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Modlitební
konference
Téma:

Tady jsme!!!

Místo: SC

Hutník SCEAV Třinec
Datum: Sobota 5.1. 2019 / 16 hod.
Hospodine, Bože zástupů, navrať nás zpět!
Rozjasni svou tvář a budeme zachráněni.
Žalm 80,20 (ČSP)

Zveme všechny ke společným modlitbám.

Ještě jedna osmička?
Aby nebylo těch osmiček v tomto roce
málo, k výročím událostí končícím letopočtem osm je třeba připojit ještě
jednu: osmičku křesťanskou, vánoční a vskutku globální. Nejde tentokrát
o politiku, o válku ani o revoluci. Jedná
se o píseň. Píseň, která vznikla před
dvěma sty léty. Píseň, která nás provází dlouho před Vánocemi, jelikož se line
z reproduktorů v obchodních domech
a mnohdy tak nahrazuje adventní písně
(není však mnoho lidí, kteří by rozlišovali
adventní a vánoční období, takže to nejspíš nikomu nevadí). Tato píseň spojovala lidi bez ohledu na původ, věk anebo
náboženské vyznání. Právě před dvěma sty léty v kostele svatého Mikuláše
v Oberdorfu u Salzburku poprvé zazněly
tóny vánoční koledy Tichá noc. Autorem
textu je salcburský farář Joseph Mohr,
který o zhudebnění své básně požádal
učitele Grubera pocházejícího z Horního
Rakouska.
Píseň pak z Horního Rakouska putovala do celé Evropy a poté do celého
světa. Od té doby byla přeložena do tří
set jazyků a dialektů. U nás ve střední
Evropě snad neexistuje jediný kostel,
jedné vánoční bohoslužby, kde by píseň
nezazněla. Zní i tam, kde není ani ticho
a kde se nevyskytuje ani žádná svatost.
I tam, kde ticho a svatost opravdu bytostně schází. Zněla také v období válek, v nichž lidem dávala iluzi, že alespoň Vánoce, které v sobě snad všichni
nosí jako vzpomínku na dětství, jsou
útěkem z aktuální neradostné reality.
Tato píseň může být přítomna i tam,
kde je vše přímo opakem svatosti. Polský spisovatel Roman Brandtstaetter ve
své knize povídek Bardzo krótkie i nieco
dłuższe opowieści popisuje výslech ob-

viněného lékaře koncentračního tábora.
Rozhovor probíhal asi takto: „Kolik jste
usmrtil lidí denně?“ „Několik stovek,“
odpovídá obžalovaný. „Každý den?“ ptá
se soudce. „Každý den ne. Jednou jsem
usmrtil jenom několik málo desítek vězňů.“ „Jak to?“ ptá se soudce. „Spěchal
jsem domů, byl totiž Štědrý den.“ Roman Brandtstaetter věc nekomentuje,
není třeba, sám nadpis minipovídky je
výmluvný: Stille Nacht, heilige Nacht čili
Tichá noc, svatá noc.
To je extrém, ale…
Krásné, líbivé melodie a sladký čas
nemusí nutně znamenat, že advent
a Vánoce slavíme správným a svatým
způsobem. To, že je tu čas Vánoc i se
všemi těmi krásnými písněmi, že jsme
naměkko, nemusí opravdu pro naše
křesťanství nic znamenat. Spíše to někdy funguje naopak. Vánoční atmosféra
umí opít náladou, takže se místo následování živého Ježíše rozněžňujeme třeba nad jesličkami na náměstích. Nikdy
jsem neslyšel o tom, že by například
na slavných Norimberských vánočních
trzích při tradičním Gluhwein čili svařáku a Bratwurstu čili opékaném buřtíku
v housce, kdy milióny turistů přijdou
a fotí si Weinachtskrippe čili jesličky
s Ježíškem, někdo prožil hluboký zážitek
duchovní proměny. Fotí Japonci a Němci, Španělé, Angličané i Američané, ale
kdyby se těch několik miliónů lidí ročně
opravdu setkalo s živým Ježíšem, asi bychom o tom věděli.
Vnímám skutečnost, o které jsem
se učil v hodinách pastorace: Vánoce
a všechny věci kolem nich jsou často
útěkem lidí do času dětství. Únikem do
období, kdy vše bylo jasné, nekomplikované a krásné. Lidé jako by vyslovovali celým tím humbukem kolem Vánoc
jednu jedinou myšlenku: Ať se vrátí čas.
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Ať vše zůstane při starém. To ovšem převrací Vánoce naruby: První Vánoce byly
časem zásadních a hlubokých proměn.
První Vánoce všechno všecičko uvedly
do pohybu: Andělé zvedli všechny od
známého a zaběhlého k novému a dynamickému.
Ježíš nepřišel na zem proto, abychom
se pohodlně a tiše usadili tam, kde je
nám příjemně, ale vyzval nás k následování. A to je někdy se současným duchem Vánoc v absolutním protikladu.
Zbyšek Kaleta

Okres Adwentu –
czas szczególny
Okres Adwentu to czas szczególny.
Właśnie okres Adwentu na nowo dostarcza potwierdzenia, że do cech charakterystycznych współczesnej kultury należy konsumpcjonizm. Osobiście jestem
Panu Bogu niezmiernie wdzięczny, że
żyję właśnie tu i teraz, na tym miejscu,
w tym obecnym czasie. Bogactwo darów
materialnych potrafi nam zacienić albo
na odwrót podkreślić dar szczególny,
dar Boga Ojca własnego Syna, Jezusa
Chrystusa.
Okres Adwentu jest jednak czasem
szczególnym dla chrześcijan. Łacińskie
adventus można przetłumaczyć jako
„przyjście“. Dla chrześcijan to szczególne konkretne przyjście – przyjście Pana
Jezusa Chrystusa. Już jakiś czas temu
bardziej zaczęto dyskutować o drugim
przyjściu Pana Jezusa w związku ze służbą Sergeja Mihála. Dla mnie adwent,
przyjście Pana Jezusa w swym różnorodnym znaczeniu dostarcza wciąż nowego

zadziwienia i powodu do wdzięczności
Panu Bogu.
Wiele ciekawej nauki dotyczącej Adwentu przynosi pewna pieśń przetłumaczona przez ks. Jerzego Huczkę
(14.5.1825 w Łyżbicach – obecnie
część Trzyńca, zm. 11.5.1907 w Ligotce
Kameralnej) – polskiego duchownego
luterańskiego, pisarza religijnego, autora pieśni kościelnych. J. Heczko urodził
się w rodzinie chłopskiej. Naukę szkolną
odbywał w Cieszynie, w Kieżmarku i Lewoczy. Był absolwentem seminarium
nauczycielskiego w Modrej koło Bratysławy. Odbył studia teologiczne w Wiedniu. Uzupełniał te studia w Szwajcarii.
W 1852 został pastorem parafii ewangelickiej w Stadle w powiecie nowosądeckim, następnie w 1855 w Nowym
Gawłowie koło Bochni, zaś w 1859 w Ligotce Kameralnej. Był autorem wielu
publikacji religijnych, lecz największe
znaczenie miał pośród nich wydany po
raz pierwszy w 1865 Kancyonał czyli
śpiewnik dla chrześcian ewangielickich
zwany potocznie Kancjonałem Heczki,
który miał zasadnicze znaczenie dla
utrwalania polskości wśród ewangelików na Śląsku Cieszyńskim, także po
jego podziale.
Jednak autorem owej pieśni jest postać może jeszcze bardziej fascynująca
– Lukáš Pražský, czeski teolog, biskup
Czeskich Braci (Jednoty bratrské), który
przyczynił się reformy Czeskich Braci,
kontaktował się z Marcinem Luterem,
z ponad 150 dziełami jest najpłodniejszym autorem Czeskich Braci przed J. A.
Komenskim.
A oto słowa tej pieśni Wesoło śpiewajmy (Śpiewnik Ewangelicki nr 24):
1. Wesoło śpiewajmy, Bogu dzięki dajmy, że nam Syna swego Jednorodzonego
dał na odkupienie, świata wybawienie.
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2. Chrystusowe przyjście, to czworakie
przyjście: pierwsze w ciele było, drugie dusz tyczyło, trzecie, gdy skonanie,
czwarte w zmartwychwstanie.
3. Najprzód się narodził, aby świat odrodził, uczył prawd poznania i upamiętania, cieszył i uzdrawiał, z śmierci rąk
wybawiał.
4. Drugie przyjście Jego w sercu wierzącego, w Słowie, w Sakramencie;
u tych gościć będzie, co Mu dają szczerze serca swe w ofierze.
5. Trzecie przyjście będzie, gdy nas
śmierć posiędzie; przetoż do czujności
wzywa i trzeźwości, a o tej godzinie wie
sam Bóg jedynie.
6. Więc nie obciążajmy serca i nie
dbajmy o znikome rzyczy; lepiej mieć na
pieczy duszy poświęcenie, wieczność
i zbawienie.
7. Czwarte przyjście Jego będzie dnia
sądnego, kiedy mocą Bożą groby się
otworzą; gdy na sąd straszliwy pójdzie
martwy, żywy.
8. Przeto się gotujmy, szczerze pokutujmy, żyjmy świątobliwie, trzeźwo i poczciwie i w modlitwach trwajmy, tak Go
wyglądajmy!
Edward Mitręga

Je osud ve hvězdách?
Tajemství betlémské hvězdy
Nedílnou součástí vánočních oslav je
symbol betlémské hvězdy, často zobrazované jako kometa. Podle Matoušova
evangelia mudrci (v originálu mágové)
z východu uviděli hvězdu „právě narozeného krále Židů“ a přišli se mu poklonit
(Mt 2,2). Existují různé pokusy o astronomické vysvětlení tohoto fenoménu.

Nejčastěji uváděna teorie říká, že se
jednalo o konjunkci planet, nejspíše Jupitera a Saturna (a to ještě v souhvězdí
Ryb). Tuto teorii nejprve vyslovil známý
astronom Johannes Kepler. Jiné teorie
mluví o kometě a ještě jiní se snaží vysvětlit tento fenomén vzplanutím novy
či supernovy (tj. obrovský výbuch, kterým končí život některých hvězd).
Někteří však používají úkaz betlémské
hvězdy jako důkaz pro názor, že pohyby hvězd na obloze jsou nadpřirozeným
způsobem propojeny s lidskými osudy
a že mágové z východu, kteří byli s tímto
věděním obeznámeni, svým jednáním
vlastně potvrzuji astrologický princip,
že totiž lidský osud je „zapsán ve hvězdách“.

Astrologie nebo astronomie?
Když mluvíme o hvězdách, musíme
si uvědomit, že existuje zásadní rozdíl
mezi astrologií a astronomií. Astronomie, jinak také hvězdářství, je věda,
která se zabývá výzkumem vesmírných
těles a jejich soustav, tedy např. sluneční soustavy, Mléčné dráhy (tj. galaxie, ve
které žijeme), jiných galaxií či vesmíru
jako celku.
Oproti tomu astrologie, česky též
hvězdopravectví, se zabývá zkoumáním souvislostí mezi děním na obloze,
charakterizovaným zejména pohybem
planet, Slunce, Měsíce a dalších prvků,
a jeho vlivem na dění na Zemi, zejména
na člověka, jeho osudy, ale i na celé lidské společenství.
Historicky astrologie využívala poznatky astronomie ke zjištění poloh
nebeských těles na obloze. Avšak tyto
informace astrologové používali k úplně jinému účelu než vědecká astronomie. Šlo zejména o předvídání události
a dění v budoucnu, ať již v životě jednot-
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livého člověka či celých národů.

