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Revitalizace
anebo probuzení?
Jsou slova zapomenutá a slova moderní. Každý rok různé agentury představují světu slova roku, sestavují žebříčky
výrazů, které se objevují nestandardně
často, a popisují dříve (údajně) neznámé jevy. V křesťanském světě je to docela podobné. Slavné a drahé mediální
agentury sice nesledují slova používaná
mezi křesťany, přesto se i zde objevují
taková, která jsou v určité době více oblíbená. Slova, která se používají nestandardně často.
Kdysi po sametové revoluci, je tomu
už 30 let, to bylo slovo probuzení. Církev vyhlíží probuzení, stálo po několik
let v podtitulku jednoho křesťanského
periodika. Tento výraz byl vyslovován
s touhou po změně duchovního klimatu
v naší republice. Významné probuzení
se nekonalo. Škoda. Kdo je na vině?
Těžko soudit, ale nejspíš my všichni.
Místo probuzení předvedly církve celému národu a celé společnosti, co je
to náboženská hádka, nesnášenlivost
a rozdělení.
Teď se o probuzení opravdu spíše nemluví. Jeho místo zabralo slovo obnova
anebo oživení. Většinou si vystačíme
s převzatým, ale dnes již zdomácnělým, slovíčkem revitalizace. Toto slovo
se k mému údivu vyslovuje i tam, kde
se před několika málo léty prorokovalo
přímo masové stotisícové probuzení. Od
probuzení mrtvého národa k probuzení
polomrtvé církve? Po naszymu: Od przikopy do przikopy.
Ani v naší církvi jsme neprožili jenom
úžasná období. I naše církev a naše
Křesťanské společenství musely projít
mnohými problémy, tříbením názorů,

rozdělením a bolestivým ujasňováním
postojů.
Jak to tedy je? Máme očekávat probuzení anebo máme revitalizovat, zachraňovat to, co tady ještě máme? Které
z těchto frekventovaných slov si vybrat?
Dovolím si poukázat na několik skutečností: o různých probuzeních jsem toho
dost přečetl, něco nám bylo umožněno
vidět na vlastní oči. V jisté době Pán
Bůh dával probuzení mezi našimi kamarády a známými. Přes nepřejícnost
církve i úřadů sbor, mládež a misijní
práce krásně rostla. Dělo se to na základě Boží milosti a nasazení mnohých
služebníků. Zájem o Boží věci dále přetrvává. Možná je menší, než si přejeme,
ale stále existuje.
Na Biblické škole pracovníků se celý
semestr zabýváme obnovou církve na
základě starozákonního Ezdráše, Nehemjáše a jejich současníků – proroků.
Co je pro revitalizaci, obnovu církve nezbytné? Jsou to čtyři věci: Boží svrchované jednání, pokání, touha po změně
a nasazení pro Boží věc. Čtyři nezbytné
věci. Nejinak tomu je s probuzením: na
jeho začátku stojí Boží svrchované jednání, touha, pokání a nasazení.
Jak probuzení, tak obnova církve byly
vždy Božím dílem, které šlo přes pokání,
bez kterého není možná žádná změna,
skrze touhu vzbuzenou v srdcích Božích
lidí. A nakonec i tady platí: Bez práce
nejsou koláče. Bez potu to nepůjde. Ani
v těchto ryze duchovních věcech.
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Zbyšek Kaleta

Námraza, náledí, ledovka
Ve večerních zprávách upozorňovali
chodce a zvláště řidiče, že v ranních hodinách bude náledí. Večer pršelo, sněžilo, v noci přituhlo a mráz učinil své.
Ráno byla krajina velice romantická, zahalená do bílého šatu zimy. Stromy obalené ledem a sněhem se třpytily, pole
byla bílá popraškem sněhu. Na oknech,
trávě, keřích i stromech se vytvořila námraza, na chodnících i na cestách bylo
náledí, ledovka. Bylo krásně, ale velice
nebezpečno. Někteří toto upozornění
nevzali vážně, podcenili počasí, přecenili své schopnosti nebo byli neopatrní
a někteří skončili tam, kde nechtěli,
tedy v příkopech. Cestou ráno jsem míjel tři auta v příkopě.
Námraza, náledí a ledovka vznikají v místech, kde není sluneční světlo
a teplo. Tvoří se postupným mrznutím
kapek deště nebo mrholením na povrchu země, kde tvoří ledovou vrstvu při
poklesu teploty pod bod mrazu, a jsou
na komunikacích nebezpečím.
Podobně je to v našem pozemském životě. Tam, kde není světlo a teplo Boží
lásky, tam je nedostatek lásky a vytváří se námraza hříchu, ledovka. Na první pohled to může vypadat krásně, ale
život bez lásky je velice nebezpečný
a často končí havárií.
V Bibli jsme upozorňování: Kdybych
mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale
lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov
a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl
všecko poznání, ano, kdybych měl tak
velikou víru, že bych hory přenášel, ale
lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych
rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych
neměl, nic mi to neprospěje. (1K 13,1-3)

Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat
jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní
k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní,
nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní,
bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše
spíše než milovníci Boha. Navenek sice
budou ztělesněná zbožnost, ale její moc
budou popírat. Od takových se odvracej. (2 Tm 3,1-5)
Námraza hříchu je všude kolem nás.
Nepodceňujme slova Bible. Námraza hříchu působí zvláště v posledních
dnech, ať již to jsou hříchy neviditelné
nebo viditelné, v myšlenkách, slovech
i činech. Chtějí nás vtáhnout do stínu,
tam, kde Duch Svatý nepůsobí, kde nás
neobviňuje z hříchů, kde si myslíme, že
my jsme lepší než ti druzí, protože se porovnáváme s lidmi. Přeceňujeme mnohdy své schopnosti a chlácholíme se tím,
že nám se to přece nemůže stát, vidíme
kolem sebe mnoho havarovaných životů. Námraza hříchu působí však také na
nás, nejen na naše okolí, jak si mnohdy
bláhově myslíme.
Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já
jsem světlo světa; kdo mě následuje,
nebude chodit ve tmě, ale bude mít
světlo života.“ (J 8,12)
Vstupujme do světla, do přítomnosti
Ježíše. Svůj život poměřujme s Pánem
Ježíšem a jeho láskou. Jen On, Boží
světlo a teplo, má moc očistit nás od
námrazy hříchu, aby naše srdce roztálo a byli jsme horcí (horliví) pro Krista.
Když budeme hořet pro Krista, budeme
žít v jeho lásce, Duch svatý nám dá své
dary, bude si nás používat a skrze naši
službu bude zapalovat druhé pro Ježíše.
Když žijeme v poslušnosti Božího slova,
žijeme život v Božím požehnání, pod
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Boží mocí a ochranou, dojdeme do cíle,
do života věčného, do Božího království.
Václav Hrachovec

Křesťan a chození
Nejprve bych se věnoval vymezení pojmů, které jsem použil v názvu článku.
Křesťanem rozumím chlapce či muže,
který v pokání přijal Pána Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána, což se
v jeho životě viditelně projevuje. Takového přijetí Bible nazývá také činěním
pokání, obrácením či znovuzrozením
(Mk 1,15; Sk 2,38; J 1,12-13). Chozením rozumím vztah muže a ženy, do kterého oba vstupují za účelem vzájemně
se poznávat. Toto poznávání vyústí ve
sňatek – či naopak v rozchod. Starším
pojmem pro chození, který vystihuje
jeho účel, tedy poznávání se navzájem,
je mít známost.
Hned na začátku vidím za nutné zdůraznit, že hledat partnera nemá být tím
hlavním životním cílem křesťana. Tím
je služba Pánu Bohu. Je možné se vědomě rozhodnout pro život bez manželství, a tudíž i bez chození, aby se křesťan plněji věnoval službě Pánu Bohu
(Mt 19,12). Totéž se týká křesťanky.
Apoštol Pavel radí zůstat svobodným či
svobodnou (1K 7,25-38), zároveň však
uznává, že manželství slouží – mimo
jiné – jako prevence smilstva, tedy mimomanželského pohlavního styku, který je hříchem (1K 7,2). K tomu je však
potřeba ještě připomenout, že Pán Ježíš
v tzv. kázání na hoře vykládá, že i chtivé hledění na ženu je realizací tohoto
hříchu, tedy aniž by se tento hřích odehrál fyzicky (Mt 5,27-28). Kraličtí před
7. kapitolu 1. listu Korintským uvádějí

souhrn toho, o čem v této kapitole jde,
a první věta tohoto souhrnu zní: Ženění
i vdávání na svobodě ponechává apoštol. Pokud se ale křesťan nerozhodne
pro život bez manželství a vyhlíží partnerku, která by mohla být jeho budoucí
manželkou, má se rozhlížet pouze v řadách obrácených křesťanek. Apoštol
Pavel to vyjádřil obrazně: nenechat se
zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími (2K 6,14). Nelze navázat známost
a až pak zjišťovat, jak na tom ten můj
partner duchovně je. Může být partnerka křesťana obrácenou křesťankou
z jiné křesťanské církve? Určitě ano, ale
pak bude potřeba vyřešit i otázku, do
kterého společenství budou oba patřit.
Pokud ale náš (hypotetický) křesťan ještě nikoho nevidí, nemá čekat jako spící
Šípková Růženka, až se nějaká objeví.
Slouží přece i jako svobodný – a pak,
touží po tom, aby svoji partnerku dostal
z Boží ruky, aby to byl Boží dar. A pokud
si přeje, aby dostal partnerku jako dobrý dar od Pana Boha, neměl by také už
nyní, za svobodna pracovat na tom, aby
byl pro toho druhého také dobrým darem? Může už nyní budovat svůj charakter a bojovat se zlozvyky.
Existuje jeden významný rozdíl mezi
křesťanským chozením a chozením,
jak jej chápe naše dnešní společnost.
Tím rozdílem je, že křesťané si pohlavní
styk, pohlavní život ponechávají výlučně
pro manželství. Jak už bylo napsáno,
pohlavní styk mimo manželství je smilstvem, tedy jedním z hříchů (2M 20,14).
Jednání, které by tento odmítavý postoj
u toho druhého oslabovalo a svádělo jej
k tomuto hříchu, je vůči němu jasným
faulem. I v této oblasti mějme na mysli slova Pána Ježíše, že pro toho, který
by svedl k hříchu jednoho z nepatrných,
by bylo lépe být s mlýnským kamenem
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na krku potopen do mořské hlubiny (Mt
18,6). Náš křesťan se chce raději vyvarovat prázdninovému pobytu či dovolené ve dvou, při které by měla dvojice
trávit noc v jedné místnosti či v jednom
stanu a byli tak vystaveni pokušení. Na
tomto místě však mohou někteří čtenáři namítnout: To jsme před naším
manželstvím absolvovali a zvládli jsme
to! Pokládáme takového obavy za přemrštěnou opatrnost. Dobrá, věřím, že
to tak být mohlo. Ale nezapomeňme, že
jsme – či máme být – součástí určitého
konkrétního křesťanského společenství, křesťanské mládeže. Ať chceme
či nechceme, jsme druhým příkladem.
Pokud takovou situaci ustojí náš křesťan s partnerkou, ustojí to stejně tak
jiná partnerská dvojice z našeho společenství? A nebude se pak odvolávat
na tu první dvojici? Vzpomeňme na příklad masa obětovaného modlám (1K 8.
a 10. kapitola) – když dva dělají totéž,
není to totéž.
Jak již bylo řečeno, čas chození má
sloužit ke vzájemnému poznávání.
Nechť je ten čas tak dlouhý, dokud si
oba nebudou jisti, že jejich sňatek je
Boží vůlí. Věřme, že se tato časová investice vyplatí. Vědomí, že jsme do manželství vstoupili v souladu s Boží vůlí,
nám bude posilou, pokud se v manželství objeví nesoulad či dokonce krize.
Nemalujme si čas chození jenom růžově, jenom příjemně. Nejen manželství,
ale už i partnerství, tedy chození klade
nároky na každého z partnerů. Náš křesťan se už nerozhoduje sám za sebe, ale
s ohledem na toho druhého. Neplánuje
si volný čas jen sám, ale s tím druhým.
Takže už chození znamená mít vyšší odpovědnost, než měl dříve.
Co když ale v průběhu chození dojde
ke vztahové krizi? Co když místo chvílí

příjemných prožíváme trápení? S Pánem Bohem náš vztah začal, hledejme
tedy Jeho vůli i nyní. Nechť se každý
z partnerů, i oba společně k Pánu Bohu
obracejí i nyní. Je ta překážka, která
se v našem vztahu objevila, opravdu
nepřekonatelná? Neukáže nám ji Pán
Bůh za čas v jiném světle? Ani nyní není
namístě spěch, vždyť kdo věří, nemusí
spěchat. (Iz 18,16) Věřme, že ani tato
zkouška není nad naše síly (1K 10,13).
Mějme též na paměti, že snazší je potkat se s krizí před manželstvím než
v manželství, a to zvláště tehdy, když
přistoupí navíc péče o děti.
A co když i přes dobré předsevzetí dojde ve vztahu k hříchu smilstva, kdy se
partneři spolu vyspí ještě před manželstvím? Není pak řešením co nejrychleji
se vzít? Určitě ne, naopak. Připomeňme
si, jak Abraham (tehdy ještě Abram) sešel z Boží cesty a sestoupil do Egypta,
kde přišel o svou ženu Sáru (tedy Saraj),
a až díky Božímu zásahu ji získal zpět.
Tehdy se Abraham vrátil zpět až k místu, kde předtím postavil Pánu Bohu oltář
a tam vzýval Hospodinovo jméno (1M
12. a 13. kapitola). Stejně tak i křesťan má činit pokání, tedy vyznat svůj
hřích a opustit jej, jak radí kniha Přísloví
(28,13). Obrazně se tedy má s Abrahamem vrátit na místo, odkud sešel z cesty. To bude chtít svůj čas. Neobejde se
to bez přiznání své partnerce, své sestře
v Kristu, že náš křesťan selhal a svedl
k hříchu i ji. Neutekl od smilstva, jak mu
radí Pavel v 1. listu Korintským a je to
tak psáno v Kralické bibli (6,18). Bude
potřeba začít znovu, tentokrát už v čistotě.
Ano, rozhodování, zda má křesťan zůstat svobodný či ne, hledání partnerky
i společné chození, rozhodování se
ohledně sňatku, to vše je chůze po úzké
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cestě (Mt 7,14). Ještě že na této cestě
máme toho nejmocnějšího Průvodce
a Pomocníka!
Jiří Holý

