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Velikonoční setkání –
Co je podstatou evangelia?

Foto Marek Svoboda

K čemu slouží
konfirmace?
Květen už je za námi a s ním také konfirmační období. Otázka, k čemu slouží
konfirmace, když se o ní v Bibli nepíše,
je mi pokládána znovu a znovu, dovolím
si proto několik poznámek na toto téma.
Lidská společnost po celou svou existenci dodržuje určité rituály, které se
pojí s přechodem z jedné životní etapy
do další. Vážou se s potřebou dokonat
tuto proměnu jasným a srozumitelným
způsobem. Na začátku je to uvedení
člověka do života, poté do dospělosti
a později například do manželství. Lidé
cítí potřebu tyto důležité události zaznamenat a oslavit.
Zvláštní je, že komunisté, ač se pokoušeli změnit mnohé, nikdy nešli proti této
přirozené potřebě. Snažili se ovšem stávající rituály nahradit těmi svými. A tak
se místo křtu zavedlo vítání občánků,
místo konfirmace slavnostní předávání
občanských průkazů na MNV, místo církevního sňatku povinná svatba tamtéž,
místo křesťanského pohřbu v kostele
komunistický obřad v obřadní síni s optimistickým heslem: Lidé jsou smrtelní, práce je živá. Minulý režim se zcela
programově a pragmaticky chtěl těchto
klíčových momentů zmocnit. A částečně
se mu to podařilo.
Konfirmace je obecně vnímána jako
potvrzení křtu svatého. V té nejobecnější rovině jej lze takto vnímat. Uvedený
pohled je však zjednodušující. Smysl
konfirmace je (nebo by měl být) daleko hlubší. Věříme, že se této slavnosti
účastní nejen konfirmandi a pastor, ale
spolu s nimi celý sbor – mluvíme o biblicky zdravém sboru. A také jsme přesvědčeni, že klíčovou postavou je i zde
sám Bůh.

Bůh provádí zpečetění, vyslání, požehnání a posilnění konfirmovaného
Duchem Svatým. To nečiní člověk. Sbor
pak nezůstává pasivní, ale připojuje
se k dílu tím, že konfirmandy zkouší ze
znalosti křesťanského učení, rozhoduje
o připuštění ke konfirmaci a celý proces
doprovází modlitbou. Následně také odpovídá za začlenění konfirmandů mezi
ostatní členy sboru. Konfirmandi potvrzují svoje rozhodnutí, vyznávají svoji víru
a odevzdávají se Bohu do služby. A co
farář? Ten celý tento akt potvrzuje.
Znám jeden kostel, v němž se příprava na konfirmaci nemohla dít jindy než
v neděli po bohoslužbách. Tato okolnost
způsobila zvláštní věc: po skončení
shromáždění na konfirmačním vyučování zůstávali nejen konfirmandi, ale také
mnoho jiných, mladých i starších, kteří
se chtěli vzdělávat v biblických pravdách. Před oltářem pak sice svoji víru
potvrzovali pouze teenegeři, ale určitou
konfirmaci, tedy potvrzení své víry, díky
tomu prožila také podstatná část sboru.
Konfirmace může být a má být požehnáním. Biblicky uchopena a provedena
konfirmace má hluboký smysl. Podle
mě však není určena jen konfirmandům. Všichni potřebujeme stále znovu
konfirmovat čili utvrzovat a potvrzovat
svoje odhodlání následovat Pána Ježíše.
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Zbyšek Kaleta

Navigace
Jako necelý dvouměsíční důchodce
jsem vyrazil s manželkou na výlet, protože kdo má jezdit na výlety, když ne
důchodci, že? Po příjemně stráveném
dni v jihoslovenských lázních jsme vyrazili na nocleh, který jsme měli zajištěný
v jednom nejmenovaném jihoslovenském městě.
Zásadně nepoužívám navigaci, a to ani
v mobilu. Vždy si před cestou nastuduji mapy tak, abych pak mohl manželku
ohromovat znalostí určené trasy. Nejinak tomu bylo i tentokrát, a protože náš
hotel byl úplně v centru, kousek od hlavní městské tepny, nebylo co řešit.
Problém nastal v okamžiku, kdy jsme
po vjezdu do města stáli před dopravní
značkou zákaz vjezdu na hlavní městskou tepnu. V tom momentě mi byla
mapa uložena v hlavě k ničemu. Ve
večerních hodinách a za deště začala
pouť rozkopaným městem. Konzultace
s místními občany někdy i romské národnosti byly četné a ne vždy vedly k cíli,
i když bylo vidět, že chtějí evidentně pomoci. Jeden romský občan byl dokonce
natolik překvapen dotazem od bílých
Čechů, že začal taky hovořit česky. Kalvinistický farář trpělivě v dešti vysvětloval a vysvětloval… A stejně jsme na páté
křižovatce zahnuli opačně. Situaci přesně vystihl mladík, který nám s úsměvem
sdělil: Máme to tu teraz ťažké a nezavidím vám.
Abych to zkrátil: asi po tři čtvrtě hodině
jsme stáli před hotelem a už se těšili na
zítřejší cestu ven z rozkopaného města.
Každá i nepříjemná událost v životě
nám může sloužit jako inspirace pro
duchovní rozměr našeho zemského putování. Zkušenost z našeho hledání v cizím městě mě inspirovala k přemýšlení

nad mojí připraveností zvládat překvapivé situace v životě. Často si myslíme, že
to máme nastudované, že nás nic nemůže překvapit. Známe přece Boží Slovo, naše křesťanská praxe prošla letitou
přípravou, tak trochu jsme hrdi na to,
kolik let už sloužíme, co nás ještě může
překvapit?
K našemu údivu – je toho ještě strašně
moc. Znalost nestačí. Je potřeba, abychom byli navigováni Duchem Svatým.
Aby potřeba modlitby, vyznávání hříchů,
čerpání síly z Ježíšovy milosti byly pro
nás každodenností. Když ztratíme směr,
když stojíme před překážkou, když dojde palivo a my jsme prázdní, kde hledat
řešení?
Mohou pomoci bratři nebo sestry
v Kristu, mohou poradit, nasměrovat,
možná jen povzbudit, ale někdy, v přemíře snahy, mohou nasměrovat i do slepé ulice.
V krizových situacích pomůže jen aktualizovaná navigace a tou je aplikované
Boží Slovo a modlitba. Konkrétně pro
nás v dané situaci mají Slova Bible moc
vést, povzbuzovat, napomínat a dávat
život jen tehdy, když jsou oživována Božím Duchem. Modlitba z našeho pokorného srdce je spouštěčem Boží navigace pro náš život.
Karel Mrózek

Pravý žid a pravá obřízka
Ty se tedy nazýváš židem, spoléháš na
zákon, chlubíš se Bohem a tím, že znáš
jeho vůli a vyučován zákonem dovedeš
rozpoznat, na čem záleží. Myslíš si, že
jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří
jsou ve tmách, vychovatelem nevzdě-
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laných, učitelem nedospělých, protože
máš v zákoně ztělesnění všeho poznání
a vší pravdy. Ty tedy poučuješ druhého,
a sám sebe neučíš? Hlásáš, že se nemá
krást, a sám kradeš? Říkáš, že se nesmí cizoložit, a sám cizoložíš? Ošklivíš
si modly, a věci z jejich chrámů bereš?
Zakládáš si na zákoně, a sám přestupováním zákona zneuctíváš Boha? ‚Jméno
Boží je vaší vinou v posměchu mezi národy‘, jak stojí psáno. Obřízka má smysl,
jestliže zachováváš zákon. Jestliže však
zákon přestupuješ, je to, jako kdybys
nebyl obřezán. Jestliže naopak ten, kdo
není obřezán, zachovává požadavky zákona, není to, jako kdyby byl obřezán?
Ten, kdo není obřezán, ale plní zákon,
bude soudcem nad tebou, který s celou
svou literou zákona a obřezaností zákon
přestupuješ. Pravý žid není ten, kdo je
jím navenek, a pravá obřízka není ta,
která je zjevná na těle. Pravý žid je ten,
kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která
je působena Duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály ne od lidí, nýbrž
od Boha. (Ř 2,17–29)

zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece
psáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ.‘ (v.
16–17) V návaznosti na toto stěžejní
prohlášení pak Pavel od 18. verše 1.
kapitoly začíná vysvětlovat, proč evangelium potřebují jak nežidé – příslušníci
pohanských národů, tak Židé. Nejdříve
se v 1. kapitole 19–32 věnuje morálně
zkaženému světu pohanů a pak pojednává o lidech s vyšším morálním standardem, jako byli tehdejší Židé, aby ukázal, že také oni jsou hříšní a že potřebují
evangelium o spasení skrze Krista. Jeho
výklad směřuje k cíli, který je popsán ve
3. kapitole, 9. verši: Co tedy? Máme my
židé nějakou přednost? Vůbec ne! Vždyť
jsme už dříve ukázali, že všichni, židé
i pohané, jsou pod mocí hříchu.
Takže v žádném případě nelze říct,
že by Židé byli horší než ostatní. Hlavní myšlenka spočívá v tom, že ani jejich
vyšší morální standardy, dokonce ani
vlastnictví Božího Zákona nevylučuje
potřebu, aby slyšeli Kristovo evangelium
a uvěřili mu.

Všichni – Židé i pohané jsou hříšnici
a potřebují evangelium
Pokud chceme správně porozumět tomuto odstavci Písma, musíme se podívat do kontextu, ve kterém je napsán.
Podstatou tohoto textu není očerňování
jedné etnické skupiny, nýbrž argumentace, že Židé (příslušníci židovského národa) přes všechny výhody, které plynou
z toho, že obdrželi Zákon, jsou hříšníky
stejně jako celý pohanský svět a stejně
jako pohané potřebují evangelium. Klíčovými verši je prohlášení o evangeliu
v 1. kapitole tohoto listu: Nestydím se
za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro
Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm

Napravování druhých nebo vlastní
pokání?
V prvních verších (v. 17 a 18) Pavel
vyjmenovává přednosti, které plynou
z toho, že židovský národ obdržel Boží
zákon. Zmiňované přednosti nepůsobí
nijak negativně. Takový pohled potvrzuje i jiné místo, kde Pavel řeší otázku
přednosti toho, že je Židem: Co má tedy
žid navíc? A jaký je užitek obřízky? Veliký v každém ohledu! Předně ten, že
židům byla svěřena Boží slova. (Ř 3,2)
Lidé, kteří byli vyučování Zákonem se
(1) spoléhali na Zákon, (2) chlubili se
Bohem, (3) znali jeho vůli a (4) dovedli
rozpoznat, na čem záleží (v. 17 a 18).
Toto všechno byly přednosti, které plynu-
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ly z vyučování Zákonem. Židé byli lidem
knihy. A Pavel s tím souhlasí. Nicméně,
přes tuto jasnou a zřetelnou přednost,
něco nebylo v pořádku. A my, křesťané,
kteří jsme také považováni za lid knihy,
bychom měli mít uši otevřené, abychom
nedělali stejnou chybu jako oni.
Pavel pokračuje a vyjmenovává další
čtyři věci, týkající se Židů: Myslí si, že
jsou (1) vůdcem slepých, (2) světlem
těch, kteří jsou ve tmách, (3) vychovatelem nevzdělaných, (4) učitelem nedospělých a zdůvodňuje tuto domněnku
tím, že mají v zákoně ztělesnění všeho
poznání a vší pravdy. Takže ty čtyři věci
jsou možné proto, že mají v zákoně ztělesnění všeho poznání a vší pravdy.
Všimněme si nyní rozdílu mezi první
a druhou čtveřicí. Ta první popisuje pozitivní přednosti, které Židům přináší zkušenost se zákonem – spoléhání se na
zákon, chlubení se Bohem, znalost jeho
vůle a rozpoznávání toho, co je podstatné. Ta druhá čtveřice ukazuje na to, jak
Židé s touto znalostí nakládají ve vztahu
k jiným – vedou, svítí, vychovávají a učí.
Ta první skupina říká: my máme světlo,
ta druhá – my vyzařujeme světlo.