Základní princip astrologie
Základním východiskem pro astrologii
je předpoklad o jednotě či vzájemném
nadpřirozeném propojení makrokosmu
(tj. vesmíru) a mikrokosmu (tj. člověka).
To znamená, že jevy na obloze mají mít
vliv na život člověka a lidského společenství. Nejznámější oblastí astrologie
je zjišťování vztahu mezi postavením
astrologických planet a narozením člověka. Na základě postavení planet při
narození se sestavuje tzv. nativní horoskop, tedy znamení času na základě
postavení hvězd při narození. Ale i v dalším průběhu života je možné sestavovat horoskopy pro různé situace, které
vycházejí z postavení planet a jiných
nebeských těles v daném okamžiku.
Obdobně jako horoskopy u člověka astrologové určují vztah astrologických
planet k různým neživým věcem (stavby, lodě apod.) či některým pozemským
událostem (např. počasí, katastrofám
apod.). Stejně tak se astrologie používá
i na zodpovězení některých konkrétních
životních otázek.
Historie astrologie
Historicky vznikaly různé typy astrologických systémů. Nejstarší je systém
indický (védský), pak babylonský, který
pracoval s pěti postavami babylonských
bohů. Babylonští astrologové jsou považováni za první, kdo rozdělili roční
pouť Slunce zvěrokruhem mezi dvanáct
souhvězdí. Babylonským astrologům je
připisováno také sestavení prvních horoskopů. Další starověké systémy byly
egyptský a helénský (řecký). Se zánikem
Římské říše a rozvojem křesťanství postupně astrologické znalosti z Evropy
vymizely a zachovávaly se pouze někte-

ré astrologické prvky pohanských náboženských kultů.
K jejímu návratu došlo až v období
renesance. K významným osobnostem
zabývajícím se astrologií ke konci středověku lze zařadit francouzského astrologa Michela Nostradama, na jehož
zakódovaná proroctví se snaží navazovat i dnešní věštci a astrologové. Na
českém území se astrologie dočkala
velkého rozmachu na přelomu 16. a 17.
století za vlády císaře Rudolfa II., vyhlášeného mecenáše všech provozovatelů
okultních nauk.

Co říká Bible o hvězdách?
Bible říká mnoho o hvězdách. Základní
věc je, že hvězdy byly stvořeny Bohem
a jsou odrazem jeho moci a slávy. Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří
o díle jeho rukou. (Ž 19,1). Bůh sám určuje počet hvězd a jménem volá každou
z nich. (Ž 147,4)
Bible také říká, že Bůh uspořádal některé hvězdy do skupin, které jsou ze
Země popisovány jako souhvězdí a připomínají určité obrazce. V knize Jób
čteme, že [Bůh] učinil Oriona i Velký
vůz, Plejády i souhvězdí na jihu. (Jób
9,9) A ve 38. kapitole se Bůh ptá Jóba,
zda umí Plejády pouty připoutat anebo
povolit Orionův pás? Dáváš v jejich čas
vyjít planetám, vedeš Medvědici a její
mláďata? (Jób 38, 31–32) V originále
místo slovo planety je „mazzaroth“ –
konstelace. Je možné, že tímto slovem
jsou zde myšlena souhvězdí zodiaku
(zvěrokruhu).
Hvězdy, stejně jako ostatní nebeská
tělesa, byly stvořeny k určitému záměru. Buďte světla na nebeské klenbě,
aby oddělovala den od noci! Budou na
znamení časů, dnů a let(...) Učinil tedy
Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby
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vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. (Gn 1,14.16)
Tato tělesa a jejich pohyby byla stvořena za účelem znamení časů ve smyslu
navigačních a časoměrných znamení.
Od nepaměti lidé používali slunce, měsíc a hvězdy k měření času a určování
ročních období.
Pán Bůh používá hvězdy také jako obraz, ilustraci, když slibuje v Abrahamovi
nespočetné potomstvo jako hvězdy na
nebi (Gn 15,5).

Bible a astrologie
Avšak astrologie je úplně něco jiného.
Je to snaha interpretovat předpokládaný vliv hvězd a planet na lidský osud.
V Bibli máme mnoho narážek na astrologii, která představuje falešnou víru.
Neschopnost hvězdopravců vysvětlit
tajemství a předpovědět budoucnost se
ukázala při pokusu o interpretaci snu,
který Bůh dal Nebúkadnesarovi, babylonskému králi. Daniel mu říká: Tajemství, na které se král ptá, nemohou králi
sdělit ani mudrci ani zaklínači ani věštci
ani planetáři. Ale je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství... (Da 2,27–28).
Zde je přímá konfrontace živého Boha
s babylonskými astrology. Pán Bůh dokonce nad nimi vypovídá slova soudu
skrze proroka Izajáše, kde čteme: Jen
ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo
při novoluní uvádějí ve známost, co by
tě mohlo potkat. Hle, jsou jako sláma,
spálí je oheň. (Iz 47,13–14)
Pán Bůh zakázal uctívání nebeských
těles a nebeského zástupu: ...abys nepovznášel své zraky k nebesům, a když
bys viděl slunce, měsíc a hvězdy, všechen nebeský zástup, nedal se svést
a neklaněl se jim a nesloužil tomu, co
dal Hospodin, tvůj Bůh, jako podíl všem

národům pod celým nebem. (Dt 4,19)
Uctívání nebeských těles bylo častým
hříchem Izraele a vždy za to přicházel
Boží trest a soud.
Když to shrneme, hvězdy mají v nás
vzbuzovat úžas nad Boží mocí, moudrostí a nekonečností. Hvězdy mohou sloužit
a slouží jako ukazatel času, navigační
prostředek a připomínají nám Boží věrnost a moc, která udržuje v chodu celé
stvoření. Avšak snažit se z hvězd a jejich pohybů vyčíst budoucnost, poznat
lidský osud, je urážkou vůči Stvořiteli,
který tato nebeská tělesa stvořil. Naše
poznání nepřichází z hvězd, ale z Božího slova, které je světlem pro naše
nohy, osvěcující naši stezku života (Ž
119,105).
Fascinace astrologií a horoskopy odráží lidskou zvědavost a touhu znát budoucnost a svůj osud. Avšak očekávat
toto poznání od věcí stvořených je útokem na Boží svrchovanost nad stvořením. Je to Bůh sám, který nás chce vést.
On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě. (Ž 25,1)
Řídit se horoskopy znamená vyjádřit
nedůvěru v Boží vedení. Jako křesťané
bychom měli důsledně tuto formu věštění odmítat.

Astrologie a církevní otcové
Uvedu zde ještě velmi trefné vyjádření
dvou církevních otců, církevních autorit,
které žily v prvních stoletích po Kristu,
k otázce astrologie. Oba žili v době, kdy
mnoho lidí věřilo astrologii. Dokonce někteří křesťané ji vyznávali. Uvědomme
si, že to bylo v období, kdy lidé o vesmíru nevěděli téměř nic.
První z nich, svatý Augustin nazývá
předpovídání osudu člověka podle dnu
narození, škodlivou a nakažlivou pověrou. Říká, že pokud se někomu stane,

-7-

že se mu astrologická předpověď vyplní,
(podobně jako ve spiritismu) jde o vliv
padlých andělů, démonů. Proto Augustin vyzývá křesťany, aby ji důrazně odmítali a vyhýbali se jí jako všem způsobům
věštění, jež jsou z hlediska křesťanské
víry nevěrou a zahráváním si s klamem.
Jak jsem již zmínil v úvodu, často se
jako argument pro astrologii používá
příběh mudrců z východu, kteří se nechali hvězdou dovést až ke kolébce
Spasitele. Ovšem mudrci z východu se
pod vlivem zjevení hvězdy přišli poklonit Pánu Ježíši a vzdali mu úctu náležící
králi. Jinými slovy, uznali jeho panství,
jak píše sv. Ignác z Antiochie: Jak jej
poznal svět? Hvězda zazářila na nebesích nad všechny hvězdy a její světlo
bylo nevýslovné a všichni žasli nad její
novostí a všechny ostatní hvězdy i slunce a měsíc této hvězdě ustoupily a ona
rozlévala své světlo na všechno. A divili
se, odkud ta novost, jim tak neobvyklá. Odtud se rozpadla všechna magie
a zrušila pouta špatnosti. Nevědomost
je rozptýlena, staré království zrušeno…
(List Efesanům XIX)

Astronomický nebo zázračný úkaz?
Profesor Werner Gitt, bývalý ředitel
Spolkového fyzikálně-technického institutu v Brunšviku, ve své knize Co byla
betlémská hvězda? hodnotí jednotlivé
astronomické teorie, které se snaží vysvětlit podstatu tohoto jevu. Ukazuje, že
konjunkce planet Saturna a Jupitera nemohla být vnímána jako jedna hvězda,
protože na obloze bylo i při největším
sblížení planet vidět dvě tělesa. Stejně
tak kometa ani výbuch supernovy nevysvětlují chování betlémské hvězdy,
která šla před nimi, až se zastavila nad
místem, kde bylo to dítě. (Mt 2,9) Takový
jev lze vysvětlit pouze zázračným či mi-

mořádným úkazem, který způsobil Bůh
při narození svého Syna. V tomto případě se však musíme vzdát přirozeného
astronomického vysvětlení, o které se
někteří pokoušeli.
Ať už byl úkaz betlémské hvězdy způsoben jakkoliv, můžeme plně souhlasit
s názorem, že „jas a novost“ oné hvězdy předčila všechno, co doposud bylo
pozorováno, a že tato hvězda symbolizovala začátek nové éry, totiž panování
Krista, které zrušilo a předčilo všechny
vlády, mocnosti, síly i panstva (…) jak
v tomto věku, tak i v budoucím (Ef 1,21).
A to bychom si měli znovu připomenout
i o letošních Vánocích.
Štěpán Rucki

Historie a poslání
Křesťanského
společenství
obecně a v Oldřichovicích
(s prvky osobního svědectví)
Vznik Křesťanského společenství
Křesťanské společenství – Społeczność Chrześcijańska vzniklo v roce
1906 jako následek duchovního probuzení mezi evangelickými křesťany.
Vůdčí osobností tohoto hnutí byl pastor
Karol Kulisz, který byl inspirován probuzeneckým hnutím v zahraničí, zejména ve Walesu, a také jinými misijními
osobnostmi, jako byl Dr. Baedeker, který
proslul svou misijní činností v ruských
věznicích, a kazatel Wisswede z Hausdorfu. Vlivem různých evangelizačních
shromáždění se obrátilo mnoho lidí,
kteří se poté zapojili do různých forem
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křesťanské služby. Křesťanské společenství (KS) začalo právně existovat 21.
11. 1906, kdy byl schválen jeho první
statut.

Oblasti služby KS
Hlavní pozornost byla věnována biblickým hodinám. Biblické hodiny se konaly
v mnoha obcích a vesnicích; z okolních
vesnic to byly Nebory, Karpentná, Guty,
Smilovice, Řeka a Komorní Lhotka. Ve
většině případů se lidé shromažďovali
v soukromých domech. V Oldřichovicích
se biblické hodiny konaly v rodinném
domu bratra Józefa Kotase v části Ves
ve stejném domě, kde později vznikl pěvecký sbor a dechovka.

