
1938 vyvíjeli intenzivní činnost. V době
války, jako i další spolky, museli svoji
činnost omezit, ale na rozdíl od ostat-
ních německá část po válce obnovena
nebyla. Skupina v Polsku měla dobré
podmínky k rozvoji – dům i vedení
spolku zůstaly zde. Až do roku 1927 se
vedoucí obou stran (polské i české) pra-
videlně scházeli, takže organizace byla
prakticky společná. V roce 1927 59)

došlo k formálnímu oddělení členů na
české straně, kteří si za své sídlo zvolili
Stonavu. Pro udržení vztahů byla v roce
1931 utvořena Řídící rada bratří, jejímž
úkolem bylo udržování kontaktů mezi
těmito společenstvími. Misijní práce
byla až do začátku světové války orga-
nizačně sjednocena. Rozvíjela se práce
především mezi dětmi a mládeží – za-
kládání nedělních škol (v roce 1930
byla vytvořena sekce nedělních škol). 60)

Křesťanské společenství pořádalo pra-
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videlná shromáždění za účelem čtení
bible s výkladem, modlitbou a zpěvem
(biblické hodiny), dále publikovalo křes-
ťanské knihy, organizovalo výlety, ve-
čírky, nacvičovalo zpěv, hudebně
zdokonalovalo své členy a také navazo-
valo spolupráci s jinými obdobnými
spolky. 61) Také byl zvolen výbor, který
trval až do roku 1938. V roce 1935 byl
přepracován statut a sídlo bylo přene-
seno ze Stonavy do Českého Těšína.
V roce 1936 začala fungovat celá síť
společenství, s hlavní radou v Těšíně.
„Místní sdružení Společenství se může
vytvořit na každém místě, kde se pro
jeho založení rozhodne nejméně 10
členů, pokud to Hlavní rada bratří roz-
hodne za potřebné a možné“. 62) Ně-
které obce si tak nechaly potvrdit své
dílčí statuty. 

V roce 1938 se znovu změnila hra-
nice a česká část Těšína se připojila
k Polsku, což mělo za následek i spo-
jení Společenství, které obě měly svá
sídla nyní ve znovu spojeném Těšíně.
V únoru 1939 se konala slavnostní kon-
ference z důvodu znovu připojení české
části Těšínska. 63) S příchodem druhé
světové války byla činnost spolku zaká-
zána, kromě německé části, která
mohla formálně existovat. V tomto ob-
dobí byly evangelické sbory podřízené
církevním orgánům v Říši. Bohoslužby
nadále existovaly, ale jen v němčině.
Velký počet pastorů byl vyvezen do kon-
centračních táborů, avšak i tehdy spo-
lečenství věřících přetrvalo, ba dokonce
se vztahy mezi křesťany více upev-
nily. 64) Jednou z obětí války se stal
i pastor Kulisz, který zamřel v koncen-
tračním táboře v roce 1940. 65)

V Polsku měl spolek (SCH) v roce
1929 padesát stálých členů a široký
okruh příznivců. Věnovali se především
vedení biblických hodin a to nejen