Poučuješ sám sebe?
To samo o sobě není nic špatného. Pokud někdo má světlo, měl by i svítit. To
také bylo Božím záměrem, protože Zákon byl vzácným Božím darem pro izraelský lid, a oni měli vyzařovat světlo k jiným národům. Takže, kde je problém?
Je popsán ve 21. verši: Ty tedy poučuješ
druhého, a sám sebe neučíš? Problém
je v tom, že přestože někdo má všechny
dobré věci, které Zákon přináší, neučí
sám sebe. Jinými slovy: měl by to dělat
a nedělá to! Poučuje ostatní o Zákonu
z formálního hlediska, ale sám nejde
ke kořenům, k jádru věci. Vlastně nemá

z toho žádný užitek sám pro sebe. To, co
z toho vyplývá, je, že zákon se stává prostředkem k chlubení a nikoliv prostředkem lásky. Láska totiž používá pravdu
k tomu, aby žehnala ostatním, ale hřích
používá pravdu k tomu, aby se sám vyvyšoval. Oba používají pravdu, Bibli, ale
pouze jeden z nich je opravdu poučen
pravdou, vyučován Božím slovem.
A v dalších verších (v. 22–23) Pavel
ukazuje, v čem spočívá ono selhání, kdy
Židé neučí sami sebe. Uvádí tři příklady,
jak se to může projevovat: Hlásáš, že
se nemá krást, a sám kradeš? Říkáš,
že se nesmí cizoložit, a sám cizoložíš?
Ošklivíš si modly, a věci z jejich chrámů
bereš?
Můžeme se ptát, jak by asi reagoval
Pavel, kdyby židovský čtenář namítal:
„Nekradu, necizoložím, neberu věci
z chrámů. Nikdy jsem to nedělal a ani
nechci to dělat.“
Krádež, cizoložství a svatokrádež je
naplňována tím, že lidé nechápou,
k čemu je měl Zákon přivést, totiž k víře.
K víře v Boha, který dává odpuštění
a který dává sílu k naplňování Zákona.
Místo toho, aby se v pokoře s vírou obraceli k Bohu, který ospravedlňuje, používají Zákon k tomu, aby si vytvořili svou
vlastní spravedlnost, a okrádají Boha
o to základní, co od nás požaduje, totiž
abychom věřili v jeho milost a ospravedlnění. Jak můžeme zdůvodnit takovou
interpretaci? Podívejme se do 9. kapitoly, kde Pavel píše: Co na to řekneme? Že
pohané, kteří o spravedlnost neusilovali, dosáhli spravedlnosti, a to spravedlnosti z víry. Izrael usiloval plnit Zákon,
jenž měl vést ke spravedlnosti, ale tohoto cíle nikdy nedosáhl. Proč? Protože ji
nehledali na základě víry, ale na základě skutků. (v. 30–32)
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Okrádání Boha
Co to znamená? Izrael, který měl v Zákoně ztělesnění všeho poznání a vší
pravdy a který poučoval ostatní, nepoučil sám sebe, co znamená Zákon v té
nejhlubší podstatě, v jádru věci. Zákon
nás totiž vyučuje víru a vede nás k životu
víry, ke skutkům, které plnou z víry. Ale
Izrael nepoučil sám sebe v této oblasti.
Zastavil se na úrovni vnější spravedlnosti a nechápal, že všechna přikázání
byla voláním k víře v Boží milost. Tímto
okradli Boha o jednu z nejdůležitějších
věcí, které Zákon vyžadoval, totiž o víru.
Skrze víru totiž Boha oslavujeme (viz Abrahamův příklad v Ř 4,20), bez víry jej
o slávu okrádáme.
Tento argument zaznívá ještě jednou
v Ř 10,1–3: Bratři, toužím celým srdcem a modlím se k Bohu za spásu Izraele. Mohu dosvědčit, jak horlí pro Boha,
jenže v nevědomosti. Jelikož neznají
Boží spravedlnost, snaží se udržet svou
vlastní spravedlnost, místo aby se poddali té Boží.
To opět potvrzuje pohled, že Židé znali
zákon na jedné úrovni, avšak měli nevědomost ohledně jiné, hlubší úrovně.
Místo toho, aby v Zákonu viděli prostředek, který člověka vede k víře, vytvořili si
z dodržování přikázání prostředek vlastní spravedlnosti. Okradli Boha o víru
a důvěru, kterou po nás požaduje. A to
je varování pro nás všechny – nejen pro
Židy, ale i pro křesťany.
Neobřezaný pohan se stává součástí
Božího lidu?
V další části se dostáváme k celkem
zásadní věci. Dozvídáme se, že když
neobřezaný člověk (tj. člověk nežidovského původu – pohan) zachovává
požadavky Zákona, tj. naplňuje Zákon,
Bůh na něj pohlíží jako na Žida. Vyplývá

to z 26. verše: Jestliže naopak ten, kdo
není obřezán, zachovává požadavky zákona, není to, jako kdyby byl obřezán?
Jinými slovy pohan, který zachovává
požadavky zákona, bude považován za
pravého Žida, za člena Božího vyvoleného lidu. V tomto okamžiku se nám mohou vynořit otázky:
- Jak máme sladit zaslíbení, že pohan,
pokud bude zachovávat požadavky zákona, bude pokládán za pravého Žida
se zaslíbením, že jsme ospravedlnění
skrze víru a nikoliv skrze skutky Zákona
(Ř 3,28)?
- Je to pouze teoretická úvaha ve stylu
„co by, kdyby“, nebo skutečná křesťanská zkušenost?
- Proč je důležité, zda je na nás pohlíženo jako na Žida, či nikoliv. Potřebujeme
to vůbec?

Jak sladit zachovávání požadavků
Zákona se zaslíbením o ospravedlnění skrze víru?
Pokud Bůh pohlíží na pohana zachovávajícího požadavky Zákona jako na Žida,
jak to můžeme sladit se zaslíbením, že
jsme ospravedlnění vírou bez skutků zákona (Ř 3,28)?
Soustřeďme se nyní na 26. verš. Pokud
někdo naplňuje Zákon tak, jak byl zamýšlen, bude Bohem pokládán za člena
Božího vyvoleného lidu, a to i přesto že
je pohanem (tj. nemá židovský původ).
Takový člověk obdrží zaslíbení věčného
života (viz Ř 2,7). Ve verši 27 Pavel opakuje tuto pravdu jiným způsobem: Ten,
kdo není obřezán, ale plní zákon, bude
soudcem nad tebou, který s celou svou
literou zákona a obřezaností zákon přestupuješ. Ten, kdo zachovává (doslova:
naplňuje) Zákon nebude v poslední den
souzen, nýbrž bude soudcem. Tato věta
ještě jednou potvrzuje již předtím vy-
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slovenou myšlenku, že na pohany, kteří naplňují Zákon, bude pohlíženo jako
na Židy, kteří nebudou souzeni, nýbrž
se budou podílet na souzení ostatních.
Verše 28–29 pak vysvětlují, jakým způsobem se děje to, že Bůh na člověka pohlíží jako na pravého Žida: Pravý žid je
ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce,
která je působena Duchem, nikoli literou zákona. Tento verš jasně ukazuje,
že tím, kdo mění pozici neobřezaných
pohanů za obřezané Židy, je Duch svatý,
který provádí obřízku srdce. Obřízka ve
své podstatě se netýká zevní změny na
pohlavním orgánu, ale vnitřní proměny
srdce. Když Pavel staví do protikladu literu a Ducha (v. 29), dává tím najevo,
že Židé měli zkušenost se Zákonem na
vnější úrovni (skrze literu). Avšak Zákon
ve skutečnosti vyzýval k vnitřní proměně
způsobené Duchem, i když Zákon sám
o sobě tuto změnu nemohl způsobit
(Ř 8,3).

Litera a Duch
Slova litera a Duch v sobě skrývají celou realitu křesťanského života jako vyjádření Nové smlouvy. V zaslíbení Nové
smlouvy, kterou Pán Ježíš zpečetil svou
krví (viz L 22,20), Bůh zaslibuje, že vloží
do jejich nitra nového ducha, odstraní
z jejich těla srdce kamenné a dá jim srdce z masa, aby se řídili jeho nařízeními,
zachovávali jeho řády a jednali podle
nich. (Ez 11,19–20) Toto zaslíbení ukazuje, že zachovávání a naplnění Zákona
je něco, co později obdržel Boží lid skrze Ducha svatého v důsledku naplnění
Nové smlouvy. Takže slova z 26. verše
se vztahují na neobřezané pohany, kteří
obdrželi Ducha svatého a přestali zacházet se Zákonem jako s literou. Místo
toho se zákon stal vyjádřením Boží vůle
pro jejich životy, která vyrůstá jako ovo-

ce z jejich obřezaného srdce, proměněného mocí Ducha svatého skrze víru. Jinými slovy řečeno, zachovávání Zákona
je darem Ducha svatého.
Toto není zákonictví, ani způsob, jak si
zasloužit život věčný. To je poslušnost
víry, o které Pavel píše v Ř 1,5: Skrze
něho jsme přijali milost apoštolského
poslání, aby ke cti jeho jména uposlechly a uvěřily všecky národy.

Skutečná křesťanská zkušenost?
K zodpovězení otázky, zda se jedná
o skutečnou křesťanskou zkušenost,
nebo pouze o hypotetickou otázku, se
podívejme do 8. kapitoly listu Římanům:
Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné
pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích
poslal svého vlastního Syna v těle, jako
má hříšný člověk, aby na lidském těle
odsoudil hřích, a aby tak spravedlnost
požadovaná zákonem byla naplněna
v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž
vůlí Ducha. (v. 3–4) Tyto verše nám jasně říkají, že myšlenka o naplnění Zákona je křesťanskou zkušeností, jež se reálně uskutečňuje v životech těch, kteří
žijí podle Ducha. Kristus zemřel za nás
a získal pro nás požehnání Nové smlouvy v Duchu svatém, který působí v našich životech a uschopňuje nás – i když
ne dokonale a ne bez hříchu – abychom
žili podle Božího Zákona. I když jsme pohané a nejsme fyzicky obřezáni, jsme-li
v Kristu, pak naplňujeme Zákon a jsme
Bohem pokládáni za skutečné Židy na
základě naší víry, která se projevuje poslušností vůči Božímu morálnímu zákonu. Pavel tady mluví o morálním Božím
zákonu (a nikoliv o obřadní části Zákona), protože obřízka není jeho součástí.
A mluví o upřímné poslušnosti, a nikoliv
o bezhříšné poslušnosti, protože ústředním bodem Nové smlouvy je krev Pána
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Ježíše, která nás očišťuje od všech hříchů (L 22,20; Žd 8,12).

Proč na tom záleží?
Poslední otázka je, proč na tom záleží, zda Bůh na nás pohlíží jako na pravé
Židy, či nikoliv? Je to poměrně zásadní věc, protože se týká naší totožnosti
a souvisí s naším spasením. Nemůžeme se proto k této otázce stavět lhostejně a říct, že na tom nezáleží.
Myšlenka o tom, že věřící pohané se
stávají součástí vyvoleného Božího lidu,
není v učení Nového zákona ojedinělá
a můžeme ji najít i na jiných místech.
Nejzřetelněji je to vyjádřeno v listu Efezským 2,11–19:
Pamatujte proto vy, kteří jste svým
původem pohané a kterým ti, kdo jsou
obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají
neobřezanci, že jste v té době opravdu
byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách
Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha
na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní
vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev... Nejste již tedy cizinci
a přistěhovalci, máte právo Božího lidu
a patříte k Boží rodině.
Skrze Krista se neobřezaní pohané
stávají součástí Božího lidu, patří k Boží
rodině, mají účast na Božích zaslíbeních. Nejsou již jako cizinci a přistěhovalci, nejsou vzdálení, nýbrž blízcí. Přesto, že jsou neobřezaní na těle, obdrželi
obřízku srdce a je na ně pohlíženo jako
na příslušníky izraelského lidu.
Větve z plané olivy naroubovány do
ušlechtilého kmene
Podívejme se na jiné místo, kde Pavel
řeší identitu Božího lidu, a to v listu Římanům v 11. kapitole od 17. verše:
Jestliže však některé větve byly vylo-

meny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, nevynášej se nad ty
větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si,
že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese
tebe! Řekneš snad: Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován. Dobře.
Byly vylomeny pro svou nevěru, ty však
stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se!
Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví,
tím spíše neušetří tebe!... (v. 17–21)
Větve, které byly vylomeny z ušlechtilé olivy pro svou nevěru, jsou nevěřící
Židé. Místo nich byly naroubovány větve z plané olivy, tedy lidé z pohanských
národů, které po naroubování berou
sílu z kořene ušlechtilé olivy a které stojí
vírou. Jak v listu Efezským, tak na tomto místě vidíme nové vymezení Božího
lidu, a to na základě víry. V obou případech se jedná o rozšíření společenství
Božího lidu – v tom prvním se dalecí
stávají blízkými a mají účast na smlouvách Božího zaslíbení, v tom druhém se
plané větve (pohané) stávají součástí
ušlechtilé olivy (Izraele).

Všechna požehnání jsou v Kristu
Poslední místo, které mluví o této nové
identitě Božího lidu, je 3. kapitola listu
Galatským 7–29:
Pochopte tedy, že syny Abrahamovými
jsou lidé víry. Protože se v Písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní
pohanské národy, dostal už Abraham
zaslíbení: „V tobě dojdou požehnání
všechny národy.“ A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem... To proto, aby požehnání dané
Abrahamovi dostaly v Ježíši Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného
Ducha přijali skrze víru... Není už rozdíl
mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni
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jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi,
jste potomstvo Abrahamovo a dědicové
toho, co Bůh zaslíbil.
Pokud jsme Kristovi, pak všechna zaslíbení a požehnání, která se vztahovala na Abrahama a jeho potomstvo, se
vztahují také na nás. Tím co, vymezuje
Boží lid, je víra a působení Ducha svatého, který koná proměnu srdce člověka.
A tento věřící Boží lid je dědicem toho,
co Pán Bůh zaslíbil Abrahamovi.
V dnešní době někteří křesťané často
vztahují slova z Gn 12,3 – Požehnám
těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti
zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země – k žehnání izraelskému
národu a izraelskému státu. Ovšem zapomínají, že v době Nové smlouvy zpečetěné krví Kristovou veškerá zaslíbení
dána Abrahamovi se vztahují na Krista.
Slib byl dán Abrahamovi a „jeho potomku“; nemluví se o potomcích, nýbrž o potomku: je jím Kristus. (Ga 3,16) Potomstvem Abrahamovým jsou pak všichni ti,
kteří patří Kristu. Veškeré čeledi země
byly požehnány skrze Pána Ježíše Krista
a jeho dílo vykoupení.