Dům v Oldřichovicích Vsi č.p. 95

Během každého roku se konalo několik set biblických hodin. Boží slovo
vykládali misijní pracovníci, kteří byli
na jednotlivá místa přidělováni podle
předem stanoveného plánu. Pracovníci,
kteří vedli biblické hodiny, se vzdělávali
v kurzech, jejichž náplní byly různé přednášky, jak biblické, tak z dějin církve.
Kromě biblických hodin se na mnoha
místech konaly i modlitební hodiny.
Křesťanské společenství připravovalo
také konference, které sloužily k prohloubení duchovního života a k hlubšímu pochopení evangelia. Většinou se
konaly o větších svátcích. V období mezi

válkami byly konference organizovány pravidelně čtyřikrát do roka. Téměř
každoročně pořádalo Křesťanské společenství evangelizační shromáždění,
která se konala buď v chrámech, nebo
v hotelových sálech. Na evangelizacích
často zvěstovali evangelium hosté z Německa, Čech, Slovenska a Polska.
Dále byla věnována velká pozornost
nedělním školám – vyučování dětí.
Křesťanské společenství bylo prvním
propagátorem této myšlenky v naší církvi. První nedělní škola vznikla v evangelické škole na Vyšší brána v Těšíně. Dětem se věnovali i někteří pastoři. Kromě
pravidelných nedělních shromáždění se
pořádaly také výlety do okolní přírody
a na okolní kopce.
Práce křesťanského společenství byla
přitažlivá pro mladé lidi. K zvláštnostem této práce patřila organizace oddělených shromáždění pro chlapce a pro
děvčata. Shromáždění byla tematicky
zaměřena na aktuální problémy. Také
při organizování slavností a večírků se
na programu významně podílela mládež. Značnou popularitou se těšila scénická představení s křesťanským obsahem.
Věřící mládež také zakládala pěvecké kroužky, které vystupovaly se svým
programem jak v chrámech, tak i na
biblických hodinách. Skrze práci Společenství se do církve dostala vlna nových
písní, které lépe vyjadřovaly myšlenky
a city věřících mladých lidí. Jednalo se
jednak o překlady různých zahraničních
písní, jednak o vlastní tvorbu. Společenství vydalo také svůj vlastní zpěvník
s názvem Harfa Syońska. Ve druhém
vydání z roku 1912 bylo 516 písní.
Dále vznikaly pěvecké sbory; jeden
z nejstarších byl založen v roce 1921
v Oldřichovicích. Mládež toužila oslavo-
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Harfa Syońska

vat Pána Boha nejen zpěvem, ale i hudbou. Mezi děvčaty byly zakládány kroužky hrajících na mandolínách. Mladí muži
zase toužili po dechovém souboru, a tak
koncem roku 1924 v Oldřichovicích vznikl první dechový orchestr Společenství.
Řád dechovky vyjadřoval cíl jejího vzniku následovně: „Cílem kapely je sloužit
pouze Pánu Bohu podle slov Žalmu 33,
46, 98, 150.“ Zájem o hudbu byl veliký,
v době svého rozkvětu měla dechovka
37 členů.

Dechový orchestr – 10. výročí

Nelze opomenout ani činnost Společenství v sociální oblasti. Z této práce
vznikly dva sociální ústavy – jeden v Komorní Lhotce (který dnes patří Slezské
diakonii), druhý v polském Dzięgielowie
(diakonát Eben-Ezer). Každé místní společenství pořádalo měsíčně peněžní
sbírku pro chudobné.
Vydavatelská činnost byla spíše
skromná. Kromě Harfy Syońské bylo vydáno několik menších brožur s polskými názvy: Czy masz pokój z Bogiem?,
Modersohn: Czy trzeba się nawrócić?,
Ostrzeżenie przed błędami sabatystów,
Schreiner: Obrachunek Boży z ludami
Europy aj. Větší knihy Společenství nevydávalo, kromě jiného i z finančních
důvodů. Společenství však rozšiřovalo knihy jiných autorů a vydavatelství,
např. povídky slovenské spisovatelky
Kristiny Royové, které se v polském překladu dostávaly do evangelických rodin.
Byly to povídky např. Bez Boga na świecie, Sługa, To, co wiecznie trwa, Odszczepieńcy aj. Pamatuji si, že ještě v mém
dětství jsme si doma z těchto knížek
četli na pokračování.
Velmi byl i oblíbený časopis Dla wszystkich. Další časopis, který Společenství
vydávalo, byly Głosy Kościelne, které vycházely až do roku 1938.

Činnost KS v Oldřichovicích
Pokud chceme v přehledu shrnout začátek aktivit Křesťanského společenství
v Oldřichovicích, pak činnost biblických
hodin začala kolem roku 1906, pěvecký
sbor byl založen v roce 1921, dechový
orchestr vznikl v roce 1924 a samostatné místní společenství vzniklo v roce
1936 a mělo 66 členů. Stejně jako jinde
se činnost soustředila na biblické hodiny, práci nedělních besídek, práci s mládeží, v pěveckém sboru a dechovém
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orchestru. Mnoho lidí se skrze činnost
Křesťanského společenství obrátilo
k Pánu Ježíši, jako k osobnímu Spasiteli, a věrně jej následovalo až do smrti.

Pěvecký sbor v roce 1925

Poválečné období
Během druhé světové války byla činnost Křesťanského společenství rozpuštěna. Po jejím ukončení došlo na
základě Benešových dekretů k obnově
její činnosti, žel na velmi krátkou dobu.
Novým předsedou se stal pastor Vladislav Santarius. Byly vytvořeny sekce
evangelizační, nedělních škol, pěveckých skupin a sekce žen. Byla obnovena činnost biblických hodin, pěveckých
sborů a hudebních skupin. Do nadějně
se rozvíjející práce však přišla další rána
v podobě politické změny v únoru 1948.
V důsledku převzetí moci komunisty byly
vydány nové církevní zákony, které vedly
k zániku Křesťanského společenství.
Misijní hnutí v době komunistického
režimu
Přes nepřátelský postoj režimu ke
všem misijním aktivitám vyrostlo na
půdě Slezské evangelické církve a.v.
silné misijně-evangelizační hnutí, které
však působilo většinou tajně. Díky Boží
milosti se však udrželo při životě po
celou dobu komunistické vlády v naší

zemi. Jedním z nejaktivnějších misijních
pracovníků byl v této době pastor Vladislav Santarius. Přes různé zákazy a pronásledování ze strany světské i církevní
moci vedl neúnavně misijní dílo a motivoval stovky pracovníků a mladých lidí
ke službě pro Boží království. Misijní dílo
mělo jasný duchovní program:
- vést každého člověka k osobnímu přijetí Pána Ježíše Krista (tedy ke znovuzrození) a posvěcenému životu,
- vést věřící k osobnímu studiu a znalosti Božího slova,
- zapojení všech věřících do služby podle individuálního obdarování a k získávání dalších lidí pro Krista,
- ke vzdělávání v rámci tzv. Biblické školy pracujících (BŠP)
Byly realizovány mnohé aktivity – letní
tábory, zimní kurzy, evangelizace mládeže. To všechno se konalo tajně, po
domech, na středisku Lípa anebo i ve
volné přírodě.
Kromě toho se uskutečňovala pravidelná evangelizační setkání mládeže
i starších věřících ve Velikonoční pondělky a o vánočních svátcích na Štěpána. Tyto nepovolené sjezdy byly pro
mladé velmi lákavé, protože měly velmi bohatý a pestrý program. Konaly se
v Třanovicích, v Bohumíně, ve Stonavě
a pak dlouhá léta v Ostravě.
Nemalý význam měla i mezinárodní
spolupráce. Nejméně jednou v roce se
konala tajná setkání s misijními pracovníky ze Slovenska. Udržovaly se blízké
vztahy s polským misijním hnutím, stejně jako i kontakty s některými misijními
organizacemi ze Západu, které k nám
kromě jiného dovážely zakázanou křesťanskou literaturu.
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Specifika činnosti misijní práce
v Oldřichovcích
V Oldřichovicích byl velmi aktivní pěvecký sbor, který sdružoval zejména
mladé lidi. Dlouholetým dirigentem byl
bratr Karel Walach. V rámci aktivit pěveckého sboru byly pořádány autobusové zájezdy a různé výlety na okolní hory.
Také byly organizovány stanové tábory
s biblickým vyučováním. Největší stanový tábor se uskutečnil v roce 1969
(v době politického uvolnění) na středisku Lípa, kde bylo asi 90 stanů. Sám
jsem se tohoto tábora jako školní dítě
účastnil a dodnes si vzpomínám na některé přednášky, které tam zazněly.

Jan Roik a Pavel Jadamus a později
již výše jmenovaný bratr Karel Walach
spolu se svou manželkou Amálií (rodiče
Jana Walacha).
Jejich dům byl místem pro různá tajná
setkání a školení. Sem přiváželi zahraniční hosté v nočních hodinách tajnou
literaturu. Zde se konala setkání pracovníků nedělních školek s představiteli
Dětské misie (organizace Child Evangelism Fellowship). Byly to zejména sestry Trudi Kulmanová a Marta Heidinger,
které jsem tehdy překládal z angličtiny.
Na jejich pozemku se konaly tradiční
setkání v den Letnic. Skrze tyto aktivity
bratr Karel hodně riskoval bezpečí své
vlastní i své rodiny, ale Pán Bůh tyto aktivity prozřetelně chránil.

Biblické hodiny Oldřichovice

Velkému zájmu se v Oldřichovicích
těšily biblické hodiny. Po válce se konaly ve Vsi v dřevěné chaloupce s č.p.
95, kde vzniklo Křesťanské společenství v Oldřichovicích. Později se biblické
hodiny konaly u sestry Sikorové v Rovni,
kde žil bratr Jiří Kotas s rodinou (dědeček mé manželky). Zde se v 50. letech,
ale ještě i na začátku 60. let minulého století konaly nejen biblické hodiny
a nedělní školky, ale také zkoušky pěveckého sboru a dechového orchestru.
Po rekonstrukci staré školy na církevní
objekt byly biblické hodiny přeneseny
do kostela. Dlouholetými pracovníky biblických hodin byli bratři Pavel Mazur,

Stanový tábor – středisko Lípa

Bratr Karel Walach také inicioval přestavbu střediska Lípa, kde se v 70.
a 80. letech minulého století konaly
tábory pro děti a mládež a také tajná
školení pro misijní pracovníky (zejména
pro pracovníky s mládeží a pracovníky biblických hodin). Sám jsem se zde
mnohých aktivit účastnil. Kromě toho
bratr Karel Walach využíval své technické schopnosti zejména k samizdatové
činnosti. Tisky vytvářel na tajné kopírce,
tzv. cyklostylu, a některé z nich vázal
i do formy knížek.
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Moje vlastní zkušenost s Křesťanským společenstvím
Sám jsem od mládí chodil do nedělní
školky a také na biblické hodiny, kde
jsem slyšel Boží slovo. Obojí mělo veliký
vliv na můj duchovní vývoj.
Po konfirmaci jsem se stal členem dorostu a později i mládeže, se kterou jsme
dělali různé výlety do přírody a také organizovali různá stanování a pobyty. Vše
bylo tehdy nelegální. Na jednom z těchto
pobytů, který se konal na Ostrém, jsem
prožil ve svých 13 letech ujištění o svém
spasení v Pánu Ježíši Kristu. Účastnil
jsem se mnohých tajných školení a setkání, kde jsem nabyl mnohé znalosti
o duchovním životě. Podílel jsem se na
práci v mládeži a v nedělních školkách.
Mohu říct, že jsem Pána Ježíše poznal
díky misijní práci, která byla přímým
pokračovatelem Křesťanského společenství v ilegálních podmínkách v době
komunistického režimu. A moc bych si
přál, aby dnešní mladá generace mohla
také poznávat Pána Ježíše a Boží pravdy skrze pokračování této služby.
Závěrem
Na závěr chci připojit pár souhrnných
postřehů k místnímu společenství, ale
i KS obecně:
1. Z historických pramenů je zřejmé, že
Křesťanské společenství v Oldřichovicích rozvíjelo svou činnost několik
desítek let před založením evangelického sboru v naší vesnici.
2. Činnost Křesťanského společenství
se vždy soustředila na organizaci
nedělních školek pro děti, biblických
hodin, pěveckých sborů, hudebních
souborů a práce mezi mládeží. Bez
této činnosti by evangelický sbor v Oldřichovicích (a nejen zde) sotva měl
takovou podobu, jakou má dnes.