Co pro mě znamená,
že věřím Pánu Ježíši?
V rámci Biblické školy Timoteus museli
její studenti vypracovávat různé domácí
úkoly. V předmětu praktická teologie si
měli mimo jiné připravit krátké svědectví na téma „Co pro mě znamená, že
věřím Pánu Ježíši?“. Níže uvádíme dvě
z těchto svědectví.
Mé obrácení a opravdové vydání se
Ježíši Kristu se nestalo jednoho dne,
v určitou hodinu. Tento proces trval,
nyní již s jistotou mohu říci, od mého
narození. Narodila jsem se do rodiny,
kde Pána Ježíše znali, ale můj taťka již
nepraktikoval to, co sám zažil jako dítě.
Vím s určitostí, že můj Pán se mnou byl
vždy a všude, i tam, kde jsem si myslela,
že být nemůže, nebo nechce, kde jsem
se cítila sama a opuštěná, nechtěná
a nepřijatá. Nikdy mě neopustil a nechal mě jít cestou, kterou jsem sama
chtěla, protože mě tak moc miloval.
Chránil mne a dozoroval a byl tu vždy,
když jsem ho volala. Byl tady, i když
jsem ho nepotřebovala a šla jsem i tam,
kde jsem věděla, že jít nemám, a nechal mě, protože mě tak miloval. Když
jsem to všechno pochopila, naplnila mě
vděčnost a radost. Ale nebylo to hned.
Proces byl dlouhý a bolestivý a myslím,
že stále trvá. Nyní již vím, že Pán Ježíš
není automat na drobné, kde si nacvakám, co si přeji, a on mi to dá. Přesto

jsem na vlastní kůži zažila, že plní i ta
nejniternější holčičí přání, o kterých nikdo neví. On je ta jediná cesta, pravda
a život. Vím, že to přežívání a touhu po
přijetí mi naplnil jedině on, a to jsem
zkusila opravdu hodně. Přála bych si,
abych spoustu věcí neudělala, abych
do některých věcí nešla, aby se některé skutečnosti nestaly, ale věřím, že vše
napomáhá k dobrému těm, kdo milují
Boha. Tak jsem se rozhodla věřit tomu,
že si to Bůh může použít a bude mi to
k užitku. Můj život není růžový, nemám
vše, na co si vzpomenu, nejezdíme fungl novým autem, nemám postel s nebesy, ale to, že mám Pána Ježíše Krista
jako svého Pána, mi dává vše a za nic
na světě bych to nevyměnila. Jen on je
život. Život v plnosti. Byla jsem prázdná
a na pokraji smrti a on mě naplnil a zachoval. Chvála jemu, že se sklání k maličkým a dovolí jim být jeho dětmi.
Martina Germeková
Abych mohla na tuto otázku odpovědět, musím se nejdřív zamyslet nad tím,
co to vůbec je, že věřím Ježíši? Znamená to, že věřím v jeho existenci? Nebo
snad, že věřím, že mi dá to, co od něho
chci? V různých životních situacích mě
Duch Svatý učí, co to znamená věřit
Pánu Ježíši. Jedna taková situace nastala těsně po mé svatbě. S manželem
jsme oba chtěli miminko, a tak jsme jeho
vzniku po svatbě nebránili. Sice jsem
zanedlouho otěhotněla, ale za několik
dnů jsme o miminko přišli. Nechápala
jsem Boží jednání v této věci, nechápala jsem, proč nám Bůh něco dal a za
chvíli to zase vzal. Došla jsem k závěru,
že mě Bůh chce naučit být více zbožná
skrze těžkosti. Utkvěl mi v hlavě verš:
Hledejte však nejprve Boží království
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a jeho spravedlnost, a to všechno vám
bude přidáno. (Mt 6,33) Usoudila jsem,
že aby mi bylo přidáno to všechno ostatní (v mém případě miminko), tak musím
hledat Boží království. Začala jsem více
číst Bibli, více jsem se modlila, darovali
jsme finanční dar na křesťanské účely
a pak se stalo, že jsem zase otěhotněla. Byla jsem přesvědčena, že teď už to
bude všechno v pořádku, přece jsem zapracovala na své zbožnosti. Nastaly ale
zase komplikace. Řekla jsem si, že to je
asi zkouška mé víry a že teď musím Ježíši věřit, že všechno bude dobré. Pak se
stalo, že i o druhé miminko jsme přišli,
a já nechápala, proč tohle Bůh udělal.
Přece jsem se pořád modlila, četla Bibli,
věřila jsem Bohu, že to dopadne dobře,
a dopadlo to špatně. Byla jsem zklamaná a cítila jsem se trochu podvedená
Bohem. Přece jsem věřila…
Opravdu jsem věřila Kristu? Znovu
jsem se zamyslela nad veršem z Matouše 6,33 a konečně mi to došlo. Celou
dobu jsem se snažila budovat zbožnost,
hledala Boží království ne pro Krista,
ne pro samotné Boží království, ale
pro to všechno ostatní. Vyložila jsem si
ten verš úplně obráceně. Ten verš neříká: když uděláš to, toto a támhle to,
tak za odměnu dostaneš to všechno,
co chceš. Ten verš říká: starej se hlavně na prvním místě o Boží království
a ty ostatní věci neřeš, nemají být objektem tvých starostí. Myslela jsem si,
že jsem Bohu věřila, ale ve skutečnosti
jsem jen věřila, že se mi splní, co chci.
Byla to jedna ze zkušeností, skrze kterou mě Duch Svatý učil, co to znamená
věřit Kristu. Znamená to, že se plně na
Ježíše spolehneme, plně mu důvěřuje
a věříme mu, že On všechno dokonale
činí a vede, i když to není podle našich
představ. Uvědomila jsem si, že pouze

v Bohu mám pevný bod v životě, pouze
na něj se mohu spolehnout, o něho se
opřít, protože o všechno ostatní mohu
přijít, ale on je ten jediný, kterého neztratím, v němž mám jistotu. Duch Svatý
mě učí, že nemám mít strach z toho, co
se může stát a o co mohu přijít, protože
Bůh to má všechno pod kontrolou a je
nade vším svrchovaný.
Magda Tomalová

Víra+?
Věřím, že Bůh existuje. Je to ale vše, co
nám stačí ke spasení? Nemusím přidat
ještě něco? Tuto otázku si klade velké
množství křesťanů. Je skvělé, že to tak
je! Bohužel je též řada křesťanů, která
takto neuvažuje.

Co vlastně znamená slovo věřit?
Věřím, že jste již seděli na židli v nějakém vyšším podlaží. Měli jste strach,
když jste se chystali na ní sednout?
Asi ne. A co strop, který v tu chvíli přenášel vaši váhu do nosných stěn, báli
jste se, že vás neunese? Pokud ne, co
vás k tomu vedlo? Přece jste to nemohli
vědět. Stačila jediná malá chyba ve výpočtu statika nebo nepřesnost dělníka
a nacházeli byste se o patro níž. Vedla
vás k tomu důvěra. Důvěřovali jste židli
i stropu, že vás udrží. Tak je to i s vírou
v Boha. My důvěřujeme Bohu, že to, co
nám pověděl, je pravda. Věříme, že jeho
plán je mnohem lepší, než ten náš.
Zní to sice hezky, ale nestačí věřit pouze v jeho existenci? Podívejme se, co
nám praví Boží slovo:
Kdyby některý bratr nebo sestra byli
bez šatů a neměli jídlo ani na den, a ně-
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kdo z vás by jim řekl: „Buďte s Bohem
- ať vám není zima a nemáte hlad,“ ale
nedali byste jim, co potřebují pro své
tělo, co by to bylo platné? Stejně tak
i víra, není-li spojena se skutky, je sama
o sobě mrtvá. Někdo však řekne: „Jeden má víru a druhý má skutky.“ Tomu
odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích.
Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné.
I démoni tomu věří, ale hrozí se toho.
(Jk 2,15-19)
Samo Boží slovo tvrdí, že to nestačí.
Víru musí doprovázet skutky. Jen taková
víra má spásnou moc.
Znamená to, že víra + skutky = věčný život? Nikoliv. Třeba apoštol Pavel v Efezským 2,9 píše: Spasení není z vás, je to
Boží dar; není z vašich skutků, takže se
nikdo nemůže chlubit. Tak jaké skutky
mám dělat? Jak už Pavel píše, spasení
není z našich skutků. Když budu věřit
v existenci Boha a dělat dobré skutky, je
mi to stále k ničemu.
Použiju jeden z Žalmů krále Davida,
konkrétně první Žalm: Blaze muži, který
se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává
s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá
ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce
v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co
podnikne, se zdaří.
David mluví o stromu, který plodí ovoce. Strom neplodí ovoce proto, že ho
k tomu někdo nutí ani je neplodí proto,
že se mu chce. Plodí je proto, že je to
jeho podstata. Sám Ježíš říká: Zasaďte
dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré.
Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce
bude špatné. Strom se pozná po ovoci. (Mt 12,33) Asi víte, kam tím ovocem
směřuji. Samozřejmě mám na mysli

ovoce Ducha. Je to láska, radost, pokoj,
trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
tichost a sebeovládání. Jestli je naše
víra pravá, jsme stromy, které plodí ovoce Ducha. Vraťme se zpět k naší rovnici.
Víra = skutky + spasení.
Milí čtenáři, ke spasení nestačí pouze
víra v to, že Bůh je. My mu musíme důvěřovat. To je ta opravdová víra, která
plodí ovoce a dává nám věčný život.
Poslední otázka. Věříte? Je-li vaše odpověď ano, je to skvělé! Pokud ne, je
nutno na tom zapracovat. Jak? Modlitba a čtení Božího slova jsou skvělými
prostředky.
Michal Mazur
článek byl zveřejněn na blogu https://
www.therivers.cz/blog-o-evangelizaci

Proč Parabible
není můj šálek kávy
Asi jen málokterému křesťanovi v české kotlině unikl pojem Parabible. Jedná
se o nejnovější překladatelský kousek
z dílny hlavního iniciátora překladu Bible21 – Alexandra Fleka. Podobně jako
i Bible21 má Parabible výbornou marketingovou propagaci, takže se nejen
dostala do povědomí velké části lidí, ale
v knihkupectvích koluje již třetí dotisk.
Marketing však zajisté není jedinou
příčinou značné popularity, které se tento projekt těší. Je to především obsah,
který přitahuje. V Parabibli nacházíme
60 evangelijních příběhů adaptovaných
do dnešní doby.
Autor Parabible v úvodu udává pohnutky, které jej k sepsání těchto parafrází vedly. Jedním z klíčových důvodů
je touha oslovit nezasvěcené outsidery.
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Většina lidí dnes totiž, dle autora, již biblickým (tj. starověkým) textům neporozumí, aniž by se nejprve stali jakýmisi
insidery, znalci přes Bibli. Zde je potřeba do značné míry souhlasit, tedy s tím,
že dnešní člověk je již mnohem méně
než předešlé generace čtenářů obeznámený s biblickým světem. Také velmi
oceňuji evangelizační drive s touhou
oslovit biblickou zvěstí i lidi biblickým
světem nepolíbené.
Když jsem narazil na webové stránky
Parabible poprvé a přečetl si několik
úryvků, zaujaly mě pro svou nekonvenčnost. S nadšením jsem si také pustil rozhovor, který s autorem natočila DVTV.
I ten mě vedl k dalšímu hloubání nad
přínosem tohoto titulu. Knihu jsem si
tedy nakonec opatřil a přečetl. Mé počáteční nadšení bylo však samotnou četbou do značné míry uhašeno.
Autor, zdá se, předpokládal, že ne každému křesťanovi budou jeho parafráze po chuti, proto již v úvodu nabádá,
aby ti, kteří zjistí, že Prabible není jejich
šálek kávy, raději sáhli rovnou po knize
knih. Parabible nakonec můj šálek kávy
opravdu není, zanechala mi v ústech
hořkou pachuť, a to hned z několika důvodů.

1) Ideologicky zkreslený Ježíš
Myšlenka převyprávění biblického příběhu vlastními slovy není ve své podstatě ničím novým. Dělá to každý z nás,
například když někomu chceme v krátkosti vlastními slovy shrnout, o čem to
křesťanství vlastně je. Nicméně každý
z nás chce (nebo by alespoň měl chtít)
převyprávět Kristův život a jeho pozemskou misi co nejvěrněji tak, jak to
historicky opravdu bylo. Chceme lidem
přiblížit Krista (jeho charakter a skutky),
který působil v Palestině před více jak

2000 lety. Parafráze jako taková v sobě
již nese zabudované nebezpečí, že daný
parafrázér podá, ať už záměrně či mimoděk, Krista dle vlastních představ, nikoliv podle obrazu zaznamenaného v historii. Toto inherentní nebezpečí plynoucí
z parafráze se naneštěstí v Parabibli silně promítá. Mám za to, že se to zřetelně
odráží například ve vsuvkách o homosexuální orientaci, které autor vložil do
několika příběhů. Například Samařance
u Jákobovy studny (Jan 4) Ježíš sděluje: Žila jsi už s pěti chlapama a teď si
říkáš, jestli by možná nebyla lepší ženská. Nemám pravdu? Nebo parafráze
Ježíšových slov z Matouše 25: Jedněm
řekne: „Pojďte ke mně, Boží miláčci, za
odměnu dostanete nebe na zemi! Byl
jsem totiž bezdomovec a ubytovali jste
mě, byl jsem gay a neodsuzovali jste
mě, byl jsem imigrant a přijali jste mě,
…“ a o pár řádků níže tito lidé namítají:
To bude nějaký omyl, Pane – vždyť tě vůbec neznáme. Kdy jsme tě potkali jako
bezdomovce a ubytovali tě, anebo jako
gaye a neodsuzovali tě? Jednak se v původním znění vůbec neobjevuje zmínka,
že by Ježíše tito lidé vůbec neznali, což
je přídavek, o jehož významu se zde
v Parabibli můžeme jen dohadovat (je
myšleno, že tito lidé během svého života Krista neznali?). Ale také v původním
příběhu Ježíš dvakrát opakuje, že tito
lidé v nouzi, kterým křesťané mají pomáhat, jsou jeho bratři. Což by mělo být
chápáno v kontextu Matouše jako Ježíšovi učedníci (a později misionáři), kteří
se při své službě dostali do svízelných
situací.1 Nejedná se tak v tomto kontex1 „Who are these brothers? The majority view throughout church history has taken them to be some or all
of Christ’s disciples since the word “least” (elachistōn)
is the superlative form of the adjective “little [ones]”
(mikroi), which without exception in Matthew refers to
the disciples (10:42; 18:6, 10, 14; cf. also 5:19; 11:11),
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tu o všechny lidi, a obzvláště ne ty, kteří
zatvrzele žijí v hříchu.
Dále se to promítá v Ježíšově značně
uvolněném, silně anti-autoritářském přístupu k lidem obecně či k Bibli (tj. Starému zákonu) jako takové. Například
když se farizeové ptají Ježíše na to, co
je nejdůležitější přikázání (Mt 22,34):
„Přece láska,“ vyhrkl Ježíš. „Miluj a dělej si, co chceš, jak řekl svatý Augustin.
Měj rád Stvořitele i veškeré jeho stvoření – to je ze všeho nejdůležitější. A ještě
něco: Nezapomeň, že Bůh miluje právě
tebe, tak se nesnaž být někým jiným
a buď sám k sobě laskavý.“ Ačkoliv chápu známý citát Augustina, nemyslím si,
že zde správně shrnuje význam Ježíšových původních slov. Místo toho vrhá
na Ježíše stín silně připomínající 60.
léta, barevná trička a karavan. Což mě
přivádí ještě k jednomu příběhu, zaznamenaném v Janovi 9. kapitole, kdy se
Ježíšovi učedníci ptají, kdo může za slepotu onoho muže. V Parabibli má tento člověk AIDS a leží na Bulovce. Když
učedníci začali řešit, kdo za jeho nemoc
může, Ježíše to vážně nadzvedlo: „Co to
melete? Kam na tyhle nesmysly chodíte? Koho si myslíte, že to zajímá?! Svět
je plný trápení a nikdo není zvědavý na
vaše rozumy!“ … Everybody hurts, zpívají R.E.M., pokračuje v Parabibli Ježíš,
neřešte proboha, čí je to vina, ale co se
s tím dá udělat!
Ježíš mi tak opravdu silně připomíná
while “brothers” in this Gospel (and usually in the New
Testament more generally) when not referring to literal,
biological siblings, always means spiritual kin (5:22–24,
47; 7:3–5; 12:48–50; 18:15 (2×), 21, 35; 23:8; 28:10).
There may be a theological sense in which all humans
are brothers and God’s children, though not all are redeemed, but nothing of that appears here or, with this
terminology, elsewhere in Matthew.“
Craig Blomberg, Matthew, vol. 22, The New American
Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1992), 377–378.

