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Potřebujeme kázeň
jako sůl
Jen málo témat vzbuzuje v církvi tolik
vášní jako uplatňování sborové kázně.
Většinou se žel nejedná o teoretické diskuse, ale o bolestné a často pohoršlivé
sborové causy. Slýcháme: „Proč pastor,
presbyter anebo starší neudělají s tím
(čti: s ním anebo s ní) pořádek? Vždyť
je to jasné!“ Je to opravdu vždy jasné?
Mnohým je znám koncept novozákonní
církevní kázně, který se zdá být velmi
jednoduchý. Ale už problémy a jejich řešení v korintském sboru napovídají, že
to v této oblasti snadné vskutku nikdy
nebylo. Ani kdysi ani dnes. Občas můžeme dokonce nabýt dojmu, že v církvi
dnešních dnů je až příliš závažných prohřešků, a že naši předkové ve víře takové věci řešit nemuseli. Nenechme se
mýlit. Museli. Možná ne tak často jako
dnes, ale všechny možné (i „nemožné“)
etické problémy už někdo někdy v minulosti musel zpracovat.
Sborovou kázní se zabýval také Jan
Amos Komenský. Dejme mu slovo: „Připustíme-li však nutnost kázně v církvi,
jakou kázeň si máme přát? Odpovídám:
Takovou, jakou zavedl Kristus a jaká
byla u apoštolů: bdělá, přísná, cele duchovní a spásná.“
Bdělost se má projevovat vůči všem,
kteří porušují biblické normy, a to podle stupně provinění. Určitá kázeňská
sborová přísnost se má projevovat také
tím, že nikomu nestraní. Měří všem
stejným metrem. Komenský vyjmenovává presbytery, biskupy a třeba i nejvyšší kněžský úřad, stejně jako držitelé
moci, učitelé a učence. Duchovně radí
postupovat rázně: „utni ruku [církevní
duchovní správce], neb nohu [církevní
úředníky] a vylup oko [odstraň ze škol

nevhodné a nehodné učitelé].“ Proč?
„Neboť lépe jest tobě zachovat se k životu jednorukému, kulhavému, jednookému, než s více údy zahynout.“ Dále
pak pokračuje v exegezi známého evangelijního textu takto: „Jest tedy i pro církev lépe, zachovat se před pohoršením
životností i přísností kázně a žít v nouzi,
v přítmí a zkomolení, než snášet pohoršení hříchů a tím se povznášet k jakékoliv velkoleposti, slávě a nádheře na
podiv světu.“ Je lépe pro církev materiálně i jinak ztratit (třeba na donátorech
a prestiži), než trpět zkaženost dovnitř
a pohoršení navenek. Duchovní rozměr
církevní kázně je v jejím odmítnutí světských trestů. Církev má používat pouze
a jenom biblické zbraně: od napomínání
po vyloučení ze sboru. Vše má směřovat
ke spáse člověka. „A všechno toto jen
se svatým úmyslem, aby ostatní v církvi
bázeň měli, a aby hříšníci sami již pouhým strachem byli vychvacováni z plamenů hříchu a smrti.“
Jednota bratrská vynikala ve své době
přísností mravů. I dnes je užitečné ještě
jednou citovat jejího posledního biskupa Jana Amose Komenského: „Bůh nazval kázeň solí, (Mk 9,50) poněvadž sůl
překáží hnilobě a dodává potravinám
chuti a zdravosti; podobně kázeň léčí
porušenost mravů a působí, abychom
se pečlivě drželi v mezích své povinnosti, a bázní a s třesením pracujíce na své
spáse.“
Krásný to obrat: práce na své spáse.
Ale nezní tak nějak divně? Málo lutersky? Vždyť Ježíš za nás vše pro naši spásu udělal. Ano udělal, ale to nás vůbec
nezbavuje povinnosti vést etický život.
Církevní a sborová kázeň není něco, co
bychom mohli, ale nemuseli uplatňovat.
Co záleží na naší volbě. Právě uplatňování biblické kázně je jedním z nezbyt-
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ných atributů církve Kristovy. Pro první
církev, Komenského Jednotu, pro včerejšek i pro náš dnešek.
Více se dočtete v článku uvnitř tohoto
čísla.
Zbyšek Kaleta

Sborová kázeň
Co je to sborová kázeň?
Sborová kázeň je proces nápravy hříchu v životě sboru a jeho členů. Lidé někdy nerozlišují dostatečně mezi trestem
a kázní. Cílem sborové kázně není trestat, ale napravovat a obnovovat. Luis
Palau řekl, že cílem sborové kázně je varovat lidi před hříchem. Kázeň nemá být
uskutečňována krutým způsobem, aby
ničila, ale aby v lásce působila přiznání
se k vině před Bohem, k zármutku, pokání a nápravě. Pán Bůh nesvěřil církvi
odpovědnost, aby konala rozsudky nad
bloudícími křesťany. To je Boží úkol: …
neřestné a nevěrné bude soudit Bůh.
(Žd 13,4) Avšak Bůh svěřil církvi autoritu a odpovědnost uskutečňovat sborovou kázeň.
Církevní (sborová) kázeň je imunitním
systémem církve resp. sboru. Pokud
v lidském organizmu špatně funguje
imunitní systém, lehce dojde ke vzniku
závažné infekce, která může organizmus usmrtit. Špatně fungující imunitní
systém také umožňuje, aby v organizmu vzniklo a šířilo se rakovinné bujení.
Pokud nefunguje církevní kázeň, církev
je oslabená a její autorita ve společnosti
nízká.

Kázeň preventivní a korektivní
V teologických pojednáních je rozlišováno mezi kázní preventivní a kázní korektivní. Preventivní sborová kázeň má
charakter vyučování a cvičení věřících
ve vztahu k jejich odpovědnosti jako
křesťanů a členů sboru. Toto vyučování
má preventivní charakter, jelikož Boží
slovo je tím nejlepším protijedem proti
všem druhům hříchů. Apoštol Pavel píše
Timoteovi: „usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.“ (2Tm 4,2).
Z druhé strany tím krajním prostředkem
sborové kázně je vyloučení člověka ze
sboru či církve. Sborová kázeň tedy
představuje celé spektrum činnosti –
od usvědčování, domlouvání, napomínání, přes kárání až po odstranění ze
společenství věřících a vydání satanovi.
Často je sborová kázeň chápána jednostranně jako negativní záležitost. Je
to ovšem její zúžené pojetí. Sborová
kázeň by měla být především pozitivní
s preventivním zaměřením a její negativní stránka až tou nejzazší formou
v případech, kdy není jiné cesty.
Důvody sborové kázně?
Proč vůbec máme uskutečňovat sborovou kázeň? Jaké jsou její důvody?
Bůh si vybral svou církev jako čistou
pannu, která je bez poskvrny a vrásky.
Bůh chce mít církev svatou a bezúhonnou. Apoštol Pavel píše Korintstkým:
„Vždyť vás žárlivě střežím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži,
abych vás jako čistou pannu odevzdal
Kristu.“ (2K 11,2) Čistota a svatost je
charakteristickým rozlišujícím znamením církve Kristovy.
V současné době je stále větším problémem zesvětštění mnoha církví. Rozdíl mezi světem a církví se v mnoha
případech stírá. Církev musí žít životem,
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který ji odlišuje od tohoto světa. To neznamená, že v církvi jsou sami dokonalí
lidé a ve světě naopak ti nejhorší hříšníci. Avšak mezi církví a světem existuje
zřetelný kontrast. Tam, kde chybí sborová kázeň, často dochází ke stírání rozdílů mezi světem a církví.

Cíle sborové kázně
Hlavním cílem sborové kázně je obnovení čistoty života církve. To je spojeno
s nápravou u křesťana, který upadl do
hříchu. Apoštol Pavel píše Tesalonickým: „Neuposlechne-li někdo těchto
slov, která vám píšeme, dejte mu znát,
že k vám nepatří; tím bude zahanben.“
(2Te 3,14)
Cílem kázně není člověka ponížit či potupit, ale přivést jej k sebereflexi, uvědomění si svého stavu, a k vnitřnímu obratu v myšlení i chování, tedy k pokání.
Dalším cílem sborové kázně je náprava do původního stavu, přivedení na
pravou cestu: Bratří, upadne-li někdo
z vás do nějakého provinění, vy, kteří
jste vedeni Božím Duchem, přivádějte
ho na pravou cestu v duchu mírnosti
a každý si dej pozor sám na sebe, abys
také nepodlehl pokušení. (Ga 6,1) V jiných překladech je použito napravte ho
(NBK), pomozte mu v nápravě! (B21).
Cílem kázně je tedy obnovení původního stavu u věřícího, který upadl, podlehl svodům, aby povstal a vrátil se na
správnou cestu.
Cílem sborové kázně je také odradit
ostatní členy sboru od hříchu, jak to
píše Pavel Timoteovi: „Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby se báli i ostatní.“
(1Tm 5,21) Hřích je velice infekční nákaza, a pokud nejednáme s ním dostatečně radikálně, má tendenci šířit se po
těle Kristově. Proto sborová kázeň musí
být důsledná.

Je láska slučitelná s kázní?
Jiný problém, který se objevuje ve vztahu ke sborové kázni, je názor, že kázeň
odporuje křesťanské lásce. Ve skutečnosti je to však zcela opačně, protože
tím největším nepřítelem křesťana je
jeho hřích. Pokud tedy necháváme člověka setrvat v jeho hříchu, nejednáme
v duchu Božího slova a lásky k Bohu.
V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání... (1J 5,3) Nepřítomnost sborové kázně je ve skutečnosti lhostejností vůči Boží cti a vůči tomu,
co je prospěšné pro církev, a nikoliv
otázkou lásky, jak je někdy pokrytecky
prohlašováno.
Láska a pravda jsou od sebe neoddělitelné. Svou lásku ke Kristu vyjadřujeme
svou poslušností k Božímu zjevení a poslušností k jeho přikázáním.
Hříchy, které jsou předmětem sborové kázně
Kdy má sbor uplatňovat sborovou kázeň? Krátce a stručně, když někdo zhřeší. Ale odpověď se začíná lišit, pokud
mluvíme o neformální kázni jako o prostém napomenutí, v odlišení od formální
kázně, která je spojena veřejnou konfrontací.
Jan Kalvín ve svých Institucích píše ve
vztahu k církevní kázni o hříších skrytých
a o hříších otevřených. Jako příklad uvádí situaci popsanou u Mt 18,15: Kdyby
tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Obrat proti
tobě ukazuje na skutečnost, že tento
hřích je soukromý, o kterém víš pouze ty
a nikoliv širší veřejnost. Tento hřích má
být v první fázi řešen mezi čtyřma očima
(tj. mezi člověkem, který se prohřešil,
a tím, proti komu se prohřešil). Avšak
hříchy, které jsou veřejné, mají být ihned
řešeny veřejně. Jako příklad je uvedeno

-5-

Pavlovo otevřené vystoupení v Antiochii
proti Petrově pokrytectví, který nejdříve
jídal s pohany a pak z obav před zastánci obřízky začal couvat a oddělovat se
od nich (Ga 2,11–14).

