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Foto Marek Svoboda

Zpátky do školy.
Back to school.
Toto je heslo, které se v Česku usadilo podobně jako jinde ve světě. Jde
o výzvu, reklamní slogan, který používají papírníci. Objevuje se v katalozích,
v letácích i v e-shopech se školními potřebami. Nabádá česky, a stále častěji
také anglicky, k nákupům všeho, co školáci potřebují. Nejspíš má působit jako
apel a výčitka zároveň: Ty jdeš do školy
nepřipraven? Ty jdeš do školy, aniž jsi
u nás pořádně nakoupil?
I Bible nás zve. Nikoliv k nákupu sešitů, tužek a vodových barev. Láká nás
k nabývání moudrosti. Nákupy v papírnictvích jsou nákladnou záležitostí a ani
nabývání biblické moudrosti není zadarmo. Boží Moudrost je drahé zboží. Má
totiž úžasné atributy: Moudrost shůry
je především čistá, dále mírumilovná,
ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez
předsudků a bez přetvářky. (Jk 3,17)
To přece nemůže být levné! Bible nás
ale nabádá k tomu, abychom si Moudrost opravdu pořídili. Jak na to?
Dostal se mi do rukou třicet let starý
školní sešit. Předmět? „Sliezsko“. Zápisky jedné sestry ze Slovenska, která
jezdila na „Sliezsko“ nabývat biblickou
moudrost. Před desítkami let docházela do Biblické školy pracovníků (BŠP).
V dobách nesvobody škola záměrně
mátla svým názvem – foneticky jej šlo
lehce zaměnit s BSP čili brigádou socialistické práce. Zkratka BŠP byla součástí utajení. Držel jsem tento sešit v ruce
a byl fascinován představou, že někdo
pravidelně cestuje několik set kilometrů
z Východního Slovenska, jen aby slyšel
„slezské“ biblické vzdělávání. Tato škola nebyla levná a v dané době už vůbec

ne bezpečná. Ze sešitu nevyčteme data
setkání – z opatrnosti nejsou uvedena.
Jen z náznaků a z jedné informace o týdenním „semináři“ v Tošanovicích lze
předpokládat, že se jedná o rok 1988
a začátek roku 1989. Sestřička ovšem
velice neopatrně (pro nás dnes naštěstí) vypisovala jména přednášejících: Stanislav Kaczmarczyk, Stanislav Piętak,
Štěpán Rucki, Jan Drózd, Milan Pecka
a další. Zdá se, že některé přednášky
dokonce probíhaly v polštině. To však
lidem ze Slovenska nezabránilo odnést
si z přednášek užitek. Dnes nepochopitelné!
Když jsem s úžasem listoval v onom
sešitě, uvědomil jsem si, že ovoce hledání biblické moudrosti v Křesťanském
společenství sbíráme dodnes.
Takže back to school, zpátky do školy!
Zbyšek Kaleta

Komenský a Třanovský
Dva vrstevníci a jejich postoje
k Písmu svatému
Dva vrstevníci - Jiří Třanovský se narodil 27. 3. 1592 (podle juliánského kalendáře) a Jan Amos Komenský o den
později 28. 3. 1592. Třanovský se dožil 45 let života, Komenský 78 let. Oba
byli učiteli a kazateli ve stejné době a ve
stejné zemi, ale zřejmě se nikdy nesetkali. Třanovský začal učit v Praze, pak
pokračoval v Třeboni, opět v Praze, pak
v Holešově a před odchodem do exilu ve
Valašském Meziříčí. Komenský začíná
v Přerově a třicetiletá válka jej zastihla
ve Fulneku. Jejich knihy ovšem nadále
pronikaly z exilu do vlasti. Oba se mimo-
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řádně zapsali do dějin protestantismu
i národa. Jaký byl jejich zápas s tehdy
převládajícím vlivem humanismu?