v místě svého zázemí ale i v okolních
vesnicích. Pravidelně se tato společen-
ství scházela v Cieszyně, Ustróni, také
na Žukově a nepravidelně v Dobce.
Během roku 1929 bylo takovýchto
hodin zorganizováno kolem 300. Fun-
goval dívčí kroužek, který se věnoval
mimo jiné i divadelní činnosti, a krou-
žek zpěvu, který navštěvovalo 40 osob.
Pěvecký sbor pak vystupoval na rů-
zných událostech nebo večernicích.
SCH se snažila pomáhat i finančně –
každou první neděli v měsíci se konaly
sbírky pro chudé. Právě z SCH 66) vyšli
první pracovníci Eben-Ezer 67) v Dzięgie-
lowě 68), kde od roku 1929 kromě 
výchovně-pečovatelského ústavu fun-
govala i školní třída 69). Starali se rovněž
o šíření zpěvníků a to jak Harfy sionské,
tak zpěvníků pro mladé (určený pro po-
třeby nedělních besídek). 70) SCH pořá-
dala často oslavy spojené se dnem
matek, adventem, svátkem pěveckého
sboru, vánočním večírkem, silvestrem
a dále slavnosti spojené s výročím je-
jího vzniku. V listopadu v roce 1930 se
taková to oslava konala u příležitosti je-
jího 25. výročí. Tyto příležitosti nabádají
k zhodnocení dosavadní práce a pří-
nosu společnosti, který viděli ve zpopu-
larizovaní zpěvu, a to především díky
A. Hławiczkowi (pěvecký sbor navštěvo-
valo 50 osob), dále v pořádání biblic-
kých hodin a evangelizací, které
přispěly k duchovnímu rozvoji obyčej-
ných lidí. Kromě toho byly pořádány
zimní kursy a kvartální konference, spo-
jené s výlety nebo plánováním na další
rok. Těšínská SCH ještě před válkou
opravila svůj sborový dům, její počet
členů čítal více než 60 osob. 71) Za
úspěch pokládala spolupráci národ-
nostní. V době kdy konflikt sílil, zde do-
kázali bezproblémově spolupracovat
Poláci i Němci. Také vztah s oficiální cír-
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kví se zlepšil v porovnání s jejich za-
čátky, kdy je církev považovala za sce-
stnou skupinu. 72) Mezi významné
pracovníky lze zařadit Pawła Sikoru,
který se dobrovolně věnoval SCH a ne-
dělním besídkám, periodikům Poseł
Ewangelicki a Przyjaciel dziatek.73)

57) http://www.ks-sch.cz/_download/Vznik_KS-SCH.pdf,
s. 3, staženo dne 22. 11. 2012. 
58) KACZMARCZYK, S. a kol.: Křesťanské společenství na Tě-
šínsku. Český Těšín 2005. s. 11-12. 
59) Ve stejném roce se konalo shromáždění, na kterém se
hovořilo o vztahu Společenství a Evangelické církve a. v.
60) PASEK, Z.: c. d., s. 74-77. 
61) ZAO, KNV Ostrava, fasc. 469, kart. 390, inv. č. 262. 
62) ZAO, KNV Ostrava, fasc. 469, kart. 390, inv. č. 262. 
63) Ewangelicki Poseł Cieszyński, 28. 1. 1939. 
64) KACZMARCZYK, S. a kol.: c. d., s. 12-17. 
65) SPRATEK, D.: Probuzenecká hnutí na Těšínsku ve 20. sto-
letí. In: Sborník přednášek a seminářů z let 2001-2006 BŠP,
2006, s. 27. 
66) V Polsku bylo Křesťanské společenství vnímáno jako
hnutí, které nebylo ojedinělé, ale vznikalo i v dalších městech
jako je Warszava nebo Łódź. Poseł evangelicki. 21. 5. 1935. 
Warszawská SCH přejala metody práce a organizaci z Těšín-
ské SCH, skrze její 2 členy, kteří jí znali. Warszavská SCH se
rychle rozrůstala a svoji prací přispívala k oživení duchovního
života tamních křesťanů. Poseł evangelicki, 21. 7. 1937. 
67) Výchovně-pečovatelská organizace vzniklá v 1921, zalo-
žena pastorem Kuliszem. Poseł ewangelicki. 5. 9. 1931. Na
začátku své působnosti se starala o 135 sirotků a 86 starců.
Poseł ewangelicki. 10. 6. 1933. 
68) Tato organizace se starala o lidi v nouzi, mezi jinými Spo-
lečnost Polských Evangelíků z Horního Slezska pořádala
v sídle Eben-Ezer v Dzięgielově v roce 1932 (nejenom) mě-
síční tábor pro nejchudší děti a sirotky, kde jim bylo posta-
ráno o program a především jídlo, kterého měly tyto dětí za
běžných podmínek akutní nedostatek. Tato akce měla vzne-
šenou myšlenku, zvláště když přihlédneme k celkové ekono-
mické situaci nejenom v Polsku. Je důkazem dobroty
a milosrdenství tamějších křesťanů. Poseł ewangelicki. 20.
8.1932. 
69) Poseł ewangelicki, 21. 9. 1929. 
70) Poseł ewangelicki. 15. 3. 1930. 
71) Głosy kościelne, 2. 5. 1938.
72) Poseł ewangelicki. 15. 11. 1930.
73) Poseł ewangelicki. 28. 10. 1933.