Odstranění zlého
Existují kategorie hříchů, které vyžadují přísné jednání. Jsou to hříchy, které
působí veřejné pohoršení. O této situaci
píše apoštol Pavel v 1K 5,11.13: „Měl
jsem však na mysli, abyste se nestýkali
s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom
je smilník nebo lakomec nebo modlář
nebo utrhač nebo opilec nebo lupič;
s takovým ani nejezte... Odstraňte toho
zlého ze svého středu!“ Zde vidíme výčet hříchů, který jistě není konečný, kde
se žádá, aby církev resp. sbor jednal rozhodně a přísně.
Pavel jmenuje smilstvo, lakomství,
modlářství, utrhačství, opilství a lupičství. Jako smilstvo jsou označovány
hříchy v oblasti sexuální – to znamená
sexuální aktivita mimo manželský život.
Dalším jmenovaným hříchem je lakomství nebo hrabivost (KMS). Je to chování, kdy jsou materiální statky získávány
bez skrupulí a bez ohledu na způsoby
a prostředky – možná dokonce i na úkor
bratří ve shromáždění.
Pavel dále jmenuje modlářství. Kdokoliv, kdo ve svém životě staví cokoliv na
vyšší místo než je Bůh, je modlář. Modlářstvím je i již zmiňovaná hrabivost (Ko
3,5). Jako modlářství je také označována rozpustilá zábava, tance: A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je
psáno: Usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. (aby se bavili
NBK, aby se rozpustile bavili KMS, aby
se povyrazili B21). (1K 10,7)
Dalším uvedeným hříchem je utrhání
(pomlouvání B21). Zvrácený jazyk ne-

může být v církvi tolerován stejně jako
zneužívání alkoholu či jiných omamných
a návykových látek.
Poslední jmenovaným hříchem je lupičství nebo vydřidušství (B21). To nemusí být lupičství ve smyslu vyrabování
banky nebo domácnosti, ale také vydřidušství v současném způsobu podnikání (200% marže apod.).
Pro lidi, kteří činí takové věci a přitom
se označují za křesťany, platí Pavlovo
nařízení – nestýkejte se s nimi, nejezte s nimi (ve smyslu „nemějte s nimi
společenství Večeře Páně“) a odstraňte
je ze svého středu. To neznamená, že
členové církve se mají izolovat od hříšných lidí ve světě: Ale nemyslel jsem
tím všecky smilníky tohoto světa nebo
lakomce, lupiče a modláře, protože to
byste museli ze světa utéci. (1K 5,10)
Není důvod k tomu, abychom zpřetrhali všechny naše společenské vztahy
s lidmi ve světě, kteří takto žijí. Naopak
máme hledat příležitosti, abychom takové lidi oslovovali evangeliem. Tady jde
o něco zcela jiného. Lidé, kteří takto žijí,
nemohou být považováni za křesťany,
protože přinášejí Božímu jménu velké
pohoršení, nactiutrhání.

Sektářství a falešné učení
Závažným důvodem ke sborové kázni
je šíření falešného učení a sektářství.
Pavel píše Titovi doporučení: „Sektáře
jednou nebo dvakrát napomeň a pak se
ho zřekni; je jasné, že takový člověk je
převrácený, hřeší, a tak sám nad sebou
vynáší soud.“ (Tt 3,10)
Samotné falešné učení ještě nemusí
být důvodem k církevní kázni. Lidé mohou nesprávně chápat Písmo, dostat se
pod vliv jiných názorů či falešných učitelů. Zde je zapotřebí trpělivé vysvětlování
a vyučování, jak to píše Petr: „... střez-
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te se, abyste nebyli oklamáni svodem
těch neodpovědných lidí a neodpadli
od vlastního pevného základu. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána
a Spasitele Ježíše Krista.“ (2Pt 3,17–
18). Nejúčinnějším prostředkem proti
falešným učením je poznávání Božího
slova a Boži milosti. Apoštol Pavel píše
Tesalonickým: „Neuposlechne-li někdo
těchto slov, která vám píšeme, dejte mu
znát, že k vám nepatří; tím bude zahanben. Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra.“ (2Te
3,14–15) S lidmi, kteří mají problémy
v oblasti křesťanského učení, je třeba
jednat tak, aby byli přivedeni zpět na
cestu pravdy resp. aby byli zahanbeni
(tzn. aby činili pokání). Nemáme však
k nim přistupovat jako k nepřátelům, ale
jako k bratrům, kteří potřebují nápravu.
Něco jiného však je, když člověk na základě jiného učení nebo svých vlastních
názorů a výkladů začíná působit rozvrat
ve sboru. S takovým člověkem je nutno
vést vážný rozhovor – jednou nebo podruhé, a pokud to nepřináší žádnou nápravu – je na místě odloučení. Sektáře
jednou nebo dvakrát napomeň a pak se
ho zřekni. Při jednání s falešným učením je tedy nutno rozlišovat mezi těmi,
kteří byli pouze uvedeni v omyl, protože
byli neznalí, a mezi těmi, kteří svým jednáním a učením působí rozkoly a rozvraty a jsou nepoučitelní. K těmto lidem je
na místě mnohem tvrdší přístup.

Způsob kázně
Apoštol Pavel píše Galatským: „Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého
provinění, vy, kteří jste vedeni Božím
Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl
pokušení. Berte na sebe břemena jedni

druhých, tak naplníte zákon Kristův.“
(Ga 6,1–2)
V tomto textu je uvedena zmínka o duchovní kvalifikaci pro službu sborové
kázně. Apoštol Pavel také varuje, aby
člověk, který řeší závažné duchovní problémy v církvi, si velmi dával pozor sám
na sebe, aby také nepodlehl pokušení.
Nikdo není imunní, každý může upadnout. Warren Wiersbe píše k tomuto:
„Způsob, jakým já a ty reagujeme na
situaci, když někdo zhřeší, ukazuje, zda
jsme, či nejsme duchovní.“ Apoštol Pavel zdůrazňuje, že ne všichni křesťané
jsou kvalifikováni k tomuto úkolu. Pouze křesťané, kteří jsou zralí ve víře, mají
intervenovat v případě hříchu v životě
ostatních. Ti, kteří jsou slabí, lehce pokoušeni anebo neschopni odpouštět, se
mají modlit za hříšné (viz 1J 5,16), a přenechat úkol nápravy ostatním.
Další aspekt způsobu provádění sborové kázně je jeho mírnost. Toto slovo
může v češtině vyvolávat pocit slabosti
nebo nerozhodnosti. Nicméně slovo použité v originálu (prautes), mělo v klasické řečtině význam ve smyslu krocení
divé zvěře. Takže mírnost neznamená
slabost a nerozhodnost, ale použití velké síly řízeným a kontrolovaným způsobem. Pro křesťana je mírnost postojem
srdce a mysli, která zahrnuje slušné,
taktní, ohleduplné a pokorné jednání
s ostatními.
V žádném případě však mírnost neznamená slabost nebo nerozhodnost.
Podívejme se ještě na použitá slovní
spojení v souvislosti se sborovou kázní:
odstraňte ze svého středu... (1K 5,2),
vydejte toho člověka satanu... (1K 5,5),
abyste neměli nic společného... (1K
5,9), abyste se nestýkali s tím..., s takovým ani nejezte... (1K 5,11), dejte mu
znát, že k vám nepatří... (2Te 3,14), ká-
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Rozhovor se
Slavomírem Slávikem

rej přede všemi... (1Tm 5,20), takových
lidí se straň... (2Tm 3,5), pak se ho zřekni... (Ti 3,10).

Reakce člověka
Cílem sborové kázně nemá být odsouzení, zatracení, izolace nebo zničení
člověka, který zhřešil, ale naopak jeho
náprava a obnova. V 2. listu ke Korintským se Pavel velmi pravděpodobně
vrací k jednomu případu, o kterém se
píše v 1K 5 – totiž k člověku, který žil
v sexuálním vztahu se ženou svého
otce. Pavlovo kárání sboru v Korintu
mělo výsledky a lidé, kteří byli vyloučení
ze sboru, zřejmě činili pokání – projevili
„zármutek ke spáse“ (srovnej 2K 7,10).
Pavel jim znovu dává další návod, jak
postupovat v této situaci:
„Stačí už to pokárání, kterého se mu
dostalo od většiny z vás. Proto je nyní
spíše třeba, abyste mu odpustili a potěšili ho, aby se takový člověk pod přívalem zármutku nezhroutil. Naléhavě vás
prosím, abyste mu dokázali svou lásku.“
(2K 2,6–8) Vyloučení ze společenství
věřících (exkomunikace) nemá být nezvratné, pokud člověk, který zhřešil, činí
pokání a pokud změnil svůj život a chce
se vrátit. Církevní kázeň i v té nejpřísnější formě má být spojena s možností návratu a přijetí kajícího se hříšníka
s láskou zpět do společenství.
Zpracováno na základě stejnojmenné
přednášky pro BŠP
Redakčně kráceno
Štěpán Rucki

Slavo, mám radost, že budeš evangelistou na
letošním XcamPu. Známe se sice z evangelizací ProChrist, ale mnozí naši čtenáři a účastníci
Smilovických evangelizací Tě znají právě pouze
z této akce. Takže budeme všichni rádi, když se
o Tobě dozvíme něco více. Předně: odkud pocházíš a jaké jsou Tvoje křesťanské kořeny?

Pochádzam z Vranova nad Topľou z Východného Slovenska. Patrím do evanjelického cirkevného zboru vo Vranove
nad Topľou. Tam som vyrastal, chodil na
mládež, zažil svoje najkrajšie mládežnícke roky a našiel vieru.
Vím, že jsi absolvoval biblické studium v zahraničí. O jakou školu se jednalo?

Vyštudoval som média a komunikáciu
v Nórsku. Bola to skvelá škola so skvelými učiteľmi. Ja, chlapec z malého města, som sa zrazu ocitol ďaleko od domova. Bola to skúsenosť, ktorá mi silno
ovplyvnila celý život.
Co jsi dělal po návratu?

Keď som sa vrátil, začal som pracovať
v Slovenskom evanjelizačnom stredisku
EVS. Riaditeľkou vtedy bola Violka Fronková, ktorá mi dala dôveru a šancu rozvíjať moje dary. Som za to veľmi vďačný.
Jaká je Tvoje dnešní služba? Možná s podotázkou
navíc: Kde máš svůj domovský sbor?