3. Práce Křesťanského společenství reprezentovala a reprezentuje probuzenecký proud v naší církvi. V průběhu
jednoho století jeho existence to byly
stovky lidí, mladých i starších, kteří se
skrze jeho činnost obrátili ke Kristu
a začali praktikovat živou víru.
4. Vlivem Křesťanského společenství
byl a je realizován princip všeobecného kněžství, kdy je mnoho neordinovaných bratří a sester zapojeno do
duchovní služby. Mnozí z nich se pak
rozhodli sloužit v církvi na plný úvazek.
5. V současné době, zejména v našem
sboru, ale i v některých jiných panují
velmi pozitivní a vstřícné vztahy mezi
lidmi, kteří reprezentují KS a mezi vedením sboru. Z toho může vzniknout
dojem, že KS snad už nepotřebujeme
(a někdy i takové hlasy zaznívají). Je
to však mylný dojem, protože v církvi existuje mnoho různých proudů
a názorů, z nichž některé nejsou tak
pozitivně naladěny vůči činnosti KS.
Je proto dobře, aby práce KS zůstala
zachována, a to nejen na celocírkevní, ale i na místní úrovni.
Štěpán Rucki
předneseno na setkání věnovaném
významu KS v oldřichovickém sboru

Křesťanské společenství
– jaký má smysl a co
nabízí dnes?
A. Zásady KS a jejich projevy
Každá organizace, která má více než
sto let, musí mít v sobě zabudovaný jak
prvek stálosti, tak i prvek změny.
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Křesťanské společenství stojí na určitých ideových základech, na biblických
zásadách, které vycházejí z Písma svatého a které jsou neměnné, nicméně
realizace těchto zásad doznává změn.
Tyto zásady jsou: společenství, všeobecné kněžství, podřízenost Písmu svatému
a evangelizace, následovaná duchovním
růstem obrácených. Tyto zásady jinak
realizovalo KS v době předválečné a meziválečné, jinak je realizoval pastor Santarius a jinak je třeba realizovat je dnes.
Obsah se nemění, formy ano.
Pokud hovoříme o práci KS, je třeba mít
na paměti, že hovoříme o dvou rovinách
– jednak o rovině místních společenství,
jednak o rovině centrální. V tomto příspěvku se chci zaměřit hlavně na rovinu
centrální, protože situace v jednotlivých
místních společenstvích je různorodá,
a je na vedoucích a členech těchto společenství, aby hledali způsoby, jak naplnit
poslání KS.
Společenství

KS hraje důležitou roli na úrovni mezisborové, na vytváření společenství
mezi sbory a společenstvími. Tím, že
KS organizuje výměny na biblických hodinách, tím, že se zástupci jednotlivých
MS setkávají každý měsíc na Dvacítce
nebo na jiných grémiích, vytváří se tak
nezastupitelná síť, kde je možno sdílet
zkušenosti s Pánem v jeho službě, kde
je možno tříbit pohledy na Písmo či sborovou praxi. Vnímám, že sbory, kde není
KS, mají slabší vazby na jiné sbory. KS
tímto způsobem přispívá k soudržnosti
těch sborů, kde působí.
Všeobecné kněžství

Křesťanské společenství, které vytváří
struktury práce založené na čistě dobrovolnické (tj. neplacené) službě, prakticky

uskutečňuje zásadu všeobecného kněžství. Oproti systému sborové práce má tu
výhodu, že je v něm nemožné tiše a skoro nepozorovaně přesunout službu na
pastory či jiné zaměstnance, při útlumu
služby ostatních členů. Ovšem to také
znamená, že vlažnost se v činnosti Křesťanského společenství projeví takřka
okamžitě. Buď jsou bratři a sestry horliví
a pracují, nebo horliví nejsou a nepracují. Nemají žádnou jinou pobídku k tomu,
aby zachovávali nějaké církevní činnosti
– aby zachovávali formu, vytratil-li se obsah. KS by proto mělo rozvíjet tuto svou
charakteristiku dobrovolnické práce, za
něž dobrovolníci nesou plnou zodpovědnost – a klást si otázky: Pokud Pán přidal
do řad znovuzrozených nové lidi – jak je
můžeme povzbudit ke službě, jak motivovat, jak delegovat odpovědnost?
Podřízenost autoritě Písma

KS vždy stálo na stanovisku podřízenosti autoritě Písma a hlásilo se k odkazu reformace a probuzenectví. K tomu
volalo i SCEAV, v jejímž rámci působí.
Byť to mohlo pro něj znamenat i získání
nálepky potížisty či buřiče. To však není
specifikum KS – takovéto nálepky v dějinách církve měli a mají všichni, kdo poukazovali či poukazují na nebiblické učení
či nebiblickou praxi. V minulém desetiletí
byl předmětem kontroverze příliš široce
pojatý ekumenismus, v současnosti pak
nejednoznačný postoj církve k učení
a praxi, které jsou v rozporu s biblickou
sexuální etikou (formální potvrzení biblické nauky při ochotě k partnerství s naprosto odlišně učící církví). Systémovým,
dlouhodobě nedostatečně řešeným problémem SCEAV je skutečnost, že mladí
bohoslovci studují na ústavech, které se
vzdalují teologii reformátorů a stávají se
semeništi herezí a bludných učení. Nelze
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věc odbýt tím, že se s tím musejí studenti nějak vypořádat a utěšovat se tím, že
to (snad) překonají. Možná překonají,
možná nepřekonají, možná překonají
jen částečně. Je nesmysl posílat mladé
muže na studia k těžkým heretikům,
a pak se snažit mírnit negativní dopady
této skutečnosti. Je pošetilé stále dokola zakládat požáry a pak je hasit. Nikde
v Novém zákoně nevyzývají apoštolové
sbory, aby posílali své mládence na studia k nikolaitům či jiným bludařům, aby
se zocelili ve víře. Chce-li se někdo zocelit ve víře v těžkých podmínkách, může jít
na misijní výjezd.
Je ovšem třeba podotknout, že vztah
církve a Společenství v tomto bodě není
jednostranný: I církev ovlivňuje Společenství a zakotvení KS v církvi tvoří určitou brzdu proti tomu, aby se ve Společenství prosadily extrémní nauky. Můžeme
sáhnout pro příklad z minulosti – když se
od SCEAV v 50. letech oddělil Svaz pro
rozhodné křesťanství, jeho členové brzy
upadli do vleku pochybných proroctví
a nedbali na moudré rozsuzování duchů,
což pak vyústilo do jejich masového exodu do jihovýchodního Polska. Lze tedy
uzavřít, že v oblasti učení je soužití církve
a Společenství určitým systémem brzd
a protivah, který chrání obě jednotky
před upadnutím do nezdravé krajnosti.
Evangelizace a duchovní růst

V misijním díle často spolek dosáhne
dál než církev. Proto i různé „vyznavačské“ (či „ne-lidové“) církve zakládají spolky, kterým jsou svěřovány určité dílčí úlohy v oblasti evangelizace či vzdělávání.
Praktické sdílení zkušeností náboženských neprofesionálů může pro posluchače znamenat, že se snáze ztotožní
s tím, co slyší. Vidí, že praktický život
s Kristem není jen zvěstí zaznívající z ka-

zatelny, ale projevuje se v životech lidí,
kteří jsou stejní jako oni.

B. Aktuální potřeby
Křesťanské společenství nabízí mnohé
možnosti zapojení se do služby.
Kupříkladu ve službě XcamPu je potřeba zapojení nových lidí do služby obsluhy
projektorů během programu (hlavně seminářů), do nočních hlídek, propagace
(on-line, v tisku, v adresném oslovování
křesťanů mimo naši církev a region, plakáty a billboardy), či do služby duchovního poradenství.
Redakční rada Idey by uvítala ty, kdo
by mohli být novými dopisovateli – nejen
článků, ale i reportáží z akcí či svědectví.
Časopis umožňuje i službu formou překladu z cizích jazyků či korektury textů.
Biblická škola pracovníků nepotřebuje
jen služebníky, kteří budou tvořit program, ale i ty, kdo zajistí přípravu sálu či
občerstvení.
Pomocnou praktickou ruku hledají
i obě naše rekreační střediska – Karmel
a Lípa.
Novou možností zapojení se je tvorba
internetové Knihovny multimédií, a to
jak vkládání nahrávek, tak i jejich popis:
Řada nahrávek postrádá metadata; je
třeba je přeposlouchat a vytvořit k nim
popis a vložit klíčová slova či základní
biblické texty.
KS je živým projektem s nezanedbatelnou tradicí, která prověřila životnost jeho
základních zásad. Potřebuje však tyto
zásady stále nově uvádět v život, a to
prostřednictvím ochotných služebníků
na tomto díle „vinice Páně“.
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Daniel Spratek
předneseno na setkání věnovaném
významu KS v oldřichovickém sboru

Projekt Srdce pro Afriku
obnoven
V září 2015 jsme v časopisu Idea (č.
60) informovali o tom, že projekt Srdce
pro Afriku byl pozastaven. Od září letošního roku se však díky iniciativě manželů Bagumových podařilo projekt podpory sirotků v Demokratické republice
Kongo obnovit.
Díky kontaktům bratra Samuela Bagumy a dobré znalosti místních poměrů
jsme nyní schopni podporovat konkrétní
sirotky systémem adopce na dálku v severovýchodní části Demokratické republiky Kongo – v městské čtvrti Bankoko
města Bunia.
Podporované děti navštěvují zdejší
evangelickou církevní školu. Finanční
pomoc ve výši 1400 Kč měsíčně zahrnuje platbu školného, pořízení základní
školních potřeb, včetně uniforem, a také
oblečení a stravu. Adoptivní rodiče budou průběžně informováni o výsledcích
podporovaných dětí, a to pomocí fotografií či dopisů.

Celá činnost je koordinována výborem,
který bude organizovat výběr jednotlivých dětí k adopci a také dohlížet na
účelné využití prostředků. Na finanční
podpoře jednoho dítěte se může domluvit i více jedinců či rodin najednou. Pravidelné příspěvky budou zasílány z účtu
KS (č.ú. 1147004/2060), který byl pro
tento účel nově zřízen u společnosti Citfin.
Informace o jednotlivých dětech nebudeme vystavovat veřejně. Zájemcům
doporučujeme se obrátit na sestru Krystynu Baguma, která Vám podá aktuální
informace o potřebách konkrétních dětí.
Kontakt je na emailové adrese:
krystynabaguma@gmail.com
Za koordinaci projektu
Štěpán Rucki

Investujme do dětí
v Demokratické republice
Kongo
Seznámili se při cestě do Afriky v rámci projektu Srdce pro Afriku. V současné
době žijí v Třinci a mají malou holčičku.
Krystyna a Samuel Bagumovi se chtějí
podělit s čtenáři časopisu Idea s životními zkušenostmi a vizemi do budoucna.
Můžete nám říct, jak jste se spolu seznámili?