Aktuality ze světa

ČR. Archeologové odkryli v létě loň-
ského roku v Přerově základy bratrské
školy ze 16. století, kde působil Jan
Amos Komenský. O něco dříve byl
v jejím těsném sousedství objeven také
bratrský kostelík ze stejného století.
Tanzanie. Počet členů tanzanské lu-
terské církve se od ledna 2011 do
ledna 2012 zvýšil o 314 567 osob.
Polsko. Velkopátečních bohoslužeb
v Ježíšově kostele v Polském Těšíně se
v tomto roce zúčastnil prezident repu-
bliky Bronisław Komorowski. Na pa-
mátku věnoval těšínské evangelické
farnosti kříž.
USA. Dne 29. března 2013 zemřel ve
věku 71 let Francis Wesley Monseth,
dlouholetý děkan teologického semi-
náře Asociace svobodných luterských
sborů v USA. Roku 2005 se zúčastnil
oslav 100. výročí založení Křesťan-
ského společenství a pronesl před-
nášku na téma „Vliv evropských
probuzeneckých hnutí na náboženský
život ve světě se zvláštním zřetelem ke
Spojeným státům americkým“.
Německo. V Německu proběhly oslavy
350. výročí Augusta Hermanna Franc-
keho (1663-1727), jednoho z nejvý-
znamnějších představitelů pietismu.
Spolkový prezident Joachim Gauck
Franckeho uctil jako „velkého muže pie-
tismu“. Jeho heslo „Bohu ke cti, lidem
k užitku“ je významné v „době jistého za-
pomenutí na Boha“, řekl Gauck. Francke
si byl stále vědom toho, že lidské počí-
nání může hodně dokázat, ale skutečný
zdar je v Božích rukou: „Takže byl prak-
tický a zbožný. Zachovávání tohoto sou-
časně osvobozujícího i motivujícího
vědomí je dobré pro nás také dnes.“
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Rusko. Patriarcha Kirill ve své pro-
mluvě k ukrajinským ženám kritizoval
feminismus. „Feministické organizace
hlásají pseudosvobodu žen, která se
především musí projevovat mimo man-
želství a mimo rodinu,“ prohlásil patri-
archa a dodal: „V centru feministické
ideologie není rodina ani výchova dětí,
nýbrž jiná funkce žen, která je nezřídka
v rozporu s rodinnými hodnotami.“
Itálie. Hebraista Mauro Perani infor-
moval, že rukopis Tóry, který se nachází
ve sbírkách Boloňské univerzity je
zřejmě mnohem starší, než se dosud
myslelo, a pochází z konce 12. nebo po-
čátku 13. století.
Finsko. Dne 16. března 2013 byla za-
ložena finská „misijní“ provincie, která
sdružuje luterány nesouhlasící s libe-
rálním směřováním oficiální finské lu-
terské církve. Biskupem provincie byl
zvolen šestašedesátiletý Risto Sora-
mies, který je známý mj. knihou
o vztahu křesťanství a islámu.
Německo. V evangelickém ženském
klášteře ve Wuelfinghausenu byla dne
7. dubna uvedena do úřadu nová aba-
tyše, kterou se stala Reinhild von Bibra.
Svět. Světová luterská federace začala
používat nové logo, které sestává z pěti
prvků: z kříže (odkazuje ke Kristově
oběti), kruh (symbolizuje společenství
cíkví), holubice (odkazuje k působení
Ducha svatého), ruky (značí diakonii)
a Lutherovy růže.

Bulharsko. Novým patriarchou bulhar-
ské pravoslavné církve se stal Neofyt.
Stejně jako jeho předchůdce Maxim

patřil i Neofyt k duchovním, kteří spolu-
pracovali s komunistickou tajnou poli-
cií.
Turecko – Svět. Na konferenci u příle-
žitosti 1700. výročí vydání Ediktu mi-
lánského, kterým císař Konstantin
umožnil svobodné vyznávání křesťan-
ství v římské říši, ekumenický patriar-
cha Bartoloměj I. z Konstantinopole
řekl: „Základní lidská práva… zahrnují
duchovní hodnoty, které císař Konstan-
tin vtiskl vládě a struktuře své říše, pro-
tože rozpoznal a předpověděl, že to je
jediný způsob, jak zajistit pokrok a za-
chovat mír.“
ČR. U příležitosti 1150. výročí příchodu
Konstantina a Metoděje na Velkou Mo-
ravu vzniklo čtyřdílné monumentální do-
kumentární drama o jejich životě a díle.
První díl bude uveden na ČT2 dne 29.
června 2013.