Teraz slúžim ako riaditeľ EVS. Mám
okolo seba výborných ľudí, s ktorými
sa ľahko pracuje a kráča za spoločným
cieľom. Práca v EVS, šírenie evanjelia,
pomoc človeku, to ma skutočne napĺňa.
Som rád, že som tam, kde som. Túžime
čo najzrozumitelnejším a najrelevantnejším spôsobom prinášať dobrú správu k ľudom okolo nás.
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Služba mužského
pěveckého sboru
ve Zwickau

Zcela určitě naše čtenáře i účastníky XcamPu
bude zajímat, jak vypadá Tvoje rodinné zázemí.
Manželka, děti ...

Mám manželku Katku. Je špeciálnym
pedagógom. Takže naše manželstvo
je skvelé. Vie ako na mňa. Má ku mne
špeciálny prístup . Mám tiež dvoch synov. Šimon (15) a Alex (5). Je nám spolu
dobre. Som Bohu veľmi vďačný, že mám
doma takú pohodu.

😀

Co právě čteš? Čím aktuálně žiješ? Co Tě fascinuje? (Co Tě vytáčí?)

Mám pred sebou knihu Start up Europe od Nórskeho think - tanku Skaperkraft.
Momentálne najviac žijem tým, že
chcem čo najviac prispieť k rozvoju
lídrov. Práve som sa vrátil z tréningu,
ktorý sme pilotne v EVS spustili a má
pomôcť ľuďom, ktorí vedú iných, objaviť svoje dary, vidieť jasne cieľ, budovať
dobré vzťahy atď.
Fascinuje ma, aký je Boh k nám ľuďom
dobrý.
Smutný som z množstva pýchy, povrchnosti a zlých vzťahov medzi nami kresťanmi. Musíme to zmeniť.

Na pozvání Křesťanského společenství
ze Saska uskutečnil mužský pěvecký
sbor z Třanovic ve dnech 5. a 6. května
tohoto roku výjezd do saského města
Zwickau. Konala se tam Výroční konference křesťanského společenství Saska. Vyjeli jsme již v sobotu ráno a cestou
jsme se zastavili u památníku v Lidicích.
Snad nejsmutnějším dojmem na nás
zapůsobil pomník lidickým dětem. Na
dětském sousoší jsme si aspoň částečně uvědomili rozměr lidické tragédie.
Pokračovali jsme dál do saského města
Aue, kde jsme měli ubytování v Diakonátu Zion. Je to celý komplex budov, kde
jsou zařízení pro rehabilitaci, hospic,
ubytování pro starší a postižené, ubytování pro sestry diakonky a také zde mohou trávit víkendy rodiny s dětmi. Vždy
je zajištěn biblický program pro všechny

Ptal se Zbyšek Kaleta
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generace. Kromě toho je tam „běžný“
program – bohoslužby, biblické hodiny,
modlitební setkání atd. Velmi srdečně
nás za sestry diakonky přivítala sestra
představená (německy oberin) Frauke
Gross. Po ubytování a teplé večeři jsme
odjížděli na zvukovou zkoušku do Zwickau. V minulosti se ve Zwickau vyráběly
Trabanty. Pro účely Výroční konference
byla pronajata městská víceúčelová
hala, která má 7000 míst k sezení.
Ústřední heslo letošní konference
bylo: Zdarma. Hlavním řečníkem dopoledne i odpoledne byl ředitel Německé
stanové misie pastor Mathias Lauer. Podle pastora Lauera je fixace na úspěch
a přitažlivost rozptýlení, které kontaminuje motivaci. „Je to opravdu lidská potřeba chtít získat chválu a díky za vlastní
práci,“ řekl Lauer. Chtěl však povzbudit
lidi, aby se vědomě vzdali chvály a pracovali i tam, kde nelze očekávat veřejné ohodnocení. Pán Ježíš již v kázání
na hoře jasně uvedl: „Dávejte si pozor,
abyste nepředváděli své dobré skutky
lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebesích“. (Mt 6,1
NBK) Konferenci pozdravil také biskup
Evangelické luterské církve v Sasku,
Carsten Rentzing (Drážďany) a požadoval jasný postoj k potratům. „Je to
skandál,“ řekl, „že každý pracovní den
je 400 nenarozeným dětem v Německu
odepřeno právo na život“. Během celé
konference, dopoledne i odpoledne byl
velmi pestrý a zajímavý program. Nechyběla ani scénka, vystoupení dětí, mládeže, dechového i smyčcového orchestru.
Mužský pěvecký sbor vystupoval během dopoledních bohoslužeb i během
odpoledního programu. Po skončení
konference se přišli s námi osobně rozloučit vedoucí představitelé Křesťanského společenství Saska. Po celou dobu

pobytu v Německu jsme cítili srdečnou
bratrskou atmosféru a radost ze vzájemného setkání.
Jan Tomala

Proč se vyhnout sborům,
které nepraktikují
církevní kázeň
Proces biblické církevní kázně, který je
popsaný v Matouši 18,15–20, je často
nepříjemný, nelehký, musí se do něj investovat a doprovází ho ztráty. Obvykle
se nic nevyrovná bolesti, která přichází,
když vyznávající věřící musí být veřejně
vyloučen z místní církve.
A přece, pokud se kázeň uplatňuje
biblicky, je v souladu s biblickou láskou,
péčí a poslušností vůči Kristu. Je posvátným procesem, ve kterém je vyzdvižena
Boží svatost, ochráněna čistota církve
a zdůrazněna hodnota duší. Mark Dever
správně říká, že církevní kázeň je „milující, provokativní, poutavý, zřetelný, uctivý skutek poslušnosti a milosrdenství,
který pomáhá k budování církve, která
přináší Bohu slávu“. Přesně to osobně
zažil můj přítel. Byl v rámci církevní kázně biblicky vyloučen z velkého sboru
– a dodnes vyznává, že to byla jedna
z nejlepších věcí, jaká se mu kdy stala.
Co je však nejdůležitější, jedná se o neoddiskutovatelnou součást fungování
skutečné Boží církve. Pevná vyznání
víry, jako jsou Belgické vyznání, Skotské
vyznání a Heidelberský katechismus,
právem označila církevní kázeň za bezpodmínečně nutný rys místní církve.
Je pravda, že přítomnost církevní kázně nutně neznamená, že konkrétní sbor
je zdravý. Je smutnou skutečností, že
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proces kázně je někdy zneužíván. Nicméně, odmítání kázeň praktikovat je
rozhodně varovným signálem. Jedna
věc je, jestli vedení sboru nepraktikovalo církevní kázeň, ale nyní se ji snaží
začít uplatňovat. Ovšem něco docela
jiného je, jestliže ji sbor prostě uplatňovat odmítá. Toto odmítnutí je příznakem
výskytu dalších problémů, a proto je třeba se danému sboru vyhnout.
Následuje seznam deseti problémů,
které se obvykle vyskytují ve sborech
neochotných kázeňsky zasáhnout ve
vašem životě, což z nich dělá nebezpečné sbory:

1. Nebezpečný přístup k Bohu
a jeho slovu
Bůh přikazuje posvátnou praxi církevní
kázně. Kromě Kristova jasného příkazu v Matoušovi 18,15–20 se objevuje
i v oddílech, jako je Římanům 16,17–
18; 1. Korintským 5,1–13; 2. Korintským 2,5–11; Galatským 6,1–3; 2. Tesalonickým 3,6.14–15 a Titovi 3,9-11.
Není žádný rozdíl v tom, jak přistupujeme k Bohu a jak přistupujeme k jeho
slovu. Postoj vůči Písmu je ukazatelem
postoje vůči Bohu (Ž 119,48; 138,2).
V důsledku je tedy problém sboru, který odmítá praktikovat církevní kázeň,
mnohem větší než samotné odmítnutí
praktikovat církevní kázeň. Jsou zde
hlubší problémy, které se týkají například dostatečnosti Písma, upřednostňování Boží autority proti autoritě člověka
a Boží moudrosti proti moudrosti člověka. Tento problém nebude v církvi ojedinělý, stejně jako jabloň s nakaženými kořeny neurodí pouze jedno špatné jablko.
2. Špatné chápání znovuzrození
Sbor, který zavrhuje církevní kázeň,
může mít nedostatečné pochopení

zázraku znovuzrození. Jak to? Jedním
z účelů církevní kázně je ukázat, že obrácení a neobrácení lidé jsou z duchovního hlediska zcela rozdílná stvoření
(2K 5,17). Když je uplatňována, pokání
i tragédie kázně ukazují, co znamená
být v Kristu.
Když například činíme pokání hned,
v rámci prvního kroku (Mt 18,15), ukazuje se tak náš znovuzrozený stav, protože není možné, abychom tak reagovali, pokud nejsme v Kristu a neprožíváme
usvědčující milost Ducha svatého. Když
je někdo v rámci kázně vyloučen, také
se tím ukazuje rozdíl mezi znovuzrozenými a neznovuzrozenými. Je pravda, že
vyloučený člověk může být znovuzrozený, ale máme se k němu chovat, jako by
nebyl, protože se očividným způsobem
chová, jako by nebyl. Praktikování církevní kázně je předepsaný způsob, jak
ukázat radikální zázrak znovuzrození
skrze víru v Krista. Odmítnutí uplatňovat
kázeň tedy znamená vést ke špatnému
chápání toho, co znamená být obrácený.
To je nebezpečné, protože riskujeme,
že budeme budovat falešnou jistotu
spasení. A trvat na biblickém rozlišení mezi obrácenými a neobrácenými
neznamená bránit lidem ve vstupu do
nebe, ale přivádět je tam. Zanedbávání
církevní kázně zde může kalit vodu.