Samuel: Seznámili jsme se v Bunii,
městě na severovýchodě Konga, když
tým Srdce pro Afriku přijel navštívit školu pro sirotky, kde jsem byl učitelem.
Tehdy jsme se s mou, nyní už manželkou, jen krátce potkali a vyměnili sotva
pár slov.
Krystyna: Poznali jsme se ve středisku pro děti. Sam byl učitelem a jedním
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z místních, kteří nám pomáhali s organizací, překladem apod. Byl pohodový,
moudrý, sebevědomý a hodně pracovitý.
Řekla jsem si, že takového muže musím
najít v Česku…
Kdy jste se rozhodli vzít?

Oba: Byli jsme přátelé přes čtyři roky,
náš vztah byl spíš na dálku, tzn. telefon, internet. Zamilovali jsme se už při
prvním setkání, ale manželství se zdálo
nereálné a naše svatba byl jeden šíleně
dlouhý proces papírování. Asi třetí rok
známosti jsme se rozhodli, že do toho
vyřizování jdeme a pokud to klapne, tak
skvělé, a jestli ne, tak ne. A Bůh nám
pomohl, otevíral dveře zdánlivě zapečetěné.
A jak vypadala Vaše svatba, byla africká?

Oba: Poté co jsme vyřídili všechny formality jako věno, prstýnky, kytici, papíry
a sehnali odpovídající počet svědků, vydali jsme se již navečer na ambasádu
Demokratické republiky Kongo v Ugandě. Obřad probíhal tam, ale cítili jsme se
jako doma. Svatební obřad byl podobný
těm v ČR, snad trochu víc seriózní, ale
i veselý zároveň. Naše svatba byla jako
ve snu. S nejbližší rodinou, přáteli i pár
lidmi, které jsme viděli poprvé v životě,
jsme se v rytmu afrických bubnů radovali z počátku naší společné cesty.

Jak přijala Vaše protějšky nejbližší rodina?

Samuel: Mí sourozenci byli upřímně
rádi. Jenom má matka byla vyděšená
z faktu, že odjedu tak daleko do Evropy,
kde, jak předpokládala, mě někdo sní.
Zní to legračně, ale myslela to vážně.
Neměla problém s rozdílem našich kultur či ras, ale bála se o mě prostě jako
matka o syna.
Krystyna: Moje nejbližší rodina přijala
Sama velmi dobře. Na počátku byli samozřejmě velmi podezíraví a vyptávali
se na všechny možné podrobnosti, aby
si ověřili, jaký Samuel je. Nyní mu rodiče pomáhají naučit se česky a zorientovat se, jak to u nás funguje. S mamkou
jsme o něm mluvily dlouho před tím,
než mě vůbec napadlo, že ho někdy uvidím. Byla nám nezastupitelnou pomocí
v době přípravy svatby i nyní.
Co Váš překvapilo v prostředí, z kterého pochází
manžel/manželka?

Samuel: Nejvíc neočekávaná byla
příroda a počasí. Vzpomenu mrazivou
zimu, zataženo a sníh, na ně jsem si
dlouho zvykal.
Krystyna: Perfektní jídlo a to že manželovi trvá celou hodinu upravit si pořádně vlasy. Jinak mnoho věcí, celá realita
v jaké lidé žijí – tu jsem měla problém
vstřebat.
Jaká je současná situace v Demokratické republice Kongo? Jaké vidíte nejúčinnější způsoby pomoci?

Situace v celé zemi není nijak pozitivní. Nestabilní politická situace a táhnoucí se boj o minerální zdroje rozvrátil
celou zemi. Ta je plna násilí, mučení,
znásilnění, dětské práce, chudoby a lidí
prchajících ze svých domovů.
V současné době jsou největším problémem volby. Prezident J. Kabila byl už
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dvakrát zvolen a měl by odstoupit a zorganizovat nové volby, což se mu ale již
třetím rokem nedaří, a místo voleb organizuje ozbrojené útoky na své vlastní
obyvatelstvo. Jak uvádí Human Right
Watch: „Násilné konflikty se v celé zemi
zintenzivnily, neboť řada obrněných skupin a v některých případech vládních
bezpečnostních sil napadá civilisty.“
Nejúčinnější pomocí je modlit se a bojovat za mír, ve kterém bude možno budovat jak životy jednotlivců, tak i celé
společnosti. Prioritou je zajištění bezpečí, výživa a vzdělání.
My jsme se rozhodli zprostředkovávat
pomoc jednotlivým dětem, díky podpoře
adoptivními rodiči tzv. na dálku. I když je
naše pomoc v celkovém měřítku mizivá,
věříme, že každé jedno dítě je důležité.
Můžete trochu popsat školu, do které chodí podporování sirotci?

Děti chodí do první až třetí třídy základní evangelické církevní školy. V jedné
třídě je okolo padesáti žáků a vyučování probíhá ve francouzštině, která je
v Kongu oficiálním jazykem.

Jaké položky jsou zahrnuty do příspěvku při adopci na dálku?

Finanční pomoc ve výši 1400 Kč měsíčně zahrnuje školné, základní školní
potřeby, uniformy, oblečení a stravu. Typické konžské jídlo je kaše z maniokové
mouky a omáčka z rajčat, cibule a zeleniny, například fazolí, kukuřice či dýně.
Maso děti jedí spíš výjimečně.
Kromě vyčíslitelných položek podpora
dává dětem jistotu, že jsou důležité, že
je tady někdo, komu na nich záleží. Děti
mají své adoptivní rodiče za reálné a důležité osoby v jejich životě. Díky podpoře
už nejsou na okraji společnosti, ale jsou
rovny ostatním dětem, jsou chráněny
a v bezpečí. Jsou plnohodnotnou součástí společnosti i církve, kde se účastní
nedělních besídek a zpívají ve sborečku
anglikánské církve.
Jak byste si představovali svou službu do budoucna?

Samuel: Někdy je obtížné budoucnost
odhadnout. Chtěli bychom ale pracovat
tak, abychom se svým úsilím stali inspirací ostatním, dotýkali se jejich srdcí,
aby společně s námi vytrvale pracovali
a investovali do pomoci dětem v Kongu. Budeme nadšeni, pokud se bude
tato služba rozvíjet a celým srdcem přivítáme každého, kdo bude ochotný se
k nám připojit a jakýmkoli způsobem
pomoci dětem. Jestliže budeme moci
zahrnout více dětí, mým snem je postavit pro ně školu.
Krystyna: Aktuálně se chceme věnovat každému dítěti, jak jen to bude
možné, abychom věděli, jak se jim daří
a jestli všechny prostředky poslané dárci jsou dobře využité.
V příštím roce chceme jedné mamince
našich děti, která utekla do města z vesnice kvůli strachu z nepokojů, pomoci sehnat vhodné zaměstnání tak, aby mohla
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být soběstačnou. Jedno z našich dětí má
kýlu a pro něj bychom rádi zařídili operaci.
Našim snem do budoucna je napsat
knihu příběhů pro děti, která by byla
v jazyce, jež je jim blízký. Pokud to bezpečnostní situace dovolí, chceme pozvat do Bunie dobrovolníky, kteří by děti
vyučovali, např. formou englishcampů.
V ještě ve vzdálenější budoucnosti našich představ se nachází již zmiňovaná
škola. Chceme se však nechat překvapit, jaké dveře nám Bůh otevře.
Ptal se Štěpán Rucki

Svědectví z Nigérie
Členové týmu Media v mateřštině jeli
na třítýdenní workshop do jiné části Nigérie. Na konci workshopu vyprodukovali aplikaci pro mobilní telefon s textem
a záznamy ze Žalmů.
Po skončení workshopu, nastoupili do
místního taxíku, který je vezl do města,
odkud jel autobus do Jos.
V taxíku začali mezi sebou diskutovat o aplikaci, a pouštěli si ji nahlas ve
svých mobilech. Nevěděli, že taxikář,
muslim, s nadšením poslouchal ten záznam, protože byl v jeho rodném jazyce.
Ten řidič rozpoznal hlas svého známého, který text nahrál.
Záznam Písma taxikáře natolik oslovil,
že kontaktoval toho známého a poprosil ho o kopii té nahrávky. A teď jezdí
taxíkem a rozdává Boží slovo v mobilu
většinou mladým muslimům, kteří chtějí
poslouchat Písmo. Jsme vděční za různé způsoby, kterými si Bůh používá lidi
a technologie, aby rozšířil Své Slovo.
Richard Young

Boží bázeň
a posvěcený život
Mezinárodní konference
na Karmelu 24. listopadu 2018

V podzimní sobotu 24. 11. 2018 se
velký sál na Karmelu zaplnil účastníky
konference sester a bratří z Česka, Polska a Slovenska. Účastnili se jí i studenti Biblické školy a BŠP. Konferenci moderovali bratři Milan Pecka a Bohdan
Taska. Úvodním biblickým proslovem
posloužil Daniel Spratek, který uvedl
téma konference a zdůraznil, že posvěcení je nepochybnou součástí Boží vůle
pro náš život.
V programu následovaly tři dopolední
přednášky.
Na téma Ospravedlnění a posvěcení – v čem jsou rozdílné a v čem je jejich těsná návaznost hovořil emeritní
biskup Stanislav Piętak. Mluvil o tom,
že posvěcení je cestou obnovy původně dokonalého Božího stvoření. Člověk
svou silou nemůže na své situaci po
pádu nic změnit, byl to Bůh, který po
pádu zaslíbil a následně realizoval spasení člověka. Jediný Bůh může ospravedlnit, ospravedlňuje-li se člověk sám, je
to před Bohem ohavnost. Znalost Božího předurčení je vyhrazena jen Bohu.
Ospravedlnění je nezbytné, je uchopitelné pouze vírou, nikoli skutky (Sk 13,3841). Kdo si zakládá na skutcích, pohrdá
Božím ospravedlněním. Jaký má být život ospravedlněného? Má trvat ve svém
ospravedlnění (2Tm 2,1; Zj 22,11).
Co nám dává Bůh s ospravedlněním?
Osvobození od hříchu, status Božích
služebníků, posvěcení a život věčný (Ř
5,16-18; Ř 6,22-23). Společná deklarace o ospravedlnění z roku 1999 je jen
zdánlivým uspokojením jak protestan-
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tů, tak i katolíků. Zásadní rozdíly mezi
Symbolickými knihami a Katechismem
katolické církve přetrvávají. Formulace
v Deklaraci je společná, ale pojmy v ní
použité jsou chápány rozdílně (důsledkem prvotního hříchu není zranění a slabost, ale bezmoc a smrt; člověk nemá
v záležitostech spasení svobodnou vůli
– byť postiženou, ale nesvobodnou vůli;
hříšník není ospravedlněn na základě
změny, kterou Bůh učinil ve spolupráci
s ním, ale ospravedlněn je na základě
Božího ospravedlnění skrze spravedlnost Ježíše Krista). Ospravedlněný člověk je povolán k posvěcení; posvěcení
je nutným následkem ospravedlnění (Ř
6,1). Ďábel usiluje o znesvěcení ospravedlněných. Posvěcení je podmínkou
účasti v Božím království (1K 6,9-11, Žd
12,14). Tím, kdo posvěcuje, je Bůh (Ex
31,13; J 17,19). My můžeme posvěcovat Boha, resp. Boží jméno – skrze modlitbu a Boží slovo (1Tm 4,5), skrze trvá-