osobu s dlouhými vlasy, barevným tričkem s floristickými motivy, prohánějícím
se v karavanu v 60. letech někde v Kalifornii. Nikoho neodsuzuje (až na autority), nikoho neřeší a poslouchá u toho
kapelu hrající alternativní rock.
Nemůžu si pomoci, ale nezdá se mi,
že se tento druh parafráze snaží věrně
odrazit myšlenkové a teologické postoje
Ježíše Krista, který přišel, aby konfrontoval hřích; a to ať už v jeho lidské podobě,
anebo na kříži zástupně za nás. Krista,
který je milující, ale také Krista, který
dle Zjevení bude jednou mečem svých
úst soudit všechny ty, kdo se před ním
v pokání nepokoří. Zdá se mi, že Parabible tím mění Lva z Judy na neškodného
plyšového lvíčka, který je dobrý leda tak
k příležitostnému pomazlení.

2) Teologicky mylné implikace
To, že je v Parabibli Kristus vykreslen
ideologicky, je do určité míry nevyhnutelné, neboť každý z nás do Písma při
četbě nevědomky promítá své ideologicko-teologické postoje. Doufal jsem
však, že autor udělá všechno proto,
aby tyto postoje minimalizoval. Co mi
však jako studentovi teologie vadí ještě víc, jsou mylné teologické implikace,
které z těchto parafrází plynou. Možná
někteří v tuto chvíli namítnete, že je to
kritika příliš pedantská až hnidopišská.
Je to přece parafráze, tak o co ti jde?!
Nicméně sám autor zdůrazňuje, že tato
parafráze není jen samoúčelná kratochvíle, naopak – ty starodávné řecké
texty tu nejsou na ozdobu, vyznává Alexandr Flek: Z nich Parabible vychází, je
interpretuje a jim skládá účty. Zdá se,
že čtenář je přímo vybízen, aby si autorovu interpretaci Kristova života přímo
zkontroloval, a to rovnou v přiloženém,
originálním řeckém textu!
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Jedna z těchto nekorektních implikací
se nachází v příběhu popisující Ježíšovo
pokušení v pustině, kde je Ježíš vyveden
Duchem Svatým a následně pokoušen
ďáblem (Mt 4,1). Parafráze zní však takto: Hned potom to Ježíše začalo táhnout
někam stranou od lidí, aby si srovnal
myšlenky. Zde vidíme, že se autor nemohl popasovat s parafrází Ducha Svatého, a tak jej rovnou zredukoval na to
(jinde je Duch svatý parafrázován jako
Boží dech). Po pár týdnech mu ale došly zásoby, a tehdy ho začaly napadat
divné věci… Zde je parafrázován známý
dialog mezi Ježíšem a pokušitelem. Co
je však opravdu divné, že místo ďábla,
tj. externího pokušení, se zdá, jako by
byl Ježíš pokoušen zevnitř: Tehdy Ježíš
poznal, že ho to nenapadá jen tak: „Na
to zapomeň, satane!“ okřikl ten hlas ve
své hlavě. .... A v tu chvíli ho ty ďábelské nápady opustily. Mohl však Ježíš být
pokoušen zevnitř? Jsem silně přesvědčen, že nemohl, neboť by to v důsledku
podkopalo jeho bezhříšnost. Kristus totiž přišel jako druhý Adam a stejně tak
jako první Adam byl pokoušen zvenčí
Hadem, a jelikož Adam byl stvořen jako
velmi dobrý, pokušení nemohlo přijít zevnitř, ale pouze zvenčí. Stejně tak druhý
Adam, Kristus, nemohl být pokoušen
zevnitř, nýbrž zvenčí. Navíc, Kristus na
rozdíl od prvního Adama je soupodstatný s Otcem, a jelikož Bůh nemůže hřešit (Není v něm žádná tma. 1J 1,5), ani
Kristus nemohl ve své osobě přirozeně
zápasit s žádnými hříšnými myšlenkami. Představa, že by tedy Kristova lidská
přirozenost produkovala hříšné myšlenky, se kterými by musel zápasit, je teologickou iluzí, která se snaží naznačit, že
lidská přirozenost mohla vést válku proti přirozenosti božské (viz Ga 5,16-18).
Za zmínku také stojí parafráze Ježíšo-

va výroku ohledně toho, že o dnu skonání věků neví nikdo ani andělé nebes, ani
Syn, jenom sám Otec. (Mt 24,36) Parabible tento výrok podává jen nepatrně
pozměněný, přesto však má dalekosáhlé implikace: Ani andělé netuší, kdy
bude konec. Neví to dokonce ani Boží
Syn; jen sám Vševědoucí zná datum
apokalypsy. Ta nepatrná změna spočívá
ve vykresleném kontrastu mezi Synem
a Vševědoucím. Kontrast totiž jasně naznačuje, že Syn není vševědoucí. Ačkoliv
se to může jevit jako správná implikace
ve světle Kristových slov o tom, že neví,
nemůžeme dojít k závěru, že není vševědoucí. Vševědoucnost je totiž božský
atribut, a jelikož Kristus je soupodstatný, musí mít všechny božské atributy,
včetně vševědoucnosti. Představa, že
se Kristus v rámci svého vtělení určitých
svých božských vlastností dobrovolně
vzdal (jak navrhuje kenotická teologie
19. století) je ve výsledku nekoherentní (a nekonfesijní), jelikož Bůh nemůže
přestat mít některé své vlastnosti na
nějakou dobu, stejně jako třeba na nějakou dobu nemůže přestat existovat.
K vysvětlení tohoto výroku se historicky
a tradičně poukazuje na Filipským 2,7,
kde se mluví o Kristově zmaření se, které lze nejlépe chápat jako Kristovo dobrovolné rozhodnutí se některé své božské vlastnosti zahalit (někteří teologové
o této skutečnosti mluví jako o krypsis).
Docela zvláštní je také parafráze Ježíšova výroku o tom, že nepřišel zrušit
Zákon a Proroky, nýbrž je naplnit (Mt
5,17). Alexandr Flek tento výrok podává
takto: Nemyslete si, že jsem přišel bojovat proti jiným náboženstvím. Nepřišel
jsem je přemoct, ale naplnit. Zde jsou
jako ekvivalent k zákonu a prorokům
přiřazeny jiná náboženství. Člověk by
si mohl celý den lámat hlavu nad tím,
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proč je zde Zákon nahrazen jinými náboženstvími? Zdá se mi, že Kristus
chtěl poukázat na pravý opak. Tedy,
že nepřišel založit nějaké své nové (tj.
jiné) náboženství, ale že přišel v souladu s tím, co je napsáno v Tóře, Navím
a Ketuvím (tj. ve Starém zákoně). Jinými
slovy, Kristus přišel mimo jiné proto, aby
naplnil Starý zákon. Alexandr Flek však
tvrdí, že Kristus nepřišel, aby bojoval
proti jiným náboženstvím. Stejně tak
nekorektní je i parafráze druhé části,
ve které Ježíš v Bibli dodává, že dokud
nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Zdá se
však, že Ježíš v Parabibli mluví o něčem
úplně jiném: Věřte mi, dokud nepomine
nebe a země, nepomine lidská touha
po lepším světě. U parafrází jako je tato
je opravdu obtížné věřit autorovu propagovanému důrazu, že to není jen samoúčelná kratochvíle, ale že parafráze
interpretují a skládají účty řeckému originálu. Nejenže je zřejmé, že parafráze
z řeckého textu nevychází, je dokonce
natolik volná, že člověk jen stěží hledá,
z čeho vlastně vychází.

3) Demytologizace novozákonních
událostí
Demythologizace je pojem, který nejvíce proslavil německý liberální teolog
Rudolf Bultman. Jeho základním východiskem bylo oslovit biblickou zvěstí moderní svět, který již díky vědě ví, že nadpřirozené věci se nedějí. Jsou to věci,
které byly součástí mytologických představ starověku. Moderní svět se však
posunul dál, a jestliže má Bible oslovit
moderního člověka, musí tato místa,
kde se mluví o zázracích, přeinterpretovat. Netvrdím, že výše zmíněný popis
nezbytně odpovídá motivům autora Pa-

rabible, nicméně mě znepokojila častá
snaha Parabible zázraky buď ignorovat,
anebo je vysvětlit vesměs přirozeně.
Z parafráze mizí koncepty jako je narození z panny (Marie je v Parabibli pouze teenagerka), Duch Svatý (v Parabibli
je buď Duch prezentován jako to nebo
jako Boží dech), příběhy, kde Kristus
mluví o pekle, jsou eufemizovány (jako
peklo na zemi). Vzorovým příkladem je
událost v Getsemane. Tam při zatknutí Petr usekne Malchosovi ucho. Ježíš
přichází a ucho mu nadpřirozeně vrací
zpět. Je to klíčová událost, která funguje jako kulminace pokrytectví a zaslepenosti Ježíšových odpůrců. Ti, ani přesto,
že jsou svědky takového zázraku, nepadají na kolena a Krista neuctívají, místo
toho mu nasazují pouta a odvádějí ho
k soudu. V Parabibli však poté, co Petr
tohoto strážce postřelí a Ježíš k němu
běží, aby ho ošetřil, naštěstí zjistí, že to
byl jen škrábanec. Myslím si, že adaptace meče na pistoli je skvělá. Nicméně
nerozumím tomu, proč Petrův výstřel
musel strážce pouze zranit? A Ježíš tak
opět nekoná nic nadpřirozeného. Je nutno dodat, že zázraky v Bibli nejsou jen
volitelný přídavek pro ty zbožnější. Jsou
niterní součástí evangelijní zvěsti. Kristus sám na ně poukazoval slovy: Jestliže
je však činím [skutky svého Otce], a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste
poznali a dále poznávali, že Otec je ve
mně a já v Otci. (J 10,38) Popravdě se
mi těžko hledají důvody proč věřit Ježíšovi z Nošovic, který ve své podstatě
svými činy (až asi na dvě výjimky) nedělá nic jiného, než co by dělal jakýkoliv
jiný člověk.

4) Pochybný evangelizační dopad
Vzhledem k výše zmíněným (z mého
pohledu) problémům jsem se musel za-
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mýšlet, jaký vlastně může mít Parabible
ve výsledku reálný evangelizační dopad.
Jak už bylo zmíněno, právě evangelizaci uvádí autor jako hlavní důvod pro její
sepsání. Nepochybuji o tom, že Parabible mnohé oslovila a ještě osloví. Co se
však stane, pokud osloví člověka Biblí
nepolíbeného, úplného biblického outsidera? Řekněme, že po dočtení Parabible bude z Ježíše nadšený a bude se
o něm chtít dozvědět více, bude se chtít
stát křesťanem. Přirozeně asi sáhne
rovnou po Bibli a začne číst. Po přečtení Parabible odchází s dojmem, že Ježíš
málo koho kritizuje, pokud někoho, tak
jen autority, je velice volnomyšlenkářský
a jeho láska ke všem přikrývá každého
bez rozdílu. Přirozeně bude očekávat, že
stejného Krista nalezne i na stránkách
Nového zákona. Jistě, najde Krista, který miluje svět, který pláče ze soucitu k lidem, který touží, aby v něm lidé našli odpočinek, a který je přišel zachránit. Ale
nalezne také Krista, který říká tvrdé, pro
moderní lidi těžko stravitelné věci jako:
Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku
a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši,
nemůže být mým učedníkem. (L 14,26)
Pravím vám, svým přátelům: Nebojte
se těch, kdo zabíjejí tělo, a potom již
nemají, co by učinili. Ukážu vám, koho
se máte bát. Bojte se toho, který má
pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny. Ano, pravím vám, toho se bojte.
(L 12,4–5)
Jiný z jeho učedníků mu řekl: „Pane,
dovol mi nejprve odejít a pohřbít svého otce.“ Ježíš mu však řekl: „Následuj
mě a nech mrtvé, ať pohřbí své mrtvé.“
(Mt 8,21–22)
Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: „Jedno ti ještě schází: Prodej všechno, co
máš, rozdej chudým a budeš mít poklad

v nebesích; pak přijď a následuj mne.“
(L 18,22)
Jestliže tě tvé pravé oko svádí, vyjmi
je a odhoď od sebe; neboť je pro tebe
lépe, aby zahynul jeden z tvých údů,
než aby celé tvé tělo bylo vrženo do Gehenny. (Mt 5,29)
Proto vám pravím: „Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu odpuštěno nebude.“
(Mt 12,31)
A pokud by dočetli až do Zjevení, tak by
poznali, že Kristus soudí a bojuje proti
svým nepřátelům: A uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, kdo na
něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý;
spravedlivě soudí a bojuje. (Zj 19,11)
Jelikož uvedené popisy Ježíšovy osoby
v Parabibli naneštěstí chybí, není zcela
jasné, zdali by původní zájem o Krista
a křesťanství vzbuzený četbou Parabible přetrval. Osobně mám za to, že novozákonní popis Ježíše Krista jednoduše není ve výsledku zcela kompatibilní
s popisem Krista, kterého nalézáme
v Parabibli. Z toho důvodu ji osobně nemohu doporučit jako dobrý způsob, jak
se seznámit se zvěstí Krista.