Jan Amos Komenský
Rozhodující vliv na Komenského tvorbu má bezesporu Písmo svaté a jeho
bratrský výklad vytříbený v rozhovorech s Martinem Lutherem. Komenský
si váží Luthera, stejně jako sto let před
ním si ho vážili Bratři. Ti nazvali Husa
prorokem a Luthera apoštolem. Nelze
ovšem přehlédnout jeho náklonnost
k humanismu a podléhání sektářským
chiliastům.
V Řečech potockých se snaží ukázat
jak vhodně užívat odevšad snesených
pokladů moudrosti. Tam se také víc odvolává na pohanské filosofy a k tomu si
povzdechne: Ó kéž by mi Jupiter vrátil
uplynulá léta! (s. 154). Podobných příkladů bychom našli u Komenského víc.
Vždyť i jeho pozdní sebereflexe ve Věječce směšuje výroky Písma s pohanskou mytologií. Naše bludy v kterémkoli
úkrytu zastižené, na světlo vynesené
a za pravdu vyměněné jako trofej vůkol
nosit jako Herkules lví kůži a ukazovat
jako Samson med vybraný ze chřtánu
silného, to ať je spíše slavné… Podobně na jiném místě čteme: Pohanská
bystrost, chtějíc ukázat, jak velmi prospěšná je věc umět pochopit takové
obaly moudrosti, i to právě zahalila do
báje vymyšlené o Sfinze… Odvolává se
na pohanské autory: Výrok Platonův…
A Aristotelův…, a takto často činí v mnoha dalších dílech.
Jan Kvačala z toho zřejmě vyvozuje
následující tvrzení: Komenský předpokládal jednotu víry a vědění a jednak
stále znovu hledal následkem v něm
a jeho okolí vzniknuvších pochybností…
V době prvního přelomu vzdal se obme-

zení božího zjevení na minulost, aniž by
byl z toho vyvodil všechny důsledky.
Dále si také všímá, že zvláště v posledních dvaceti letech Komenský si byl
vědom Božího povolání připravovat svět
na brzký příchod Krista, proto čím vážněji bral svůj úkol …, tím vážnější byla
mu povinnost, nikdy nezapomenutá, až
nyní v mukách slabosti stáří jej zcela
opanovala – povinnost osobního znovuzrození. V brzkém očekávání konce
světa Komenský však věřil v pravost
proroctví falešných proroků - Kryštofa
Kottera, Kristiny Poniatowské a Mikuláše Drabíka.
Konečně Kvačala u Komenského pozoruje třetí, ze světa odvolávající přelom,
v němž se jeho víra jeví skrze všechny
přelomy, aneb přes všechny, živou…
Ta vyvěrala z působení Ducha svatého
skrze Boží slovo a tlačila jej proti tehdejšímu hlavnímu proudu. Tak Komenský nikoli trpně, ale vědomě a usilovně
vzdoruje duchu času. Odmítá pohanské
učence, kteří v jeho době představovali
duši školy, a nehledě na odpor prohlašuje: Já jsem upozornil, co by bylo křesťanským školám (jejich duši má být Boží
moudrost, Kristus) nejvíce na prospěch,
a nezamlčel jsem… Písmem svatým
byl stále více oslňován, což můžeme
sledovat dále: Přiznávám se však, že
při opětovném čtení věcí vzplanulo mé
srdce, abych neustával horlit za Boha
a spásu duší, když mě opět děsí nejnovější příklady těch (i z vysokého stavu
králů a královen), kteří zlákáni vnadidly
pohanských knih tak klesli, že pohrdali
prostotou evangelia Kristova a konečně
je i opustili.
Vidíme, jak Komenský jednou podléhal myšlení doby, jindy je přemáhal.
V případě povolnosti duchu doby profesorka církevních dějin Noemi Rejchrtová
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označuje odklon Komenského od reformační teologie jako optimismus počítající s přirozenými vlohami člověka (zbytkem obrazu Božího), které lze výchovou
rozvíjet. Reformace zdůrazňovala učení
Písma, že člověk bez Krista je duchovně
mrtvý a jen díky Boží milosti může být
s Kristem vzkříšen k novému životu.
Slabinou Komenského pedagogiky
byla také společensky prospěchářská
motivace výchovy a vzdělání a starozákonně utilitární v kalvínském střihu metoda cvičení dětí v pobožnosti. Aktuální
z Komenského díla zůstává to, v čem byl
věrný Písmu.