Literární hlídka
Institut pro novozákonní textový vý-

zkum v Münsteru vydal v prosinci loň-
ského roku 28. revidované vydání
řeckého textu Nového zákona. Toto
standardní vydání novozákonního
textu slouží jako zdroj pro teologické
bádání a předloha pro prakticky
všechny současné překlady do národ-
ních jazyků. Nese oficiální název
Novum Testamentum Graece; popu-
lárně se jí říká podle původních zpra-
covatelů Nestle-Aland. Nové vydání
zapracovává jak poznatky vyplývající
z nově objevených biblických ruko-
pisů, tak i z odborných prací z oblasti
textové kritiky. Vícero změn bylo zane-
seno do textu obecných epištol, mezi
nejzajímavější patří nahrazení pojmu
„Pán“ jménem „Ježíš v 5. verši Judovy
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epištoly („…Ježíš sice vysvobodil svůj
lid z Egypta…“)

1150. výročí příchodu Konstantina
a Metoděje na Velkou Moravu je příle-
žitostí pro mnohé vydavatelské počiny,
které s byzantskou misií ke Slovanům
souvisejí: Nově vychází meziválečná
studie z pera pravoslavného biskupa
Matěje Pavlíka (Gorazda II.) Cyril a Me-
toděj. Apoštolové Slovanů. Uvedená
studie nejen přibližuje život a dílo vě-
rozvěstů, ale také řeší, jaký byl jejich
poměr k otázkám, na nichž se později
rozdělilo křesťanstvo na východní (pra-
voslavné) a západní (katolické). V na-
kladatelství Jota vychází druhé vydání
populárně-historické knihy Lubomíra
E. Havíka Kronika o Velké Moravě.
Bratřím ze Soluně bylo věnováno i 5.
číslo měsíčníku Dějiny a současnost.

Bílské nakladatelství Augustana vy-
dalo knihu Radość z domu Bożego
s podtitulem „Parafie ewangelickie na
Śląsku Cieszyńskim i Opawskim po pa-
tentach tolerancyjnym i protestanc-
kim“. Populárně-naučná prezentace
všech kostelů na území bývalého Ra-
kouského Slezska je výsledkem dlou-
hodobého pilného sběru zdrojových
materiálů autora Jana Klibera. Ocení
ji každý zájemce o novější historii naší
církve. Kniha je zdařilá i svým grafic-
kým provedením a je doplněna boha-
tým fotografickým materiálem.

Druhé vydání knihy Je někdo z vás
nemocen? od Štěpána Ruckého vyšlo
péčí nakladatelství Didasko. Nové 
vydání je oproti prvnímu rozšířené
a věnuje se více mj. kritickému zhod-
nocení hnutí „uzdravení vírou“. 

D. S. & S. P.

Muzikál Zasľubená zem

31. března v kulturním domě Trisia
v Třinci a 1. dubna v Těšínském 
divadle v Českém Těšíně se uskuteč-
nilo představení muzikálu „Zasľu-
bená zem“. Obě představení byla
velmi dobře přijata před plně na-
plněnými sály. Muzikál představilo
asi 30 mladých křesťanů z Bratislavy.
Autorem hudby i textu je všestraný
umělec Slávo Kráĺ, který spolu s reži-
sérkou Hankou Gallovou dílo připra-
vili. Příběh je vybrán z Bible a rozvíjí
se na exodu izraelského lidu z otroc-
tví Egypta. Téma je pojato z pohledu
dnešního člověka, kdy každý člověk
je svazován nějakým otroctvím
dnešní doby. Všichni na této zemi pu-
tujeme svoji životní pouť. Otázkou
zůstává, kde je naše „Zaslíbená
země“?