Závěr
Jsem si jistý, že po četbě tohoto článku
budou mnozí kroutit hlavami nevěříce,
jak někdo může počin autora Parabible
tak zásadně nepochopit. Také se domnívám, že bude tendence tuto recenzi zařazovat mezi ty farizejské postoje,
které Ježíš z Nošovic přišel kárat. Mým
záměrem však bylo pouze poukázat na
důvod, proč Parabible není můj šálek
kávy. Parafráze pojatá tímto nevázaným
stylem pro mě přináší příliš mnoho nebezpečí na to, abych byl schopný ji chápat jako užitečný počin. Mám za to, že
snaha přiblížit biblický svět dnešnímu
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člověku by měla být na prvních příčkách
našich priorit. Nicméně toho nelze dosáhnout na úkor biblicky pravdivého
popisu Krista. Takový počin totiž ve výsledku nebude parafrází Ježíšových příběhů, nýbrž paralyzováním jejich moci.
Mojmír Adámek

Boží ojedinělost
Třanovická mládež se na svém letním
pobytu zabývala několika Božími vlastnostmi, což některé mládežníky motivovalo k dalšímu studiu Božích atributů.
Inspirovali se při tom knihami Střípky poznání Boha a Poznání Svatého.
V tomto i následujících číslech bychom
chtěli otisknout zamyšlení třanovických
mládežníků nad Božími vlastnostmi. Začneme Boží ojedinělostí.
Rád bych spolu s vámi přemýšlel o jednom Božím atributu, jedné z mnoha
vlastnosti, které Bůh má. Nechtěl bych
o Boží ojedinělosti psát jen proto, že
jsem si o ní něco přečetl, ale bytostně
jsem ji prožil a čerpám z tohoto až do
této chvíle. Poznávání Boha samotného je pro mne velice důležité, proto se
s vámi s radosti podělím o tom, jakého
Boha jsme poznali a jaký On doopravdy
je. Uvědomuju si, že nejsem schopen
zcela vysvětlit pochopení Boha takového, jaký ve skutečnosti je, a proto přenechávám veškerou moc porozumění Duchu Svatému, s jehož pomocí můžeme
Boha poznávat. V čem je Bůh ojedinělý?

Bůh se nemění
Neboť já Hospodin jsem se nezměnil,
ani vy jste nepřestali být synové Jákobovi. (Mal 3,6)

Bůh byl, je a bude. Je stvořitelem, stará se
o nás, daroval nám spásu, s tím souhlasíme, ale pokud si uvědomíme, co znamená
slovo nemění, musíme souhlasit, že někoho
takového, který byl, je i bude, nemůže nic
změnit. K velikosti jeho slávy nemůže být
nic přidáno, ani z ní nemůže být nic ubráno, dokonce ani stvořením nic nepřidal ke
své podstatě. Pokud by nás Bůh k něčemu
potřeboval, existovali bychom od věčnosti.
Naše poslušnost Bohu nic nepřidává, a z našeho uctívání nic nezískává
Kdo poznal Pánovu mysl a kdo se stal
jeho rádcem? Anebo kdo mu dal něco
dopředu, aby mu to on musel odplatit?
(Ř 11,34-35)
Není možné přičítat Nejvyššímu jakýkoli závazek vůči stvoření. Bůh od nás
nezískává nic. Jsme jenom služebníci.
Tak i vy, když uděláte všechno, co vám
bylo přikázáno, řekněte: „Jsme nehodní
otroci; udělali jsme, co jsme byli povinni
udělat.“ (L 17,10)
Byl zcela požehnán i předtím, než první stvoření vešlo v existenci. A stvořit někoho se rozhodl sám podle své vlastní
vůle. Kdyby si Bůh přál, mohl pokračovat sám po celou věčnost bez toho, aby
zjevil svou slávu celému stvoření. Ale on
nás stvořil, a je na místě si položit otázku, jaký je rozdíl mezi Bohem a stvořením? Je potřeba si plně uvědomit, čím
se liší stvořitel od stvoření.
Hle, národy jsou před ním jako kapka
na vědru nebo jako poprašek na vahách. Hle, ostrovy nadzvedá jako smítko. Stromy Libanonu nestačí na oheň
a jeho zvěř nestačí na zápalnou oběť.
Všechny národy jsou před ním jako nic.
Mají pro něj cenu menší než nic, než
marnost. Ke komu tedy připodobníte
Boha? Jakou představu si o něm učiníte? (Iz 40,15-18)
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Ten, který sídlí nad obzorem země,
jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, který
jako závoj roztahuje nebesa a napíná
je jako stan k bydlení, který proměňuje
mocnáře v nic, soudce země učinil marností. (Iz 40,22-23)
Někoho takového, jako je Bůh, je třeba
si vážit, musí být uctíván, obdivován. Je
ojedinělý ve svém majestátu, jedinečný ve své vznešenosti. Nikdo se s ním
nemůže srovnávat v jeho dokonalých
vlastnostech. Zachovává vše při životě,
ale na ničem není závislý. Dává všem,
ale není nikým obohacován.

Poznání Boha je možné jen skrze
Ducha a Písmo
Je potřeba si uvědomit, že takového
Boha není možné odhalit hledáním.
Můžeme ho poznat jen tak, jak ho Duch
Svatý zjeví skrze Slovo našemu srdci.
Ale musím souhlasit s Jobem, že porozumět můžeme jen částečně. Hle, toto
jsou okraje jeho cest, zaslechneme
o něm jen něco jako šepot. Kdo porozumí hromobití jeho sil? (Jb 26,14)
Je velmi důležité si v tomto bodě uvědomit, že Boha můžeme poznat opravdu jenom částečně.
Představme si divocha, který najde
na zemi hodinky, a z bližšího zkoumání
vyvodí existenci hodináře. Zatím je to
v pořádku, ale pokračujme. Představme
si, že divoch sedí na zemi a pokouší se
představit si tohoto hodináře, jeho záliby a způsoby, jeho povahu, zvyky a morální charakter, všechno, co dohromady
tvoří osobnost. Mohl by dokázat vymyslet nebo vydedukovat opravdového člověka, který vyrobil hodinky, tak aby mohl
říct: Znám ho dobře? Asi je směšné se
na to ptát. Boha Písma mohou poznat
opravdu jen ti, kterým se on sám dá poznat.

Bůh je duch (J 4,24), a proto může být
poznáván jen duchovně. Ale i duchovní
poznání je částečné. Proto Boha nemůže pochopit tělesný člověk, ale pouze
znovuzrozený (duchovní) a podle toho,
jak on sám se nám dá poznat.

Jaké máme smýšlení o Bohu?
Je víc než potřebné si položit otázku:
Co se ti vybaví, když pomyslíš na Boha?
Odpověď na tuto otázku bude ve velké
míře ovlivňovat naši duchovní budoucnost. A dokonce zpětně se můžeme podívat, jaká byla naše odpověď před pěti
deseti lety bez toho, aniž bychom si kdy
tuto otázku položili.
Uctívání Boha je ryzí, nebo bezcenné
podle toho, zda uctívající smýšlí o Bohu
vysoce, nebo nízce. Proto pro křesťana
a církev není nejdůležitější, co v danou
chvílí řekne nebo udělá, ale to, jak si
v hloubi srdce představuje Boha. O církvi toho vždy nejvíce vypoví její představa
o Bohu.
Přál bych si, aby hlavní modlitbou a cílem křesťanů bylo, abyste vedli život
hodný Pána a ve všem se mu líbili, abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku
a rostli v poznání Boha. (Ko 1,10)
David Barabasz

První ročník konference
o biblickém mužství
a ženství
V sobotu 16. března 2019 proběhl
v čelákovické modlitebně Církve bratrské první ročník konference o biblickém
mužství a ženství s názvem Jako muže
a ženu je stvořil. Na tuto, svého druhu
první akci v České republice, se sjelo na
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padesát účastníků z několika křesťanských denominací. Nechyběli mezi nimi
členové sborů, staršovstev, kazatelé
i církevní vedoucí. Na konferenci byly zastoupeny všechny generace a celá akce
proběhla ve velmi otevřeném a přátelském duchu. Nemalý podíl na tom měli
domácí čelákovičtí, kteří svou pohostinností vytvořili pro všechny příjemnou
atmosféru.
Dopolední část zahájil po modlitbách
a společném zpěvu Vítek Šťastný, který
představil současné společenské trendy v nazírání na problematiku pohlaví
a genderu. Tento společenský vývoj ilustroval na změnách v českém slabikáři.
Hlavní část dopoledního programu tvořila hutná a teologicky precizní přednáška doc. Jána Henžela, který představil
biblický pohled na muže a ženu vycházející z prvních tří kapitol knihy Genesis.
Po obědě otevřel Ján Henžel otázku
novozákonního pohledu na role a mužů
a žen, který nachází svůj základ ve vztahu osob Boha Otce a Syna, stejně jako
ve vztahu Ježíše a církve.
Závěrečnou část setkání tvořila panelová diskuse, ve které bratři Ján Henžel, Marshal Brown, Ondřej Grabmyler
a Vítek Šťastný odpovídali na dotazy
účastníků. Otázky se týkaly oblasti rodiny a vztahů, principu výkladu Bible a cír-

kevní praxe. Diskuse byla cenným zdrojem podnětů k tomu, jakým tématům se
věnovat do budoucna.
První ročník konference o biblickém
mužství a ženství proběhl z Boží milosti
po všech stránkách úspěšně. Účastníci
odcházeli povzbuzení a vyjadřovali přání po dalších akcích tohoto druhu, které
rádi připravíme.
Materiály a záznamy z konference
v písemné i audiovizuální formě v nejbližších dnech zveřejníme na stránkách
www.muzizenybible.cz, kde budou všem
zájemcům k dispozici.
Za organizátory Vítězslav Šťastný

Aktuality ze světa
Ukrajina. Dne 15. 12. 2018 se v Kyjevě konal sjednocující sněm pravoslavných církví na Ukrajině. Spojily se
v něm dvě dosavadní církve odštěpené
ve 20. a 90. letech 20. století od Moskevského patriarchátu, k nimž se připojily i některé farnosti podléhající dosud
Moskvě, a vytvořily Pravoslavnou církev Ukrajiny. Ta byla následně uznána
i ekumenickým patriarchou v Istanbulu,
což vyvolalo ostré reakce Moskevského
patriarchátu, jemuž na Ukrajině nadále
podléhá řada farností. V čele nové Pravoslavné církve Ukrajiny stanul 39letý
metropolita Epifanij.
ČR. Evangelická církev a. v. vydala vloni kancionál Hrad přepevný, obsahující
494 písní a liturgických zpěvů.
Svět. Dle serveru LifeNews bylo v roce
2018 zabito na celém světě během potratů na 42 miliónů dětí. Celosvětově
bylo potratem ukončeno 23 % všech
těhotenství.
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Velká Británie. – Svět. Záměr anglikánských biskupů z Velké Británie vytvořit liturgickou oslavu změny genderové
identity jednotlivce se setkal s rozhodným odporem anglikánů sdružených
v konzervativním svazu GAFCON, vedeném nigerijským arcibiskupem N. Okohem. GAFCON rovněž ostře kritizoval
homosexuální sňatek kanadského biskupa Kevina Robertsona, který se uskutečnil 28. 12. 2018, s tím, že je to další
důvod, proč konzervativní anglikánští
biskupové nehodlají v roce 2020 přijet
na celosvětovou konferenci anglikánských biskupů.
Holandsko. V Holandsku dne 5. 1.
2019 podepsalo 250 představitelů protestantů Nashvillské prohlášení o sexualitě z biblického pohledu (česky publikováno v Ideji č. 70). Byli mezi nimi
i významní lidé z politiky i akademického světa, proto tento krok vyvolal pozornost (a zčásti také odpor) celé tamní společnosti. Homosexuální aktivisté
označovali v médiích prohlášení za projev nenávisti, někteří signatáři obdrželi
výhružné dopisy. Komentátor deníku
de Volkskrant S. van Walsum uvedl, že
jeden segment holandské společnosti
byl celou událostí donucen si přiznat, že
jiný segment, o němž prohlašoval, že je
víceméně mrtev, ve skutečnosti mrtev
není. Komentátor podotkl, že přestože
v zemi ubývá kostelů i věřících, na druhou stranu jsou to právě konzervativní
sbory, které rostou a v nichž jsou mladí
lidé.
Irák. Pod troskami domnělé hrobky
proroka Jonáše, která byla roku 2014
zničena bojovníky Islámského státu,
probíhají nyní archeologické práce. Jak
se ukázalo, hrobka stála na paláci asyrského krále Esarchadóna (zmíněného
v 1Kr 19,37 a Iz 37,38).

Egypt. Egyptský prezident A. F. Sísí
v lednu poblíž Káhiry otevřel největší
křesťanský kostel na Blízkém východě.
Nová koptská katedrála Narození Páně
stojí zhruba 45 kilometrů východně od
Káhiry ve vznikající správní metropoli
země. Má pojmout více než 8000 věřících, takže jde o největší křesťanský
kostel v oblasti Blízkého východu. Nedaleko katedrály byla současně otevřena
i veliká mešita.

Pákistán. V lednu 2019 pákistánský
Nejvyšší soud potvrdil osvobozující rozsudek na Asiou Bibiovou, které hrozil
trest smrti za rouhání. Díky tomu by
měla mít Asia možnost opustit zemi,
kde jí stále hrozí smrt z rukou islámských fundamentalistů.
USA. Sjednocená metodistická církev
(UMC) na své konferenci většinou 53 %
hlasů podržela dosavadní konzervativní nauku o manželství. Zásluhu na tom
měly zejména hlasy delegátů mimo
USA. Jak napsal na Twitteru Mark Tooley, předseda teologicky konzervativního Institutu pro náboženství a demokracii, afričtí, filipínští a evropští delegáti
mají zásadní význam. Zachraňovali rostoucí globální církev před úpadkem protestantů z USA. Některé liberální sbory
oznámily, že UMC opustí. UMC je s asi
12 miliony členů největší metodistickou
denominací a na světě.
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Švédsko. V zemi, která byla v posledních staletích utvářena evangelickou
vírou, nyní 84 % obyvatel zastává názor,
že křesťanství obecně není relevantním
faktorem pro sdílení národní identity.
V nedávných průzkumech 88 % Švédů
schvalovalo stejnopohlavní manželství
a potraty dokonce 94 % obyvatel této
severské země.
Vatikán. V rámci mnoha sexuálních
skandálů katolické církve zaujímá výjimečné místo případ z Francie, kde skupina kněží měla zneužívat jako sexuální
otrokyně skupinu řeholnic. Vyšetřování
kauzy přiznal v únoru papež František.
USA. Ve státě New York byl přijat extrémně liberální potratový zákon, umožňující vykonání potratu bez větších překážek až do okamžiku narození dítěte.
Řada katolických aktivistů se následně
domáhala na biskupech, aby formálně
exkomunikovali newyorského guvernéra
Andrewa Cuomo, který zákon podepsal
a který je formálním katolíkem. Publicista Matt Walsh dokonce ostře vystoupil
proti kardinálu Dilanovi s dotazem, zda
chce plnit svou povinnost a guvernéra
exkomunikovat, nebo jsou mu milejší
jeho pozvánky na koktejlové párty.
USA. V březnu měl premiéru film Unplanned, vyprávějící skutečný příběh
Abby Johnson, bývalé ředitelky aborční
kliniky, která se později stala odpůrkyní
potratů.
ProChrist. Koncem března a počátkem
dubna 2019 se uskutečnily evangelizace ProChrist v Polsku (Bielsko) a na Slovensku (Liptovský Hrádok).
Daniel Spratek