Jiří Třanovský
Je zajímavé vzít v úvahu postoj k antice
Komenského vrstevníka Jiřího Třanovského, který v závěru latinských Ód přikládá napomenutí pod názvem Krátká
a jasná dizertace o pečlivém vyhýbání
se křesťanskému pohanství v básních
a jiných křesťanských pracích. Tato rozprava o třiceti šesti stranách o důsledném vyhýbání se pohanským prvkům
v křesťanské literatuře je velmi zajímavou polemikou namířenou proti křesťanským autorům, především básníkům,
kteří – podobně jako Židé, co se odvraceli od pravého Boha k modlám – odvolávají se, navzdory své pravověrnosti,
na pohanské bohy (Dia, Apollóna, Marta, Merkura, Múzy atd.). Tito „pohanští
křesťané“ jsou v ní nazváni Apollónovými ctiteli.
Velmi výstižně charakterizuje Třanovského Maria Novacká: …radikálně
odmítnul vnášení antické kultury do
křesťanské poezie. V této otázce zaujal
postoj ortodoxního biblisty… Jedinou
a absolutní autoritou zůstává pro Třanovského Bible, která znamenala pro
něj „příběh příběhů“ (historia historia-

num). Z Bible, stejně jako z teologické
literatury cituje často, z básníků (kromě citátů z Q. Horatia a J. Mantuana)
méně, a to jen proto, aby mohl s nimi
polemizovat. … Třanovský na prvém
místě zdůrazňuje neposkvrněnou mravní a věroučnou čistotu křesťanství, kterou proroci zvěstovali i našemu pokolení: ‚Očistím vás od všech vašich model
(Ezechiel 36,25)…
Třanovský ve svém krátkém produktivním věku (dožil se pouhých čtyřiceti pěti
let, na rozdíl od Komenského, který zemřel v sedmdesáti osmi letech) vykonal
dílo, které vyniká spíše než rekordním
počtem vydání (přes 200), formováním
víry evangelíků v řadě generací. Nad
jiné totiž vtisklo do srdcí lidí poznání
cesty spásy a tak přispělo k upevnění
a růstu pronásledované evangelické
církve mezi Slovany. Jeho básně, písně
a modlitby inspirované Duchem svatým
pobízejí i dnešní čtenáře k pokání, změně života, důvěře v Boha a houževnatému následování Krista do nejzazších
důsledků v radostném očekávání Božího království.
Stanislav Piętak

Boží pokoj
Modlitba může být vyslyšená
naprosto jinak, než si
představujeme
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Před
třemi lety mým životem značně otřásla
událost, která hodně změnila mé životní postoje. Firma, kterou jsem budoval
dlouhých třináct let, skončila v insolvenci. Tímto jsem přišel během jednoho
nebo dvou měsíců o veškeré ekonomické jistoty, o práci i o veškerý majetek.
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Vše, co jsem léta s úsilím a intenzivně
budoval, najednou přestalo existovat.
Něco, co pro mě po Bohu a rodině bylo
nejdůležitější, a časově dokonce úplně
nejintenzivnější, skončilo v naprostých
troskách. Jeden zákazník nám nezaplatil velkou finanční částku, a veškeré materiální jistoty se mi sesypaly.
Vždy jsem se modlil o Boží vůli do svého života a o Boží vedení, nicméně měl
jsem celkem jasnou představu o tom,
jak by to mělo vypadat. Byl jsem přesvědčený o způsobu Božího požehnání
a přesně jsem věděl, co ho doprovází.
Znal jsem z Bible spoustu pasáží, kde je
plnění Boží vůle doprovázeno materiální hojností a úspěchem. Moje milovaná
žena mě často upozorňovala na to, že se
příliš koncentruji pouze na jednu složku
a na jeden aspekt celého spektra Božího požehnání. Tato událost, která se
mi stala, hodně vytříbila moje hodnoty.
Pochopil jsem, že žádné mé vlastní úsilí
ani snaha nepomohou a situaci nevyřeší. Když jsem klekl k modlitbě, najednou
jsem si uvědomil, že Boží vůle může být
něco naprosto jiného, než si představuji já. Došlo mi, že Bůh má naprosto
jiné hodnoty, než jsem měl já. Po krátké
době jsem dokonce prožíval určitý vděk
za to, co se stalo. Díky situaci, která mě
potkala jsem si uvědomil, že život není
o výkonu, o rekordech, o zabrání velikosti trhu, o úspěchu...