Nikoliv teologie náhrady,
nýbrž rozšíření
Často se diskutuje o tzv. teologii náhrady, podle které církev, jakožto Boží
lid Nové smlouvy, nahradila Izrael, jakožto církev Starého zákona. Tento pohled je z více důvodů nesprávný (např.
i proto, že Izrael nebyl církví Starého zákona). Ale stejně nesprávný je pohled,
že spasení nyní běží po dvou liniích –
a to že skrze víru v Krista pro křesťany
a skrze naplňování Zákona pro Židy.
A v době různých mezináboženských
dialogů se tento pohled navíc stává stále více populární.
Novozákonní texty nám dávají jiný

pohled na Boží lid, který bychom mohli pojmenovat jako teologie rozšíření.
Součástí Božího lidu jsou jak Židé, tak
pohané, kteří věří ve spasné dílo Ježíše
Krista a stávají se dědici všech zaslíbení
daných Abrahamovi. V tomto pohledu je
na nás, kteří pocházíme z pohanů a věříme Kristu, pohlíženo jako na členy Božího lidu, Boží rodiny.
Je pro nás velmi důležité, abychom si
tuto identitu uvědomovali. Pán Ježíš,
židovský zaslíbený Mesiáš, je i naším
Spasitelem. Pokud patříme Kristu, pak
zaslíbení ve Starém zákoně jsou určena
i pro nás. Abraham a další otcové víry
jsou i našimi duchovními předky. Dědictví, které měl obdržet Izrael, ale které
mnoho Židů pro nevěru neobdrželo, je
určeno i nám. Když věříme Kristu, Pán
Bůh na nás, pohany pohlíží jako na Židy,
kteří naplňují Zákon. Je to naše historie,
naše identita. A bez příslušnosti k Božímu lidu není spasení.

Několik poznámek na závěr
Chtěl bych připojit pár poznámek na
závěr, abych reflektoval některé otázky,
které může tento výklad vyvolávat.
Především bych chtěl říct, že je nutné
varovat před antisemitizmem. Dějiny
jsou poznamenány mnohými epizodami, kdy Židé byli křesťany pronásledováni, vyháněni či zabíjeni. V některých
případech se takovéto jednání zdůvodňovalo teologicky např. i nesprávnou
interpretací Pavlových slov z listu Římanům, což bylo obzvlášť zavrženíhodné.
Z druhé strany se domnívám, že dnes
mnohým křesťanům hrozí opačný extrém, a to např. přebírání prvků z Mojžíšova zákona v domnění, že se tím
snad více zalíbí Bohu či obdrží větší
požehnání. Světí se židovské svátky podle Mojžíšova zákona, troubí na šofár
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(často nesprávně a falešně), nosí jarmulku, světí šábes, jí košer, nosí části
kněžských oděvů (šály apod.), dokonce
se tančí židovské tance. Mohli bychom
říct, že někteří se posouvají tak daleko,
že jim pouze chybí ta obřízka. Pozornost
je zaměřena na vnější projevy, na prvky obřadního zákona, které vytvářely
u Židů součást oné vnější spravedlnosti.
Návrat k obřízce a zachovávání Zákona
podle litery charakterizuje Pavel v listu Galatským jako odloučení od Krista, jako pozbytí se milosti (Ga 5,3–6):
Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá
obřezat, že je zavázán zachovávat celý
zákon. Odloučili jste se od Krista vy
všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění
na základě zákona, pozbyli jste milosti.
My však z moci Ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí.
V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra,
která se uplatňuje láskou. Pozbytí se milosti a odloučení od Krista hrozí všem,
kteří se domnívají, že dodržováním některých starozákonních obřadů mimo
toho, co bylo shledáno jako naprosto
nutné apoštoly (viz Sk 15,29 – Zdržujte
se všeho, co bylo obětováno modlám,
také krve, pak masa zvířat, která nebyla
zbavena krve, a konečně smilstva.) obdrží ještě nějaké další požehnání mimo
víru v dokonalé dílo spásy skrze Pána
Ježíše Krista. A opravdu, někteří vlivem
těchto myšlenek postupně odpadli od
víry a popřeli své spasení skrze Pána Ježíše Krista, které předtím vyznávali.
Také se někteří křesťané účastní různých přehnaných politických aktivit
v domnění, že když budou žehnat izraelskému národu či státu, bude jim požehnáno. Přitom zapomínají na skutečnost,
že v době Nové smlouvy všechna požehnání a zaslíbení jsou v Kristu, jako v pra-

vém potomku Abrahamově. Ke všem
zaslíbením Božím, kolik jich jen jest,
bylo v něm [totiž v Kristu] řečeno „Ano“.
A proto skrze něho zní i naše „Amen“
k slávě Boží. (2K 1,20) A tak bychom
měli být velmi pozorní, aby tyto věci, byť
nemusí být zlé, nám nakonec nezastínily Pána Ježíše Krista a jeho evangelium.
Exegeze textu vychází z kázání
Johna Pipera k těmto úsekům
(viz www.desiringgod.org)
Štěpán Rucki

Rozhovor s bývalým
předsedou Křesťanského
společenství. z.s.
Milane, jak dlouho jsi byl vedoucím Křesťanského společenství?

Byla to dvě funkční období, šest let.
Ale ve strukturách, v užším i širším vedení KS jsi
déle než těch posledních šest let.

Ano, ve vedení KS jsem od začátku
svého pobytu tady na Slezsku, vlastně jsem pracoval v Misii ještě předtím.
S pastorem Santariusem jsem spolupracoval v době, kdy jsem ještě působil
a bydlel na Slovensku.
Teď, přestože jsi stále ve výboru KS čili v jeho
nejvyšším výkonném orgánu, dovolím se zeptat:
Co bylo největší výzvou v tom „tvém“ období, jaký
nejpalčivější problém jste museli řešit?

Těch témat bylo více. Nejvíce jsem pociťoval, že chladne zbožnost a že ubývá
členů KS. Starší umírají – ti jdou k Pánu
– a na druhé straně nepřibývá mladých.
To je jedna oblast, která byla a stále je
výzvou.
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300 služebníků v KS. Zkus čtenářům přiblížit tuto
myšlenku.

A pak je mou touhou, a zároveň – tak
to vnímám – výzvou i pro KS, duchovní
probuzení, které mám na srdci. Uvědomoval jsem si, že Křesťanské společenství kdysi vsadilo na kvalitní biblické
vzdělávání. Bez toho neexistuje efektivní křesťanský život. Bez něj lze těžko očekávat duchovní probuzení. A tak
kromě tradičního, zavedeného Biblického školení pracovníků vznikla druhá
biblická škola. Čili na tu vlažnost anebo
zjednodušení křesťanství jsme reagovali novým vzdělávacím projektem.
Biblická škola se rozjela, rozjel se první ročník
a má už i první absolventy.

Ano jsem vděčný vyučujícím, kteří se
do tohoto projektu zapojili. Moje vděčnost vyjadřuji i mladým studentům,
kteří se do studia pustili s opravdovým
zápalem a nasazením.
Jak dál? Jaké máte plány na nejbližší léta?

Chceme zpřístupnit tento projekt dalším zájemcům, takže znovu otevíráme
první ročník a pak, dá-li Pán, otevřeme
další čili druhý ročník Biblické školy.

To je taková výzva, kterou mi Pán dal
na srdce, abychom aktivizovali nejen
mladé ale i starší. Abychom oslovili
střední generaci pro práci na Božím díle.
Aby bylo více lidí, kteří by se do něj na
100 % zapojili. Příkladem nám mohou
být třeba fandové třineckého hokeje.
Když sledujeme nadšení lidí, kteří jsou
schopni věnovat čas i peníze sportu, jedou za svým týmem na druhou stranu
republiky a nevynechají jediný zápas,
říkám si, že bychom měli i my křesťané
mít alespoň část tohoto nadšení. V našich společenstvích vidíme spíše vlažnost. Výmluvy typu: ať to udělá někdo
jiný, jsem moc starý, jsem moc mladý,
já nemám biblickou školu, já nejsem
farář apod. Vnímám, že se tato výzva
prozatím příliš neujala, ale já opravdově
toužím po těchto třech stovkách pracovníků.
Modlit se s vírou znamená očekávat
splnění.
Pamatuji si, že jsme se modlili za 2000 nových
mladých „srdcí“ do Misie a vnímali jsme, že jsme
byli vyslyšeni.

Ano, bylo to za totality a dodnes z výsledků těchto modliteb žijeme.
Co bys přál novému, resp. staronovému vedení? Vnímám, že odcházíš s požehnáním, v pokoji
a bez jakékoliv záště.

Ano. Modlím se za požehnání jak pro
vedení KS, tak pro celé společenství.
Navíc: Jsem ochoten vždy pomoci těmi
dary, které mi Pán dal.
Přeji si ať je dílo Boží dílem v Křesťanském společenství. To je moje touha.

Zaznamenal jsem ještě jednu věc, kterou nosíš
na srdci. Jsi motivátorem modliteb za dalších
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Ptal se Zbyšek Kaleta

Život v době komunismu
Prožil jsem 40 let v době komunismu.
Mnohokrát jsem slyšel heslo komunistů: Se Sovětským svazem na věčné
časy a nikdy jinak. Komunisté byli přesvědčeni, že ovládnou celý svět a budou
vládnout na věčné časy. Proč na věčné
časy právě se Sovětským svazem? Protože komunistický režim vznikl v Rusku
a zvolili si nový název Sovětský svaz. Ze
Sovětského svazu se pak šířil komunistický režim do mnohých národů.

Jak vznikl komunismus?
Tvůrcem komunistické ideologie byl
Karel Marx (1818-1883). Název komunismus je odvozen z latinského slova
communis, což znamená společný.
Marx myslel na vytvoření společnosti,
ve které by byl společný majetek. Hlásal, že kapitalismus musí padnout, protože je založen na vykořisťování člověka
člověkem. Komunismus měl být naproti
tomu beztřídní společností, v níž
- budou výrobní prostředky majetkem
celé společnosti,
- nebude vykořisťování člověka člověkem,
- každý bude pracovat podle svých
schopností,
- a odměnu dostane každý podle
svých potřeb.
Tyto myšlenky vypadaly velmi přitažlivě. Odkud je vzal? Marx se inspiroval
Biblí, kterou v mládí četl. Všichni, kdo
uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce
a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to
jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné… Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi… (Sk
4,32-34) V první křesťanské církvi vznikly tyto nové vztahy pod vlivem učení Ježíše Krista a jeho lásky. Každý tam dostával podle potřeby. Marx chtěl takový

společenský model uskutečnit násilím,
tedy bez lásky, bez působení Ježíšova
učení, bez dobrovolného rozhodnutí. Za
hlavní zdroj síly k realizování myšlenek
komunizmu považoval Marx diktaturu
proletariátu – tedy diktaturu dělnické
třídy a pracující inteligence. Komunisté
slibovali, že vybudují na zemi novou beztřídní společnost, kde si budou všichni
rovni a všichni budou spokojení a šťastní. Slibovali, že vybudují ráj na zemi.
Komunisté budovali komunistickou
společnost realizováním těchto principů:
-p
 rincip revoluce – dělnická třída
musí převzít moc do svých rukou revolucí, tedy násilím. To znamenalo, že
všechny továrny, firmy, banky, obchody, zemědělské statky – tedy všechno, kromě rodinných domků – musí
být násilím odebráno jejich majitelům, všechno musí být znárodněno!
-p
 rincip vlády komunistů – všechna
vedoucí místa ve společnosti, v každé
instituci i v každém podniku musejí
mít v rukou komunisté. Ne-komunista
nemohl být v žádné vedoucí funkci.
-p
 rincip ateismu - nová společnost
musí být vybudována bez Boha, protože víra v Boha je tmářstvím, je brzdou pokroku a opiem lidstva. Lidé věřící v Boha jsou primitivní, nevzdělaní
a slaboši, protože potřebují víru jako
berličku, o kterou se opírají.
-p
 rincip nenávisti – dělnická třída
musí nenávidět buržoazii, bývalé majitele, protože oni jsou nepřáteli komunismu.
Komunisté slibovali, že bude vytvořena beztřídní společnost, ve které si budou všichni rovni a budou mít zajištěno
všechno potřebné k životu. Tyto myšlenky se některým lidem zdály přitažlivě.
Mnozí se jimi nechali strhnout, vzdali se
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víry v Boha a vstoupili do Komunistické
strany.

Represe vůči církvi
Už v 50. letech minulého století jsem
jako student gymnázia slyšel slova: Za
20 let už církve přestanou existovat,
protože lidé už nebudou věřit v Boha;
možná bude ještě věřit několik starých
babiček.
Komunistický režim vypracoval plán
postupného likvidování církve. V okresních městech a na krajských úřadech
byli ustanoveni církevní tajemníci, kteří
měli maximálním způsobem omezovat
práci v církevních sborech. Každý, kdo
chtěl pracovat jako farář, musel nejprve obdržet státní souhlas. Bez státního
souhlasu nemohl působit. Každý presbyter a sborový pracovník musel mít
státní souhlas. Bez státního souhlasu
nemohl plnit svůj úkol. Program služeb
Božích musel být schválen okresním tajemníkem. Služba faráře ze sousedního
sboru musela být povolena církevním
tajemníkem. Zorganizování nějaké sborové slavnosti muselo být povoleno církevním tajemníkem. Vydání i nějakého
letáku muselo být schváleno církevním
tajemníkem. Aby bylo maximálně omezeno vyučování náboženství ve školách,
musel jeden z rodičů osobně přihlásit
své dítě na náboženství. Ředitele škol
měli úkol přesvědčit rodiče, aby dítě na
náboženství nepřihlašovali, jinak nebude přijato na vyšší školu.
Když bylo třeba v církvi volit nového
seniora nebo biskupa, musel kandidát
požádat o státní souhlas. Bez státního
souhlasu nemohl být volen. Ti, kteří dostali státní souhlas, byli přesvědčováni,
aby spolupracovali se státními orgány
a omezovali ve sborech práci s mladou
generací. Když se nějaký farář věnoval

ve sboru mladé generaci a vedl děti
a mládež k následování Pána Ježíše
a k aktivní službě ve sboru, byl napomínán okresním tajemníkem a varován,
že mu bude odebrán státní souhlas.
Do takového sboru přicházeli pak na
bohoslužby agenti státní bezpečnosti
a zaznamenávali, co se ve sboru děje.
Takových sborů bylo na Slezsku více.
Mladí studenti, kteří se přiznávali ke
Kristu, prožívali odmítnutí, když se hlásili na vysoké školy. Rovněž starší pracovníci, kteří na pracovištích vyznávali svou
víru, měli různé překážky a omezování
v postupu.