Aktuality z KS
Upgrade 2019. Celoněmecké konference probuzeneckých hnutí Upgrade
2019 v hesenském Willingenu se v únoru 2019 zúčastnilo i 7 zástupců KS.
Ústřední konference. Ústřední konference delegátů proběhla dne 6. dubna
2019. V programu vystoupil S. Piętak
s proslovem na téma vděčnosti za svobodu. Na konferenci bylo zvoleno nové
vedení KS na tříleté funkční období.
Novým předsedou KS byl zvolen Pavel
Kaczmarczyk.
Karmel. Vedení KS naplánovalo v letošním roce investiční akci v podobě
výstavby výtahu, který byl usnadnil užívání střediska seniorům a hendikepovaným lidem. Zabývalo se též možností
rekonstrukce zastřešení vstupní části
střediska. Jako alternativa k ubytování
v budově by mohly sloužit chatky, které
by byly využity nejen během XcamPu,
ale po celou letní sezonu. Na investice
jsme dostali dar od bratří ze saského
Křesťanského společenství; jeho zástupce budou mít na středisku pobyt na
jaře tohoto roku.
Poslední rozloučení. Dne 13. února
2019 se v Petřvaldě konalo poslední
rozloučení se sestrou Annou Vicherkovou, básnířkou, jež se dožila požehnaného věku 96 let.
Alois Boháček na biblických hodinách.
V neděli 10. března 2019 posloužil na
biblických hodinách v Třanovicích a Oldřichovicích br. kazatel Alois Boháček.
Hovořil na téma Pod svícnem = Největší tma? a Sloužit jako Ježíš. Záznamy
z obou biblických hodin jsou dostupné
na Youtube.
Konference pro ženy a dívky se konala v kině Kosmos dne 23. března
2019. Na téma Osvobozena od strachu
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hovořili Judy a Milan Presburgerovi ze
Slovenska.
Biblická škola. Pilotní ročník biblické
školy Timoteus byl slavnostně ukončen
předáním certifikátů dne 13. dubna
2019.
Velikonoční setkání. Uskuteční se 21.
dubna 2019 v 16.00 hodin v Českém
Těšíně.
XcamP 2019. XcamP v roce 2019
je naplánován na 13. – 20. července
2019; tématem je Revoluční modlitba.
Jako evangelista poslouží bratr pastor
Jiří Chodura.
Daniel Spratek

Literární hlídka
V únoru 2019 vydalo nakladatelství Didasko knihu J. I. Packera Poznání Boha.
Toto klasické dílo již přes čtyřicet let odhaluje statisícům
křesťanů po celém světě nádheru, slávu a radost,
které se skrývají
v poznání Boha.
Může se stát tou
nejzásadnější knihou, kterou kromě
Písma v letošním
či příštím roce
přečtete. R. C. Sproul o díle napsal: Poznání Boha je mistrovské dílo stvořené
mistrem teologem.
Nowa pozycja wydawnictwa Trinity p.
t. Przekonania. Sen o rozsudku spotykającym niewiarę Douglasa Wilsona
zawiera kilkanaście fikcyjnych dialogów
Ewangelisty z osobami reprezentującymi współczesne style życia i spodoby

myślenia. Podczas rozmów poszczególne światopoglądy spotykają się w uczciwym dialogu – tak rzadko obecnym
w realnym świecie. Czytelnik znajdzie
tu szeroki wachlarz różnych podejść:
agnostycyzm, ateizm, feminizm, niemoralność, ewolucjonizm, hipokryzja w kościele, problemy w małżeństwie, pusta
naukowość, panteizm itp. Wszystkie
spotykają się z odpowiedziami biblijnego chrześcijaństwa.
Historický ústav Akademie věd vydal
Spisy z Kapitulního sborníku od Petra
Chelčického. Kapitulní sborník je nejrozsáhlejším dochovaným rukopisem
s díly tohoto českého reformátora. Lze
v něm najít texty jeho patnácti pojednání, z nichž několik je v knize vydáváno
vůbec poprvé.
Daniel Spratek

Citáty odjinud
Dobrodiní sekularizace
Je nepochybné, že Evropu zasáhla
sekularizace. […] Jenže tato nešťastná
sekularizace světa znamená i šťastnou
desekularizaci církve. Už není možné
zvolit si kněžský stav ke zvýšení společenské prestiže, kvůli obecnímu vlivu
a prebendám. Kněz už není žádný notábl, duchovní stav není spojován s nějakou vznešenou institucí, naše doba
nevidí v hodnosti biskupa dokonalost,
ale zaostalost; a takhle je to daleko lepší než počítat se společenskými poctami. […] Dnes se […] i obyčejná povolání
ke křesťanství dostávají stále více ke
své nadpřirozené holé podstatě. A to je
jedno z největších požehnání naší doby.
Fabrice Hadjadj: Jak dnes mluvit
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o Bohu? Evangelizační anti-pomůcka.
Brno, 2016, s. 115-116.

T. G. Masaryk a J. Karafiát
Masaryk byl (či zdánlivě byl) příslušníkem Karafiátova stádečka (hlásil
se k reformované církvi a jeho děti se
u faráře Karafiáta připravovaly ke konfirmaci), což mu však nijak nepřekáželo v tom, aby v době radikalizace svých
názorů ostře protikřesťanským směrem
Karafiáta onálepkoval jako klerikála,
fanatika, nevzdělance atd. jen za to, že
autor Broučků věrně vyznával křesťanskou víru v Krista Pána a opovážil se odmítnout její negování masarykovským
„moderním náboženstvím“. […] Masarykovi nejde z úst ani samotné slovo Kristus (mluví jen o Ježíši) a i když předstírá,
že Ježíše následuje, současně se tváří
jako soudce, který Krista předvolává
před soudní stolici svého osvíceného
vědeckého rozumu. Jeho obraz Ježíše
jako pouhého učitele etiky, o kterém podle Masaryka navíc ani nemůžeme vědět, jestli vůbec žil – což pro Masaryka
dokonce ani není podstatné – je krajně
ubohý a pro lidské existenciální hledání
bezvýznamný.
Vít Machálek: Čtyři pohádkáři II: Jan
Karafiát. bloger.cz, 13. 6. 2018
Zdroje prosperity Západu
Náboženství uctívající inteligentního
a milujícího Tvůrce, který lidské tvory vybavuje rozumem, má zásadní formační
vliv na celou kulturu […]. Není žádnou
náhodou, že právě v takové kultuře se
zrodila věda a technika, bez nichž by bohatství Západu nebylo vůbec myslitelné.
[…] Věda a technika nejsou možné ve
všech kulturách – a tedy ani bohatství
z nich plynoucí. Bohatství společnosti
není samozřejmé, je neseno kulturou

a civilizací, enormním úsilím excelentních (tj. ctnostných) jedinců. Mentalita
těch, kteří apelují na nutnost vytvoření
multikulturní společnosti, kde všichni
mají účast na bohatství, je nesmyslná.
Některé kultury se totiž přímo stavějí
proti tomu, co produkci takového bohatství umožňuje. Ke kultivaci rozumu
dopomáhá kritičnost, pochybování, dialog – a toto zkulturnění rozumu skvěle
provedla řecká filosofie. I ona je tudíž
pramenem západního bohatství. Chtít,
aby lidé z jiných kultur setrvali ve svých
zvyklostech, v racionální zaostalosti,
v neúctě k západní tradici atd. a aby
přitom měli podíl na našem blahobytu,
je šílenost, která musí vést k postupné
likvidaci bohatství. Multikulturalismus
zajistí ne to, že všichni budou bohatí,
ale naopak, že všichni propadnou chudobě.
Roman Cardal: Fiktivní filosofické rozhovory o nefiktivních problémech – Část
6. Prosperita Západu. Distance, 2018,
č. 4; distance.cz (Publikovano též v:
Myslet v diktatuře korektnosti. Praha
2018, s. 182-183.)

Co se můžeme naučit
od rané církve?
Nejranější církev byla vnímána jako
příliš exkluzivní a jako hrozba pro společenský řád, protože odmítala ctít všechna božstva; dnes začínají být křesťané
vnímáni jako příliš exkluzivní a jako
hrozba pro společenský řád, protože
odmítají ctít všechny identity. […] Jestliže se náboženství neliší od kultury, která ho obklopuje – jestliže ji nekritizuje
nebo k ní nenabízí alternativu – umírá,
protože je vnímáno jako nepotřebné.
[…] Raná církev vskutku vypadala jako
by byla na „nesprávné straně dějin“, ale
namísto toho dějiny změnila tím, že za-
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chovala „psí věrnost“ biblickému evangeliu.
Tim Keller: WhatWeNeed to Learnfromthe Early Church; thegospelcoalition.org, 6. 1. 2017
Zpracoval Daniel Spratek

Upgrade 2019
Německá organizační dokonalost
Upgrade z roku 2013

Ve dnech 21. až 24. března se uskutečnila konference Gnadauského svazu
s názvem Upgrade 2019. Upgrade není
německé, nýbrž anglické slovo, ale organizátoři jej zvolili s cílem poukázat na
spojitost s předchozí velkou konferencí
z roku 2013, která se konala v Erfurtu
u příležitosti 125. výročí vzniku Gnadauského svazu. V Ideji č. 50 jsme tehdy

informovali, že Gnadauský svaz reprezentuje asi 200 000 evangelických
křesťanů z Německa, Rakouska a Nizozemí, kteří se hlásí k tzv. hnutí společenství. Toto hnutí vzniklo ke konci 19.
století v Německu jako snaha o obrodu
duchovního života v evangelické církvi.
Dá se říct, že historicky představuje určitou paralelu ke Křesťanskému společenství v naší církvi.
Letošní kongres ideově navazoval na
setkání z roku 2013, které neslo název Odvaha pro něco nového. Upgrade
(s přívlastkem weiter = dále, echter =
opravdověji, tiefer = hlouběji) měl spočívat v hlubším rozvinutí některých myšlenek prezentovaných před šesti lety.
Organizační dokonalost

Místem setkání se letos stala obec Willingen, nacházející se na severozápadě
Hesenska asi 80 km na západ od Kasselu, známá jako lyžařské středisko.
Zatímco v Erfurtu v roce 2013 se sešlo
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2500 účastníků, do Willingen jich přijelo 3150. Zvládnout takový počet účastníků konference po organizační stránce
je určitě velmi náročné, nicméně němečtí bratři se zhostili toho úkolu velmi
precizně. Téměř organizační dokonalost
jsme mohli pozorovat jak při registraci
účastníků, tak při výdeji obědů, při parkování a také při organizaci samotného
programu. Z důvodu počtu účastníků
probíhala plenární setkání paralelně ve
dvou velkých sálech, které byly v některých částech programu, jako otevření
programu a závěrečné bohoslužby, propojeny přenosovou technikou do jednoho celku. Semináře probíhaly paralelně
na 40 místech, takže obsáhnout všechna témata z celkem asi 160 seminářů
nebylo v možnostech nejen jednotlivce,
ale ani menší skupiny lidí.
Témata a některé výzvy

V plenárních setkáních zazněly úvahy, přednášky a prezentace na téma,
jak angažovaně žít ve společnosti jako
křesťan. David Togni, zakladatel nadace
Miluj svého bližního, vyprávěl vzrušující
příběhy ze své služby bezdomovcům.
Skutky milosrdenství přivedly některé
z nich k obrácení, víře v Pána Ježíše
a změně dosavadního života. Jedno
z dalších plenárních setkání bylo věnováno vášnivé víře a kráse víry. Zde nás
velmi oslovilo vystoupení Dr. Hanse-Joachima Ecksteina, profesora Nového
zákona na Evangelické teologické fakultě v Tübingenu. Na biblických příkladech víry ukázal, že víra znamená nejen
znalost, ale také poslušnost, důvěru
a vztah. Každá věta jeho proslovu byla
jak vyleštěna perla. Ve svých sděleních
používal velmi promyšlené a přiléhavé
příklady, které velmi dobře vystihovaly
složité duchovní pravdy.

Dr. Hans-Joachim Eckstein

V jiných sděleních byly reflektovány
některé výzvy, kterým křesťané v dnešní době čelí. Jedním z velmi aktuálních
témat je určitě digitalizace společnosti
a vliv informačních technologií, sociálních sítí aj. na utváření křesťanských
společenství. Zaznělo mnoho podnětných námětů, jak využívat informační
technologie pro Boží království – projekty Bible project (vizuální zpracování biblických knih a témat), b next (aplikace
pro studium Bible ve skupinách) a další.
Vedení Gnadauského svazu

Němečtí hostitelé si v náporu organizační práce našli čas, aby s námi, delegáty z České republiky a Polska, společně povečeřeli. Z německé strany s námi
sdíleli společenství u stolu jak bývalý generální tajemník Gnadauskéhoo svazu,
bratr Theo Schneider, tak ten současný
– bratr Frank Spatz. Dozvěděli jsme se
nejen některé informace ohledně organizace probíhajícího kongresu, ale
mluvili jsme také o některých výzvách,
kterým současné vedení Gnadauského
svazu čelí. Odhaduje se, že v současné
době až 30-40 % společenství nahrazuje působení evangelické církve, to znamená, že účastníci, zejména mladších
věkových kategorií, chodí pouze na setkání společenství. Kazatelé mají kom-
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petence k provádění křtu i vysluhování
Večeře Páně.
Až příliš široký proud?