Pozemský život je pouze přípravou
na věčnost
Došlo mi, že život je o přípravě na věčnost a o uctívání Boha zde na zemi.
Najednou pro mě bylo Áronovo požehnání, které pastor vyhlašuje na konci
bohoslužeb, něčím jako balzám pro
duši. Začal jsem Boha prosit o pokoj. Již
jsem se nemodlil za úspěch a zakázky,

ale za Boží pokoj. Hluboký Boží pokoj,
který budu moci prožívat bez ohledu na
okolnosti. Byl jsem naprosto vyslyšen.
Přesto, že problémy a komplikace se mi
v souvislosti s nastalou situací kupily,
Bůh mě obdařoval pokojem. Díky tomuto pokoji jsem mohl vůbec fungovat.
Nejednalo se o žádnou sugesci, manipulaci se svou myslí, nebo dokonce k ignorování relativně kruté reality. Prostě
jsem Boha prosil o pokoj, skutečný Boží
pokoj a on mi ho vrchovatě dával. Díky
tomu jsem mohl i mnoha lidem ve svém
prostředí svědčit o Bohu a jeho vlivu na
naše životy, protože o mé situaci věděli
a ptali se mě, jak to prožívám.
Boží pokoj je opravdu velmi vzácná věc
pro lidský pozemský život. Díky Božímu
pokoji jsme schopni bez ohledu na vnější vlivy prožívat klid. Prožívat těžké chvíle bez zvýšeného tlukotu srdce a vnitřního napětí.
To, že prožíváme problémy, těžkosti,
nebo dokonce nemoci, vůbec neznamená, že se od nás Bůh odvrátil, nebo že
je problémem nějaký náš hřích. Samozřejmě, že za některými problémy hřích
být může. To bezpochyby, ale neplatí to
generálně. Pamatuji si, jak mi jednou
kolega v práci v době prožívaných komplikaci řekl: „Libore, cos komu udělal, že
musíš něco takového prožívat?“ Bezmyšlenkovitě jsem odvětil: „Koho Bůh miluje, toho vychovává, víš?” Až později mi
došlo, jak hluboká je to pravda. Výchova
se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná,
ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje. (Žd 12,11)
Pozemský život je přece přípravou na
věčnost. A pokud máme být v blízkosti Boží, Bůh nás musí vytvarovat a přizpůsobit, a to není jednoduchý proces.
Sami víte, kolik úsilí stojí udělat maturi-
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tu, dokončit vysokou školu, nebo vyniknout ve sportu. Je to tvrdá dřina. Kdo ji
neabsolvuje, nemá výsledek. Stejně to
dle mého mínění je i v životě křesťana.
Kdo si myslí, že to bude jen pohoda,
pohodlí, sluníčko a úsměvy, tak z něho
bude jednoduše bačkora, která nebude
připravená na věčnost, jak píše apoštol
Pavel v 1. Korintským 3,13: V onen den
se to ukáže, bude to zjeveno ohněm, neboť oheň vyzkouší dílo každého člověka.
Ještě jednou musím zopakovat, že
jsem Bohu nesmírně vděčný za to,
jak mi ukázal na pravé hodnoty. I když
v momentě, kdy jsem tím procházel, to
bylo skutečně velmi tvrdé, až fyzicky bolestivé, zpětně vím, že nic menšího by
mnou náležitě neotřáslo natolik, abych
se změnil. Jsem Bohu vděčný, že jsem
to mohl zažít v relativně mladém věku,
kdy ještě mohu spoustu věcí napravit,
narovnat a připravit se na věčnost, kdy
mé dílo bude zkoušeno ohněm. To, co
jsem doposud budoval, se ohni ještě ani
neblížilo, a přesto vzplanulo jako suchá
sláma politá benzínem.
Přeji Vám všem Boží výchovu a především hluboký Boží pokoj.
Libor Rusnok