3. Nedostatečný důraz na posvěcení
Podobně, odmítnutí praktikovat církevní kázeň ukazuje nedostatečný důraz
na posvěcení. Jestli hřích není konfrontován, pak hřích nepovažujeme za nic
vážného, což znamená, že podobat se
Kristu není až tak důležité, což znamená, že posvěcení není až tak důležité,
což v konečném důsledku znamená, že
duše a věčnost nejsou až tak důležité.
Znovu, tato otázka nestojí odděleně od
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všech ostatních. Jestli tedy církevní kázeň není příliš důležitá, ač vyznání tvrdí
něco jiného, pak ani život z moci Ducha,
osobní svatost a nesení ovoce nejsou
důležité. A stejně jako u 2. bodu nebezpečím může být falešná jistota pro neobrácené.
4. Nedostatek lásky k církvi i k neobráceným
Jonathan Leeman ve své jedinečné
knize Církev a překvapivá urážka Boží
lásky (The Church and the Surprising
Offense of God’s Love) píše:
„Církevní kázeň… je jasným důsledkem na Boha zaměřené evangelijní lásky. Ve světě, kde bylo Kristovo království
ustanoveno, ale ještě nebylo naplněno,
je nevyhnutelným a milujícím nástrojem. Kdyby se Boží láska zaměřovala
na člověka, kázeň by byla krutá. A těm,
kdo zůstávají přesvědčení Satanovou
lží, která se snaží svrhnout Boha (Gn
3,5), to tak vždycky zní a bude znít.
Avšak pro církev, která usiluje o svatost,
je církevní kázeň odmítnutím nazývat
to, co je nesvaté, svatým. Je způsobem,
jak přestupníkovi odepřít a odmítnout
uznání a ujištění, aby už neměl prostor
pro sebeklam. Je radikálním odmítnutím moudrosti tohoto světa, a tak pomáhá vyjasnit, co přesně je láska“. (s.
221–222)
To znamená, že je třeba znovu promyslet obvinění, že církevní kázeň je nemilující. Může být praktikována bez lásky,
ale církevní kázeň jako taková není nemilující. Kázeň je projevem Boží jisté,
otcovské, neměnné lásky k jeho lidu,
která jej vede k větší podobnosti Kristu
(Žd 12,7–11). Navíc, Pavel nazývá korintskou církev „nadutou“ (1K 5,2) kvůli
tomu, že odmítá uplatnit církevní kázeň.
Přemýšlím, kolikrát jsme použili slova
jako nadutý nebo arogantní ve stejném

smyslu. Pavlova slova znamenají, že odmítnutí s láskou konfrontovat hřích, a to
až po církevní kázeň, je arogantní, naduté a nemilující. V tomto případě láska
znamená, že nám více záleží na přátelích než na přátelství.
Kromě toho, církevní kázeň je prostředkem, jak pomoci vyznávajícím,
a přece neobráceným lidem, aby viděli, v jak nebezpečné situaci se nachází.
Odmítat v takovém případě církevní kázeň by bylo nenávistí.

5. Nedostatečná pastýřská péče
a zájem o duše
Hlavními metaforami pro lidi a péči
v kontextu církve jsou ovce a pastýřství.
Ovce potřebují hranice, dozor a sounáležitost. To jim poskytují ovčinec a pastýř. Dveře pro bezpečný vstup, ohrada
jako bezpečné hranice a pastýř, který je
vede – právě to utváří péči, kterou ovce
nutně potřebují.
Církevní kázeň tedy existuje kvůli
tomu, kým ovce jsou, co potřebují a jak
moc je Bůh miluje. Ale církev, která ji
odmítá uplatňovat, se tak připodobňuje
k ovčinci bez dveří, bez ohrad a s apatickými pastýři. V dávných časech by
něco takového vůbec nebylo považováno za ovčinec a ovce, se kterými by se
takto zacházelo, by byly považovány za
zanedbané.
Církev, která nekázní vyznávající věřící,
pase duše nedostatečným způsobem.
Ukazuje tak, že má nebezpečně omezený pohled na člověka. Toto pastýřství
má zúžené vidění, má klapky na očích;
vidí duše pouze v kontextu tohoto života. Zapomíná, že bez svatosti nikdo nespatří Pána (Žd 12,14). Péče se chybně
chápe v kontextu toho, jak se lidé v konkrétních chvílích cítí. Proto se jedná
o závažné selhání pastýřů.
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Jay Adams to vyjádřil následovně:
„Nekáznit členy sboru znamená upírat
jim výsadu být konfrontováni druhými
a církví, když pochybí ve svém učení
nebo životě. Kristus jim toto právo dal;
nemáme právo jim ho upírat“. (A Theology of Christian Counseling, s. 286)
A na osobní rovině já sám děkuji Bohu
za muže okolo mě, kteří mě milují dost
na to, aby mi neupírali mé právo na církevní kázeň. Vím, že sejdu-li z cesty například v mém manželství nebo učení,
mám bratry, kteří mě milují dost na to,
aby mě jako pastýři vedli celou cestu až
ven ze sboru, a to je milost, která mě
vede ke střízlivosti. Právě to je skutečná
péče.

6. Povrchní přístup k biblickému
společenství
Z části můžeme říct, že biblické společenství vypadá jako skupina obrácených jednotlivců, kteří plní biblické
příkazy o společném životě v místním
sboru v kontextu oddaných, trvalých
a upřímných vztahů. Ale kde odmítají
církevní kázeň, tam není zdůrazňován
život v Kristu, což znamená, že není
zdůrazňován růst do Kristovy podoby
ani posvěcení. Výsledkem bude, že biblické společenství se stane povrchním
a plytkým. Budou chybět známé charakteristické rysy rodiny pod Boží milostí,
kterými jsou láska, vyznávání hříchů
a konfrontování hříchů druhých, což povede k zakrnění a úplnému odumírání
biblického společenství (Př 27,5–6, Žd
3,12–14). Místní církev se začne starat
o udržování bezpečného, jasně stanoveného odstupu od druhých. A bez toho,
aniž bychom si sloužili milostí a napomínali se navzájem, může se stát, že budeme zatvrzováni klamem hříchu a možná
ani nebudeme skutečně obrácení.

7. Nízká důležitost svědectví místní
církve světu
Zbožnost místní církve je to, co z ní
dělá slanou sůl a zářící světlo pro společnost, která ji obklopuje. Svatost členů sboru zdobí evangelium, které kážou
(Tt 2,10). Když ale sbor zanedbává církevní kázeň, součástí DNA sboru bude
nezájem o posvěcení. Nevyhnutelným
důsledkem je nedostatečné svědectví
světu.
8. Nedostatek lásky k těm, proti
komu přestupník hřeší
V situacích, kdy je zapotřebí uplatnit
církevní kázeň, se vždycky nacházejí i další lidé, jako jsou manželka, děti
nebo spolupracovníci, které daný přestupník do celého masakru zatahuje.
To znamená, že pokud sbor neuplatňuje
církevní kázeň, přestupník není jediný,
komu se tím upírá láska. Pokud sbor například neuplatní kázeň vůči manželovi,
který žije v cizoložství, ze kterého nečiní
pokání, jeho manželce je tím upíráno
vynesení Božího soudu nad ním. Jelikož
církev odmítá přinést konečné řešení
skrze kázeň, celý tento chaos zůstává
v matoucí nejasnosti. Výsledkem je, že
manželka a dokonce i děti, členové sboru a příbuzní jsou ponecháni ve zmatku,
který není nutný (a který je ubohým svědectvím). Nemusí to tak ale být. Církevní
kázeň je nebesy schváleným, definitivním rozsudkem, který přichází skrze vedení sboru a tam, kde je bolest, přináší
pokoj (Mt 18,18–20).
9. Povrchní chápání usmíření ve
vztazích
Cílem církevní kázně je usmíření. To, v co
vždy doufáme, je pokání a získání našeho
bratra (Mt 18,15). Ale skutečné usmíření
nikdy nenajdete na cestě ignorování hří-
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chu. Právě naopak. Proto, když sbor odmítá praktikovat kázeň, ukazuje, že nedostatečně chápe usmíření ve vztazích.
Ale ve sboru, kde se správně uplatňuje církevní kázeň, jsou biblické příkazy o společném, vzájemném životě
průběžně uplatňovány. Takový sbor se
snaží o biblické vztahy, což znamená,
že v něm dochází k usmíření. Na této
straně nebes totiž neexistuje vztah, ve
kterém by nebylo třeba se vypořádávat
s hříchem. Sbor podle Božího srdce je
místo se zvláštní charakteristikou: je
divné, pokud zde s člověkem někdo
s láskou nemluví o jeho hříchu. Je to
místo, kde se vyznává hřích. Je to místo,
kde hřích je, téměř paradoxně, zároveň
v bezpečí i v nebezpečí. Mezilidské problémy se nezametají pod koberec, ale
vyznávají se a činí se z nich pokání, aby
mohlo dojít k usmíření.

10. Odmítnutí se odlišit jako novozákonní církev
Jay Adams správně říká, že církev, která odmítá uplatňovat církevní kázeň,
„ani není církví, jelikož odmítá vymezit hranici mezi světem a církví tím, že
by praktikovala kázeň“ (Handbook of
Church Discipline, s. 103). A jak je napsáno výše, předchozí církevní generace by souhlasily.
Může se to zdát jako velmi odvážné
tvrzení, ale znovu, pokud církev odmítá
uplatňovat kázeň, je to příznakem dalších rizik, která se mohou vyskytnout
v daném Božím domě, jako jsou: vybíravý přístup k Písmu, nahrazování Boží
moudrosti lidskou, potenciálně nebezpečný pohledu na spásu a posvěcení,
nedostatek lásky, nedostačující vedení
církve, světský pohled na společný život
v Kristu, malý důraz na důležitost svědectví a laciný pohled na usmíření.

To je dost důvodů vyhnout se sboru,
který vás nebude káznit. Proto pečlivě
přemýšlejte předtím, než skočíte někam, odkud vás nevykopnou. To nejlepší, co Bůh pro svůj lid má, je místní
církev, která je dostatečně bezpečná na
to, aby je v rámci kázně vyloučila.
Eric Davis
Přeložil Jan Prorok
Převzato z časopisu Zápas o duši,
číslo 133