Kongres ve Willingenu byl vskutku velkolepou akcí. Kromě různých přednášek, seminářů a workshopů jsme mohli
zpívat pěkné a melodické písně s dvěma doprovodnými skupinami (v každém
sálu zvlášť). Každý účastník konference
obdržel zpěvník s mnoha novými, ale
i staršími písněmi. Hudební doprovod
byl profesionální, aranžmá písní moderní, ale přitom příjemně harmonizující.
V jednom z posledních plenárních zasedání jsme slyšeli několik příspěvků
na téma různorodosti. Všichni mluvčí
velebili různorodost, avšak nebyli příliš
konkrétní a neřekli, čeho se tato různorodost měla týkat. Na závěr byly odpovězeny i některé dotazy, které přišly
z pléna. Z anonymních dotazů, které
k přednášejícím zazněly, bylo zřejmé, že
posluchačům se tato přílišná různorodost a místy až bezbřehost trochu nelí-

bila a chtěli slyšet, zda existují také nějaké hranice, jaký význam mají v dnešní
době Boží nařízení apod.
Vskutku jsem měl pocit, že v některých
aspektech Gnadauský svaz představuje
v současné době až příliš široký názorový proud. Mohli jsme to pocítit i při
jednom ze seminářů (viz příspěvek Michala Mazura), kde dle mého mínění
byly určité hranice překročeny. A v této
souvislosti si nejsem zcela jist, zda tento široký proud bude do budoucna ještě
nějak řiditelný a ovladatelný.
Štěpán Rucki

Několik myšlenek ze seminářů
Upgrade 2019
Jak již bylo řečeno, na konferenci Upgrade 2019 zaznělo mnoho zajímavých
seminářů. V pátek 22. března jsem se
zúčastnil semináře na téma Základní
koncepce rostoucí práce křesťanského společenství (MEUC) v Brazílii, který
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vedl Carlos Kunz. Křesťanské společenství v Německu má svoji misijní práci
mimo jiné také v Brazílii. Původně působilo německé KS v Brazílii pouze mezi
Němci, kteří se přistěhovali do Brazílie.
V Brazílii je celkem asi 700 000 evangelíků. KS působí hlavně na jihu Brazílie
v okolí Sao Paula.
Bratr Carlos se pokoušel dát odpověď
na otázku: Může se křesťanské společenství rozrůstat? V Německu se lidé
odpovědní za práci v Křesťanském společenství musí přizpůsobit obyvatelstvu,
které má odlišnou kulturu než tradiční
členové komunity. Jak ale získat nové,
aniž bych ztratil staré? Dokonce i v Brazílii museli bratři tento problém řešit.
A povedlo se jim to. Vedení KS v Brazílii
si uvědomilo, že pokud chtějí růst, musí
se přizpůsobit místnímu obyvatelstvu.
Hlavně se jednalo o zavedení portugalštiny do práce KS. V poslední době roste počet členů KS a podařilo se vytvořit
i několik misijních stanic v sousední Paraguaji.
V sobotu jsem se zúčastnil semináře
s názvem Emocionálně zdravé vedení.
Seminář vedl René Winkler, bývalý ředitel Chrischona International, od roku
2019 je na Teologickém Semináři St.
Chrichona odpovědný za práci s bývalými absolventy (alumni), a za další vzdělávání dobrovolníků. Na semináři čerpal
René Winkler myšlenky z knihy Obři víry
– Duchovní trpaslíci od Petera Scarzera.
Nikdo to neřekl stručněji a přesněji: ve
stínu zjevné síly se může nezralá strana osobnosti chovat jako ustrašenec
(pokrytec). Na úkor všech. Můžeme sice
znát dobře Bibli a vést disciplinovaný
křesťanský život, ale emocionální nezralost v důležitém okamžiku způsobí, že
jsme zaměstnaní spíše sami sebou, než
láskou k druhým.

Zřejmé silné stránky osobnosti v křesťanském kontextu jsou znalost Bible,
schopnost mluvit, inteligence, schopnost vedení, nadšení pro věc, schopnost
dotahovat věci, obětovat se. K nezralým
osobním stránkám patří konkurenční
myšlení, soustřednost, strach z lidí, vliv
rodinného původu, vyhýbání se novým
zkušenostem, kritika, konfliktní typ aj.
Závěr: Ze všech úkolů vedoucího je
vedení sebe sama (sebeovládání) nejtěžší. Všechny úkoly vedoucího začínají
a končí sebeovládáním.
Další seminář, kterého jsme se zúčastnili v sobotu, nesl název Křesťané
na Blízkém východě – vášnivá víra
v nebezpečí. Přednášejícím byla paní
Heidi Joshua, pedagog pro náboženství
a orientalistiku, referent pro arabsko-evangelický sbor ve Stuttgartu a komunální práci s uprchlíky. V době, kdy bylo
v Německu křesťanství na prvním místě, křesťané Středního východu již prokázali svou víru v tvrdém pronásledování. Ve svém semináři se snažila ukázat,
jak orientální křesťané dnes žijí svou
víru uprostřed úzkosti rozpadajících se
států. Z jejich zkoušek v pronásledování se můžeme poučit, jak zachovávají
hlubokou spiritualitu a hlubokou lásku
k Pánu Ježíši. Uvedla příklady, jak můžeme pomáhat uprchlým orientálním
křesťanům. Její výklad byl doplněn fotografiemi a videi z Blízkého východu,
z uprchlických táborů i třeba záběry
z Jordánska, které zůstává oázou pokoje uprostřed bojů.
Jan Tomala

Upgrade 2019 mým pohledem
Bylo ráno 21. března a sedm lidí z naší
církve se vydalo ve dvou autech na kon-
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ferenci do německého města Willingen.
První skupina, do níž patřili bratři Daniel
Spratek, Martin Piętak a Honza Brtníček, vyjela již ve středu a rozhodla se, že
přespí v městě zvaném Varnsdorf. Druhá skupina, ve které byli bratři Štěpán
Rucki, Jan Tomala, Samuel Rusnok a já,
jela přes Polsko až do Německa.
Po devíti hodinách jsme dojeli k hotelu Sauerland Stern, kde se konference
konala. Setkali jsme se s našimi tlumočníky, zaregistrovali jsme se, a poté jsme
vyrazili na zahájení. Po zahájení jsme
se vydali ubytovat do našeho penzionu,
který byl asi dva kilometry od konferenčního centra. Rozdělili jsme se do pokojů
po třech a po čtyřech. Po ubytování nás
ještě čekal další program, a tak jsme se
znova vydali do místa konání konference. Po skončení čtvrtečního programu
jsme podnikli menší nákupy a vrátili
jsme se zpět do penzionu, kde jsme se
pak sešli všichni v našem pokoji, a rekapitulovali jsme si den.

V pátek náš program začal již od deváté
hodiny ranní. První bod našeho dne se
v překladu nazýval práce s Biblí. Na tomto programu jsme se měli naučit novým
a kreativním způsobům čtení Bible. Já,
Sam Rusnok a Honza Brtníček jsme se
rozhodli, že půjdeme na přednášku, kde
se budeme zabývat Biblí z pohledu židů.
Jelikož přednáška nebyla překládána,
musel jsem se překladu chopit já. Zjistil
jsem, že tlumočníci jsou opravdu machři,
protože dokážou překládat a poslouchat
zároveň. Takovýto multitasking u mě
opravdu nepřipadal v úvahu, a tak jsme
z toho nikdo pořádně nic neměli. Dále
nás čekala pléna, po kterých následovala tři a půl hodinová pauza na oběd v hotelu Sauerland Stern. Po obědě jsme se
vydali na dva semináře dle vlastního výběru. Já jsem si vybral seminář o evangelizaci a o digitální církvi a oba byly skvělé.
Po seminářích jsme byli spolu s bratry
z Polska a jedním bratrem z Ukrajiny pozváni našimi hostiteli na večeři.
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Sobotní den byl velmi podobný tomu
pátečnímu. Akorát na naše práce s Biblí jsme přešli na přednášku hlavního
řečníka celé konference, jímž byl prof.
Dr. Hans Joachim Eckstein. V hlavě mi
utkvěla slova, že někdy prosíme o věci,
za které bychom měli spíše děkovat,
neboť nám je už Pán Bůh dal. Celkově
jsem na bratra Ecksteina slyšel jen samou chválu. Znova následovala pléna
a poté pauza na oběd. Po pauze jsme
se s bratrem Štěpánem rozhodli jít na
seminář o darech Ducha. Alespoň jsme
si mysleli, že to je seminář. Zjistili jsme,
že to není seminář, ale tzv. workshop.
Po asi pětiminutovém úvodu osoby, která nás měla provázet, nastala svědectví
některých lidí o tom, jak jim bylo něco
vyléčeno či prorokováno. Po asi patnácti
minutách jsme se měli seskupit do skupinek a na každou osobu v té skupince dát ruku a čekat, až nám Bůh sešle
nějaké proroctví o té osobě. Nevěděli
jsme, co dělat, a tak se nám zdála jediná možnost jako správná – útěk. Když
jsme úspěšně utekli, pořádně jsme se
tomu zasmáli. Jako další seminář jsme
si proto raději zvolili téma Křesťané na
blízkém východě, který byl opravdu zajímavý, a to hlavně díky osobním zážitkům a zkušenostem sestry, která nás
tímto seminářem provázela. Po seminářích jsme pozvali naše polské bratry
k nám na skromnou večeři. Měli jsme
možnost se pobavit o různých tématech, která jsou aktuální v našich společenstvích.
V neděli ráno nás čekal odjezd. Bylo
nutno si zabalit a také trochu uklidit.
Kolem deváté hodiny jsme se vydali na
cestu zpět do Česka, abychom teoreticky nabyté vědomosti mohli začít převádět do praxe ve svých sborech.
Byl to opravdu skvělý čas. Děkuji Ti,

Bože, že jsi mi dal tu příležitost. Děkuji
i vám, bratři, že jsme mohli spolu tvořit skvělou delegaci. Děkuji Vám, drazí
bratři a sestry, kteří jste na nás doma
mysleli ve svých modlitbách. Opravdu
jsme je cítili.
Michal Mazur

Joel Osteen
a evangelium prosperity
Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do
pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je
vtahují do zkázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům;
a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí.
(1Tm 6,9-10)
Toto však věz, že v posledních dnech
nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví,
rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční,
nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující
rozkoš spíše než milující Boha. Budou
mít vnější formu zbožnosti, ale její moc
jim bude cizí. Od takových se odvracej.
(2Tm 3,1-5)
Evangelium prosperity vzešlo z křesťanského probuzení z 50. let minulého
století. Rozkvět hnutí prosperity vyplýval
z popularizace teleevangelistů zejména
v USA. Jedním z nich je i Joel Osteen.
Centrální učení evangelia prosperity
spočívá v tom, že Bůh chce, aby byl člověk požehnaný. Říká, že materiální požehnání je součástí Boží vůle. Existuje
pojem semínko víry nebo víra ve zdraví
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a bohatství – ti, kteří vyučují evangelium
prosperity, věří, že investice peněz cestou darů do církve lidem pomůže sklízet
budoucí sklizeň.
Nedávno provedli ateističtí vědci univerzity v Torontu studii o evangeliu prosperity, jejíž součásti byl i experiment,
kterého se zúčastnili věřící i ateisté.
Všichni byli požádáni, aby poslouchali
poselství o prosperitě. Vědci zjistili, že
evangelium prosperity mělo za následek posílení vlivu, dokonce i u skupiny
ateistů. To podporuje myšlenku, že vliv
evangelia prosperity může být méně
o přitahování k víře a více o tom, jak se
v tomto okamžiku kdo cítí. Podle jejich
zjištění současné poznatky naznačují, že evangelium prosperity může jako
systém náboženské víry vést k vzrušujícímu a pozitivnímu prožitku, nikoliv k teologickému obsahu. Ve svých závěrech
vědci řekli, že kázání evangelia prosperity zvyšuje pocity optimismu a zvyšuje
riskantní finanční chování.
Na výše zmiňovaném Joelu Osteenovi
můžeme vidět, jak reálně vypadá jeden
z mnoha tzv. prosperitářských sborů
napříč Spojenými státy. Joel Osteen se
k vyučování dostal tím, že jeho otec,
který byl kazatelem, náhle zemřel, a syn
musel vyplnit místo chybějícího kazatele. Joel kázal své první kázání jen šest
dnů před otcovou smrtí. Neměl žádné
formální teologické vzdělání ani zkušenosti s kázáním a najednou měl vést
sbor s 15 tisíci členy, a tak se mnozí
právem ptali, zda Joel dokáže bez zkušeností udržet sbor a zda se za pár let
nerozpadne. Realita však zřejmě ohromila i největší optimisty. Nejen, že Joel
dokázal udržet týdenní návštěvnost sboru, dokonce ji znásobil. Každou neděli je
v Lakewood Church v městě Houston ve
státě Texas kolem 43 000 lidí a jedná

se tak o nejnavštěvovanější sbor v USA.
Jeho styl se ale stal trnem v oku mnoha křesťanům.
Průběh shromáždění v Osteenově sboru je následující:
1. Zazní znělka, v níž zní Objev v sobě
šampióna
2. Následuje vtip, který má navodit příjemnou atmosféru
3. Všichni členové zvednou Bible a říkají: Toto je moje Bible. Jsem to, co
Bible o mně říká. Mám to, o čem
Bible hovoří, že mám mít, a mohu
udělat to, co Bible říká, že můžu
udělat. Dnes budu vyučován Božímu Slovu. A odvážně vyznávám, že
moje mysl je připravena a srdce otevřené to přijmout. Už nikdy nebudu
stejný. Ve jménu Ježíše, amen.
4. Středobodem je třiceti minutové tzv.
tématické kázání – pasáže a verše
z Bible používá Osteen na podporu
své teorie, ne naopak. Osteen káže
bez Bible před sebou, bez jakýchkoliv poznámek. Biblické verše zmiňuje, ale bez uvedení knihy, kapitoly či
čísla verše.
5. Na závěr svého kázání dává Osteen
posluchačům vždy příležitost přijmout Ježíše jako svého osobního
Pána a Spasitele a požádá je, aby
opakovali slova po něm: Vyznávám
své hříchy, přijď do mého srdce.
Udělám tě svým Pánem a Spasitelem. Amen. Po modlitbě řekne
těm, kdo se modlili s ním, že jsou
znovuzrození a že si mají najít dobrý
biblický sbor.
6.Jako poslední přichází na řadu jeho
žena Victoria Osteen, která vyučuje
obdobným způsobem jako její manžel. Její vyučování je ale o pár minut
kratší a spíše psychologicky zaměřené.
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Obsah jeho kázání je zaměřen výhradně na lásku a Boží dobrotu k lidem.
Zásadně se vyhýbá slovům a tématům
jako peklo či hřích.
Jeho argument proti kritikům je ten,
že život sám je dost náročný a on chce
svým posluchačům dát slova naděje
a povzbuzení. A tak často povzbuzuje
návštěvníky sboru slovy, že Bůh má pro
ně připravené uzdravení, povýšení, podnikatelský úspěch či pravého partnera.
Na řadu přichází otázka, jestli je taková nauka falešná, a je-li možno skrze ni
zbloudit od víry. Mám za to, že nauka
o prosperitě je něčím, co Ježíš neučil.
Osteen tvrdí, že na základě jedné modlitby je člověk znovuzrozen, což není
pravda (J 3,8).
Osteen tvrdí, že by neměl říkat, kdo
přijde a kdo nepřijde do nebe. Pokud je
křesťanským kazatelem, pak by to vědět měl (Ef 5,5).
Osteen tvrdí, že v životě je mnoho těžkostí, a proto nemluví o hříchu a pekle.
Jak ale lidé mají vědět o hříchu, když
o něm prakticky nic neslyšeli (Ř 3,1920)?
Osteen nechává svou ženu Victorii, aby
vyučovala sbor, ve kterém jsou i muži
(1Tm 2,11-15).
Kdybychom se na něj zaměřili více,
našli bychom množství dalších nepravd,
které učí.
Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou
zdravé učení, nýbrž si podle vlastních
žádostí budou shromažďovat učitele,
aby jim říkali, co je jim příjemné; odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím.
(2Tm 4,3-4) A právě jednou z bájí je
i evangelium prosperity.
Filip Kaczmarczyk