Práce na Božím díle pokračovala
Pastor Vladislav Santarius věnoval dětem a mládeži velmi mnoho času a Pán
Bůh tuto práci hojně požehnával. Pastor byl pak za trest překládán do jiných
sborů nebo zbaven státního souhlasu.
Proto byl z Třanovic přeložen do Ostravy,
do Bohumína, do Stonavy. V době svého
působení v Ostravě organizoval pravidelná setkání vedoucích mládeží, které
pracovaly misijně. Pak bylo dohodnuto,
že se mládeže budou sjíždět do Ostravy,
vždy na velikonoční pondělí a v druhý
svátek vánoční – ve svátek Štěpána.
Všechny mládeže pokaždé nacvičily několik společných písní a pak vystoupily
spolu před oltářem v chrámě. Na tato
setkání přijížděly stovky mladých lidí nejen ze Slezska, ale i ze Slovenska. Kostel byl vždycky plný.
I naši práci v Komorní Lhotce Pán požehnával. Postupně se práce rozšiřovala,
takže nedělní besídka, mládež i biblické
hodiny byly na pěti místech. Když se pak
všechny děti a mládežníci sešli několikrát v roce v kostele, byly to zástupy,
což ateistické agenty velmi provokovalo.
Když mi byl po třinácti letech práce ode-
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brán státní souhlas v Komorní Lhotce,
bylo to zdůvodněno těmito slovy: Severomoravský KNV v Ostravě odnímá ve smyslu ustanovení § 17 vládního nařízení č.
221/49 Sb. státní souhlas panu Stanislavu Kaczmarczykovi, nar 11.9.1936,
duchovnímu Slezské církve evang. a.v.
v Komorní Lhotce, okres Frýdek Místek
s právní účinností od 1. prosince 1974,
z důvodu ztráty všeobecné způsobilosti
k výkonu duchovenské činnosti.
Byl jsem tedy komunistickou vrchností zbaven státního souhlasu pro práci
v církvi. Jeden měsíc jsem pracoval
v pohřební službě a pak od ledna 1975
jsem nastoupil do práce v tiskárně Tisk
v Českém Těšíně jako pomocný dělník
a později jako řidič nákladního auta.
Osm let jsem jezdil po republice jako
řidič náklaďáku a mnohým stopařům vydával svědectví o Pánu Ježíši.
Díky odvážným pracovníkům s dětmi
a s mládeží Boží dílo ve sboru v Komorní Lhotce pokračovalo dál. Mladá
generace kromě pravidelných setkání
organizovala stanové tábory a pobyty
na horských chatách. Scházely se tam
i stovky mladých lidí. Byly rovněž využívány zvláštní příležitosti. Snoubenci si
před svatbou pronajali sál v kulturním
domě a konalo se tam předsvatební setkání mladé generace.
Starší lidé, kteří se dožili jubilea 60,
70, 80 let si pronajímali sál v kulturním
domě a pak pozvali mladou generaci na
svá jubilea. Takových setkání bylo mnoho. Komunisté nemohli taková setkání
zakázat, protože snoubenci i jubilanti
měli právo si vytvořit program podle svého přání.
Když si pak misijní společenství koupilo rodinný dům pod Lípou v Oldřichovicích, byl využíván k různým akcím s dětmi i s mladou generací. Vznikla tehdy

myšlenka využít tento dům rovněž pro
pravidelné vzdělávání misijních pracovníků, kteří pracují ve sborech. Tato
pravidelná setkání dostala zvláštní název BSP – Biblické studium pracovníků. Zkrátka BSP byla použita proto, že
v Třineckých železárnách bylo také BSP
– Brigáda socialistické práce.
Ve všech komunistických zemích docházelo k pronásledování věrných křesťanů. Mnozí byli vězněni, mučení nebo
i popraveni. Podle údajů odborníků zahynuly miliony křesťanů.
Pán Ježíš řekl o své církvi prorocká
slova: Ani brány pekel ji nepřemohou.
(Mt 16,18) Přes všechno úsilí komunistů
zničit církev, se církev stále rozrůstala.
Tak, jak se dostala na smetiště slova
komunistů: Se Sovětským svazem na
věčné časy a nikdy jinak, tak se dostanou na smetiště i slova současných nepřátel, kteří krutě pronásledují křesťany
a usilují o zničení Kristovy církve. Pán
Ježíš Kristus nás ujišťuje: Nebe i země
pominou, ale má slova nepominou.
Jeho všechna zaslíbení se naplní. Smíme mu celým srdcem důvěřovat.
Stanislav Kaczmarczyk

Vzpomínka na pastora
Vladislava Santariuse
Je mnoho duchovně hlubokých
a moudrých myšlenek, které se mi vybaví, když si vzpomenu na Pastora, ale
zcela osobně se mi spojuje se čtyřmi
slovy, dalo by se říci: apely, kterých se
mi dostalo.
První byl na tajném setkání mladých
v Oldřichovicích na chatě Lípa. Seděli
jsme v kruhu a rozjímali nad nějakým
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biblickým textem. Moc nám to – pravda
– nešlo. Najednou přišel pastor Santarius. A vyzval mne: Powiydz cosi! Moc
jsem toho ze sebe nedostal. Poté nám
Pastor vysvětloval nejzákladnější zásady práce s biblickým textem.
Druhé slovo, které se mi vybaví, padlo,
když jsem jej požádal o radu. Byl jsem
tehdy na Vysoké škole báňské. Jelikož
jsem nedostal doporučení pro studium
historie a vůbec jakékoliv školy humanitního zaměření (nějaký dobrák informoval školu o mém – přiznejme si to:
docela mizerném – hraní na houslích
v kostele), musel jsem se učit všechno,
co mne nebavilo: fyzika, matematika,
chemie, deskriptivní geometrie. A tuze
mi to nešlo. Vylítnul jsem postupně ze
všech možných zkoušek. Ptal jsme se
Pastora: Nemám to ukončit, vzdát to?
Pastor – jindy slovy nešetřil – řekl jedno
jediné slovo: Wydzierż! A já jsem vydržel.
Třetí slovo padlo, když jsme seděli shodou náhod vedle sebe na nějakém setkání. Zeptal se mne, jak se mi daří ve
škole. Říkám, že už dobře. Natáhl ruku
a říká: Na! A vrazil mi do ruky stovku, sto
korun. V té době velké peníze.
Čtvrté nedalo na sebe dlouho čekat.
Padlo, když jsem zkusil něco namítat.
Že jako nepotřebuji, že... Cicho! A bylo
to. Už jsem držel ústa.
Takže i když postupně a zpětně v teologii Pastora nacházím mnohé důrazy,
které byly reflexemi myšlenek takových
slovutných a světových teologů jako
třeba Karl Barth a Dietrich Bonhoeffer,
pro mne bude vždy pastor Vladislav
Santarius autorem čtyř osobních apelů:
Powiydz cosi!, Wydzierż!, Na! a Cicho!.
Jsem za tato čtyři slova moc vděčný.
Zbyšek Kaleta

Rozhovor s novým
předsedou Křesťanského
společenství, z.s.
Pavle, byl jsi na poslední konferenci zvolen do
čela Křesťanského společenství. Gratulujeme.
Řekni čtenářům časopisu Idea, jak vnímáš stav,
ve kterém se KS nachází.

Křesťanské společenství vnímám jako
dobrovolné hnutí, které bylo založeno
jako odpověď na duchovní stav evangelíků na Těšínském Slezsku. Později bylo
transformováno do organizace a každá
taková transformace má své pozitiva
i negativa. Jedním z největších nebezpečí je formálnost jejich členů. Vnímám
a jsem za to rád, že procházíme určitou
fází očišťování, kdy v KS jsou a stávají
se členy bratří a sestry, kteří mají pro
své rozhodnutí opodstatněný důvod.
Další otázka se sama nabízí. Jaké výzvy jsou z těch
nejzávažnějších anebo nejpalčivějších, které stojí před námi a před tebou jako vedoucím?

Největší osobní výzvou v mém životě,
a zůstává stejná i po zvolení do určitých
odpovědností, je poznat Boží vůli pro
můj život a být použitelný pro Boží záměr. Vnímám to dost zásadně a nechtěl
bych se v životě mýlit. Největší výzvou
pro dnešní dobu je podle mě odhodlání
nepřizpůsobovat se tomuto světu a poddávat se Kristu. Vnímám nebezpečné
snahy o ředění evangelia, taktéž nebezpečí, že do centra zvěstování se dostává
člověk, jeho pocity a benefity plynoucí
z evangelia, vnímám rovněž negativně
určitou snahu o redefinování reformačních důrazů.
Jak těmto výzvám hodláš čelit?

Mojí velikou touhou je vrátit Bibli na
rodinný stůl; vrátit obraz otce s Biblí
v ruce, samozřejmě ne jen jako formu,
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ale opravdově. Chci prosit o novou touhu po životě vedeném ve společenství
s Kristem. Jako Křesťanské společenství chceme tyto důrazy rozvíjet konkrétními otevřenými postoji, programy,
vzděláváním a organizováním akcí či
projektů.
Zdá se, že kromě dvou místních společenství
se nám nedaří oslovovat mladé lidí pro členství
a práci v KS. Taky to tak vnímáš?

Slovní spojení nedaří se nám bych
nerad použil. Věřím, že určité lidské postoje jsou následkem působení Božího
Ducha a lidské vůle. Určitě nemyslím
nic negativního vůči těm, kteří členy KS
nejsou. Nechtěl bych totiž kvantifikovat,
či hodnotit předčasně a lidským pohledem. Přihlášení mladých lidí zmiňovaných společenství bylo taktéž dozráním,
vývojem určitých okolností a zápasů,
o kterých si nedovolím tvrdit, že nebyly
režírovány samotným Pánem Bohem.

raz nepravdivě vykonstruován. Není
mým cílem, abychom práci s lidmi v KS
pojímali marketingově. Vnímám také,
že určitá výzva k aktivitě v rámci KS by
měla zaznívat. Práce a služba v KS je
utvářená v souladu se službou, kterou
jsou ochotní vzít na svá bedra konkrétní
bratři a sestry. Nemáme žádný realizační útvar na realizaci vizí. Jsem vděčný za
všechny, kteří vidí příležitosti a snaží se
je využít. Jsem vděčný také za ty, kteří
ochotně nabízejí potřebnou pomoc. Věřím a spoléhám na to, že zvláště střední generace zhodnotí, zda vyhraněný
postoj vůči liberální teologii, postoj vůči
partnerství s církví, která je v rozporu
i s naším vyznáním, a další důrazy, které
KS iniciuje i v rámci církve, jsou k prospěchu či nikoli. Je to jeden z prostorů,
kde bych očekával větší angažovanost
zvláště od těch, jejichž dětí se bude daná
problematika týkat ještě intenzivněji.
Únik směrem k nevyjádření, nemám informace, není z mého pohledu přístupem zodpovědným. Dalším prostorem
k zapojení střední generace je služba
Božím Slovem, samozřejmě s ohledem
na osobní zbožnost. Nebudou-li otcové
sdílet Boží Slovo, čím a kým budou osloveny jejich děti? Z mé osobní praxe vím,
že není jednoduché předstoupit před
mladé lidi se slovem hlásaným v moci
a autoritě Božího Ducha. Kdo nepřijme
malou zodpovědnost, jak může být povolán k větší? Někdy se to žel stává, ale
podle toho to pak také dopadá.
Jaké jsou priority pro práci KS v nejbližším období?

Možná ještě závažnější je určitá pasivita střední
generace. Myslíš si, že máme co nabídnout právě
této věkové skupině?

Vnímám, že za rezervovaný postoj vůči
KS si někdy můžeme sami. Mám také
osobní zkušenost, že je někdy jeho ob-

XcamP, otevření nového ročníku BŠP
2019/2020, otevření nového ročníku
Biblické školy Timoteus 2019/2020,
mládežová konference Resolved, setkání bratří všech společenství, tisk vybraných kázání pastora Santaria – to jsou
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konkrétní momentální předměty k řešení. Vnímáme určité směřování i potřeby
jak společnosti, tak církví a s tímto zřetelem chceme naformulovat některé
oblasti nebo témata k řešení. Chceme
také spolupracovat s bratřími a sestrami, jejichž duchovní důrazy vnímáme
stejně a slouží k našemu povzbuzení.
Musíme řešit i konkrétní hospodářské
záležitosti. Chceme instalovat výtah
a přístřešek na středisku Karmel, ČOV
a přístřešek na chatě Lípa.

to jen začátek. To, co musí nutně následovat, to, co je zdravé, je dorůstání do
zralého lidství, měřeno mírou Kristovy
plnosti. Vnímám, že proces trvalé celoživotní změny je znamením zdravého
křesťana. K tomu chci sebe i nás všechny povzbudit.
Ptal se Michal Mazur

Bible vzhůru nohama

Kromě funkce předsedy KS jsi ředitelem XcamPu.
Co chystáte pro návštěvníky v tomto roce?