Souhlasíte s veřejným
hanobením Pána Ježíše?
Milí čtenáři, sestry a bratři v Kristu.
Jistě patříte ke křesťanům, kteří Pána
Ježíše upřímně milují a následují. Stále zřetelněji si uvědomujeme, že v něm
máme nejskvělejšího Průvodce na cestě života. On nám ukazuje, že smysl života je v lásce, která ochotně slouží bližním. On nás vede k jasnému cíli, kterým
je nebeský domov. Svou obětí připravil
záchranu z moci zla pro každého člověka. Je jediným vítězem nad smrtí a nabízí věčný život každému, kdo mu s plnou
důvěrou svěří svůj život.
Díky Pánu Ježíši a jeho učení mají evropské národy kvalitní vzdělání, vysokou
životní úroveň a výborná biblická pravidla pro osobní, rodinný i společenský
život. Když je respektujeme a žijeme podle nich, prožíváme šťastný a radostný
život. Jsme Pánu Ježíši vděční, že je pro
nás skvělým Učitelem a dokonalým vzorem kvalitního a smysluplného života.
To, co se stalo při divadelním představení Naše násilí a vaše násilí v Brně
26. 5. 2018, je pro nás nepochopitelné
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a zdrcující. Ježíš Kristus byl v divadle
zohaven a potupen nejbrutálnějším
způsobem. Sestoupil z kříže a znásilnil muslimskou ženu. Sexuální násilí
je před Bohem i před lidmi zločinem
a ohavností. Tvůrci této divadelní hry
měli jistě v plánu maximálně zneuctít
a zohavit našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.
Mnozí křesťané v naší zemi se obrátili s prosbou a žádostí na vedení města
Brna i na zodpovědné činitele brněnského divadla, aby toto divadelní představení bylo zakázáno. Je pro nás křesťany
šokující, že vedoucí činitelé města i divadla dovolili takovou ohavností potupit a zneuctít Pána Ježíše, Dárce života
a nejskvělejšího Učitele lásky a dobra.
Je to šokující z několika důvodů. Především proto, že Pán Ježíš Kristus je živou
bytostí, je jediným dokonalým šiřitelem
dobra a je vládcem tohoto světa. Jako
svého Boha a dárce života ho uctívají
nyní dvě miliardy křesťanů. Ptáme se:
Mají herci v divadle „svobodu“ a „právo“
zneuctít hroznou ohavností představitele všech křesťanů na této zemi – Pána
Ježíše Krista?
Divadlo bylo vždy chápáno jako nástroj
šíření kultury, osvěty a kladných hodnot.
Divadlo mělo a jistě má i dnes veliký vliv
na mladou generaci. V Brně se divadlo
stalo nástrojem šíření násilí a propagace děsivé nemravnosti. Znamená to, že
si představitelé města a divadla přejí,
aby mladá generace následovala herce, který znásilňuje ženu? Mnozí rodiče
očekávají, že jejich dětem pomohou divadelní hry orientovat se v tomto složitém světě. Jeden z rodičů napsal: „Bez
lásky nemůže být ani divadlo dobré.“ Je
samozřejmé, že divadelní hry vždy k něčemu mladou generaci inspirují. Inspirují-li divadelní hry mladé lidi ke kladnému

myšlení a jednání, pak jistě plní dobře
své poslání.
Chcete, aby herci v divadle realizovali
všechno, co je napadne, i nejděsivější
ohavnosti? Co kdyby herci v brněnském
divadle udělali ze starosty města Brna
brutálního násilníka, který veřejně znásilňuje ženu na ulici Brna? Důsledky
této divadelní hry mohou být pro občany
Brna děsivé.
Souhlasit s tím, že herci v divadle mají
„svobodu“ a „právo“ veřejně vložit ohavnost sexuálního násilí na Božího Syna
Pána Ježíše Krista je skutečným veřejným potupením a zneuctěním Ježíše
Krista. Jak na to reaguje svatý Bůh ve
svém Slovu? Pomyslete, oč hroznějšího
trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího Syna a za nic nemá krev smlouvy, jíž
byl posvěcen, a tak se vysmívá Duchu
milosti. (Žd 10,29)
Všichni, kdo ctíme Ježíše Krista jako
nejvyšší autoritu nad tímto světem, milujeme Ho a chceme plnit jeho program
lásky v tomto světě, protestujeme proti
Jeho veřejnému hanobení a zneuctění
a vyjadřujeme své hluboké zklamání
z pasivního postoje všech, kteří měli
možnost zabránit tomuto hanobení.
Při stém výročí založení našeho státu
připomenu slova prvního prezidenta T.
G. Masaryka: „Ježíš, ne Cézar, toť smysl
našich dějin a demokracie.“ Má pravdu – Ježíš svým učením i jedinečným
a vzorným životem ukázal smysl života
každého člověka i dějin lidstva a ovlivnil
velmi kladně i naše evropské národy. Za
všechno kladné a hodnotné, co mají evropské národy, vděčíme Jemu. Prosíme
Ho, aby odpustil všem, že v našem národě byl tak zohaven.
Kéž by celý náš národ ctil Pána Ježíše
a učil se žít podle jeho moudrého učení. On nám připomíná: „Každý, kdo slyší
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tato má slova a plní je, bude podoben
rozvážnému muži, který postavil svůj
dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly
se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na
ten dům; ale nepadl, neboť měl základy
na skále. Ale každý, kdo slyší tato má
slova a neplní je, bude podoben muži
bláznivému, který postavil svůj dům na
písku. A spadl příval, přihnaly se vody,
zvedla se vichřice, a obořily se na ten
dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“
(Mt 7,24–27)
Stanislav Kaczmarczyk

Bůh mění srdce
Narodila jsem se do křesťanské rodiny
a již od malička znám Pána Ježíše. Rodiče mě vedli do sboru v Třanovicích a já
tak vždycky věděla, že tam budu chodit.
Když mi bylo 11 let, svěřila jsem svůj
život Pánu Ježíši. Byla jsem však ještě
dítě a vím, že jsem si plně neuvědomovala, co to pro mě znamená. Po dvou
letech jsem přišla do dorostu a bylo to
pro mě období, kdy jsem se hledala. Neměla jsem v té době snad žádnou službu, byla jsem spíše mlčící a nenápadná.
Myslela jsem si, že jsem v kolektivu spíše neoblíbená a že nezapadám. Často
jsem se kvůli tomu trápila a litovala se.
V té době jsem také ztrácela spoustu
času na seriálech, filmech a celkově flákáním se.
Jelikož jsem se narodila s vadou skusu
(dolní čelist jsem měla znatelně vysunutou před horní čelistí), měla jsem už od
malička malé sebevědomí. Bylo to pro
mě jako pro holku hrozně těžké, vypadat jinak než ostatní. Myslela jsem si,
že kvůli tomu, jak vypadám, mě nikdo
nemá rád. Styděla jsem se za sebe.

Když mi bylo 18 let, podstoupila jsem
těžkou operaci, kdy mi byly obě čelisti
zlomeny a spraveny tak, abych měla
zuby i profil stejný jako každý jiný. Ani
netušíte, jak jsem se na to těšila. Už rok
dopředu jsem odpočítávala dny do operace, každý den jsem na to myslela. Nemohla jsem se dočkat, až budu vypadat
jako ostatní a konečně zapadnu a všichni mě budou mít rádi.
Konečně jsem se dočkala vytoužené
operace, a i když jsem si hodně vytrpěla, cítila jsem se šťastně. Z nemocnice
jsem se vrátila po týdnu, ale doma jsem
zůstala delší dobu. Asi po třech týdnech
se konal XcamP a já se rozhodla, že tam
půjdu, i když jsem měla tvář ještě hodně
oteklou. Byla jsem hodně nervózní, říkala jsem si, jak mě lidi asi přijmou a jak
se ke mně budou chovat. Prostě jsem si
říkala – teď už vypadám jinak, v mém
životě se budou dít divy.
A víte, co se stalo, když jsem poprvé
přišla mezi lidi? Vůbec nic, žádné divy.
Všichni se ke mně chovali úplně stejně.
Kamarádi mě pozdravili, a někteří známí mě dokonce ani nepoznali. I když se
ten den vůbec nic zásadního nestalo,
ten den byl pro můj život neskutečně
zásadní. V ten den jsem si mohla uvědomit, jak sobecký můj život byl. Pořád
jsem si jenom myslela, že když se změní to, jak vypadám, tak můj život bude
lepší a všichni se ke mně budou chovat
jinak. Ale konečně mi došlo, že to, co se
musí změnit, není můj zevnějšek, ale
můj vnitřek – a taky, že lidé nezmění
svůj postoj ke mně, ale že já mám změnit svůj postoj k nim. Ten večer jsem
v slzách vyznávala, že už nechci být
jako předtím. A od té doby cítím, jak mě
Pán Bůh začal měnit, dávat mi odvahu
a nové příležitosti.
Když jsem přešla z dorostu do mláde-
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že (to bylo v době operace), tak o mně
jedna holka z mládeže řekla, že si myslí,
že z mládeže odejdu. Mrzí mě, že právě
ona již na naši mládež nechodí. Tenhle
její výrok mě ještě víc vyburcoval k tomu,
abych se sebou začala něco dělat.
Prvním krokem bylo začít na veškeré prosby o program či svědectví říkat
„ano“ (pokud vím, že mohu být přítomná). Díky tomu jsem mohla načerpat velké povzbuzení z přípravy nejrůznějších
věcí, od zamyšlení až po vaření v kuchyni.
Díky Pánu jsem se mohla naučit hrát
i na kytaru, mrzí mě, že jsem na to přišla až v jednadvaceti letech. Pořád mě
to neskutečně baví a jsem ráda za jakoukoliv příležitost chválit Pána. Často
jsem si říkala, že jsem se naučila hrát,
ale nemám to kde využít, ale Pán měl
opět svůj plán. Povolal si mě k službě
v nedělní školce. Potřebovali tam někoho, kdo by sloužil dětem, a zároveň
i hrál k písním.
S mým manželem chceme ještě nějakou dobu po svatbě zůstat v mládeži
a sloužit tam. V současné době bych
chtěla založit pravidelné skupinky pro
holky, kde budeme poznávat více Boží
slovo.
Jsem vděčná za všechny věci, které se
staly v mém životě, protože mě dovedly
až tady. Vím, že moje víra není dokonalá, ale dnes již konečně mohu říct, že
mě Pán Bůh změnil. Cítím, že jsem součástí jeho rodiny.
Na konec chci ještě zmínit můj nejoblíbenější verš z Bible, a to je Přísloví 16,9:
„Člověk přemítá v srdci o své cestě, jeho
kroky však řídí Hospodin.“ Tenhle verš
mi neustále připomíná, že Pán má vše
pro nás naplánované a ví, co je pro nás
nejlepší, stačí mu jen důvěřovat. A tak
přeji sobě i Vám, aby Pán vedl naše kro-

ky a abychom v něj skládali důvěru až
do konce svého života.
Ester Landecká
Převzato ze Sbírky svědectví, kterou
sesbíralo Místní společenství KS v Třanovicích