Parazamyšlení
Několikrát jsem byl přímo či nepřímo
nabádán k tomu, abych nedoporučil
anebo dokonce zakázal četbu Parabible, fenoménu české evangelikální scény
posledních měsíců. Ač mám poměrně
zásadní výhrady k tomuto literárnímu
počinu, které jsem ostatně vyjádřil na
panelové diskusi v Třanovicích, a ač tuto
knihu nepovažuji za dobrou ani za kvalitní, nic zakazovat nebudu. Proč? Mám
pro to minimálně šest důvodů.
1. Negativní reklama je také reklama.
Parabible by zmizela v propadlišti
dějin, nebýt kvalitní reklamy. Setkal
jsem se s míněním, které má blízko
k pravdě, že naše slezská panelová
diskuse vyvolala nikoli zavržení, ale
naopak zájem o tuto publikaci. Zájem o diskusi s jejím autorem v nevelkém Třinci mnohonásobně převyšoval zájem o stejnou akci v Brně.
Kostel Československé církve husitské v Brně byl při autorském čtení
Alexandra Fleka z Parabible spíše
poloprázdný.
2. Takových parabiblí vzniklo v dějinách bezpočet. Ta Flekova je jen
jednou v celé řadě. O jiných parabiblích jsme nemluvili a mluvit nebudeme, jelikož se jim nedostalo takové
publicity.
3. Parabible nevybočuje z řady knih,
které jsou problematické. Přiznám
se, že každá sborová knihovna, každý sborový prodej knih, každý stánek s křesťanskou literaturou je pro
mne problémem. Mnohé přemnohé
tituly a mnozí autoři jsou z čistě věroučného pohledu problém. Někdy
velký problém. Kdysi jsem na ně
prodejce upozorňoval. Nyní už nikoliv. Přesvědčil jsem se, že je mnozí
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kupují a nemnozí čtou. Občas se někoho zeptám: Víš, co sis vlastně na
konferenci pořídil? Třeba dvakrát
stejnou knihu na dvou po sobě jdoucích konferencích? Většinou nevědí.
Nechají se zlákat reklamou řečníka
anebo autora. Hezkou obálkou. Lákavým názvem. A velice často knihu
nepřečtou. Sdělovat své výhrady ke
knihám, o které by jinak nikdo ani
nezavadil, znamená na ně upozorňovat.
4. J elikož miluji knihy a dalo by se říct,
že jsem nemocný na písmenka,
vím, že i v dílech pravověrných velikánů, které doporučujeme bez výhrad, jsou problematické záležitosti.
Dovolím si tvrdit, že i u nezpochybnitelných velikánů duchovní literatury jsou věci, o kterých nelze říci, že
jsou v pořádku. Mohou to být dogmatická pochybení, někdy se však
také jedná o selhání v osobním životě, která znemožňují akceptovat
tyto autory bez výhrad.
5. Knihy nejsou bohužel tím, co lidi,
zvlášť ty mladé, doopravdy formuje.
Duch naší nemocné doby se projevuje více v televizi, ve filmu a v reklamě. Naši lidé, a to nejen mladí,
jsou formovaní díly jako Kolja, Avatar, M.A.S.H. a aktuálně třeba Bohemian Rhapsody. Tyto počiny, které
mají za sebou neskutečnou finanční
podporu a jsou obecně líbivé, nám
podprahově předávají svá do jisté
míry problematická sdělení, mají
vlastní někdy dobře ukrytou agendu. Třeba tu, že manželská nevěra
je v podstatě fajn, že modlářství je
v pořádku, že největší blbci a pokrytci jsou křesťané a homosexualita se
vším kolem je v pořádku, s hudbou
Freddieho Mercuryho ani nemůže
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být jiná. Brojit proti knihám a nevědět, na co se koukají lidé, kteří přijdou z bohoslužeb anebo z biblické
hodiny domů, není úplně fér.
6. Posledním důvodem pro nezakazování jakékoliv četby je pro mne kniha anebo spíše malý spisek Mistra
Jana Husa Knihy kacířů se mají číst.
Autor této odvážné publikace nezastírá, že existuji opravdu špatné
knihy. Právě díky nim si ale můžeme
uvědomit svoje základy víry, svoje
vyznání a svoje přesvědčení. V návaznosti na to mne napadla taková kacířská myšlenka: Vzít Flekovu
Parabibli a na základě jejího porovnání s Biblí i s pokladem víry těžce
nabytým generacemi křesťanů před
námi, si položit otázku: Jak opravdu
vypadá novozákonní Ježíš? V čem
je odlišný od toho Flekova Ježíše?
Umím si takovou diskusi představit
jak se studenty, tak na vyučování ve
sboru. Uměli bychom s klidem, ale
jednoznačně obhájit našeho Ježíše,
Spasitele a Pána našich životů? Já
jsem do osobní konfrontace s autorem šel.
Zbyšek Kaleta