Vypíchnu to podstatnější, podrobný
program je na stránkách www.xcamp.cz.
Téma: Revoluční modlitba
Evangelizace: Jirka Chodura
Přednášky: David Breidenbach (nástupce Dona Richmana)
Středa večer: Pavel Petrut – životní příběh kazatele, kterému rumunská tajná
bezpečnost zabila syna
Semináře: J ak jsem málem uvěřil Darwinovi – Štěpán Rucki
Na zdraví je ve skutečnosti
na nemoc – Dana Zubčáková
Boží postoj k potratům –
Ludvík Tvrdý
Koncerty: Mate.O, October Light, Danny
O´Callaghan
Srdečně zveme, máme se na co těšit.
Pavle, máš možnost oslovit mnoho lidi skrze Ideu.
Máš pro nás nějaké slovo, povzbuzení anebo výzvu?

…až bychom všichni dosáhli jednoty
víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. (Ef 4,13)
Vnímám, že často zdůrazňujeme znovuzrození, což je velmi důležité, ale je

Proč papež změnil Modlitbu Páně?
Když se věci uklidňují po schválení
změny překladu Modlitby Páně papežem Františkem, téměř nepostřehnut
zůstává jeden důležitý aspekt této záležitosti, a to důsledky papežova zdůvodnění pro tuto změnu.
Papež své rozhodnutí schválit změnu
tradičního překladu neuveď nás v pokušení na nedopusť, ať podlehneme pokušení vysvětlil italským novinářům s následujícím odůvodněním: Já upadám
v pokušení. Bůh mě k němu nepostrkuje, aby následně sledoval, jak podléhám. Otec takovou věc nedělá, ten nám
okamžitě pomáhá. Je to satan, který
nás uvádí v pokušení, to je jeho práce.
Proběhly debaty na téma exegetických
a teologických problémů spojených
s navrhovanou změnou. Není to nové
téma. Před deseti léty jsem napsal článek s názvem: Uvádí nás Bůh v pokušení?
V tomto příspěvku chci ukázat, jak
papežovo uvedené odůvodnění odhaluje přístup k Písmu, který podrývá jeho
autoritu. Jeho přístup lze označit jako
výkladový stoj na hlavě. Vše se obrací
vzhůru nohama.
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Kdo říká, co činí Otec?
Při pohledu tím správným způsobem
bychom řekli, že je to Bible, která nám
říká, co Bůh činí. A proto máme hledat
a odkrývat moudrost a dobrotu, proč tak
činí. Když se věci postaví na hlavu, můžeme tvrdit: Víme co je moudré a dobré
ještě předtím, než nám to Bible řekne.
A tak, když tento text nám říká, že Bůh
jedná v rozporu s tím, co už víme, vyvodíme z toho, že text nemůže mít takový
význam, nebo se mýlí.
Odvážní pokrokoví křesťané říkají, že
text se mýlí, méně odvážní progresivisté tvrdí, že se drží autority Písma, avšak
mění význam, aby jej přizpůsobili předcházejícím představám o Bohu. V obou
případech se autorita přesouvá z nebe
na zem.
Papež říká: Otec takovou věc nedělá
[neuvádí své děti do pokušení], ten nám
okamžitě pomáhá. Je to satan, který
nás uvádí v pokušení, to je jeho práce.
To vzhůru nohama.
Bůh je dobrý Otec ke svým dětem. Je
dokonalý Otec. A jelikož je Bohem, a nikoliv pouze člověkem, jeho dokonalost
nelze násilně vměstnat do našich klamných představ, co dělají dobří otcové.
Jelikož náš nebeský Otec má dokonalou
moudrost a ví všechno, koná věci, které
by neudělal žádný pozemský otec.
Co žádný pozemský otec nedělá
Například žádný pozemský lidský otec
nevydá život svého dítěte jako oběť za
jiné. Avšak Bůh to udělal, když dal svého jednoho a jediného Božího Syna, ve
kterém měl zalíbení. Byly to však naše
nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe
vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn,
ubit od Boha a pokořen... Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby
položil svůj život v oběť za vinu. Spatří

potomstvo, bude dlouho živ a zdárně
vykoná vůli Hospodinovu. (Iz 53,4.10;
Sk 4,27-28)
Žádný pozemský otec nevezme život
svému dítěti, aby jej ochránil před mnohem větší zkázou, totiž před peklem.
Avšak Bůh to někdy dělá.
Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají... Když nás
však soudí Pán [v tomto případě skrze
smrt], je to k naší nápravě, abychom
nebyli odsouzeni spolu se světem.
(1K 11,30-32)
Žádný pozemský otec vezme život dětem svého dítěte, aby vyzkoušel věrnost
svého dítěte. Avšak Bůh toto učinil v případě Jóbových dětí.
„Vtom se zvedl od pouště silný vítr
a opřel se ze všech čtyř stran do domu.
Ten se na mladé lidi zřítil a oni zahynuli.
Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to.“
Tu Jób povstal, roztrhl svou řízu a oholil
si hlavu. Potom padl k zemi, klaněl se
a pravil: „Z života své matky jsem vyšel
nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal,
Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď
požehnáno.“ Při tom všem se Jób nijak
neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného. (Jb 1,19-22)
Žádný pozemský otec nepřivodí hlad
do země svých dětí. A žádný pozemský
otec nepošle jedno ze svých dětí do otroctví, aby se pak stal prostředkem k záchraně svých bratrů. Avšak Bůh učinil
obojí.
Než přivolal na zemi hlad, než každou
hůl chleba zlomil, vyslal už před nimi
muže, Josefa, který byl prodán do otroctví. (Ž 105,16-17)
Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh
však zamýšlel dobro; tím, co se stalo,
jak dnes vidíme, zachoval naživu četný
lid. (Gn 50,20)
Tady nejde o to, zda nás Bůh uvádí do
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pokušení. To, oč jde, je skutečnost, že
to, co Bůh činí či nečiní, se máme učit
z Božího slova, a ne z našich představ,
co dobří otcové činí. Naše představy
jsou omezené a pokřivené hříchem. Proto je musíme stále upřesňovat tím, co
učí Boží slovo.

Neuveď nás v pokušení
Bible učí, že se máme modlit, Otče
náš... neuveď nás v pokušení. Skutečně
to znamená nevést nebo nepřivádět (viz
L 5,18; 12,11; Sk. 17;20, 1Tm 6,7; Žd
13,11)
Může to znamenat:
Otče, jelikož kroky muže určuje Hospodin (Př 20,24), modlíme se, nedovol,
aby jakékoliv pokušení, které zakoušíme skrze Tvoje vedení, nás uvedlo do
situace bez východiska nebo do stavu
úplného vyčerpání. Protože jsi věrný
a zaslíbil jsi, že s každou zkouškou nám
připravíš i východisko a dáš nám sílu,
abychom mohli obstát. (1K 10,13)
Drahý Otče, učiň to, co jsi učinil pro
Ježíše, když byl Duchem vyveden (!)
na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
(Mt 4,1) Naplnil jsi ho Božím slovem,
a i když byl přiveden tvým Duchem do
krize pokušení, neupadl do hříchu, nýbrž zvítězil skrze Tvé slovo (Mt 4,4.7.10).
Upřímně prosíme o tutéž milost při Tvém
vedení. Amen.
článek od Johna Pipera –
viz https://www.desiringgod.org/articles/reading-the-bible-upside-down
přeložil Štěpán Rucki

Přizpůsobit, nebo
klást odpor?
Komentář profesora Friedhelma Junga k vývoji situace uvnitř evangelikálního nutí. Prof. Jung vyučuje na Biblickém
semináři v Bonnu a také na Baptistickém teologickém semináři ve Forth
Worth v Texasu.
Dvacet zemských církví spojených do
Německé evangelické církve (EKD) se
v posledních 50 letech stále více vzdalovalo od biblických pravd a svých vyznavačských základů. Na začátku profesoři
teologie, jako Rudolf Bultmann (18841976), Willi Marxen (1919-1993) a Herbert Braun (1903-1991), popírali Ježíšovu smírnou oběť, jeho tělesné vzkříšení,
nanebevstoupení a druhý příchod. Později byl Ježíš odmítnut jako jediná cesta
spásy a humanitární pomoc nahradila
misii, a v současné době zemské církve tvrdí, že církevní žehnání a oddavky
homosexuálních osob je akt, ve kterém
má Bůh zalíbení.

Boj od začátku
Křesťané v zemských církvích, kteří
jsou zavázáni Bibli a bývají také označováni jako evangelikální, od začátku bojovali proti těmto poblouzněním. A tak
v polovině 60. let vzniklo vyznavačské
hnutí Žádné jiné evangelium, které se
snažilo s velkým elánem a obrovskou
znalostí věcí zastavit teologický úpadek
zemských církví, avšak neúspěšně.
V důsledku toho mnoho rezignovaných
členů zemských církví přestoupilo do
tzv. svobodných církví. Mezitím však
tyto kdysi zřetelně evagelikálně orientovány svobodné církve a Evangelický
Gnadauský svaz společenství byly silně
zasaženy sekularizací:
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1. Pod tlakem ducha času byly v posledních letech v mnoha svobodných
církvích a společenstvích Gnadauského
svazu zavedeny ordinace žen, což by ještě před 40 lety nebylo myslitelné. I když
příslušné biblické texty mluví o zákazu
vyučování pro ženy a ve Starém zákonu
nebyly žádné kněžky, i když sám Ježíš
povolal pouze muže jako 12 apoštolů
a novozákonní listy mluví pouze o starších, došlo k přizpůsobení se zemským
církvím.
2. Objevují se první pastoři ve svobodných církvích, kteří popírají Kristovo narození z panny a jeho smírnou oběť. Některé příklady takových pastorů existují
dokonce i v dříve konzervativních evangelikálních svobodných církvích, jako
Svaz svobodných evangelických sborů.
3. Některé svobodné církve si už nejsou jisté tím, zda praktikovaná homosexualita je vůbec hříchem. Diskutují
o tom, jak zacházet s praktikujícími homosexuály ve svých řadách. Mohou být
členy sborů a mohou se účastnit služby
v něm? Je přípustné církevní žehnání
partnerů stejného pohlaví?
4. Mladí evangelikálové se mnohem
více zajímají o chvály charizmatického
ražení než o biblické učení. Ekumenické
vztahy mají vyšší hodnotu než vymezování se od denominací, které zastávají
nebiblické nauky.
5. Místo misie (nebo kromě ní) se dnes
prosazuje proměna společnosti. Evangelikální křesťané jsou si vědomi obrovských
sociálních výzev a zlořádů a chtějí – což
lze ze zásady přivítat – podle vzoru Ježíše
Krista šířit lásku k bližním a humanitární
pomoc a také měnit negativní struktury.
Žel však při tomto přístupu se svědectví
o Ježíši jako o jediné cestě k Bohu ocitá
částečně na druhém místě, i když misijní
příkaz by měl mít nejvyšší prioritu.

Pozorování, že se liberální vývoj v zemských církvích objevuje s časovým zpožděním také ve svobodných církvích, lze
doložit více příklady.

Liberalizace vede k napětí
Liberální trendy v evangelikálním hnutí, které je možno pozorovat také ve
Spojených státech, vedou k napětím.
Hlavním bodem pře je otázka chápání
Písma. Je Bible Boží slovo bez dalšího
když a ale? Anebo pouze obsahuje Boží
slovo? Zatímco konzervativní evangelikálové se hlásí k neomylnosti celého
Písma, zastávají pokrokoví evangelikálové názor, že Bible je hodnověrná pouze ve svých teologických svědectvích.
Je stále větší otázkou, zda naddenominační evangelikální hnutí, které momentálně čítá kolem milionu křesťanů,
odolá duchu času a bude jednotně
zastávat biblické pozice. Buď se přizpůsobí většinové společnosti ve stylu
zemských církví a tím ztratí svou sílu
a význam, anebo poplave proti proudu
po vzoru Ježíše Krista a bude prorockým
hlasem, světlem a solí a také trnem pro
sekulární společnost.
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Článek z časopisu ideaSpektrum
18.2019, s. 19 přeložil Štěpán Rucki

Boží vědění
Zjevuje věci skryté v hlubinách, On ví,
co leží v tmách, a světlo u něj přebývá.
(Da 2,22)
Takové poznání je nad mé chápání – je
příliš hluboké, na to nestačím. (Ž 139,6)
Nic v celém stvoření před ním není
skryté, všechno je nahé a obnažené
před očima Toho, jemuž musíme složit
účet. (Žd 4,13)
Všichni víme a věříme v to, že Bůh ví
všechno. Úplně všechno. Ví, co si myslíme, na co jsme mysleli, ví o veškerém
dění, co se právě děje na celé zeměkouli. Je dokonale obeznámen s veškerými
detaily života každé bytosti v nebi, na
zemi i v pekle. V Žalmu 139,2-4 čteme:
Ty víš, jak sedám a jak vstávám. Zas už
zdálky rozumíš mým myšlenkám! Sleduješ, jak chodím i ulehám, všemi mými
cestami se zabýváš. Ještě, než mi přijde slovo na jazyk, ty už to Hospodine,
všechno víš!
Toto je úžasná Boží vlastnost. Výše
zmíněný text nás nicméně naplňuje
obavami a velkou bázní. Představme si,
že by někdo z nás věděl o někom úplně
všechno. Co jedl, co řekl, co dělal, jak to
dělal, koho kdy urazil, co si myslel. Věděl by ty nejtajnější myšlenky. Podívali
byste se mu do očí? Promluvili si s ním?
Já ale vím, co vás v duchu napadá.
(Ez 11,5)
I když o nás Bůh ví úplně všechno, i nadále máme tu tendenci si něco uvnitř
nás schovat. Něco si nechat pro sebe.
To malé, tajemstvíčko. Říkáme si, že
o nás Bůh přece nemusí vědět všechno. A to je důkaz, že naše mysl je v nepřátelství vůči Bohu. Tělesné smyšlení
je Bohu nepřátelské, neboť není a ani
nemůže být poddáno Božímu zákonu.