Zpráva o činnosti
Křesťanského
společenství
Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha,
nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se
ho ani nedotkne. Víme, že jsme z Boha,
kdežto celý svět je pod mocí Zlého. Víme,
že Syn Boží přišel a dal nám schopnost
rozeznávat, abychom poznali, kdo je
pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu,
protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu.
On je ten pravý Bůh a věčný život. Děti,
varujte se modlářství. (1J 5,18–21)
Boží Slovo zdůrazňuje: …vždyť víte,
že vaše práce není v Pánu marná.
(1K 15,58) Když se zeptám, proč práce
pro Pána, na Božím díle není marná, jak
to zdůvodníme? Když se u nás rozpadl
marxisticko-leninský systém budování
komunismu, mnozí se z toho psychicky
zhroutili, mnozí si sáhli i na život, ale
mnozí věří dál této nesmyslné ideologií.
Proč? V přečteném textu z Prvního listu
Jana z páté kapitoly máme jasně napsané vysvětlení. Abychom věděli!
Že jsme pod Boží mocí, pod ochranou
Nejvyššího, kdežto svět je pod mocí
ďábla. My víme, že Syn Boží přišel a dal
nám schopnost poznat, kdo je pravý
Bůh. My víme, že jsme v pravém Bohu,
protože jsme v Něho uvěřili. Jemu pat-
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říme, jsme pod Jeho ochranou a víme,
že práce na Božím díle není marná. Pracovat na Božím díle není samozřejmost,
ale veliká milost.
Žijeme v době, která převrací hodnoty.
Žel, i v křesťanských kruzích. Místo toho,
by byl hřích správně pojmenován, je naopak oslavován, hříchem se lidé chlubí,
oslavuje se člověk, herci, sportovci, celebrity, a tak se člověk točí v začarovaném
kruhu, z něhož není východisko. Hřích
přebývá v nás, ničí náš charakter i naše
svědomí. Místo k svatému Bohu upíráme svůj zrak k modlám všeho druhu.
Izraelskému lidu, kterého vedl svatý
Bůh do zaslíbené země, stačilo 40 dnů
a místo oslavy živého Boha, který se prokázal množstvím zázraků, žádají Árona,
ať jim udělá zlaté tele. Toto tele nazvali
bohem, teleti vzdávají čest a slávu, kolem telete tančili a oddávají se nevázaným hříšným hrám.
V přečteném textu jako blesk z jasného nebe zní výzva: Děti, varujte se model. Člověka nezachrání žádná modla,
ani žádné ekologické projekty, či jiné
nabízené alternativy, ale jen živý Pán Ježíš Kristus. Růst modlářství v dnešním
světě je důsledkem toho, že Pána Ježíše
dáváme na slepou kolej a Boží Slovo si
přizpůsobujeme dle situace. Dalšími následky jsou pak úpadek církve, rozklad
morálky, růst hříchu a násilí, nečistota
ve vztazích, rozpad manželství, ohavné
modly různého zaměření, krvavé rozsudky, násilí, pýcha, zánik moudrosti,
(i když vědomosti rostou), strach z migrace, strach z budoucnosti. Jako východisko záchrany se pak nabízejí a propagují různé modly kultů. Připomenu
alespoň některé.
Kult mamonu žene lidi k honbě za penězi, za bohatstvím, majetkem, což pak
vede k úplatkářství, zradám, podvodům,

zločinům a bezohledným vraždám.
Kultem těla byl znehodnocen jeden
z nejcennějších darů – láska, která byla
hozena do bláta. Patří sem i propagace,
že člověk musí být pěkný, mladý, zdravý
a úspěšný.
Kult egocentrizmu a moci zanechal
památníky koncentráků, vyhlazovacích
táborů, vězení, atentátů, což je vlastně
rozsévaní násilí a utrpení.
Martin Luther řekl: „Když nechceš
sloužit pravému Bohu, staneš se otrokem a hračkou model.“ Modlou je vlastně vše, co si člověk staví místo živého
Boha na první místo ve svém životě,
myšlení a úsilí. Stává se cílem jeho života a vše jí podřizuje. Jaký je náš osobní
vztah s Kristem? Čím je pro nás Ježíš?
Modleme se, prosím, vytrvale a s vírou,
aby naše biblické školy mohly vychovávat opravdové a zapálené pracovníky.
Modleme se, aby Pán probudil a vyslal
300 nových pracovníků, kteří by ochotně pracovali na Božím díle Křesťanského společenství. Jsem přesvědčen, že
když my všichni budeme toužit žít život
s Pánem Ježíšem, Pán bude i nadále žehnat práci Křesťanského společenství
a pak u nás nastane nové probuzení.
Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má
slova ve vás, proste, oč chcete, a stane
se vám. Tím bude oslaven můj Otec,
když ponesete hojné ovoce a budete
mými učedníky. (J 15,7–8)
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Milan Pecka
Tato zpráva byla přednesena na Ústřední
konferenci delegátů dne 7. 4. 2018

Aktuality ze světa
Izrael. Nedaleko Zdi nářků byla nalezena pečeť velitele města Jeruzaléma,
pocházející asi z 6. či 7. století před
Kristem. Na pečeti jsou zobrazeny dvě
postavy v pruhovaných řízách. Úřad velitele města Jeruzaléma v této době je
v Bibli doložen ve 2Kr 23,8 (…strhl též
návrší u vchodu do brány velitele města
Jóšuy…) a 2Pa 34,8.

Latinská Amerika. V Latinské Americe
rychle přibývá evangelikálů, kteří se začínají stále více angažovat politicky proti genderové ideologii. Například v Peru
v loňském roce vznikla společná iniciativa evangelikálů a katolíků Con Mis Hijos No Te Metas (Nepleťte se do našich
dětí), která vystoupila proti zavádění
genderové ideologie do školních osnov.
Zorganizovala v několika městech demonstrace, jichž se zúčastnilo na 1,5
miliónů protestujících.
Polsko. Katolická církev vyzvala vládu,
aby zvýšila věkovou hranici pro prodej
tvrdého alkoholu z 18 na 21 let a omezila počet prodejních míst.
ČR. V dubnu byly z Říma do Prahy převezeny ostatky kardinála Josefa Berana

(1888–1969), jenž byl politickým vězněm nacismu i komunismu.
Irsko. Irové v květnu hlasovali o zrušení ústavního článku, zaručujícího právo
na život nenarozených. O zrušení zákazu rozhodlo podle ústřední volební komise 66,4 procenta zúčastněných voličů. Proti bylo 33,6 procenta hlasujících.
Volební účast dosáhla rekordních 64,13
procenta. Na základě referenda chce irská vláda nechat uzákonit možnost provádění potratů v zemi.
Evropa. Ve dnech 31. 5. – 6. 6. se
v srbském Novém Sadu konalo valné
shromáždění Konference evropských
církví, která sdružuje protestantské, anglikánské, pravoslavné a starokatolické
církve. Místo konání mělo naznačit, že
Evropa je více, než jen EU. Shromáždění
se zabývalo přítomností a svědectvím
křesťanů v budoucí Evropě. Účastnil se
ho i biskup SCEAV T. Tyrlík. Novým předsedou Konference byl zvolen alsaský
evangelický farář Christian Krieger.
Polsko. Květnové číslo polského National Geographic Traveller přineslo článek o lesních kostelech na Těšínsku.
Irsko. Presbyteriánská (reformovaná)
církev v Irsku, která má na 220 tisíc
členů, počátkem června rozhodla, že
osoby žijící v homosexuálních vztazích
nemohou být jejími plnoprávnými členy.
Již dříve tato církev přerušila svazky se
svou sesterskou církví ve Skotsku, a to
právě z důvodu jejích liberálních postojů
k otázkám lidské sexuality.
USA. Coloradského cukráře Jacka
Phillipse se zastal Nejvyšší soud. Po
pěti letech právních bitev zaznamenal
tento křesťan první velké (byť dílčí) vítězství. Cukrář odmítl v roce 2012 upéct
dort pro homosexuální svatbu. Byl za
to odsouzen kvůli diskriminaci. Nejvyšší soud však toto odsouzení zrušil kvůli
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podjatosti Komise pro lidská práva, která Phillipsovu věc jako první projednávala. Vyhnul se tak obecně odpovědi na
otázku, nakolik je výhrada svědomí v takových případech chráněna.
ČR. Veřejné mínění bylo zjitřeno uvedením divadelní hry Olivera Frljiče Naše
násilí a vaše násilí na festivalu Divadelní
svět Brno. V této hře je scéna, kde Ježíš
znásilňuje muslimku. Přímo v den uvedení hry proti ní protestovali křesťané
před divadlem a aktivisté z hnutí Slušní
lidé přímo na jevišti. Protest Slušných
lidí odsoudil synod ČCE, aniž se jakkoli
vyjádřil ke hře samotné. Na protest proti
neschopnosti Umělecké rady Divadelní
fakulty JAMU se ke hře vyslovit rezignoval profesor Petr Osolsobě na členství
v této radě; v abdikačním dopise mj.
uvedl: „Divíme se hrubnutí společnosti a neřekneme nic k největší hrubosti
v moderních dějinách českého divadla,
na brněnské scéně a v našem uměleckém odvětví, za něž neseme zvláštní
zodpovědnost.“ Protest proti hře zaslal
vedení města Brna i emeritní biskup
S. Piętak.
EU. Soudní dvůr Evropské unie dne
5. 6. 2018 vydal rozsudek ve věci LGBT
aktivisty Adriana Comana. Ten uzavřel
v Belgii „manželství“ s mužem z USA,
a pak se domáhal toho, aby byl jeho
„manželovi“ přiznán v Rumunsku trvalý
pobyt na základě toho, že je jeho rodinným příslušníkem. Rumunské úřady to
odmítly, neboť rumunské právo manželství osob téhož pohlaví nezná. Soudní
dvůr EU však vyslovil, že pojem „manžel
nebo manželka“ ve smyslu ustanovení
unijního práva o svobodě pobytu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků zahrnuje i manžela nebo manželku
stejného pohlaví. I když se členské státy
mohou podle svého uvážení rozhod-