Konference pro muže

Foto Marek Svoboda
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Ospravedlnění a posvěcení
V čem jsou rozdílné a v čem je jejich těsná návaznost?
I. Ospravedlnění (Odvozeno od: v SZ -  » קדצc-d-k; v NZ - δικαιόω » ospravedlňuji)
Bůh Stvořitel učinil všechno velmi dobré
Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. (Gn 1,31)
Pán Bůh stvořil svět i nás v něm a dal svému stvoření řád. Ďábel zpochybnil Boží
ustanovení a svedl člověka k neposlušnosti vůči Hospodinu. Člověk padl a do prokletí
strhl celé stvoření. Neposlušností se odcizil Bohu a následkem toho stáhl na sebe prokletí smrti v odloučení od Boha. Již při vynesení rozsudku nad prvotními vzbouřenci
Bůh vyhlašuje v protoevangeliu svůj dobrý záměr, že přivede na svět Potomka ženy,
který rozdrtí hadovi hlavu a On jemu rozdrtí patu. (Gn 3,15)
Chceme-li tedy uvažovat o ospravedlnění před Bohem, skrze Něho a v Něm, hledáme
v Písmu svatém, v tom neomylném Božím zjevení, Boha spravedlivého a milosrdného.
Čím více poznáváme Boží svatost, tím více také poznáváme naši naprostou nedokonalost a neschopnost vlastní silou obstát před Boží spravedlností. Velikost Boží ovšem
také spočívá v Jeho iniciativní vstřícnosti vůči padlému stvoření, která dosáhla svého
vrcholu ve výkupné oběti Božího Syna za nás hříšné lidi na Golgotě.
Hospodin Bůh stanovil pravidla
Boží ustanovení jsou svatá. Před Jeho Majestátem se každá bytost musí sklonit a dříve
nebo později se také skloní. Kdo tak učiní skrze milost pokání a víru v Ježíše Krista
v tomto životě, bude zachráněn. Nevěrné čeká věčná potupa a utrpení.
(…) Já Hospodin vyhlašuji spravedlnost, prohlašuji právo (…) Kromě mne jiného
Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne. Obraťte se ke mně a dojdete
spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. Při sobě samém jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět nevrátí. Přede mnou každý
klesne na kolena a každý jazyk odpřisáhne: «Jenom v Hospodinu – řekne o mně – je
spravedlnost i moc». Přijdou k němu a budou se stydět všichni ti, kdo k němu pláli
vzdorem. (Iz 45,19–24)
Ve vztahu k Boží svrchovanosti se často vynořují otázky o předurčení jednotlivých
lidí ke spasení, nebo k záhubě. O předurčení skutečně čteme např. v Ř 8,28–30; Ef
1,4–5.11. V Písmu však také čteme o tom, jak Bůh změnil svůj úmysl na základě
přímluvných modliteb. Luther o předurčení píše: Ano, je pravda, že co je předurčeno,
to se také stane. Není však přikázáno, ale naopak zakázáno vědět, co je předurčeno.
A protože tedy nevím, co je předurčeno, je pokoušením Boha, když někdo jedná a hyne
z této nevědomosti. Je mně přikázáno, že mám vědět, co je potřeba dělat. A proto nám
bylo dáno jeho slovo, neboť máme vědět, co máme dělat, a nedělat, co nevíme; to máme
zůstavit Bohu a sami se máme držet svého příkazu, povolání a úřadu. Bůh jediný bude
a má dobře vědět, co je předurčeno, ty to ale vědět nemáš.1
1
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Boží svrchovanost je neoblomná a Jeho spravedlnost nezkorumpovatelná. Člověk
však ve své hříšné přirozenosti není schopen Boží zákon dodržovat, ani si vlastním
úsilím zasloužit Jeho přízeň a věčné blaho. Je duchovně mrtvý, a tudíž i bezmocný.
V tomto stavu nad přirozeným člověkem zní jednoznačné posouzení.
Vždyť ze skutků zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn. (Ř 3,20)
Má člověk vůbec nějaké východisko? Ano.
Záchranu dává sám Bůh
Činí tak ze své čiré milosti a pro své jméno, nikoli pro naše zásluhy. Činí tak, protože
je dobrý a milostivý.
Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. (Ř 5,6)
Jeho ospravedlnění je pro nás nezbytné, ale také i možné, a to jedině v Ježíši Kristu.
Pavel v synagoze v Pisidské Antiochii zvěstuje tuto naléhavost záchrany a nezbytnost
ospravedlnění v Ježíši Kristu: (…) Budiž vám známo, bratří, že skrze Něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů, a to i těch, jichž vás nemohl zprostit Mojžíšův zákon. Ale
v Něm je ospravedlněn každý, kdo věří. Střezte se proto, aby vás nepostihlo, o čem se
mluví v Prorocích: ‚Vy, kteří mnou pohrdáte, otevřete oči, zděste se a dejte se na útěk,
protože já učiním ve vašich dnech něco, čemu nikdy neuvěříte, když vám to bude někdo
vypravovat.‘ (Sk 13,38–39)
Boží iniciativu v ospravedlnění hříšníka obětí Božího Syna zvěstovali již starozákonní proroci jako např. Izajáš. ‘Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dávám podíl mezi
mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten
mezi nevěrníky.‘ On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. (Iz 53,11–12)
Nový zákon nám na mnoha místech jednoznačně s konečnou platností ohlašuje dokonalé a nenahraditelné ospravedlnění v Ježíši Kristu, které člověk může přijmout jedině
vírou. Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří (… τέλος
γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι). (Ř 10,4)
(…) člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. (Ga 2,16; také v 3,11)
Co nám Bůh dává s ospravedlněním?
Všechno. Dává nám život, a to posvěcený, činný, smysluplný, věčný.
N. L. Gumiljov (v básni Já a vy) stejně jako později V. V. Majakovskij se obává, aby
se neoct v nudném ráji / protestantského nebíčka. Oba měli hrozně ponurou vizi, která
skončila v moři krve, a žádnou radostnou naději. Jaká je naděje ospravedlněných krví
Pána Ježíše Krista?
(…) Soud nad (oním) jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých
proviněních vede k ospravedlnění. Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila
vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované
spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista.
A tak tedy: Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život (…οὕτως καὶ δι‘ ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας
ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωῆς). (Ř 5,16–18)
ISBN 978-80-7429-909-4.
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Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte
z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný. Mzdou hříchu je smrt, ale darem
Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Ř 6,22–23)
Jak tedy má vypadat život ospravedlněného? Máme být silní milostí Ježíše Krista, to
znamená, že náš život má být zakořeněn ve spasení, jím žít a radostně vší silou oslavovat Spasitele. Apoštol Pavel píše mladšímu Timoteovi (…) buď silný milostí Krista
Ježíše. (2Tm 2,1)
Písmo svaté ve své poslední kapitole napomíná ospravedlněné: kdo jest spravedlivý,
ospravedlni se ještě; a svatý posvěť se ještě. (BK: Zj 22,11)
Shodují se luteráni a římští katolíci v učení o ospravedlnění?
31. října 1999 představitelé Světového luterského svazu a Vatikánu podepsali Společné prohlášení k učení o ospravedlnění (dále: SPUO / anglicky: Joint Declaration on the
Doctrine of Justification - JDDJ). V čem se navzdory této deklaraci liší učení římsko-katolické církve od vyznání evangelicko-ausburského? Na zásadní rozdíly narazíme
v Symbolických knihách naší církve a Katechismu katolické církve (dále KKC), který
papež Jan Pavel II. osobně ověřil, podepsal a napsal: Katechismus katolické církve,
který jsem schválil 25.6.1992 a jehož vydání nyní ze své apoštolské moci nařizuji, je
výkladem víry církve a katolické nauky, jak je dosvědčuje a osvětluje Písmo svaté, apoštolská tradice a učitelský úřad církve. Uznávám Katechismus za platný a oprávněný
nástroj ke službě církevnímu společenství a za bezpečnou normu pro vyučování víře
(…) Dáno dne 11. října 1992 (…) - Jan Pavel II. (KKC, s. 11.13)
Vatikán samozřejmě ve SPUO zaujímá pozici, která se v ničem nebude rozcházet
s Katechismem katolické církve. Učení římskokatolické církve a luterské učení se zásadně liší v úsudku o hříchu a ospravedlnění hříšníka. Rolf Preus se k tomu vyjádřil
v přednášce 27. 2. 2000 následovně: Je dobré, že si nasloucháme a nezraňujeme se.
Ovšem není dobré, že se vzdáváme svědectví Písma o ospravedlnění. V čem hrozí zrada
reformačního odkazu? Důkladnou a obsáhlou Preusovu analýzu SPUO můžeme shrnout v následujících bodech takto:
Společně učí obě církve, že
• prvotní hřích znemožňuje, aby se člověk sám spasil;
• hříšníci potřebují Boží milost, jestli mají přijmout Boží výrok ospravedlnění;
• základem ospravedlnění hříšníka je dílo Ježíše Krista, Spasitele.
Rozdílně chápou obě církve základní pojmy týkající se účasti člověka v procesu
ospravedlnění. Jedná se především o následky prvotního hříchu, svobodnou vůli a samotné ospravedlnění.
a) O následcích prvotního hříchu
Římskokatolická církev učí, že
 prvotní hřích zanechal člověka duchovně zraněného a slabého;
je to ztráta prvotní svatosti a spravedlnosti, ale lidská přirozenost není úplně
zkažena. (KKC, § 405)
Reformační stanovisko zní:
 prvotní hřích zanechal člověka mrtvého a bezmocného, smrt a bezmocnost jej
činí zcela závislým na Boží milosti, spasen je jedině skrze milost Boží – SOLA
GRATIA.
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Písmo svaté nás učí: Probudil nás k životu spolu s Kristem (v Kristu), když jsme
byli mrtvi pro své hříchy. (Ef 2,5)
Jak to ujímá Formule svornosti? Prvotní hřích totiž není hříšným skutkem, ale vězí
v přirozenosti, podstatě a bytnosti člověka. Přirozenost je tedy prvotním hříchem
porušena, i kdyby se neprozradila spácháním nijakého špatného skutku, pronesením žádného zbytečného slova, ba ani jen zlou myšlenkou v srdci zkaženého
člověka. Tento hřích jsme zdědili ze zkaženého semene, je nám vrozen a nosíme jej
v sobě jakožto bujné zřídlo veškerých skutkových hříchů, jakými jsou zlé myšlenky,
zlá slova a zlé činy. (Mt 15,19; Gn 8,21 – Formule svornosti čl. I, § 21).
b) O svobodné vůli
Římskokatolická církev učí, že
 člověk má v duchovních záležitostech včetně ospravedlnění svobodnou vůli;
Hříchem prvních lidí získal ďábel nad člověkem jakousi nadvládu, člověk však
přesto zůstává svobodný. (KKC, § 407)
Boží spravedlnost, která přichází skrze víru v Ježíše, je bezprostřednost Boží lásky.
Spolu s ospravedlněním se do našich srdcí vlévá víra, naděje a láska a je nám dána
poslušnost Boží vůle. (KKC, § 1991)
Ospravedlňující spravedlnost zahrnuje poslušnost věřícího a je něčím, co je v něm,
ve věřícím.
Jelikož lidská přirozenost nebyla zcela narušena, proto po pádu člověk zůstává
svobodný.
Reformační stanovisko zní:
 člověk ztratil v duchovní oblasti svobodnou vůli.
Písmo svaté nás učí:
Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit
Božímu zákonu. (Ř 8,7)
Opět Formule svornosti podává: (…) věříme a vyznáváme, že lidský rozum a intelekt je v duchovních záležitostech slepý a z vlastních sil v nich nepořídí nic.
Jak stojí psáno: ‚Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu
bláznovstvím a nemůže je chápat‘ (1K 2,14), je-li zpytován v duchovní oblasti.
Rovněž tak věříme, učíme a vyznáváme, že pokud není znovuzrozena, lidská vůle
je od Boha netoliko odvrácena, ale také se vůči němu stala nepřátelskou. Chuť má
jen do zlého a dychtí po tom, co se Bohu protiví“. (Formule svornosti čl. II, 1–2)
c) Ospravedlnění
Římskokatolická církev učí, že
 hříšník je ospravedlněn na základě změny, kterou Bůh učinil s ním.
Reformační stanovisko zní:
 hříšník je ospravedlněn pouze na základě Božího vykoupení hříšníka spravedlností Ježíše Krista – SOLUS CHRISTUS.
Písmo svaté o tom učí: (…) Není tedy rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od
Boží slávy, jsou ospravedlňování zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.
(Ř 3,22–24)
Formule svornosti: Vždyť víra neospravedlňuje proto a tím, že by byla sama tak
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dobrým skutkem a skvělou ctností, ale z toho důvodu, že se v zaslíbení svatého
evangelia chápe zásluhy Kristovy a přijímá ji. Ona zásluha nám totiž musí být
přisvojena právě vírou, máme-li jí být učiněni spravedlivými. Ale spravedlností,
jež se před Bohem z čiré milosti přičítá víře či věřícím, je tedy poslušnost, utrpení
a zmrtvýchvstání Kristovo, jimiž pro nás učinil zadost zákonu a splatil náš hřích.
(Formule svornosti čl. III, § 13–14)
Tradicionalistické hnutí v Římskokatolické církvi zvané Tradiční mše (viz: traditionalmass.org) toto Společné prohlášení k učení o ospravedlnění zcela zavrhuje. Donald
J. Sanborn podává jeho obsáhlou kritickou analýzu. Postoj tradicionalistů zní: Vidíme
tedy, že církev požaduje, aby člověk pod vlivem milosti spolupracoval na svém vlastním
ospravedlnění. Totéž stanovisko rezonuje v SPUO, avšak v novém balení. Popřením
spolupráce hříšníka na ospravedlnění by byla zpochybněna dogmata o lidské záslužnosti.
II. Posvěcení (Odvozeno od: v SZ -  » שדקk-d-š - svatý; v NZ - ἁγιάζω » posvěcuji)
Ospravedlněný hříšník je povolán k posvěcení
Apoštol Pavel, který jasně učí o ospravedlnění, klade rétorickou otázku, aby vzápětí
na ni dal rozhodnou odpověď: Co tedy mám říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se
rozhojnila milost? Naprosto ne! (…) A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se
služebníky spravedlnosti. Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost: Jako jste
se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní
dejte do služby spravedlnosti k posvěcení. (Ř 6,1.18–19)
Z Boží milosti ospravedlněný člověk má usilovat o čistý život. Vždyť také člověk,
který nešťastnou náhodou vpadne do močůvkové žumpy, nevzdoruje zachránci, ale
nechá se vytáhnout a je tomu rád. Byl by to blázen, kdyby si v té hnusné špíně lebedil,
plaval a potápěl se jako v bazénu. Žel zdá se, že teologové a církevní představitelé zdeformováni ve svých názorech kritikou Písma učí věřící si bahna hříchu užít a sugerují
jim, že hřích označený Písmem ve skutečnosti není hříchem.
Ve své zaslepenosti se podřizují mainstreamu, stejně jako Německá církev Třetí říši,
nebo jiné liberální církve převládající ideologii dané doby. Například po druhé světové
válce se jednomu z nejkrutějších tyranů dějin, J. V. Stalinovi, podařilo strhnout hlasné
trouby inteligence k obhajobě míru v jeho podání. (…) žádné jiné téma nedominovalo
tak silně ve veřejné diskusi, výslovně i podvědomě. Obrana demokracie a zachování
míru splynuly do jediného cíle (…) Zvláště silně byla tímto tématem posedlá pokroková
křesťanská inteligence, jež se jím nechala zaslepit a zmanipulovat ke krajně absurdním
a neobhajitelným stanoviskům – stejně jako její následníci v sedmdesátých a osmdesátých letech učinili z míru a odzbrojení nejvyšší hodnotu, jejíž význam překonává jakékoli ohledy na spravedlnost a lidská práva ve Východní Evropě.2
Důsledky zrady prorockého poslání církví jsou zničující. Kostely jsou prázdné, teologové propadli falešným naukám. Vnější pozorovatelé mluví o církvích bez Boha.
Patří k nim Evangelická církev Německa (EKD)? Také ona vyřadila již dávno jako
zboží s prošlou lhůtou evangelickou zbožnost, vědomí povinnosti či jakoukoli formu
2 JUDT, Tony. Falešné ideje, cizí krev. Francouzská inteligence 1944–1956. Přel. M. Pokorný. Praha, Prostor, 2018, s. 257. ISBN 978-80-7260-379-4.
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transcendence. Místo nich se v rámci oslav reformace konala četná genderová fóra (…)
Německé církve se podobají rekonstruovanému historickému domu, z nějž zůstala jen
fasáda, ale uvnitř nezbylo z původního obsahu skoro nic. 3
Luther varuje: pokud ovocem víry nejsou dobré skutky, není ani víra pravá a dobrá.
(Šmalkaldské články, XIII. 4)
Formule svornosti pojednává o trojím užití zákona. První se týká zdivočelých a neposlušných, aby je přiměl alespoň k vnějškové kázni. Druhé slouží k lidem k poznání
jejich hříchů. Třetí se týká křesťanů, aby i po svém znovuzrození, dokud chodí v těle
s jeho zatížením, měli jistá pravidla, jichž by se proti vlivům těla mohli přidržovat, zařídit podle nich svůj život a ovládnout se. (Formule svornosti, VI/1)
Posvěcení je podmínkou účasti v Božím království
Slovo Boží nás napomíná: Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří
Pána. (Žd 12,14) Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království?
Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani
zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. A to
jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve
jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. (1K 6,9–11)
Jak je znesvěcováno Boží jméno? Martin Luther ve Větším katechismu první prosbu
modlitby Páně vykládá následovně: Jméno Boží znesvěcujeme buď slovy, nebo skutky
(…) Za prvé: Káže-li se, učí či pronáší jako Boží jméno něco, co je falešné a svůdné,
takže se jeho jménem přikrašlují a nabízejí lži. To je vůbec největší pohanění, poškození
a zneuctění božského jména. Dále pak, užívá-li se svatého jména hrubě a nestydatě ke
křivému přisahání, zlořečení, zaklínání a provozování čar a kouzel. Za třetí: Boží jméno je znesvěcováno zjevným zlým životem a zlými skutky. To znamená: jsou-li ti, kteří se
nazývají křesťany a Božím lidem, cizoložníky, opilci, lakomými břichopásky, závistivci
a pomlouvači. I takto se Božímu jménu dostává naší vinou pohanění a urážek.
Posvětitelem je Pán Bůh
Bůh je svatý a jednoznačně jen On může člověka posvěcovat. Já (…) Hospodin (…)
vás posvěcuji (Ex 31,13; 21,8; 22,16; Ezd 37,28).
Činí tak skrze svého Syna, ohlašovaného v zákoně, bohoslužebném řádu Izraele, Žalmech, ve starozákonních proroctvích a zvláště v poselství Nového zákona. Pán Ježíš se
modlil k Otci: Já posvěcuji sebe samého za ně, aby i oni posvěceni byli. (J 17,19) Vy
však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností,
posvěcením a vykoupením. (1K 1,30)
Jak můžeme posvěcovat Pána Boha my?
Pán Bůh chce, abychom ho posvěcovali: Hospodina zástupů samého posvěcujte.
(Iz 8,13) Pán Ježíš nás svou obětí posvěcuje a učí nás v modlitbě, abychom posvěcovali
jméno Otce nebeského.
Jak? Především skrze
 modlitbu a Boží slovo (1Tm 4,5);
3 VALENTA, Aleš. Německo: mýtus a realita. Politika v SRN 1998-2017. Praha, Institut Václava Klause,
2018, s. 334-335. ISBN 978-80-204-4961-0.
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 pokání, trvání v Kristu a nesení ovoce k Boží slávě (Ž 1; J 15,1–11; Ga 5,22–23);
 upřednostňování Božího království a jeho spravedlnosti (Mt 6,33);
 vnitřní zdobení ctnostmi a skromné vystupování (1Pt 3,1–5);
	obětavost a snášení utrpení pro Ježíše a jeho evangelium (Mt 5,10–12; Lk
9,23–25).
Co to vyžaduje od nás v každodenním životě?
•	Poslušnost Boží vůli, její naplňování v Boží síle a houževnatost v boji proti
pokušení.
• Pravidelnost – v soukromých i rodinných pobožnostech.
•	Upřímnost – v rozjímání nad Božím slovem včetně Desatera a Kázání na hoře
(J 15,3). V posvěcování se nemáme ohlížet na druhé, ale být k němu pohotoví.
Nečteme o kněžích, ale o lévijcích, že se totiž posvěcovali pohotověji než kněží. (2Pa 29,34)
•	Vytrvalost - posvěcování je trvalý stav ospravedlněného hříšníka. Kdo je svatý
posvěť se ještě. (Zj 22,11)
Posvěcený život křesťanů je slaností soli a září Kristova světla (Mt 5,13–16)
V národech, které byly vychovávány na základě Písma svatého, Ježíšovo učení radikálně změnilo jejich život. Respekt před Stvořitelem a síla pramenící z evangelia se
projevila v úctě k životu, tvůrčí práci a mezilidských vztazích. Byla povznesena etika
rodinného života, žena získala své důstojné postavení, vzdělání se stalo přitažlivým,
společnost začala slyšet hlas potřebujících pomoc, protestantská etika práce pozvedla
životní úroveň společnosti, zkorumpovanost se stala nežádoucí. Tyto a mnohé další
oblasti života prošly zásadní proměnou.
Opravdové křesťanství strhává na sebe pozornost nezaujatých pozorovatelů a badatelů. Tak se děje navzdory krutému pronásledování křesťanů. Ve městě Wen-čou, které je
nazváno podle vlivné křesťanské menšiny „čínský Jeruzalém“, žije téměř půldruhého
milionu obyvatel. Celá stejnojmenná prefektura má 9 milionů, tedy o pouhý milion
méně než Česká republika. Ve městě bylo před kulturní revolucí 480 kostelů, dnes je
tam 1339 kostelů schválených vládou a mnoho dalších shromáždišť státem neregistrované církve.
Jistý badatel Čínské akademie společenských věd konfrontován rostoucím vlivem
křesťanství v zemi prohlásil: 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 tak je 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 vaše náboženství: křesťanství. (Niall
Ferguson. Civilizace, s. 262).
Jak zápasil o posvěcený život Martin Luther?
Martin Luther: (…) nemohu utěšit ty naše Niflim (obry – Gn 6,4), tyrany, lichváře
a šelmy mezi šlechtou, co si namýšlejí, že Bůh nám dal evangelium a osvobodil nás
z papežského žaláře jen proto, aby mohli lakotit, využívat druhé a páchat kdejakou
svévoli (…) Jsou to oni, kdo nebudou-li konat pokání, napomohou tomu, aby Boží hněv
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učinil Turky cepem na nás i na ně samotné. (Martin Luther. „Napomenutí…, s. 349).
Martin Luther píše své manželce dne 28. července 1545 z Zeitzu: Milost a pokoj. Milá
Katko! (…) Nejraději bych se do Wittenbergu už nevracel. Mé srdce ochladlo a už tam
nechci žít. Proto bych rád, abys prodala zahradu, pozemek, dům i dvůr (…) Wittenberské pány nejspíš popadne nikoli tanec svatého Víta, ani svatojánský tanec, ale žebrácký
tanec nebo Belzebubův tanec. Vždyť už nechávají ženy, aby obnažovaly své šíje a ramena zepředu i zezadu, a nikdo jim to nevyčítá ani nebrání tomuto znevažování Božího
slova. Tak už rychle pryč z té Sodomy! (…) Na venkově jsem se dozvěděl víc, než co
jsem se naučil ve Wittenbergu. To město mě unavuje a nechci se tam už vracet, k tomu
mi dopomáhej Bůh! Amen. Pozítří pojedu do Merseburku; kníže Georg mě o to velmi
prosil. Raději se budu potulovat a jíst žebráckou skývu, než abych se ve svých bídných
posledních dnech trápil s wittenberskými neřády a rozčiloval se, že má krušná a drahá
práce přichází vniveč. Když budeš chtít, dej o tom vědět doktoru Pommerovi a magistru
Filipovi. Snad by se dr. Pommer mohl ve Wittenbergu rozloučit za mě. Protože já už to
kvůli vzteku a naštvanosti nezvládnu. Tímto Tě svěřuji Bohu. Amen.4
Lutherův dopis vzbudil ve Wittenbergu zděšení. Univerzita, magistrát i dvůr usilovaly
o Lutherův návrat. Na kurfiřtův rozkaz univerzita i město podstatně omezily přepych,
stejně jako zlořády při tancích. Luther se poté přece jen vrátil. Zápas o posvěcení vedl
do konce svého života.
Závěr
Pamatuj! Jsme ospravedlněni darmo z milosti Boží, abychom stále usilovněji napodobovali svého Pána a Spasitele a oslavovali Ho posvěceným životem.
Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich
skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni
k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Ef 2,8–10)
Stanislav Piętak
předneseno na konferenci Křesťanského společenství
s misijními pracovníky z Polska a Slovenska dne 24.11.2018
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