ní v Kristu a nesení ovoce k Boží slávě
(Ž1, J 15,1-11), skrze upřednostňování
Božího království a jeho spravedlnosti
(Mt 6,33), skrze obětavost a snášení
utrpení pro Ježíše (Mt 5,10-12; Lk 9,2325). Náležité učení o ospravedlnění
a posvěcení pozvedlo národy na vysokou etickou úroveň; v současnosti i část
čínských vědců dospěla k závěru, že
kulturní náskok Západu byl způsoben
protestantismem. Dnes na Západě řada
církví mluví o mnoha tématech (ekologie, migrace…), ale zapomíná na zvěstování zákona a evangelia. Někdy se reformaci vyčítá, že podcenila posvěcení, ale
je to nedůvodná výtka.
Na téma Boží bázeň v Božím slově,
v učení reformace a dnešním křesťanstvu hovořil senior Ján Jančo. Pojem
bázeň vyložil na synonymech úcta, respekt, strach (učení se Pána Boha bát).
Poukázal též na hebrejské pojmy, které
se překládají jako bázeň. Bázeň je ovo-
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cem Božího odpuštění a milosti. Bůh
sám vytýká opovrhování svým jménem
a volá k bázni před sebou (Mal 1,6).
Na mnoha verších z Písma ukázal, co
je bázeň a k čemu vede. Zdůraznil verš
Př 8,13: Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.
Na Ex 20,20 zdůraznil, že bázeň má
vést k nehřešení. Na příběhu ze Sk 19
ukázal, jak fiasko židovských zaklínačů
vedlo k bázni a spalování magických
knih v ceně, která v přepočtu činí asi
1,7 milionu Eur. Zmínil pastora Wilhelma Busche, který na jedné farářské
konferenci identifikoval jako základní
problém shromážděných: „Chybí nám
strach před svatým Bohem.“ Položil
otázku, co vše by se změnilo, kdybychom ho měli? Pokud se týče reformace,
je dobré si uvědomit, že reformační zápas začal Lutherovým strachem – když
zemřel v bouři jeho přítel, strach ho hnal

do kláštera. Následně až do svého obrácení trpěl strachem před spravedlivým
Božím soudem. Každé jeho vysvětlení
přikázání začíná v Malém katechismu
formulací „Máme se Pána Boha nade
vše bát a jej milovat…“.
Na téma Jak vést posvěcený život
v osobním životě, v rodině, ve společenství, jako nástroj svědectví, že patříme
Bohu hovořil bratr Maciej Oczkowski.
Zdůraznil motiv světla v biblických textech, týkajících se našeho posvěcení
(Mt 5,16; Ef 5,8; 1Pt 2,9-12). Vzpomenul příběh jednoho křesťana za 2. světové války, kolem něhož se shromažďovali
spolupracovníci během náletů, protože
věděli, že on je „blízko Boha“. – Následně hovořil o rodině, jakožto o prvním
místě, kde se ověřuje naše posvěcení.
Připomenul instrukce z epištoly Efezským pro manžely a manželky, rodiče
a děti. Citoval výrok Kalevi Lehtinena,
že tím nejdůležitějším, co může dát otec
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synovi, je čas. Nemůžeme požadovat po
dětech více, než sami činíme – ony na
nás vidí, kdo je v našem životě nejdůležitější. Z řady příkladů, které k posvěcení v rodině uvedl, zakončil tímto: Po
pohřbu jednoho kazatele se jeho přítel
vracel ze hřbitova s dcerou zesnulého.
Zeptal se jí: „Řekni mi, jaký byl táta
v domě, v rodině.“ Odpověděla: „Jaký
na kazatelně, takový i doma.“ – Po rodině přišlo na řadu posvěcení a služba
ve společenství bratří a sester v Kristu.
Vzpomenul štědrost, která vede k díkůvzdání vůči Bohu (2K 9,11), bratrskou lásku a vzájemnou úctu (Ř 12,10)
a nepředstíranou bratrskou lásku (1Pt
1,22). Uzavřel příkladem z Afriky: K bílému křesťanskému farmáři se přihlásil
mladý černoch na práci. Pracoval asi
rok, pak řekl, že bude pracovat jinde.
Na otázku, proč odchází a co mu schází, odvětil, že nic nepostrádá, ale hledá
pravdivou cestu k Bohu, byl už u katolíků, teď u protestantů, a jde se podívat
k muslimům. Farmář vyhrknul: „Proč jsi
nám to neřekl hned?“ Nevyřčený podtextem této otázky bylo: „Kdybychom
to věděli, chovali bychom se jinak.“ –
Ohledně posvěcení ve společnosti, v níž
žijeme, zdůraznil vztah křesťana k vrchnosti – podřízenost Bohu i vládám (Př
24,21), připravenost každému dát, čím
jsme mu povinováni (Ř 13,7), poddanost a poslušnost (Tt 3,1-2). Neopomenul ovšem připomenout, že poslušnost
vládám končí v okamžiku konfliktu s poslušností vůči Bohu. Uzavřel příkladem
z dějin církve: Ve starověku během jednoho pronásledování vypukl ve městě
mor. První z města utekli pohanští kněží, ale křesťané navštěvovali nemocné a umírající – právě ty, kteří je dříve
pronásledovali. Po několika letech opět
císařská vláda vyvolala pronásledování,

ale ve městě nikdo nechtěl uposlechnout příkazu pronásledovat křesťany.
– Svou přednášku uzavřel br. Oczkowski
tím, že podtrhnul, že je naším úkolem
učit se od Ježíše a stávat se jako On (Mt
11,29; Fp 2,5) a odkázal na Pavlovy pokyny v Ř 12.
Odpoledne následovaly tři diskusní semináře, obsahově navazující na témata
dopoledních seminářů.
Konferenci pozdravili hosté. Bratr Lance Roberts, ředitel Českého biblického
institutu, hovořil na základě textu 1Te
1,4-7 o tom, jaké účinky v životě křesťana má přijetí evangelia. Zmínil proměnu životů a položil si otázku, jak to, že
se současná církev tak často neliší od
světa. Poukázal na čtveré ovoce v církvi v Tesalonice: 1) touha napodobování Krista (1Te 1,6), 2) ochota trpět pro
Krista (1Te 2,14), 3) prožívání radosti
v Kristu (1Te 1,6), 4) skutečnost, že se
stali vzorem následování pro druhé (1Te
1,7).
Kratšími pozdravy pak posloužili bratři
Jozef Kováč a Ľubomír Ďuračka st. ze
Slovenska a bratr Tomáš Ilgner ze sboru BJB Kuřim a zástupce bratří evangelistů z Polska br. Niemczyk.
Konferenci ukončily krátké zprávy o situaci v církvích a vnitromisijních hnutích
v ECAV (J. Jančo), SCEAV (P. Kaczmarczyk) a KEA (M. Oczkowski, J. Szarzec,
R. Węger) a závěrečné slovo bratra
předsedy Milana Pecky, v němž připomenul možnosti a překážky, které přináší současná doba jako kontext tématu
posvěcení a bázně před Bohem.
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Daniel Spratek

Nový pohled na život

Aktuality ze světa

Chtěl bych s vámi sdílet jednu epizodu
svého života, která mi dovolila vnímat život z jiného úhlu.
Po pádu z výšky jsem se ocitl v nemocnici se zlomenou pánví, s vidinou čtyřtýdenního ležení na posteli a další rekonvalescence. Postel se pro mě stala jídelnou,
obývacím pokojem, koupelnou i toaletou.
Pro muže středních let je tato situace neočekávanou změnou. Zaplněný kalendář
pracovních i mimopracovních aktivit se
stal neaktuálním cárem papíru a otevřel
se pro mne časový prostor k hlubšímu
uvažování o životních prioritách, prostor
k intenzivnímu čtení Bible a literatury.
Po této zkušenosti se změnil můj žebříček hodnot. Těším se z maličkostí a jsem
vděčný za každou možnost pohybu. Změnil se můj pohled na nemocné a z části
jsem porozuměl aspektu bolesti. Neprospané noci jsem využíval k rozhovoru
s Pánem Bohem. Tyto chvíle jsou pro mě
dodnes hlubokým zážitkem. Docenil jsem
taktéž přátelství, jehož ovoce jsem mohl
zakoušet po celou dobu své nemoci.
Učím se uvažovat o budoucnosti s pokorou před Pánem Bohem a s vědomím,
že vše může být úplně jinak. Prožil jsem
křehkost svého života, která mě učí závislosti na Pánu Bohu. Prožívám obrovskou
radost, že skrze víru v Pána Ježíše Krista
mohu mít naději, navzdory mému zranitelnému a pomíjivému životu, na život ve
věčnosti s Kristem, který nebude omezen
moji tělesností.
Svoji zkušenost chci zakončit veršem,
který píše apoštol Pavel v 1. listu Timoteovi 4,10 Proto se namáháme a zápasíme,
že máme naději v živém Bohu, který je
zachráncem všech lidí, zvláště věřících.

USA. Výzkum střediska Life Way Research se zaměřil na vztah amerických
křesťanů k alkoholu. Z výzkumu vyplynulo, že 39 % návštěvníků protestantských bohoslužeb jsou abstinenti. 87 %
z nich pak uvedlo, že podle Písma by
se lidé neměli nikdy opít. Pokud se týče
denominačních rozdílů, nejtolerantnější
byli k přiměřenému pití alkoholu luteráni (76 %), nejméně tolerantní pak letniční (26 %).
ČR. V září byla v katolickém kostele
v Holčovicích odhalena pamětí deska,
která připomíná nedaleké evangelické
kostely v Holčovicích a ve Spáleném, které byly zbořeny v 70. letech 20. století.
ČR. Ve věku 81 let zemřel ve čtvrtek 4.
října 2018 evangelický farář, bývalý synodní senior Českobratrské církve evangelické a bývalý předseda Ekumenické
rady církví Pavel Smetana.
Polsko. – Evropa. V říjnu se v Katovicích konala konference Evropské křesťanské environmentální sítě (ECEN).
Slovensko. V říjnu byly oznámeny výsledky voleb generálního biskupa ECAV.
Zvolen byl Ivan Eľko, který získal 50,3 %
hlasů. Druhý kandidát Marián Kaňuch
získal 41,07 % hlasů.
Pákistán. Ostře sledovaný proces
Asie Bibi, která byla vězněna od roku
2010, skončil osvobozujícím rozsudkem
Nejvyššího soudu. Nařčení z rouhání –
které je trestáno smrtí – nebylo v řízení
prokázáno. Výrok soudu vedl k masovým protestům islámských radikálů,
požadujících smrt nejen samotné obžalované, ale i soudců Nejvyššího soudu.
Advokát Asie Bibi v obavě o život uprchl
ze země. Ona sama byla propuštěna až
7. 11. a okamžitě ukryta na tajném místě v Islámábádu.