(Ř 8,7) Je to naše hříšná přirozenost.
Nechceme mít svědka při páchání hříchů. Toto je náš problém. Naše viny totiž
kladeš před sebe, naše tajnosti na světlo tváře své. (Ž 90,8)
Tyto verše pro nás můžou být rovněž
útěchou a ujištěním, že Pán ví všechno,
že nás nespouští z očí. Ví, v jaké situaci
jsme, zda se trápíme. Zato on zná mé
cesty i mé zástavky. Ukážu se jako zlato, až mně vyzkouší. (Jb 23,10) Zkoumej
mně, Bože, a poznej srdce mé, poznej
mé myšlenky, jen mně vyzkoušej! Zjisti,
zda držím se cesty škodlivé, a cestou
věčnosti mně veď! (Ž 103,23-24) Často
o něco Boha prosíme, ale nedokážeme
najít ta správná slova. I tehdy máme jistotu a víme, že nás Pán ví, o co se modlíme. Ještě, než zavolají, já jim odpovím.
Ještě, než se domluví, já je vyslyším.
(Iz 65,24)
Boží znalost budoucnosti je stejně dokonalá jako znalost minulosti a přítomnost. Budoucnost závisí zcela na Něm.
Pokud by se stalo něco bez jeho svolení,
tak by to něco nebylo na Bohu závislé,
tudíž by přestal být oním nejvyšším.
Jeho znalost budoucnosti není žádný
abstraktní pojem. Budoucnost je Jeho
dokonalým záměrem. Bůh naplánoval
všechno a co je v plánu, to se musí také
uskutečnit. Všichni, kdo bydlí na zemi,
jsou před ním zcela nicotní. Jak se
mu zlíbí, zachází s nebeskými zástupy
i s těmi, kdo bydlí na zemi. Jeho ruku nemůže nikdo zastavit, nikomu neřekne:
cos to učinil? (Da 4,32) Člověk má v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce
Hospodin. (Př 19,21) Boží moc je neomezená, takže je nemožné, aby plán selhal. Lidé neznají budoucnost dopředu,
ale mohou mít jistotu a vědět, že věci
budoucí jsou Bohu známé (Sk 15,18).
Všechna, proroctví, která byla dána

- 22 -

o Kristově působení na Zemi, se do
detailu vyplnila. Starý a Nový Zákon
obsahuje plno proroctví tykajících se
budoucnosti. A musí se všechna naplnit. Nevíme pořádně proč, ale je to Boží
plán.
Neomezené vědění Boha by nás mělo
naplňovat bázní. Nic z toho, co děláme,
říkáme, a o čem přemýšlíme, neuteče vědění Toho, před nímž se budeme
zodpovídat. Hospodinovy oči vidí všude,
vše zlé i dobré pozorně sledují. (Př 15,3)
Kdybychom si to častěji uvědomovali,
byla by to pro nás skvělá brzda.
Mirek Niemczyk

Ujíždíte na emocích?
Emoční síla obyčejných nedělí
Už se vám někdy při nedělní bohoslužbě stalo, že jste to jako jediní necítili?
Zdá se vám občas, že všichni ostatní se
vznášejí v oblacích euforie a jen vy ne
a ne vzlétnout?
Mnoho církví už léta koncipuje bohoslužby tak, aby v lidech vyvolávaly
emoce. Ztlumí světla. Vyberou písničky, které i přes svůj vágní obsah zahřejí
u srdce. Kapela nebo pěvecký sbor působivě podbarví atmosféru v těch pravých chvílích. Kazatel zakončuje kázání
tak dojemně, že posluchači tonou v návalu emocí, ty však k novému narození
patrně nevedou.
Nic z toho nejspíš organizátoři nemyslí zle. V Písmu však nenacházíme ani
zmínku o tom, že křesťanské uctívání by
běžně měly doprovázet vzedmuté emoce. Stává se, že nás naše pocity přemů-

žou? Ano, a snad i často. A doufám, že
je budou doprovázet duchovní city, nikoliv pouze přirozené pocity. Můžeme ale
přežívat jen o nedělních hltech euforie?
To si nemyslím.
Ve společném uctívání se totiž skrývá
něco mnohem lepšího, než jsou přívaly
nadšení. Uvedu tři důvody, proč bychom
neměli očekávat, že se budeme každou
neděli vznášet v oblacích euforie a proč
se naopak můžeme pravidelně, obyčejně a nadpřirozeně radovat z obecenství
s Bohem a svatými.

Obyčejné prostředky,
neobyčejný Bůh
Zaprvé, Bůh přikazuje, aby jej sbory
uctívaly běžnými prostředky. Křesťanská bohoslužba se skládá z poměrně
jednoduchých částí: předčítání a kázání
textů, modlitby, hlasitého zpěvu, chleba
a vína a vody křtu. Novozákonní církve
se při bohoslužbách neřídily slavnostními chrámovými obřady, nepálily kadidlo,
neobětovaly zvířata a nezdobily si modlitebny zlatem. Spíše se zdá, že napodobovaly setkávání v židovských synagogách, které bylo prostší a kde se kladl
důraz na slyšení Božího slova.
V uctívání nefunguje přímá úměra.
Bůh, kterého uctíváme je nadpřirozený.
Stavební kameny našeho uctívání nejsou ale samy o sobě ničím zvláštním.
A právě skutečnost, že jsou tak všední, by nám měla pomoct soustředit se
méně na to, co děláme a jak se cítíme,
když uctíváme, a více na Boha, kterého
uctíváme.
Protože máme Ducha Kristova
(2K 6,16; 1Pt 2,15) nepotřebujeme berličky jako kadidlo, varhany, speciální reproduktory nebo kouřostroje, abychom
Jeho přítomnost pociťovali. Když v rámci jednotlivých Bohem daných částí běž-
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né bohoslužby, přicházíme k Hospodinu
skrze Ježíše Krista a v moci Jeho Ducha,
pookřává nám srdce Jeho krásou, silou
a moudrostí.
Zdůrazňuji, že Písmo říká, že bychom
při společných setkáních radost zakoušet měli. Ta by ale pro nás, jako pro
křesťany, měla být zakořeněna v Božím
charakteru a postavena na Jeho díle na
kříži, které pro nás vykonal. A tak můžeme s chutí uposlechnout žalmistův příkaz: Radujte se v Hospodinu a plesejte,
spravedliví, jásejte, všichni lidé přímého srdce! (Ž 32,11) Je totiž rozdíl mezi
pevnou a nadpřirozenou nadějí, která
pramení z poznání Krista a vydrží i v nelehkých životních obdobích, a uměle
navozeným lidským prožitkem naděje
na plné pecky, který od uctívání mnozí
očekávají.
Křesťanská radost je nadpřirozená,
to ale neznamená, že prožíváme jeden
vrchol blaha za druhým. Bůh naše duše
nesytí cukrátky určitých příjemných přirozených pocitů, ale dává nám nadpřirozenou radost z vydatné večeře každou
neděli a po celý život.

Mé pocity nebo tvé obohacení?
Zadruhé, Nový zákon nás nabádá,
abychom se při společných setkáních
věnovali druhým. Jinými slovy, jakkoliv
nás společná shromáždění duchovně
občerstvují, scházíme se i proto, abychom budovali Boží lid a usilovali o dobro druhých, což nakonec prospívá i nám
samým.
To nejdůležitější na společném uctívání, můžeme z biblického pohledu shrnout do dvou slov: velebení a budování.
Velebení je zaměřené na Boha a zahrnuje chválu, zpěv, vyhlašování Kristova
díla skrze křest a večeři Páně a vyvyšování Boha zvěstováním Jeho slavné-

ho slova (Žd 13,15; Ef 5,19; 1Tm 2,1;
1K 11,26; 2Tm 4,2). Vše, co se na veřejném shromáždění děje, slouží zároveň pro budování církve (1K 14,26), ať
už veřejné čtení Písma, napomínání, vyučování (1Tm 4,13), promlouvání k bratřím v písních (Ef 5,19), či povzbuzování druhých v lásce a dobrých skutcích
(Žd 10,24).
Všimněte si ale, co v těchto verších
chybí. Vůbec se nezmiňují o tom, jaké
pocity má věřící prožívat. Společné
uctívání samozřejmě často zbožné pocity vzbuzuje. Pokud v nás totiž kázání
o Boží milosti zjevené nehodným hříšníkům Kristovou zástupnou obětí žádnou
odezvu nevyvolává, v církvi možná o nedělích býváme, ale rozhodně neuctíváme. Jestli na shromáždění chodíme, jen
abychom načerpali kapku inspirace,
uniká nám to hlavní. Bůh nás svolává
ke společným shromážděním, abychom
jej oslavovali a druhé budovali. Naše
vlastní pocity se při uctívání budou paradoxně prohlubovat tím víc, čím víc se
budeme soustředit na Boha a jeho lid.

Uctívání ve věku „už, a ještě ne“
Zatřetí a také za poslední, uctíváme mezi dvěma Kristovými příchody.
Ve věku, v němž žijeme, se radost mísí
se strastí a spokojenost se steskem.
Nářky žalmistů nás, poutníky bez trvalého města, na tomto rozvráceném
světě (Žd 13,14) učí, jak a o čem rozmlouvat. Naše srdce je jako hluboká
studna (Př 20,5), stále ještě náchylné
ke klamům a neduhům, kterými jsme
byli před vykoupení prolezlí (Jr 17,9).
A to znamená, že dokud žijeme ve světě, jsou naše pocity dobrým sluhou, ale
zlým pánem.
A až se nakonec přidáme k zástupu
andělů, budeme s ním chválit Kris-
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ta a setkáme se s Bohem tváří v tvář,
zdaleka to předčí i ty nejhlubší emocionální prožitky, které jsme kdy na zemi
pocítili. Do té chvíle se však naše pocity
budou chovat nepředvídatelně. Proto je
také lepší od nedělního uctívání výbuchy emocí neočekávat. Můžeme však
doufat v opravdové duchovní city, které
Boha vyvyšují.
Tu a tam, anebo dokonce i často, nám
Bůh může požehnat hlubokým emočním prožitkem. Měli bychom ale usilovat o něco mnohem většího. Pokaždé
když se církev schází, se totiž společně
obdivuje slavnému Bohu, který ji stvořil
a vykoupil pro svou vlastní chválu.
Matt Merker
článek byl převzat ze stránky http://
biblickyinstitut.cz/cs/ujizdite-na-emocich/

Aktuality ze světa
Polsko. Evangelicko-augsburská církev
v Polsku v dubnu zprovoznila publicistický, vzdělávací a informační portál ewangelicy.pl. Ten bude fungovat vedle oficiálního portálu církve luteranie.pl.
USA. Jižní baptistická konvence vydala
v dubnu 12článkový dokument nazvaný
Umělá inteligence. Evangelikální principiální prohlášení. Je dostupný na erlc.
com.
Indie. S obavami hledí křesťané na
budoucí politický vývoj v zemi, neboť
parlamentní volby vyhrála hinduistická nacionalistická strana BJB, která je
u moci od roku 2014. Za tu dobu vytvořila atmosféru nenávisti a netolerance
vůči náboženským menšinám, zejména

křesťanům. Zatímco v roce 2014 evidovala organizace Open Doors celkem
147 násilných útoků vůči křesťanům,
jen v prvním čtvrtletí nynějšího roku jich
bylo zaznamenáno 216, v tom 2 dokonané vraždy a 11 pokusů o vraždu.
Slovensko. Novým ředitelem Generálního biskupského úřadu ECAV se stal
Igor Bartko, bývalý slovenský velvyslanec v Austrálii.
ČR. Synod Českobratrské církve evangelické rozhodl v květnu o zřízení komise, která se bude zabývat přípravou
na rozhovor s lidmi z LGBTQ+ komunity
a přípravou stanoviska ČCE k otázce,
zda je svazek dvou lidí stejného pohlaví
partnerstvím nebo může být i manželstvím. Synod také přijal Strategický plán
církve do roku 2030.
USA. Ve Washingtonu se uskutečnil Pochod svobody (Freedom March), jehož
se účastnili křesťané vysvobození ze
svého dřívějšího LBGT životního stylu.
Irák. Počet křesťanů v Iráku dramaticky
klesá. Tvoří již jen 0,4 % obyvatelstva,
zatímco před Válkou v Zálivu (1991),
tvořili 10 % obyvatel této země. V současnosti i ti křesťané, kteří se chtějí
vrátit do svých domovů na území ovládaném dříve islámským státem, narážejí na nedostatek prostředků k obnově
svých domovů i na to, že do jejich dříve
často zcela křesťanských vesnic se stěhují muslimové, kteří vůči původním starousedlíkům rozhodně nejsou vstřícní.
Polsko. V květnu vyšlo již třetí vydání
polského kancionálu Śpiewnik Ewangelicki (1. vydání vyšlo roku 2002 a druhé
v roce 2008).
USA. Nejvyšší soud USA rozhodl, že
zákon, který přijal stát Indiana a který
nařizuje, aby nenarozené děti usmrcené při umělých potratech byly důstojně
pohřbívány (a ne likvidovány jako biolo-