Karel Říman

Návštěva z Německa

V sobotu odpoledne dne 8. 6.
2013 navštívila naše duchovní a ško-
licí centrum Karmel ve Smilovicích
15členná skupina z Bad Blanken-
burgu z Německa.

Tuto skupinu vedl a návštěvu při-
pravil generální tajemník Gnadau-
ského svazu v Německu br. Theo
Schneider. Bratři a sestry z Německa
byli ubytování v Osvětimi a podnikali
různé výlety do okolí. Navštívili také
Centrum misji a ewangelizacji v Dzię-
gielowie a Ježíšův kostel Na Vyšní
bráně v polském Těšíně.

Po přivítání vedoucím KS br. Mila-
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nem Peckou, br. Pavel Kaczmarczyk
promítl hostům prezentaci
o XcamPu. Hosté se zajímali o histo-
rii protestantizmu v našem kraji,
proto jsme jim věnovali film o Ježí-
šově kostele v Těšíně, který má i ně-
meckou mutaci. Živě se zajímali
o činnost našeho Křesťanského spo-
lečenství, o spolupráci s naší církví,
o účast na bohoslužbách a na akcích
Křesťanského společenství. Naše od-
povědi úspěšně do němčiny tlumočil
br. senior Bogdan Taska.

Mezi hosty byl i pastor z Bad Blan-
kenburgu. Pozval nás na Alianční
konferenci, která má podobný cha-
rakter i tradici jak Tydzień ewangeli-
zacyjny v Dzięgielowie. Předal nám
program konference a projevil zájem
o prohloubení vzájemné spolupráce.
Naše hosty jsme při kávě a výbor-
ných slezských koláčích informovali
o možnostech pobytů na Karmelu. Po
vzájemných modlitbách a přáních
šťastné cesty jsme se s našimi přá-
teli z Německa rozloučili.

Jan Tomala

V jámě lvové
Pozvání na XcamP

Tento slogan ve mně probouzí
vzpomínky na nedělní besídku, kde
jsem s napětím vnímal vyprávění
a obrázkové ztvárnění příběhu pro-
roka Daniele. Do příběhu jsem byl
tehdy „vtažen“ celou svou dětskou
bytostí. Tehdejší vnímání biblického
příběhu nabralo konkrétní podobu,
když jsem se snažil obhajovat svoji
víru na střední, pak na vysoké škole
a následně denně v mém zamě-

stnání. Díky Pánu Bohu, tato moje
zkušenost se nedá v ničem srovnat
se skutečností a mírou rizika, kterou
popisuje zmíněný biblický příběh.

Na počátku této dynamické pro-
rocké knihy je zapsaná skutečnost,
která mne od dětství burcuje.

Ale Daniel si předsevzal, že se ne-
poskvrní královskými lahůdkami
a vínem, které pil král při svých ho-
dech. Požádal velitele dvořanů, aby
se nemusel poskvrňovat. (Daniel
1,8)

Mladické, opravdové, dobrovolné
rozhodnutí. Rozhodnutí plout proti
proudu na „Boží vlně“. Tato skuteč-
nost mne nutí k hlubší analýze mých
životních postojů a priorit. Plout na
„Boží vlně“ je denní zápas křesťa-
nova života.

Víra nezávislá na okolnostech, kon-
takt s Bohem v cizím prostředí, vy-
znávání hříchu svého národa,
modlitební zápas o Boží slitování
a mnoho dalších myšlenek chceme
společně sdílet a diskutovat na le-
tošním XcamPu. Chceme Vás prosit
o přímluvné modlitby za evangelistu,
přednášející, vedoucí skupinek, du-
chovní poradce, sestry v kuchyni
a v neposlední řadě za přípravný tým
XcamPu. Chceme vyprosit Boží po-
žehnání a Jeho vedení. Chceme pro-
sit, aby byl Pán Ježíš Kristus oslaven
skrze letošní XcamP. Vás mládežníky,
kteří čtete tyto řádky, chci povzbudit
k přímé účasti. Můžete také pozvat
své přátele, kteří ještě nemají osobní
zkušenost (vztah) s Pánem Ježišem
Kristem.

Děkujeme za přímluvné modlitby
a podporu.