nout, zda povolí manželství pro osoby
stejného pohlaví, nemohou bránit svobodě pobytu občana Unie tím, že jeho
manželu nebo manželce stejného pohlaví, se státní příslušností státu mimo
Evropskou unii, odmítnou udělit právo
trvalého pobytu na svém území. Slovenský publicista a bývalý ministr Vladimír
Paľko k tomu uvedl: „Vojenskou invazi
nelze provést po kouscích a potichu.
Ale antropologická revoluce probíhá
právě takto. Při ní pouze obíhají papíry
po soudních budovách. A to, co se stalo,
ještě neznamená, že členské státy musí
už ve všem uznávat v jiné zemi uzavřená manželství osob téhož pohlaví. Ale
od teď už neplatí ani to, že je neuznávají v ničem. Manželství je v Rumunsku
možné jen mezi mužem a ženou. A zároveň platí, že pokud jde o povolení trvalého pobytu, je možné i mezi dvěma muži.
Protiřečí si to, ale je to tak.“
Finsko. Do úřadu luterského arcibiskupa Turku a celého Finska byl uveden
Tapio Luoma (*1962). Je vnímán jako
konzervativnější než jeho předchůdce
K. Mäkinen.
ČR. Komunisté podmiňují podporu
nové vlády Andreje Babiše mj. přijetím
zákona o zdanění církevních restitucí.
Premiér to akceptuje, byť si je vědom
toho, že církve se budou bránit u Ústavního soudu.
Slovensko. Evangelická církev na Slovensku prochází bouřlivým obdobím.
Dosavadní generální biskup Miloš Klátik končí po 12 letech ve funkci. Spolu
s volbami nového biskupa probíhají
i volby nového generálního dozorce
a generálního dozorce Východního distriktu; již o něco dříve proběhly volby biskupa Západního distriktu. S dosavadní
politikou biskupa Klátika je velká část
evangelické veřejnosti nespokojená.
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Martin Kováč z Hnutí evangelických laických pracovníků k ní uvedl: „Klátik začal
robiť veľmi rafinovanú politiku, ale nie
v prospech cirkvi, ale vo svoj vlastný. Je
mocenský typ, vie postupovať strategicky, predvída tri kroky dopredu. Systematicky začal meniť ľudí v orgánoch cirkvi,
ktoré postupne ovládol. Rovnako začal
rušiť funkčné zložky cirkvi, ktoré mu
z nejakých dôvodov nevyhovovali.“ Tato
politika se mu nyní vymstila v tom, že
v průběhu nominací kandidátů neprošli
téměř žádní Klátikovi lidé. Na pozici generálního dozorce byl vybrán jen jediný
kandidát Ján Brozman, rovněž na pozici
dozorce Východního distriktu jen jediný
kandidát Ľubomír Pankuch. Stávající
biskup Klátik následně veřejně vyzval
všechny evangelíky, aby oba kandidáty
nezvolili. Na pozici biskupa Západního
distriktu se podařilo projít nominačním
sítem jedinému Klátikovu člověku M.
Zajdenovi, který však byl hned v prvním kole poražen Jánem Hroboněm. Do
úřadu generálního biskupa kandidují
celkem čtyři faráři: konsenior Ivan Eľko
z Nitry, seniorka Sidónia Horňanová
z Modre-Kráľovej, seniorka Katarína Hudáková z Liptovského Ondreja a senior
Marián Kaňuch ze Žiliny. (ECAV je v současné době nejrychleji se zmenšující
církví na Slovensku.)
ČR. V Suchdole nad Odrou se ve dnech
21. – 23. září 2018 uskuteční VIII. mezinárodní konferenci MORAVIAN věnovaná dílu a odkazu Moravských bratří;
letos bude mj. věnována suchdolskému
rodáku Johannu Teltschikovi (16961764) či 275. výročí zahájení misie mezi
Mohykány.
Daniel Spratek

Aktuality z KS
Sbírka svědectví. Místní společenství
v Třanovicích vydalo tiskem sbírku 44
svědectví osob spjatých s třanovickým
společenstvím, resp. sborem.
Ocenění pro dechový orchestr. Dechový orchestr z Oldřichovic získal Cenu
města Třince za dlouholetý přínos pro
město v oblasti dechové hudby. Při bohoslužbě 24. 6. 2018 cenu k rukám
dirigenta Jana Kalety předala starostka
Věra Palkovská. S cenou je spojen finanční dar ve výši 10 000 Kč.
Setkání pod stanem. Setkání pod stanem se uskuteční 13. 7. 2018 od 17.00
hod. Na programu je biblické slovo,
dechový orchestr z Bystřice a dechový
kvartet z Oldřichovic, dětský pěvecký
soubor Paprsek z Třanovic, hudební
skupina Pome, videookénko z historie,
spojené pěvecké sbory aj.
XcamP. Letošní XcamP se uskuteční
ve dnech 14. – 21. 7. 2018; tématem,
opírajícím se o text Kázání na hoře, je:
Až tak radikálně?! Evangelistou bude br.
Slavomír Slávik ze Slovenska.
Karmel. Během jara došlo na Karmelu
k nahrazení stávajících střešních oken
novými okny vikýřovými. – Karmel služby s. r. o. hledá stálou pomocnou sílu
pro provoz střediska.
Program biblických hodin. Předmětem programu biblických hodin ve třetím čtvrtletí 2018 bude postava a poselství proroka Jeremiáše.
Pobyt seniorů (Lípa). Pobyt seniorů na
chatě Lípa v Oldřichovicích se uskuteční
ve dnech 2. – 7. září 2018. Tématem setkání jsou jednak Rozhovory s Ježíšem,
jednak postava proroka Jonáše. Cena
za pobyt činí 1300 Kč; bližší informace
podává br. Václav Hrachovec.
Biblické vzdělávání. Dne 22. 6. 2018
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se na Karmelu z iniciativy M. Piętaka
uskutečnilo setkání realizátorů duchovního vzdělávání, uskutečňovaného
v rámci SCEAV; jeho cílem byla vzájemná informovanost a koordinace tohoto
vzdělávání. – Na podzim chystáme otevřít první ročník systematického biblického vzdělávání. – Letní biblická škola,
která byla připravována ve spolupráci
s bratry z USA na červenec 2018, se
nakonec pro překážky na straně bratří
z USA neuskuteční; počítá se s její realizací v roce 2019.
Výročí Karmelu. Dne 23. září 2018
proběhnou oslavy 20. výročí otevření
střediska Karmel.
Misijní projekt v Mongolsku. Pro tento misijní projekt byl zřízen samostatný
bankovní účet č. 2501430913/2010.
Pěvecké sbory. V rámci Svatováclavského hudebního festivalu vystoupí dne
14. 10. 2018 spojené pěvecké sbory
pod taktovkou Evalda Danela; na programu budou Dvořákovy Biblické písně.
Vystoupení je příležitostí pro spolupráci
mladší a starší generace v rámci Roku
mládeže. – Festival pěveckých sborů se
uskuteční 28. 10. 2018 v českotěšínském kostele Na Nivách.
Trojstranné mezinárodní setkání.
Dne 24. 11. 2018 by se mělo ve Smilovicích uskutečnit setkání našich pracovníků s bratry evangelisty z Polska
a s představiteli probuzeneckých hnutí
v evangelické církvi na Slovensku. Z tohoto důvodu se letos nebude konat tradiční Adventní setkání pracovníků.
Daniel Spratek

Biblické školení
pracovníků 2018/2019
Co je BŠP?
BŠP čili Biblické školení pracovníků je
dlouhodobý projekt Křesťanského společenství, z.s., jehož cílem je nabídnout
kvalitní biblické vzdělávání věřícím ve
Slezské církvi evangelické a.v.
Heslo BŠP
Celoživotním biblickým vzděláváním
naplňujeme reformační odkaz o všeobecném kněžství všech věřících v Pána
Ježíše Krista. Usilujeme o duchovní,
teoretickou i praktickou přípravu následovníků Ježíše Krista ke kvalitní službě
v církvi i mimo ni.
Cíle BŠP
-b
 udovat bratry i sestry, kteří slouží
Božím slovem na nedělních besídkách, biblických hodinách, dorostech
i mládežích, v domovech důchodců,
na evangelizacích a při jiných příležitostech
- seznamovat s věroučnými pravdami
vycházejícími z Božího slova
- učit správným způsobem vykládat
Písmo svaté
Pro koho je BŠP určeno?
Pro každého bez rozdílu pohlaví, věku
a předchozího vzdělání. Pro každého,
kdo chce více vědět o biblických pravdách.
BŠP chce být duchovně i intelektuálně
poctivým pokusem „poprat se“ s otázkami dneška.
Co chystáme?
Biblické školení pracovníků bylo v minulém roce věnováno knize Jeremiá-
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šova proroctví. V následujícím ročníku
pomyslně pokročíme zhruba o sedmdesát let. Chceme se exegeticky zaměřit
na pět knih Starého zákona: Ezdráše,
Nehemiáše, a proroky Agea, Zachariáše a Malachiáše. Tyto spisy spadají do
stejného časového rámce. Jde o období obnovy státu, hradeb Jeruzaléma,
chrámu i bohoslužby. Obdobně jako
v jiných letech chceme nejen pochopit dobu a kontext těchto čtyřech knih,
ale chceme aplikovat studium Písma
na konkrétní aktuální úkoly budování,
případně obnovy církve či sboru. Novinkou bude jednak částečné propojení
některých přednášek s Biblickou školou
a jednak rádi bychom doplnili přednášky o krátké tématické vstupy na začátku
jednotlivých setkání.
Věříme, že podobně, jak je tomu už
několik desítek let, bude i tentokrát
Biblická škola pracovníků radostí pro
studenty i přednášející. Věříme také, že
absolventi BŠP budou užiteční ve službě Křesťanského společenství i v naší
SCEAV.
Zbyšek Kaleta

Alles mit Gott
und nichts ohn‘ ihn

teki we wrześniu 2004 roku, ponieważ
była wraz z innymi dokumentami poddana pieczołowitej obróbce restauracyjnej.
Wszystko z Bogiem – słowa te można
by było umieścić jako motto nad życiem
Jana Sebastiana Bacha. W jego kompozycjach nie znajdziemy podziału na muzykę „świecką” i „duchową” – wszystkie
jego dzieła miały służyć ku Bożej chwale. Wskazują one na piękno i harmonię
dzieł Boga-Stwórcy, jak również na Jego
zbawienie.
Kantaty Bacha, które stanowią znaczną część jego dorobku życiowego, są
obecnie na nowo grane w Kolegium Bacha w Japonii pod kierunkiem Masaaki
Suzuki. Przy czym – ku wielkiemu zdziwieniu mediów – okazało się, że teksty
kantat mają niesamowity wpływ na ludzi
o zupełnie innej kulturze i bardzo odmiennych poglądach religijnych: niektórzy członkowie japońskiego Kolegium
Bacha stali się chrześcijanami.
W bardzo podobnej sytuacji znalazł się
przed kilkoma laty japoński muzykolog
Keisuke Maruyama. Podczas dokładnych badań wpływu luterańskiej liturgii
na kantaty Bacha, stwierdzil: „Nie wystarczy czytać chrześcijańskich tekstów.
Sam pragnę stać się chrześcijaninem.”
GBV

W czerwcu 2005 archiwista z Archiwum Jana Sebastiana Bacha w Lipsku
odnalazł dotychczas nieznaną kompozycję tego artysty. Dotyczyło to arii zwrotkowej pt. Alles mit Gott und nichts ohn‘
ihn (Wszystko z Bogiemi nic bez Niego)
z roku 1713.
Aria znajdowała się w zbiorze starych
druków w Bibliotece księżnej Anny Amalii w Weimarze. Cudem ocalała przed
spłonięciem podczas pożaru tej biblio-