Pavel Kaczmarczyk
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ČR. Zástupci sborů Bratské jednoty
baptistů v Jablonci nad Nisou, Kroměříži, Kuřimi, Lovosicích a stanice Jílové
u Děčína zveřejnili 3. 11. prohlášení,
v němž zdůvodňují, co je vede k tomu,
že zahájili kroky k vystoupení ze své dosavadní denominace. Jedná se dle nich
o odklon od autority Písma svatého,
ztrátu jednoznačnosti v učení o ospravedlnění pouze z víry, ztrátu jednoty
založené na shodě na základních bodech víry, ztrátu schopnosti zachovat
čistotu církve, projevující se zejména
v neschopnosti zaujmout jednoznačné
stanovisko v otázce popírání hříšnosti
praktikované homosexuality.
Rumunsko. V listopadu byla v Bukurešti vysvěcena novostavba pravoslavné
Katedrály spásy lidu. Katedrála, jež pojme na 6 000 osob, je největším pravoslavným chrámem na světě.
Svět. – Chile. V listopadu se uskutečnilo setkání zástupců Světové luterské fedrace a letničních církví na téma
„Chudí a evangelium“. V jeho rámci přítomní hovořili mj. o odmítnutí teologie
prosperity.
Ukrajina. Dne 1. 12. 2018 byl v Kyjevě uveden do úřadu biskupského vizitátora (prozatímního
biskupa)
Německé
Evangelicko-luterské
církve na Ukrajině
(DELKU) pastor Pavlo Shvarts (*1982),
který je absolventem
biblické školy v Dzięgielowě a Křesťanské teologické akademie ve Varšavě. Úloha nového vedoucího církve je dosti obtížná, protože církev
byla v posledních letech zmítána konflikty, vyvolanými autoritativním řízením
denominace předchozím biskupem.

Latinská Amerika. V listopadu se
v Uruguayi sešel Iberoamerický kongres
pro život a rodinu (Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia). Více než
400 účastníků – jak evangelikálních kazatelů, tak i profesionálů z oblasti politiky, vzdělávání a sociálních služeb – se
zabývalo tím, jak reflektovat stále více
se vzmáhající ideologii gender a prosazování LGBT agendy.
Kolumbie. Situace křesťanů v zemi
se zhoršuje. Čelí výhrůžkám, atentátům
či omezováním možností k setkávání. V uplynulých třech letech v Bogotě
12,6 % náboženských představitelů obdrželo výhružky smrti.
Polsko. V evangelické farnosti v Polském Těšíně by se měl v březnu 2019
ujmout úřadu faráře Marcin Brzóska
(*1976), který nahradí Janusze Sikoru,
odcházejícího do důchodu.
Svět. V červnu 2019 bude rozhodnuto o místě konání Valného shromáždění
Světové luterské federace v roce 2023.
Jedním z vážných kandidátů je i polský
Krakov.
Daniel Spratek

Aktuality z KS
Setkání vedení KS a SCEAV. Dne
22. 10. 2018 se v Českém Těšíně setkal Výbor KS s Církevní radou SCEAV.
Předmětem diskusí byl kalendář akcí,
formy vzájemné komunikace, postup ve
věci partnerství církve s jinými církvemi,
vzdělávání v církvi a studium teologie aj.
Synod. Synod SCEAV nechválil návrh
KS na připojení se církve k Nashvillskému prohlášení, usnesl se nicméně
na tom, že církev vypracuje vlastní dokument k uvedené problematice a Na-
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shvillské prohlášení bude publikováno
v církevních médiích jako studijní text.
Festival pěveckých sborů. Festival
se uskutečnil 4. 11. 2018 v Českém
Těšíně. V programu mj. vystoupili: mládežnický pěvecký sbor z Českého Těšína-Niw, smíšený pěvecký sbor z Gutů,
smíšený pěvecký sbor z Albrechtic,
mužský pěvecký sbor a spojené pěvecké sbory s doprovodem smyčcového orchestru.
Štěpánská slavnost. Letošní Štěpánská slavnost by se měla uskutečnit
26. 12. v 16.00 hodin v českotěšínském
kostele Na Nivách. Tématem setkání je
Táhni mi z uší! Zvěstí Božího slova poslouží br. Jan Hracki. Během programu
proběhne sbírka na výstavbu výtahu na
středisku Karmel.
Upgrade 2019. Celoněmecké konference probuzeneckých hnutí Upgrade
2019 v hesenském Willingenu by se
mělo v únoru 2019 zúčastnit i 8 zástupců KS.
Ústřední konference. Termín Ústřední konference delegátů je naplánován
na 6. dubna 2019. Na konferenci by
mělo být zvoleno nové vedení KS na tříleté funkční období.
Chata Lípa. V roce 2019 jsou na chatě plánovány tyto větší investiční akce:
výstavba altánu, rekonstrukce elektrické sítě, koupě traktoru na kosení a malování některých pokojů.
XcamP 2019. XcamP v roce 2019 je
naplánován na 13. – 20. 7. 2019; tématem je Revoluční modlitba.
Čísla účtů a variabilní symboly.
Chcete-li finančně podpořit činnost KS,
můžete tak učinit zasláním peněz na
bankovní účet, přičemž je možné volbou
účtu nebo variabilního symbolu konkretizovat účel, na který má být dar použit.
Dárci samozřejmě obdrží potvrzení pro

daňové účely. Za všechny dary jménem
vedení KS děkujeme.
Číslo hlavního účtu: 260182314/0300
Variabilní symboly:
• 684011 – Karmel – investice
• 684021 – Lípa – investice
• 684041 – Odbor mládeže – centrální akce a školení mládeže a dorostu
• 684081 – BŠP
• 684091 – Vydavatelská činnost
• 85000 – bez konkrétního určení (na
aktuální potřeby)
Číslo účtu festivalu XcamP:
1725267399/0800
Číslo účtu projektu Srdce pro Afriku:
1147004/2060
Číslo účtu misijních aktivit v Mongolsku: 2501430913/2010
Číslo účtu Šance podaná ruka:
2501321530/2010
Daniel Spratek a Martin Tomala

Zahájení biblické školy
Dnes máme 27. října 2018 a na Karmelu ve Smilovicích otevíráme první
ročník biblické školy Timoteus. O této
historické události se nebude mluvit ani
na Ministerstvu školství České republiky, tato událost nebude ani předmětem
rozpravy v parlamentu, nebude o tom
vysílat televize ve večerních zprávách,
nebude se o ní mluvit ani v rozhlase,
neproběhne ani tiskem. Jsem však přesvědčen, že tato událost má a bude mít
lví podíl na duchovním probuzení, a to
nejen ve Slezsku.
V 1. knize Samuelově 3,10 je napsáno:
A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako
předtím: „Samueli, Samueli“. Samuel
odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“
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Kdo to volal na Samuela? Svatý Bůh.
Bůh, který stvořil tuto Zemi a všechno, co je na ní. Stvořil vesmír, ale i nás
všechny. Každému dal život i vše, co potřebujeme. Nad to vše nás zahrnuje tak
úžasnou láskou, že poslal na zem svého
jediného Syna, Pána Ježíše Krista, aby
na sebe vzal všechny naše hříchy, vynesl je na dřevo kříže, zemřel, ale i vstal
z mrtvých. Jeho vůlí je, aby nikdo nezahynul, ale v Něm měl věčný život. Bůh
nás miluje, ale máme volnost, abychom
se svobodně rozhodli, zda budeme žít
se svatým Bohem, nebo bez Něho.
V prvním Listě Jana v 5. kapitole je napsáno, že celý svět je pod mocí Zlého.
Syn Boží ale přišel a dal nám schopnost
rozeznat, abychom poznali, kdo je pravý
Bůh. Tato kapitola končí slovy: Děti, varujte se modlářství. Myslíte si, že je v dnešní době snadné rozeznat modlářství?
Existuje ještě vůbec modlářství? Když se
odchýlíme od zásad Božího Slova, najednou máme tisíce výmluv, jak ospravedlňujeme svoji závislost na sociálních sítích, zábavě, hrách, sportu či televizních
seriálech. To vše a ještě mnoho dalšího
neškodí, pokud k tomu nepřipojíme své
srdce. Když ano, najednou se začneme
vzdalovat od svatého Boha. Modly nám
nikdy nedají opravdové uspokojení, naopak, mnoho nám vezmou. Modla je to,
čemu dáme celé své srdce, čemu sloužíme, co uctíváme a na co se spoléháme.
To a mnoho dalšího nám ten Zlý nabízí
a chce, abychom to dali ve svém životě
na místo svatého Boha.
V Evangeliích čteme, jak farizeové
a zákoníci perfektně znali Mojžíše i proroky, věděli, kde se má narodit Mesiáš,
věděli, že přinese spasení, a právě oni
měli být nositeli této pravdy v Izraeli.
Když Spasitel přišel, místo toho, aby se
ze srdce radovali, učili se od Něho, chtě-

li učit Ježíše oni. Navíc, chtěli Ho umlčet,
obvinit a zabít. Nepochopitelné.
Pán Ježíš věděl vše a z Jeho úst zaznělo: Běda vám, farizeové a zákoníci, pokrytci, slepí vůdcové, blázni, hadi, plemeno zmijí. My chceme navždy zůstat
pod ochranou Nejvyššího, dát se vést
Božím Duchem a učit se od Pána Ježíše.
Jsem rád, moji milí studenti, budoucí misionáři Pána Ježíše, že jste slyšeli
Jeho hlas a rozhodli jste se lépe poznávat Boží Slovo tak, jak je psáno v Žalmu
73,28: Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své
útočiště, proto vyprávím o všech tvých
činech.
Milan Pecka
předneseno na zahájení biblické školy
Timoteus

Literární hlídka
Nakladatelství Arché Publishing vydalo apologetickou knihu Petra Fiedora
Bůh – svržení předsudků a mýtů, která
obsahuje odpovědi na 99 nejčastějších
námitek, které lidé vznášejí vůči křesťanskému Bohu.
Nakladatelství Kalich vydalo sborník
Ex archivis ecclesiae II, obsahující
sedm příspěvků k dějinám evangelíků
v českých zemích v 18. – 20. století.
V nakladatelství Didasko vyšla kniha
Johna MacArthura Otrok s podtitulem
Skrytá pravda o naší identitě v Kristu.
Autor v ní jasně a výstižně vysvětluje,
že Ježíš nás osvobozuje z pout hříchu,
abychom se stali jeho majetkem, a tedy
královskými otroky. Ti, kdo se mají stát
jeho dětmi, musí být paradoxně ochotni
stát se jeho otroky.
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Daniel Spratek

Rád bych vás tak trochu „po sezóně“,
po loňském výročí Reformace upozornil
na dvě publikace.
První nese název Reformacja i Nowoczesność a je prací tří polských autorů Michała Warchala, Marie Roglińské
a Piotra Stawińského. Přestože z knihy
může mít užitek pouze ten, kdo se alespoň okrajově zabýval křesťanskou sociologií, jedná se o zajímavý rozbor dopadů
myšlenek Luthera i dalších reformátorů
na vývoj myšlení od šestnáctého století
až po začátek dvacátého století. Autoři
zkoumají vliv protestantismu na modernitu i kapitalismus. Publikace je to zajímavá, ačkoli předpokládá určitou filozofickou průpravu a samozřejmě hodně
dobrou znalost polštiny.
Druhou knihou, která se taktéž zabývá
luterskou reformací, byť z úplně odlišného hlediska, je sborník prací tří autorů
ze Slovenska a Čech. Přičemž podstatná část publikace je z pera Sidonie
Horňanové, farářky Evangelické církve
na Slovensku a docentky teologické fakulty. Zabývá se živým a stále citlivým
tématem vztahu Luthera k Židům. Toto
téma nahlíží v kontextu celého Reformátorova odkazu, takže se nezabývá jen
stále opakovanými a citovanými texty,
ale rozebírá Lutherových děl vícero. Publikace také nezůstává pouze v historii.
Snaží se problém uchopit z dnešního
pohledu, a to jak teologicky, tak společensky. Za zajímavé považuji srovnání
Reformátorova myšlení s myšlenkami
jiných velikánů této doby (třeba s Erasmem Rotterdamským). Autoři se nejspíš
zcela záměrně zabývají přesahy vztahu
Luthera k Židům do dnešní doby. Bohužel právě tato část publikace působí
neuspořádaným dojmem – poměrně
náhodně bylo vybráno pouze několik
jevů, jež byly následně poměrně povrch-

ně popsány. Za přečtení ovšem kniha
každopádně stojí.
V návaznosti na stoleté výročí naší Republiky nelze neupozornit na dvě publikace Pavla Kosatíka.
První, kratší a jednodušší, je kniha
100 x TGM. Autor ve stovce krátkých
esejů poukazuje na nejrůznější aspekty
života a díla našeho prvního prezidenta.
Text lze číst systematicky jednu kapitolu
za druhou. Dá se jej však číst také na
přeskáčku. Pokaždé čtenáři přinese užitek. V knize je samozřejmě zahrnut také
vhled do prezidentova náboženského
myšlení a praxe.
Druhou, docela obsáhlou publikací je
kniha Jiný TGM. Na necelých čtyřech
stech stránkách jsou více méně chronologicky popisovány osobní, pracovní, vědecké a politické aspekty prezidentova
života. Ač se kniha primárně nezabývá
osobností Tomáše Garrigue Masaryka
z náboženského úhlu pohledu, na přetřes přijde i jeho konflikt s Janem Karafiátem a nejednoznačný a nejednoduchý
prezidentův vztah ke křesťanství a církvi.
Obě knihy jsou velice čtivé a lze je vřele
doporučit. Nedělají z prvního prezidenta
modlu, ale nesnaží se ho – jak se stalo
v poslední době zvykem – zle pomluvit.
Jsou věcné, k prezidentovi spíše přejné,
ale přiměřeně kritické.
Zbyšek Kaleta