Za přípravný výbor 
Pavel Kaczmarczyk 
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Misijní cesta do 
Demokratické republiky

Kongo

V termínu 15-29. 8. 2013 plánu-
jeme vyslat dva zástupce misijního
projektu Srdce pro Afriku na cestu do
Demokratické republiky Kongo. Vě-
říme, že osobní zkušenost s africkou
realitou nám dovolí více pochopit po-
třeby místních lidí a také najít způ-
sob, jak dále rozvíjet náš projekt
zaměřený na sirotky a vdovy v seve-
rovýchodní časti této středoafrické
země. 

Dva mladí lidé z Oldřichovic, Krys-
tyna Sikorová a Lukáš Kaleta, se při-
pojí k týmu z USA, ve kterém bude
mimo jiné i Glenn Mork, výkonný ře-
ditel misie Střediska naděje pro děti
v Africe. Společně budou mít za úkol
zkontrolovat dotované projekty (nové
vybavení ošetřovny, projekt nezá-
vadné vody, fungování farmy aj.)
a pořídit fotografickou dokumentaci.
Naší mladí se také budou moci blíže
seznámit s osudy jednotlivých dětí
a žen (vdov), které jsou do projektu
zapojeny. 

Chceme Vás poprosit o modlitební

podporu celé této cesty. Obzvláště se
chceme přimlouvat za příznivou poli-
tickou situaci a mír v této oblasti, aby
se cesta mohla uskutečnit. S výjez-
dem jsou spjaty také nemalé výdaje.
Pokud byste chtěli věnovat finanční
dar na tento výjezd nebo pro celý pro-
jekt obecně, můžete tak učinit po-
mocí bankovního spojení:
Křesťanské společenství o.s., 
Projekt Srdce pro Afriku, Na Nivách 7,
737 01 Česky Těšín. 
Č.ú.: 191704050/0300, VS 5440.

Bližší informace viz www.srdce-
proafriku.cz.

Za přípravný výbor 
Lydie a Štěpán Rucki

Aktuality z KS
Celomisijní konference delegátů se
sešla v sobotu 27. dubna 2013. Biblic-
kým vyučováním posloužili bratři 
Josef Tomala a Daniel Spratek. Předse-
dou KS byl zvolen Milan Pecka. Ve vol-
bách do vedení Ústředního vedení
(Devítky) získali nejvíce hlasů Pavel
Kaczmarczyk, Stanislav Piętak, Daniel
Spratek, Bohdan Taska, Jiří Rusz, Josef
Tomala, Daniel Chlebek a Rudolf Ma-
rosz.
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Synod SCEAV rozhodl o snížení dotace
na Křesťanské společenství o 25%
v roce 2014.

Pobyt seniorů na Karmelu se uskuteč-
nil počátkem června; zorganizován byl
manželi Czolkovými z Třince. Účastníci
probírali první kapitoly Janova evange-
lia. 

Setkání pro všechny generace se us-
kuteční v areálu Karmelu dne 19. čer-
vence 2013. V programu je mj.
vystoupení pěveckých sborů či ne-
všední svědectví manželů Smilkových
z Brna.

XcamP. XcamP pod heslem „V jámě
lvové“ se uskuteční od 20. do 27. 7.
2013. Dopolední přednášky bude mít
David Patty, evangelizace povede Jiří
Chodura. Mezi dalšími hosty XcamPu
budou Libor Michálek, Slavomír Slávik
či Jan Zajíc. Během večerních setkání
vystoupí skupiny Trzecia godzina dnia,
Octoberlight, BBC Worship aj.

Odbor mládeže. Novým vedoucím od-
boru mládeže se po Danielovi Chleb-
kovi stal Lukáš Sztefek.

EC MISE. Vedení KS se setkalo se zá-
stupci EC MISE a diskutovali spolu vizi
21/10, podle níž by EC MISE ve spolu-
práci s KS a církví směřovala k založení
21 skupin křesťanů na místech, kde
dosud naše sbory nejsou činné. 

Vydavatelská činnost. Byla vydána
brožura se dvěma přednáškami eme-
ritního biskupa Piętaka o křtu a večeři
Páně. Obě přednášky zazněly na BŠP
2012/2013.