- 25 -

gický odpad), není v rozporu s ústavou
a může vstoupit v platnost. O několik
dnů dříve stát Alabama přijal dosud
nejpřísnější potratový zákon, který zakazuje interrupci za všech okolností, s jedinou přípustnou výjimkou, kterou je
vážný zdravotní zájem matky. Zákon přijatý poměr 25 hlasů k 6 stanovuje pro
lékaře, který provede nezákonný potrat
trest odnětí svobody v délce 10-99 let.
Podobně přísné zákony přijalo v poslední době ještě 6 dalších států USA. Zastánci vražd nenarozených dětí se snaží
proti novým zákonům bojovat u soudů.
Ředitel společnosti Disney Bob Iger
oznámil, že jeho společnost zřejmě přestane na protest proti přísnému potratovému zákonu státu Georgia v tomto
státě natáčet. (O hodnotové orientaci
této společnosti vypovídá, že v pařížském Disneylandu uspořádala nedávno
dětský Pride pochod na podporu sexuálních menšin.)
Čína. Vláda uspořádala v městě Che-pi
konferenci na téma Křesťanství jako obrovské ohrožení bezpečnosti Číny. Konference byla určena pro členy komunistické strany, která reaguje na prudce se
zvyšující počet křesťanů zintenzivňováním represí.
Severní Korea. Křesťanská rozhlasová
stanice Far East Broadcasting Company
chystá v Jižní Koreji silný vysílač, který
by umožnil vysílat evangelium do všech
oblastí komunistické Severní Koreje.
Svět. – Vatikán. V červnu zveřejnila Kongregace pro katolickou výchovu
dokument Jako muže a ženu je stvořil,
s vysvětlujícím podtitulem Směřování
k dialogu o otázce genderové teorie ve
vzdělání. Jeho hlavním cílem je jasné
odmítnutí pronikání genderových teorií
do škol a vzdělání především v katolických školách na celém světě. Gendero-

vé teorie (…) představují proces postupného odnímání přirozenosti nebo jejího
převádění na totální volitelnost subjektivním citovým rozhodnutím, uvádí mj.
dokument.
Brazílie. Dne 20. 6. 2019 se v Sao Paulu uskutečnil Pochod pro Ježíše (Marcha
para Jesus), organizovaný evangelikálními společenstvími. Zúčastnilo se ho na
3 miliony lidí; poprvé byl mezi účastníky
i prezident země Jair Bolsonaro.
Svět. – Polsko. Rada Světové luterské
federace v červnu rozhodla, že příští
Valné shromáždění SLF se v termínu
21. – 27. června 2023 uskuteční v polském Krakově.
Daniel Spratek

Aktuality z KS
Velikonoční setkání. Uskutečnilo
se 21. dubna 2019 v Českém Těšíně.
Svědectví formou odpovědi na otázku
Čím je pro mě evangelium? sdílel br.
Tomáš Ilgner; hlavní proslov a téma Co
je podstatou evangelia? pronesl br. Meinolf Mellwig. Záznamy jsou k dispozici
v knihovně multimédií na webu KS.
Noví statutáři KS. Předsedou KS byl
na Ústřední konferenci zvolen Pavel
Kaczmarczyk; do funkce místopředsedů
zvolil následně Výbor (Devítka) bratry
Karla Guznara a Daniela Spratka.
Centrální výšlap. Účastníci centrálního mládežnického výšlapu letos zamířili k meandrům řeky Odry u Bohumína.
Účastníků bylo celkem 99. Biblickým
slovem na téma Cesta pustinou posloužil pastor Pavel Taska.
Hudební jubilea. V neděli 5. 5. slavil
70. výročí pěvecký sbor z Bystřice; old-
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řichovická dechovka si koncertem na
Fojství dne 19. 5. připomenula 95 let
své služby.
Návštěva ze Saska. V květnu proběhlo na Karmelu soustředění zpěváků
z Křesťanského společenství v Sasku.
Odpoledne dětských pěveckých
sborečků. Uskutečnilo se 5. 5. v Třanovicích; v programu vystoupili D.E.CH.
(Bystřice), Paprsek (Třanovice), Světlušky (Guty) a Worship You (Oldřichovice). Božím Slovem posloužil br. Rudolf
Heczko.
Sejšn. Sejšn pro mladé na téma V zajetí svobody se uskutečnil 21. 6. v Třinci.
Předcházel Evangelickému dni. Hlavními řečníky byli farář Stanislav Kaczmarczyk a pastor Lukáš Sztefek.
XcamP 2019. XcamP je naplánován na
13. – 20. 7. 2019; tématem je Revoluční modlitba. Jako evangelista poslouží
bratr pastor Jiří Chodura; dopolední
přednášky prosloví David Breidenbach
z USA. V rámci večerních programů vystoupí např. Zespół CME, October light,
Pepík Hurta či Teotatr.
Rekreace seniorů. Rekreace na Karmelu se uskutečnila ve dnech 4. – 8.
6. 2019. Pobyt na chatě Pod Lípou je
naplánován na 1. – 6. 9. 2019; v programu jsou dva tematické cykly: 1) Těšíme se na věčný život a 2) Jako vyvolení
Boží, svatí a milovaní OBLEČTE…
Resolved. Druhý ročník mládežnické
konference Resolved by se měl uskutečnit 11. – 13. 10. 2019 v Bystřici. Tématem je Posvěcení; hlavním řečníkem
bude Marcus Denny.
Čísla účtů a variabilní symboly.
Chcete-li finančně podpořit činnost KS,
můžete tak učinit zasláním peněz na
bankovní účet, přičemž je možné volbou
účtu nebo variabilního symbolu konkretizovat účel, na který má být dar použit.

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

70. výročí pěveckého
sboru v Bystřici
Uplynulo zase deset let od chvíle, kdy
jsem v našem kostele během vystoupení našeho pěveckého sboru, vzpomínal
60 let trvání tohoto našeho smíšeného
pěveckého sboru, potažmo i mého života. Takže, díky Bohu, stárneme nebo
mládneme spolu dál a jsou tu sedmdesátiny. Byl jsem vyzván, abych krátce
zhodnotil naši činnost. Z různých stran
se k nám doneslo, že naše zpívání je
pěkné, což nás samozřejmě povzbuzuje, i když nás ve sboru nepřibylo. Situace
je v jiných pěveckých sborech asi stejná,
proto se při větších slavnostech slučuje-
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me třeba s pěveckým sborem z Hrádku
nebo z Horní Suché a vystupujeme pod
názvem ECHO (= evangelizace chórem
a orchestrem). Jedním důležitým aspektem – dovolím si říci – kvality našeho
sboru je vytrvalost a délka čili doba jeho
trvání. O to se nemalou měrou zasloužila i naše současná dirigentka sestra
Urszula Szymeczková.
Já osobně zpívám moc rád. Cítím to
jako službu, kterou mohu vydávat na
chválu Pánu. Už od mládí jsem zpíval
v třineckém sboru, po přestěhování do
Bystřice v roce 1972, jsem se zapojil
i zde, nejdříve u br. Cichého, poté u nás
ve SCEAVu, kde se cítím velmi dobře.
Děkuji denně Pánu, že mi umožňuje stále využívat můj hlas-bas, k Jeho chvále.
Chtěl bych to vyjádřit veršem z Izajáše
46,4: Až do nejdelšího stáří budu stát
při vás. Stvořil jsem vás a také se o vás
postarám. Budu vám oporou a vysvobodím vás.
Hodně různých seskupení vznikne, ale
většinou chvilkově zazáří jako meteorit,
který vnikne do atmosféry a zhasne.
Přeji našemu pěveckému sboru, aby
naše kometa nikdy nezhasla při dopadu na zem, ale aby písně, které zpíváme
pro oslavu našeho Pána, pro potěšení
našim posluchačům i nám samotným,
kteří tuto službu konáme, obletovaly
naši zemi a zářily těm, kteří pozvednou
svůj zrak, aby ji viděli. Pane, žehnej, prosím, tomuto jasu. Amen.
Petr Hejnoch

Festival dětských
pěveckých sborečků
Dne 5. května se evangelický kostel
v Třanovicích zaplnil účastníky již dalšího ročníku festivalu dětských pěveckých
sborečků. Tato událost byla pořádána
Křesťanským společenstvím za účelem podpory dětí ve službě Pánu Bohu.
Poděkování patří čtyřem zúčastněným
sborečkům, a to Worship You z Oldřichovic, sborečku D.E.CH. z Bystřice, Světluškám z Gutů a Paprsku z Třanovic. Jsme
vděčni za všechny písně, které děti nacvičily, věřím, že to bylo na Boží slávu.
Děti ze sborečku z Oldřichovic a Třanovic zpívaly společně s mládežníky a dalšími členy jejich sboru. Poděkování patří vedoucím jednotlivých sborečků za
službu ve vedení dětí. Kéž Vám Pán Bůh
dá sílu, moudrost a vytrvalost do další
služby.
Celé to odpoledne bylo o touze vzdát
Bohu chválu. A to bylo i tématem, jen
Bohu sláva. Jeden z biblických textů,
který byl jasným přáním, byl Žalm 115,1:
Ne nás, Hospodine, ne nás, ale své jméno učiň slavným pro své milosrdenství,
po svou věrnost. Druhým biblickým textem byl starozákonní příběh z knihy proroka Daniele ze 3. kapitoly 16-18 verš,
který nám přiblížil bratr Rudek Heczko.
V době proroka Daniele byl králem velmi ctižádostivý pyšný muž, král Nebúkadnesar. Nárokoval si respekt a hledal svou slávu. Dal vyrobit monstrózní
zlatou sochu a nařídil, aby všichni lidé,
kdykoli uslyší hrát nějaký hudební nástroj, padli na kolena a klaněli se oné
soše. Kdo by se nepoklonil, skončil by
v ohnivé peci. Ovšem tato těžká doba
nebyla pro Šádraka, Méšaka a Abed-Nega důvodem k tomu, aby přestali uctívat
svého Boha. Svou poslušností dali Bohu
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najevo, že i když jim hrozí smrt v ohnivé peci, nebudou uctívat jiné bohy, ale
s nadějí se spolehnou na Boží Majestát
a dají přednost Jeho slávě. A vězte, že
Hospodin se oslavil, když zázračně vysvobodil ony Judejce z ohnivé pece. A ti
tři obstáli ve zkoušce, byli zachráněni
a znovu mohli být v Nebúkadnesarově
přízni, a to hlavně proto, že žili a dělali
vše pro Boží slávu.
Jak tedy žit pro Boží slávu? Pokorný
a podřízený život v poslušnosti Pánu
Bohu je, myslím si, pevný základ pro to,
aby Pán Bůh byl oslaven. Boží spasení
a započaté dílo v nás křesťanech je pro
slávu Boha. A toto Boží dílo Pán Bůh
dovede až do konce. Ať tedy jíte nebo
pijete nebo cokoliv činíte, všechno čiňte
k Boží slávě. (1K 10,31)

s podtitulem Über den Protestantismus
in den böhmischen Ländern zwischen
Asch/Aš und Teschen/Těšín/Cieszyn.
Těšínska se nejvýznamněji týká článek
o superintendentovi Haasem.
V nakladatelství Crossway vyšla útlá
kniha Dirka Jongkinda An Introduction
to the Greek New Testament. Autor
v ní čtivou formou podává (zejména studentům teologie) odpovědi na otázky,
nakolik lze spoléhat na originální text
Nového zákona, jak zacházet s textovými variantami, či jak s užitkem číst Nový
zákon v řečtině.
Daniel Spratek

Tomáš Biolek

Literární hlídka
Nakładem Wydawnictwa CLC ukazała się w polskim tłumaczeniu książka
Francisa Chana Pomnażanie. Uczniowie czyniący uczniami. Książka ta chce
pomóc czytenikowi stać się nie tylko
wiernym naśladowcą Syna Bożego, ale
i skutecznym czynicielem Jego uczniów.
Nakladatelství Stefanos vydalo životopis Jana Viklefa od Ellen Caugheyové.
Biografie jitřenky reformace má prostý
titul Jan Viklef.
Nakladatelství Karolinum v Praze vydalo soubor statí rakouského církevního historika Karla W. Schwarze pod
názvem Von Mathesius bis Masaryk