Výpisky odjinud
Křesťanská civilizace a otroctví
Ve skutečnosti všechny známé lidské
společnosti (kromě těch na nejprimitivnější úrovni) byly společnostmi s otroky
a otrokáři – dokonce mnohé severo-
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americké indiánské kmeny měly otroky
dávno před Kolumbovou cestou. Uprostřed tohoto univerzálního otrokářství,
pouze jedna jediná civilizace odmítla
lidské otroctví: Křesťanská. A to dokonce dvakrát.
Rodney Stark, The Triumph of Christianity: How the Jesus Movement Became
the World‘s Largest Religion. 2011.

klesá náboženská svoboda na žebříčku priorit v oblasti lidských práv, ty jsou
teď obsazeny tématy genderu, sexuality
a rasy. […]“
Michael Cook: Why isn’t religious freedom ‘the defining issue of our time’?The
West ignores the religious concerns of
the rest of the world at its peril. https://
www.mercatornet.com, 26. 11. 2018.

Teodoret z Cyru (ok. 393 – ok. 458)
i „sola fide“
„A dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie” (Rz 3,24).
Jedynie bowiem przez wiarę (gr. Πίστιν
γὰρ μόνην) otrzymaliśmy odpuszczenie
grzechów, ponieważ Pan Chrystus oddał
swoje ciało jako okup za nas. […] Chrystus Pan jest równocześnie Bogiem, narzędziem przebłagania, arcykapłanem
i barankiem, i naszego zbawienia dokonał własną krwią, żądając od nas jedynie wiary (gr. πίστιν μόνην).
Komentarz do listu św. Pawła do Rzymian 3, 23-25A (tł. @mlodyireformowany)

Papež v poznámce židovského esejisty
Papež František […] pobývá v USA
a káže tak hlasitě, aby ho všichni slyšeli.
O čem že káže? Uhodli jste: o klimatické
změně. Jak už jsem řekl, nemám na ni
názor, ale káže-li o ní papež, je mi jasné,
že musím pochybovat o to víc.
Tuvia Tenenbom: Všechny jejich lži.
(The Lies They Tell), 2016, česky 2017

Priorita náboženské svobody
„Co je dnes hlavním problémem lidských práv? Někteří říkají, že nerovnost
(Obama), moderní otroctví (Theresa
Mayová), klimatické změny (OSN), transgenderová nerovnost (Joe Biden) či
dokonce biodiverzita (časopis New Scientist) […] Nikdo neuvěznil milion lidí
proto, že věří tvrzením o klimatických
změnách. Nebo kvůli transgenderové
nerovnosti. Nebo biodiverzitě. Nikdo ani
kvůli těmto věcem nevyhnal 690 tisíc
lidí do exilu. Je nepochybné, že porušování náboženské svobody se globálně
týká daleko více lidí, než jakýkoli jiný
aspekt porušování lidských práv. […]
Avšak v očích západních vlád a médií

Číňané o roli křesťanství při utváření západní civilizace
Jistý badatel Čínské akademie společenských věd říká: „Byli jsme požádáni,
abychom prozkoumali, co vysvětluje (…)
předstih Západu před celým světem.
(…) Zpočátku jsme se domnívali, že důvodem byly vaše účinnější zbraně. Pak
jsme si mysleli, že to je tak proto, že
máte nejlepší politický systém. Později
jsme se zaměřili na váš hospodářský
systém. Ale během posledních dvaceti let jsme si uvědomili, že jádrem vaší
kultury je náboženství: křesťanství. To,
co umožnilo vznik kapitalismu a pak
úspěšný přechod k demokratické politice, byl křesťanský morální základ
společenského a kulturního života. Nemáme o tom nejmenší pochybnost.“
Další akademik, Čuo Sin-pching, řekl, že
„křesťanské chápání transcendence“
sehrálo a hraje „velmi důležitou úlohu
v tom, že lidé dnešního Západu souhlasí s pluralismem ve společnosti a poli-
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Staročeský Těšínský
Nový zákon z roku 1418

tice: Pouze vezmeme-li jako kritérium
toto chápání transcendence, můžeme
pochopit skutečný význam pojmů jako
svoboda, lidská práva, tolerance, rovnost, spravedlnost, demokracie, vláda
zákona, univerzálnost a ochrana životního prostředí.“
Niall Ferguson: Civilizace. Západ a zbytek světa. (Civilization: The West and
the Rest.) 2011, česky 2014.

Luther a tolerance
Luther zdůrazňoval svobodu aktu víry,
současně však trval na absolutním
nároku evangelia. „Tolerance“ – za poněmčení latinského slova tolerantia
vděčíme právě jemu – pro něj byla záležitost lásky, dohody založené na vzájemném snášení, nikoli však víry, která
zůstala a musela zůstat „netolerantní“.
Hans Maier: Compelle intrare. K teologickému ospravedlnění donucování
k víře v západním křesťanství. Communio – mezinárodní katolická revue,
2017 (21), č. 2, s. 55.
Daniel Spratek

„A tak jest skonán Nový zákon léta od
narozenie Božieho tisíc čtyřistaosmnádctého v ten pátek před svatým Havlem.“ Těmito slovy zakončil před šesti
sty lety neznámý písař opis českého
textu Nového zákona. Rukopis o 218 listech obsahuje překlad novozákonního
textu z latinské Vulgáty (text překladu
patří k tzv. II. redakci staročeské bible).
Dnes je rukopis uložen v Těšínské knižnici (Ksiaznica Cieszyńska) v Polském
Těšíně (sign. Ms SZ DD IV 8).
Není známo, kde rukopis vznikl a komu
zprvu sloužil. Je však pravděpodobné,
že to bylo na moravsko-slezském pomezí, kde se rukopis prokazatelně vyskytuje ve druhé polovině 15. století. Svědčí
o tom pergamenový exlibris opavského
zemského hejtmana Hynka Berky z Násilé († c. 1502). Roku 1566 byl rukopis
svázán s rukopisem českého překladu
prorockých knih Izajáše, Jeremjáše, Pláče Jeremjášova a Daniele, který vznikl
v roce 1439 ve Šternberku (Stermberg).
Roku 1571 vlastnil celý kodex Fridrich
Krnovský z Krnova, o čemž svědčí jeho
vlastnický zápis, zmiňující, že vzácný rukopis vlastnil i jeho děd. Do Šeršníkovy
knihovny, jež se stala základem historického fondu Těšínské knižnice, rukopis
věnoval roku 1802 hrabě Jan Larisch-Mönnich. Během havárie v knihovně v
roce 1987 rukopis navlhl, což je na něm
dodnes patrné.
Od roku 2012 je text celého rukopisného kodexu přístupný ve Slezské digitální
knihovně (www.sbc.org.pl) ovšem pod
poněkud zavádějícím nadpisem „Prorocy Cieszyńscy“.
Daniel Spratek
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Vánoce v pohybu?
Pokud bychom chtěli jedním slovem
charakterizovat první Vánoce, mohlo
by jím být slovo „pohyb“. Nic nezůstalo stejné jako dříve. Andělé museli na
zem, pastýři od stád do Betléma, mudrci to měli snad nejdál, ač přesně nevíme, odkud vycházeli. Jen znalci Písma
to měli jednodušší. Ti byli nad věcí. Kromě Herodova paláce nikam nespěchali.
Ale u nich se to dalo čekat: znalce Písma jen tak něco nerozhodí, ti se nedají
vyrušit od studia ani anděly ani samotným Ježíšem.
Ke každé skupině lidí zasažených vánočním poselstvím Bůh promlouval
jinak. Ke každému hovořil jiným, pro
ně srozumitelným jazykem. Josef, Marie, pastýři, mudrci. Ti všichni dostali
informaci o Ježíši a pochopili ji. My do
dnešního dne tak úplně nevíme, jaký
astronomický úkaz mudrce z Východu
vedl. Můžeme se pouze domnívat, že
šlo o konjunkci planet. Jisti si ale být
nemůžeme. Každopádně se vydali na
cestu vypuzeni jazykem hvězd, kterému
rozuměli.
Následovníci Pána Ježíše Krista byli
ještě předtím, než se ujalo označení
„křesťané“, nazývání „lidmi té cesty“.
A opravdu se obrazně a někdy i doslovně museli kvůli svému přesvědčení vydávat od známého a svého do nejistého
a cizího.
Pro příklad není třeba chodit daleko.
I na našem území byli lidí, kteří z nou-

ze o spasení, ze strachu, že svoje spasení ztratí, utíkali do dalekého Pruska,
aby tam mohli bez překážek sloužit
Bohu a následovat Ježíše. Založili osadu Herrnhut, Ochranov. Posléze je tato
touha zavedla jinam: Stali se z nich misionáři, kteří odcházeli i tam, kde ještě
zvěst Evangelia nebyla známá.
Mnohokrát jsem ono městečko navštívil po svých obchodních jednáních.
Když skončím svoji práci v Liberci anebo
v Jablonci nad Nisou, vydám se občas
na večerní procházku Ochranovem. Jednou anebo dvakrát jsem se tam podíval
i o adventu. Toto místo je mimo jiné známé tím, že v tuto předvánoční dobu je
na ulicích, za okny, na stromech vidět
jen jedna jediná vánoční ozdoba: Herrnhutská hvězda. Je to typický místní výrobek a exportní produkt.
Když se dívám na herrnhutské hvězdy,
uvědomuji si právě onu křesťanskou
touhu, touhu, která by měla být pro nás
křesťany charakteristickou: Touhu lidí,
kteří se o prvních Vánocích chtěli dostat k Ježíši. A následně touhu dalších
generací křesťanů po následování Pána
Ježíše Krista. A tak pro mne osobně je
zrovna tato neobvyklá vánoční ochranovská ozdoba impulsem k přemýšlení,
zda jsem i já schopen vydat se na cestu
za Ježíšem. Nehledě na námahu, cenu,
nebezpečí. Zda miluji Ježíše natolik, že
zanechám vše a vykročím.
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Zbyšek Kaleta

Festival pěveckých sborů
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