František a Bible 

„Tak už dvě hodiny nemáme papeže.“
Prohlásil můj známý, když si přisedl ke
mně ke stolu u večeře. Odpověděl jsem:
„NEMÁTE, my ho nemáme už asi 500
let.“ Pak jsem ještě musel vysvětlovat,
jak jde dohromady moje moravanství
(?) s protestantstvím („Jak to, že nejsi
katolík, když jsi Moravák?“).

To bylo v období mezi Benediktovým
odstoupením z papežského stolce a ná-
sledujícím konkláve. A pak se objevil
František. Nový papež František.
A z mnoha úst bylo a je slyšet nadšení.
A to dokonce několik málo okamžiků po
jeho zvolení. V době, kdy ho ještě nikdo
neznal. Vskutku bezbřehé, nekritické,
ale v celku pochopitelné nadšení sdílejí
římští katolíci. Těžko předpokládat jiný
postoj, pokud je postoj v podstatě do-
gmaticky zakotven do učení římskoka-
tolické církve. Méně pochopitelné je
pozitivní hodnocení, kterého se Fran-
tiškovi dostalo od spíše charismatic-
kého Života víry vydávaného
Křesťanskou misijní společností. Člá-
nek (5/2013) vyznívá tak, že volba
Františka byla odpovědí na modlitby
evangelikálů (byť s otazníkem v záhlaví
článku). A zcela nepochopitelným se
jeví postoj, který zazněl z úst jednoho
evangelického reverenda, který se dal
slyšet na vlnách radia Prohlas: „my vám
katolíkům tohoto papeže závidíme“
a „škoda, že František není luterán“.
(archiv stanice PROGLAS, pořad Všimli
jsme si, ze dne 19.4.2013)

A je tady pro mne taktéž problema-
tický zcela opačný postoj publikovaný
v Zápase o duši, kde je hodnocení ještě
v té době neznámého papeže slovy:
„antikrist střídá antikrista“. Nejsem si
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jist, zda je třeba používat takto silného
výraziva. Ani ne tak z důvodu věrouč-
ného (reformace vnímala úlohu papeže
zrovna takovým způsobem), ale toto ná-
lepkování zamezuje věcnému přístupu
k věci (bohužel i samotný článek je ve-
lice nevěcný).

Jak je to?
Můžeme se po několika málo měsí-

cích pokusit zhodnotit slova a činy Fran-
tiška?

Především slova.
Ta zní velice sympaticky: „kariéristé

nemají v církvi co dělat“, „kariéristé
v církvi nemají víru“, „pro církev není
jiná cesta než cesta služby, ponížení
a kříže“, „chci církev chudou a pro
chudé“. A dokonce použil nám dobře
známé slovo ve vztahu k církvi „svato-
kupectví“. 

Také jeho biblické promluvy jsou ve-
lice dobře připravené a exegeticky se
jim nedá příliš vytknout. Z biblického
textu vybere jednu až tři věci, často
použije obraz, dobré přirovnání a heslo.
Tyto promluvy připomínají některá ká-
zání evangelikálních řečníků. 

Ale dovolím si podotknout: Prezen-
tace člověka takového formátu už ne-
musí být a většinou ani nemůže být
objektivním pohledem na jeho skuteč-
nou osobnost. To, co vidíme u známých
lidí je především jejich mediální obraz.
Člověk vynesený na výsluní zájmu, se
stane zákonitě mediální ikonou. Je
v rukou image makerů, lidí kteří s obra-
zem celebrity a mediální hvězdy pracují.
A ten obraz upravují a přetvářejí. Takže
na skutečnou tvář tohoto člověka ještě
počkám. 

A nakonec si dovolím podotknout:
Papež František se ani o píď neposunul
směrem od nepřijatelných a nebiblic-
kých dogmat a často nebiblické praxe
své církve. A bylo by opravdu naivní
něco takového předpokládat. František
je právem strážce hodnot, které jsou
pro nás luterány mnohdy absolutně ne-
přijatelné. A nic na tom nemění fakt, že
nový papež je mediálně velice schopný,
zcela určitě chytrý, vzdělaný a sympa-
tický. 

Zbyšek Kaleta
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