Theologia crucis
Reformačnímu hnutí 17. století se při
příležitosti pětistého výročí začátku světové Reformace věnovala řada publikací. Možná by nebylo na škodu přečíst si
jednu nepříliš rozsáhlou a vydanou tak
trochu se zpožděním. Jedná se o nedokončenou sérii přednášek českého teologa Amedea Molnára, které zazněly
v létech 1989 a 1990 na pražské teologické fakultě. Kniha se jmenuje Theologia crucis a jak samotný název napovídá, zpracovává téma teologie kříže.
Proč je hodna našeho zájmu? Proč bychom si ji měli prostudovat?
V záplavě knih o Reformaci se většinou opakovaly stejné náměty: 95 tezí
proti odpustkům, odvaha postavit se
proti všem, důraz na Písmo, milost Boží
a Ježíše Krista. Ne, že by to nebyly důležité věci. Naopak. Šlo ale ještě o něco jiného, něco, co bylo v samém centru Lu-
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therova zájmu. Jednalo se o střet jeho
teologie kříže s teologií chvály. Střet
Reformace s přístupem římské církve
a kupodivu i s hnutími tzv. blouznivců na
druhé straně dobového náboženského
spektra.
Luther se postavil proti kupčení s odpustky a všichni tomu rozuměli, všechny
to zaujalo. Když se totiž mluví o financích, většina lidí zbystří. Zbystřili ti, kterým šlo o jejich vlastní příjmy a zbystřili
i ti, kterým se zajídala nebiblická praxe,
jež vytahovala peníze z jejich peněženek.
Ale Lutherovi šlo o něco daleko hlubšího: šlo mu o to, aby člověk uznal a stále
znovu a znovu uznával svou vlastní nepřijatelnost pro Boha. Šlo o to, aby i teologové a církev před Bohem kapitulovali
a místo slávy přijali ponížení kříže.
Redakce Molnárovy texty dochované
pouze v magnetofonových záznamech
nijak dále neupravovala. Nakladatel
v zásadě vydal mluvené slovo v písemné formě. Text je z toho důvodu sice náročnější ke čtení, na druhou stranu ale
vyniká vysoká erudice přednášejícího
i jeho nesmírný rozhled v problematice
české i světové reformace. Čtenář se
musí přímo prosekávat citacemi pronášenými spatra česky, německy i latinsky. Leckdy jsem byl nucen význam
citované pasáže dohledávat, třeba na
internetu.
Nelze než souhlasit s Molnárovým
emotivním výrokem: […] světu zaimponoval Luther jako bojovník proti odpustkům. To sotva ty teze z roku 1517 napsal, hned lidé vykřikovali, srocovali se
a dělali průvody. Ale mezitím rostla už
dávno theologia crucis (teologie kříže),
na kterou se zástupy, které šly za Lutherem, královsky vykašlaly.
Vždy, když jsem chtěl knihu pro její ná-

ročnost odložit, znovu mě zarazilo něco,
co mi dalo nový impuls k přemýšlení
a promýšlení svého křesťanství. A nyní,
když se k přečtenému vracím, objevuji
další inspirativní úvahy.
Autor přednášek zasazuje teologii kříže do širších souvislostí. Začíná objevně
českým před reformátorem Matějem
z Janova, pokračuje přes Luthera, kterému věnuje velkou pozornost, a končí
Kalvínem a Komenským. Možná by se
dostal dál, přednášky však nikdy nedokončil. Zemřel 31. ledna 1990. Chtělo
by se říct škoda. Tím bychom ale popřeli
právě onu teologii kříže, která je absolutně podřízená Boží svrchované vůli.
Zbyšek Kaleta

Novinky (nejen) pro děti
z vydavatelství Didasko
Pokud hledáte kvalitní literaturu pro
biblické vyučování dětí, nabízíme dvě
barevně ilustrované publikace od autorky Carine MacKenziové vhodné pro děti
od 4 do 8 let. První nese název Co je
to evangelium? a dozvíte se z ní dobrou
zprávu o Ježíši. Proč se na něj můžeme
spolehnout? Co je to evangelium? A jak
se nás to týká i v dnešní době? Cena
této publikace je 59,- Kč. Druhá pod titulem Daniel - statečný správce vypráví
příběh hlavního hrdiny ze starozákonní
knihy Daniel a stojí 79,- Kč. Knihy lze
objednat na webových stránkách www.
didasko.cz se slevou 10 %.
Dospělým může vydavatelství Didasko
nabídnout novinku týkající se budování
církve a učednictví pod názvem Učednictvím k církevnímu růstu (v originále
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The Trellis and the Vine) od autorů Colina Marshalla a Tonyho Paynea. Představte si to! Učedníci, kteří činí další
učedníky. Tak očividná a jednoduchá
myšlenka, a přesto je tolik potřeba, abychom ji pochopili právě my v naší malé
české církvi. Naše představa církve se

totiž často omezuje na pouhou akci, kterou v neděli navštěvujeme. Tahle knížka
však může posloužit jako skvělý pomocník každému, kdo by chtěl být něčím víc
než pouhým nedělním křesťanem a touží církev skutečně budovat. Cena této
knihy je 220,- Kč.
Václav Chumchal

Výpisky odjinud
Postevangelikálové
Mnozí evangelikálové ztratili teologicky konzervativní přesvědčení – odtud
pojem „postevangelikálové“. I mezi
evangelikály narůstá pluralita názorů.
Pozice, proti nimž se evangelikálové
dříve vymezovali, se mezitím staly součástí jejich hnutí. (...) Témata, o něž se
ve 20. století přelo evangelikální hnutí
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se zemskými církvemi, jsou nyní tématy, o nichž se přou evangelikálové mezi
sebou.
(Jörg Breitschwerdt, Evangelikale: Die
Richtungskämpfe werden sich fortsetzen. Idea Spektrum, 18/2019, s. 1618.)

Časy milosti
Bůh sám koná dílo, na kterém se
máme podílet. Jsme jen přicmrndavači, nezávisí to v první řadě na nás. Je
třeba pořádně pracovat a práce je dost
a musíme ji vykonat. Ale není důvod
se stresovat a ničit se a dělat více, než
k čemu nám Bůh dává sílu a prostředky. Je třeba srovnat krok s Božím časem, což asi u většiny z nás znamená
tempo zpomalit a Boží jednání nepředbíhat. (…) Luther si však byl vědom nemožnosti reformovat církev – reforma
je možná jen jako dílo Boží. V dějinách
ovšem podle Luthera nastávají časově
limitované (obvykle jen do dvaceti let)
časy milosti, kdy Bůh překoná vše, co
mu lidský hřích klade do cesty a obnoví
církev, ba dokonce v takových časech
dochází i k rozkvětu vědy, umění a rozumu v politice a křesťanství je i kulturně tvůrčí. I společenské poměry uvádí
Bůh do pořádku, objevují se lidé, kteří
vymýšlejí nové věci pro blaho druhých
a také je konají. V rámci tohoto Božího
žehnání určité epoše pak můžeme i my
participovat na Božím díle obnovy církve a společnosti. Ale dílo obnovy a jeho
čas nejsou v našich rukou.
(Jaroslav Vokoun, O možnosti a nemožnosti pastýřské služby, Křesťanská
revue 2/2018)
Relativizmus
Dnešní západní společnost prostupuje
relativismus. Stále silněji se prosazu-

je přesvědčení, že realitou je to, co se
rozhodneme, že jí je. (…) Ideál objektivní pravdy nahradil ideál subjektivního
konsensu. Pravda se nenalézá, ale vyrábí. O všech hodnotách a významech
lze jednat. — Relativismus tak zdánlivě
nabízí toleranci a harmonii, za tím se
však skrývá snaha potlačit všechny nerelativizující názory. Navíc absolutizuje
sám sebe tím, že neexistenci pravdy
povyšuje na nezpochybnitelný fakt. Nelze hodnotit, posuzovat ani odsuzovat
– s výjimkou těch, kteří věří v pravdu
a objektivní morální řád.
(Andrej Duhan, Západ se stává postZápadem. Pravda se nenalézá, ale vyrábí.
Česká pozice, 16. 6. 2018)
Vybral Daniel Spratek

Recenze dokumentu
Americké evangelium –
Jedině Kristus

Americké evangelium – Jedině Kristus
(v originále American Gospel – Christ
Alone) je 140 minutový dokument, který
zkoumá základní otázku naší víry: Co je
Evangelium?
Film v hloubce prezentuje jediné pravé
evangelium Pána Ježíše Krista a staví
ho do kontrastu s falešnými evangelii
a kristy. Předkládá nebezpečí moralis-

- 32 -

tických kázání a ukazuje na rozdíl mezi
milostí a zákonem. Staví se proti lidsko-střednému výkladu Písma a to vše
prokládá několika silnými osobními svědectvími. Od rozhovorů, až po výborně
graficky zpracované animace, celý dokument předává pravdy Božího Slova
jasně a srozumitelně. Každý, kdo kdy
procházel nějakým utrpením a slyšel, že
uzdravení nepřichází kvůli nedostatku
jeho víry, musí tento film vidět. Mnoha
lidem bylo touto falešnou teologií ublíženo, takoví se objevují i v tomto filmu.
Nejen, že film zkoumá blud a nebezpečí
tohoto učení, které často přichází zejména z Hnutí Víry, ale co je důležitější,
ukazuje na jedinou pravou naději v Kristu Ježíši.
Necelá první hodina filmu jde skutečně do hloubky evangelia, což je vskutku
potřebné, protože většina lidí (včetně
křesťanů) dnes není schopná evangelium ve své plnosti artikulovat. Téměř
celý zbytek filmu je pak rozborem Hnutí
Víry a evangelia prosperity. Několik klipů s výroky nejznámějších představitelů těchto hnutí doplňuje biblický rozbor
jejich slov. Nejbolestnější je však vidět,
jak za okázalým životem v bohatství
a přepychu takových kazatelů je spousta nešťastných duší – často nemocných,
které byly využity ve své důvěřivosti.
Mnoho falešných slibů a tzv. požehnání,
které za sebou nechávají dlouhou stopu
zdevastovaných životů, to je ovoce takových učitelů. Evangelium prosperity ale
útočí na dvě nejzákladnější lidské potřeby – zdraví a bohatství, a tak v podstatě
dává tělesným lidem to, co jejich neobřezaná srdce chtějí. V jistém smyslu
jsou tedy kazatelé prosperity, bohatství
a zdraví skutečně Božím soudem nad
zatvrzelými lidmi.
Velkou silou tohoto filmu je, že není

pouhým negativním prozkoumáním
Hnutí Víry, ale že je také velice pozitivním a nápomocným prozkoumáním
biblických pravd. Lidé, kteří tento film
uvidí, nebudou pouze přesvědčení o zlu
evangelia prosperity, budou také vědět,
proč je vůbec zlé. A co víc, uslyší pravé
a spásné evangelium Ježíšovy zástupné smrti a vzkříšení. Tento film vybaví
křesťana k odolání a vyvrácení nepravd
a pomůže mu vysvětlit a oslavovat to, co
nám Bůh skutečně zjevil ve svém Slově. Americké evangelium je skvělý film,
který je vhodný na promítání s rodinou,
před sborovou bohoslužbou, na církevní
mládeži, nebo na kterémkoliv společném setkání. Osobně ho pokládám za
úžasný nástroj k evangelizaci, a věřím,
že si ho Bůh použije, tak jak už si ho používá, aby vyvedl mnohé z bludu a otevřel jejich oči a uši pro slavné Kristovo
evangelium.
Ondřej Kutý

Konfirmace
Konfirmace není legrace, to byl název
a hlavní heslo pásma, které recitovala
naše oldřichovická mládež před mnoha léty na jedné konfirmační slavnosti.
Chtěli jsme poukázat na závažnost chvíle, v níž náctiletí konfirmovali, čili potvrzovali svůj křest a postupně se zapojovali do života sboru.
Slovo konfirmace ale neoznačuje jen
naši evangelickou církevní slavnost.
Jedná se o slovo, které se běžně vyskytuje i v jiných kontextech. Můžeme být
třeba nabádání, abychom potvrdili nějaké doklady slovy: Konfirmujte tento dokument svým podpisem. Setkáváme se
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s ním také ve světě vědy. Psychologie
a potažmo i sociologie zná pojem konfirmační zkreslení, který znamená lidskou
schopnost vnímat každý nový fakt, bez
ohledu na jeho skutečný obsah, jako potvrzení svého původního názoru. Mám
prostě své jasné a neměnné přesvědčení a všechno, co se kdy dozvím, jen
dokazuje mou pravdu.
Záludnost této zvláštní schopnosti jsem si uvědomil, když jsem potkal
svého známého ze šachty. Kouří jako
fabrika. Všechna úmrtí nekuřáků ale
považuje za konfirmaci toho, že jeho
rozhodnutí kouřit je správné. Kdybych
nekouřil, už tady nejsem, opakuje. Argumentuje tím, že se smrt nevyhýbá
mnohým nekuřákům kolem něj. Nemoci
a úmrtí kuřáků nemohou jeho přesvědčením otřást. A vědecké závěry? Jednoznačné spiknutí proti takovým jako on.
Dodávám, že onen můj známý pracoval
v dole jako technik, nejedná se tedy
o žádného prosťáčka.
Lidé jsou schopni konfirmovat jakýkoliv názor nezávisle na vědeckých poznatcích i zdravém selském rozumu.
A tak si své kuriózní názory na očkování,
geologii, přírodu a třeba i politiku neustále sami potvrzují. Konfirmační zkreslení přebije každý argument.
Nedávno Ulf Ekman, zakladatel Vody
života, církve pohybující se na hraně
křesťanství, přešel na katolicismus.
Také on mezi argumenty konfirmující

jeho rozhodnutí zahrnul nejednu podivnost. Třeba nebiblické učení o očistci si
potvrdil tím, že on sám má doma prádelnu před vstupem do domu. Prádelna
mu konfirmovala očistec. Očistec jako
prádelna před vstupem do nebe. Mimochodem tento člověk jezdí docela často
do Cieszyna a konfirmuje – ekumenicky
– názor, že jeho cesta římského katolíka
je správná. Na Proglase, české křesťanské radiové stanici, byla kniha manželů
Ekmanových dokonce nedávno čtena
na pokračování.
Konfirmace není legrace. Opravdu
není jedno, co konfirmujeme. Můžeme
potvrzovat správné, ale v dobré víře i absolutně scestné, nesmyslné a veskrze
špatné názory. Pokud si teď říkáš: Mne
se to nemůže stát, mám zdravý selský
rozum anebo Mám dostatečné vzdělání, chyba lávky! Schopnost konfirmačního zkreslení nesouvisí přímo s úrovní
našeho vzdělání. Nikdo před ním není
zcela uchráněn.
Konfirmovat lze jak dobré, tak špatné
věci. Dejme si proto pozor, co konfirmujeme. Apoštol Pavel nás vyzývá, abychom utvrzovali naši víru. Souhlasím:
Není nad to konfirmovat ve svých životech Boží slovo a Boží milost!
Přejeme všem čtenářům, aby i v těchto letních dnech konfirmovali dobré Boží
věci.
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Zbyšek Kaleta

Sejšn - V zajetí svobody

Foto Daniel Svoboda

Festival dětských pěveckých sborečků

Foto Marek Svoboda
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