Tipy k doplnění
knihovničky
Katovické nakladatelství CLC vydalo
366 biblických úvah A. W. Tozera pod
názvem Wieczory z Bogiem. Překlad
z angličtiny pořídil biskup Wilhelm Stonawski.
V loňském roce vyšel výbor z korespon-
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dence evangelického polského národního aktivisty a otce biskupa Wantuły Jana
Wantuły pod názvem Mieszany zapach
książek i jabłek : Wybór korespondencji Jana Wantuły z lat 1899-1953.
Výjimečný počin na poli výzkumu českých církevních dějin představuje kritická edice Evangelické církevní řády
v Čechách a na Moravě 1520-1620,
která vyšla loni v Českých Budějovicích.
Dvaadvacet dobových dokumentů dokládá pestrý organizační a duchovní
vývoj českého předbělohorského protestantismu.
Daniel Spratek

Výpisky odjinud
Kalvín a židé
Kalvín…si stojí za tím, že všichni lidé
jsou hříšníky a co do svého hříšného
stavu jsou si rovni. Je pravdou, že židé
jsou zkažení, ale ne proto, že jsou židy,
ale protože jsou lidmi, a jako všichni lidé
jsou zkaženými hříšníky. Židé nejsou
lepší než křesťané, ale ani horší, neboť
všichni lidé jsou hříšníky.
(Jean-Paul Rempp: The Reformation and
the Jews. In: The Reformation: Its Roots
and Its Legacy. Eugene, 2017, s. 150.)
Trump a evangelikálové
(proč jen oni?)
…[komentátoři] stojí na stanovisku, že
podpora evangelikálů, které se od nich
dostalo Trumpovi, je znamením hereze
či pokrytectví. […] Ale evangelikálové
nejsou jedinou náboženskou skupinou,
která je rozdělená politikou a fenoménem jménem Trump. Přechází se mlčením, že více než 60% bílých katolíků,
61% mormonů a 58% členů protestant-

ských církví hlavního proudu rovněž
podpořilo Trumpa. Není tedy jasné, proč
jsou zrovna evangelikálové vyčleňováni
při obvinování z hereze a pokrytectví,
když téměř všichni občané v nábožensky rozmanité voličské základně se
musí spokojit s kandidátem, který nesdílí jejich základní teologická přesvědčení nebo s nimi spojenou mravouku.
(Darren Patrick GUERRA: Donald
Trump and the Evangelical “Crisis”.
First Things – Religion and Public Life,
5. 1. 2018, firsthings.com)

Křesťanství a demokracie
…nelze považovat za projev nahodilosti, že všechny demokratické politické
systémy novověku nesou zjevnou pečeť křesťanské orientace (…) i pokrok,
jehož bylo dosaženo například v ekonomice v podobě obrovského industriálního rozmachu, je neodmyslitelný bez
iniciativy a aktivity individua, uvolňované křesťanstvím, zejména akcentem
nejen na význam lidské osobnosti, ale
i plodů lidské činnosti a práce. (…) I ta
nejdokonalejší demokratická instituce by představovala mrtvé těleso, kdyby se jí nedostávalo potřebné náplně
a etických impulsů, jimiž v tak dominující míře disponuje právě křesťanství.
(…)Křesťanství a demokracie nejsou
tedy identické, a ačkoli často pracují
na stejném „díle“, činí tak z odlišných
pozic sledujících různé cíle. (…) Přesto
však v oblastech, v nichž se vzájemně
překrývají, se ocitají v postavení „nerozlučných společníků“, v němž absence
některého z nich vyvolává vážné disfunkce. (…) Tato symbióza křesťanství
a demokracie představuje tak ve svém
úhrnu jeden z nejpozoruhodnějších sociálních jevů, jenž umožňuje individuu,
aby ve vztahu k sobě samému, sociální-
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mu prostředí i světu zaujalo postoj činící
jej skutečně člověkem.
(Vladimír Čermák, Otázka demokracie.
2. vyd. Brno, 2017, s. 298, 310, 320, 321)
Daniel Spratek

I szepcę cicho: Ty śpisz, a na łące
Kwitną już kwiatki i śpiewają ptaszki,
Chodź do swej zwykłej niewinnej igraszki —
Lecz ty śpisz cicho, śpisz sobie bez przerwy,
A niema końca tej smutnej rozłące...
W tem dzwony jęczą i pomiędzy groby
Płynie spokojnie — zwykła pieśń żałoby; —
Lecz nie! To jakiś odgłos inny, głos mocny,
Że drga i trzęsie się rola cmentarna;
Ach! To głos wielki, to hymn wielkanocny:
Chrystus zmartwychwstał!

Rocznica Jana Kubisza
Dnia 24 stycznia 2018 minęła 170
rocznica urodzin Jana Kubisza, nauczyciela, poety, twócy pieśni Płyniesz Olzo
i Pamiętnika starego nauczyciela.
Był on też aktywnym członkiem Ewangelickiego kościoła i jego religijne przekonania wyraźnie przewijają się jego
twórczością.
Z okazji julileuszu
publikujemy
jego
wiersz Chrystus zmartwychwstał.

Znika ból okrutny,
I znika boleść, rozpacz cieżarna; —
O! Jezu Chryste, nie będę już smutny,
Boś ty grób ciemny zamienił na łoże,
W które po pracy życia się położę;
A gdy w godzinie wielkiej zmartwychwstania
Przy trąb odgłosie i grzmotach i błysku
Sen śmierci z naszej otrząsiem powieki,
Wtedy nastąpi chwila powitania,
Wtedy w serdecznym, radosnym uścisku
Będziem już z sobą złączeni — na wieki.

Jan Kubisz
Chrystus zmartwychwstał
(Pamięci syna Lolka)

Připravil Daniel Spratek

Cudowna słońca wiosennego władza
W całą naturę wlewa nowe życie,
Ziemia się w stroju kwiecistym przechadza,
Śpiewem skowronków wydzwania w błękicie.
I w całym świecie brzmią pieśni wesela,
Że srogiej zimy pękły już ogniwa...
I człowiekowi radość się udziela
I do uniesień piersi mu porywa.
Ale mnie smutno! Mnie ten świat uroczy
Tylko boleści łzy ciśnie na oczy;
I swą pięknością trwoży i przeraża...
Myśli me lecą wciąż w stronę cmentarza,
Gdzie w cichym grobie śpi moje kochanie.
Idę tam... stoję... piersi targa łkanie
I boleść wielka wstrząsa wszystkie nerwy.

Parusie anebo parrésie?
V poslední době jsem musel opakovaně odpovídat na někdy vyloženě dotěrné otázky typu: Věříš na parusii? Věříš,
na opětovný Kristův návrat na zem?
Věříš ve vychvácení církve Kristovy na
oblaky? Tyto otázky se objevovaly a objevují v mnoha modifikacích. Odpovídal
jsem mnohokrát, že věřím, že se Ježíš
na zem opravdu vrátí. Byť na rozdíl od
mnoha jiných křesťanů přesně nevím,
kdy se to stane ani jak se to stane. Bible
nám dává mnoho indicií, ale neodkrývá
nám všechno. Můžeme být však klidní:
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Pokud Syn Boží odpovídá, že ani on nezná
termín „konce věků“, i my můžeme ponechat leccos v Boží svrchované gesci.
Dovolím si odpovědět ještě jinak a trochu provokativně: Věřím v parusii, ale věřím také v parrésii. Ne, není to překlep.
Pokud je pojem parusie frekventován
a v evangelikálních kruzích poměrně
dobře znám, termín parrésie pocházející rovněž z řečtiny, je spíše neznámý.
Ovšem tuze důležitý. Znamená totiž odvahu ke zvěstování evangelia. Nejen to.
Slovíčko parrésie má ještě několik dalších významů. Znamená evangelizační
elán, nadšení, svobodu k mluvení, apoštolský zápal, svobodu k otevřenému
životu, který se dává k dispozici Bohu
a bratřím. O tuto parrésii se apoštolové
modlili a s tou šli naplňovat Boží příkaz
činit učedníky po celém světě.
V posledních měsících se některým
křesťanům podařilo postavit proti sobě
dva biblické důrazy, ve stylu „buď – anebo“. Do pomyslného ringu proti sobě
postavili na jednu stranu očekávání probuzení anebo obecně Božího jednání
v tomto světě a na druhou stranu druhý
příchod Pána Ježíše Krista. Mnohé diskuse na internetu i jinde svědčí o napětí
mezi protagonisty těchto dvou konceptů. A zase otázky, na které musím odpovídat: Věříš ve velké probuzení anebo
velké odpadnutí církve? Musíš věřit v to
anebo ono.
Opravdu? Nutně musím přijmout jedno
a upozadit druhé? Jsem přesvědčen, že
ne. Dovolím si mít víru v to, že naše země
může prožít duchovní obrat, přestože
vidím velký a zásadní odklon od Bible
i v evangelickém a do velké míry i v evangelikálním křesťanství. Ale to mi nesmí
bránit pracovat pro Boží království.
Zároveň očekávám Kristův opětovný příchod na zem. Takové očekávání

může vypadat různě a někdy mě udivuje: Před několika málo měsíci byli lidé,
kteří očekávali, že Boží příchod nastane
23. září 2017, ochotni nejen o tom mezi
sebou mluvit, ale třeba i vyjít do brněnských ulic a s vážnou tváří, tragickými
grimasami, za zvuku bubnů a písně
Duch a nevěsta mašírovat dolů Českou
ulicí. Teď je ticho. Žádné podobné průvody jsem neviděl, a to bývám na těch
místech opravdu často. Přestože, čistě
pragmaticky, jsme dnes parusii o více
než půl roku blíže. Protagonista vychvácení tvrdí, že nic netvrdil, že nic neříkal
a že žádný termín neuvedl. Jeho následovníci však jednali, jako by datum
z jeho úst opravdu slyšeli. V jeho knize o vytržení je mnoho termínů, datum
23. září jsem ale vskutku nenašel. Co
jsem však našel je jiné datum. Vrátím
se o několik desetiletí zpátky.
Před časem mnozí lidé i u nás na Slezsku tvrdili, sám jsem to slyšel několikrát, že druhý příchod nastane, než pomine pokolení narozené po roce 1948
čili po vzniku státu Izrael. Dnes je zřejmé, že ani tentokrát navázání biblického proroctví na konkrétní politickou reálii a konkrétní rok nějak nevyšlo. To se
stalo v dějinách mnohokrát. V aktuální
knize o vychvácení jsem se tak dočetl,
že se tento termín z nějakých důvodů
posunuje o dalších 40 let.
Tak mě napadá: Nebylo by lepší nepočítat, nesázet na politiku, nesnažit se ji
harmonizovat s Biblí, ale jednoduše na
Boží příchod čekat a pro Boží dílo na
zemi pracovat? S radostí vyhlížet Božího Syna v parusii a s odvahou čili parrésii pracovat pro Boží království tady na
zemi. Myslím, že se dá dělat jedno i druhé zároveň.
Zbyšek Kaleta

Akce pro čtenáře časopisu Idea
Po předložení tohoto kuponu získáte
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