Zpráva o činnosti
Křesťanského
společenství
přednesená jeho předsedou Milanem
Peckou na Ústřední konferenci
delegátů dne 6. 4. 2019
Vážení členové vedení Křesťanského
společenství, vážení delegáti, milí hosté, stojím před Vámi s bázní, protože
vím, že jako předseda Křesťanského

společenství (dále jen KS) jsem tady
naposled, jelikož končí mé volební období. Chci se ohlédnout za časem, který
mi svatý Bůh z milosti dal, abych vedl
Boží dílo v KS. Vím, že jsem mnohokrát
selhal, nedělal vše tak, jako Boží služebník a vím, že Bůh bude sám hodnotit mé
i vaše činy.
Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses
bál Hospodina, svého Boha, chodil po
všech jeho cestách, miloval ho a sloužil
Hospodinu, svému Bohu, celým svým
srdcem a celou svou duší, abys dbal na
Hospodinova přikázání a nařízení, která
ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře.
(Dt 10,12-13)
Svatý Bůh pro člověka udělal vše: Poslal na zem svého jediného Syna, který
nám vydobyl spasení, a to svojí smrtí
a slavným zmrtvýchvstáním. Co z toho
vyplývá pro nás? Je to výzva k nicnedělání, sezení doma u televize a věnování
se svým koníčkům?
Co po nás svatý Bůh požaduje?
- bát se Hospodina,
- chodit po jeho cestách,
- milovat svého Boha,
- sloužit mu,
- dbát na Slovo Hospodinovo.
Z Boží milosti už více než sto let je na
našem území Boží dílo Křesťanského
společenství, které má jasný duchovní
program:
1. Vést každého člověka k osobnímu
přijetí Pána Ježíše Krista. Doprovázet ke
znovuzrození a nabádat k posvěcenému životu.
2. Vést věřící k osobnímu studiu Božího Slova.
3. Snažit se o zapojení všech věřících
do služby dle individuálního obdarování
tak, aby Boží dílo rostlo, aby byl ve všem
oslavován Pán.
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4. Přispívat k duchovnímu probuzení.
Chci poděkovat všem, kteří jakýmkoli
způsobem pracujete na Božím díle v KS.
Chci vás ujistit, že Pán Ježíš vás zná každého jménem, ví o každé vaší službě,
která se nikdy neztratí. Co se stane s vašimi skutky, si povíme později. Jsem přesvědčen, že právě přes vás Pán sesílá
na nás toto obrovské požehnání.
Před časem jsem byl na jednom křesťanském setkání a nestačil jsem se
divit. Setkání nezačalo Božím Slovem,
ale básní Jana Skácela, který přebásnil modlitbu Františka s Assisi, jež neoslavovala Pána, ale přírodu, les stromy
a listí. Zelená ekologie.
Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je
vaše pravá bohoslužba. (Ř 12,1)
Komu jsou adresována tato slova?
Křesťanům, mně i Tobě.
Pan prezident Zeman ve svém vánočním projevu mluvil o výzkumu, který zjišťoval důvěryhodnost organizací v naší
republice. Čekal jsem, že na prvním
místě budou křesťané a církve. Nestačil
jsem se divit tomu, že křesťanské církve
se v zmíněném výzkumu důvěryhodnosti umístily na posledním místě za neziskovými organizacemi.
V diskusích někdy dostávám otázku.
V čem se vy křesťané lišíte od lidí, kteří
nevěří v Pána Ježíše Krista?
Není čas to rozebírat do podrobností,
ale nám křesťanům je po právu vyčítáno, že nežijeme dle Božího Slova, ani
nekonáme dle zásad křesťanství, ale se
dáváme unášet proudem tzv. moderního myšlení, falešného učení a najednou
začínáme zpochybňovat pravdu Božího
Slova, věříme a propagujeme nesmyslné teorie módního větru tohoto světa.
Najednou tolerujeme hřích ve všech

podobách včetně homosexuality, rozvodů, smilstva či života na psí knížku. Zpochybňujeme tradiční manželství muže
a ženy, křesťanské pravdy změkčujeme
a hřích už nenazýváme hříchem. Křesťané mlčí.
Na facebooku máme stovky přátel, ale
přesto se cítíme osamělí. Máme mobily, skype, internet a mnoho dalších
vymožeností, ale nic z toho nedokáže
uspokojit a nasytit naši duchovně hladovějící duše. V naší zemi není válka,
nemusíme prchat před pronásledováním za naše hranice, máme se materiálně dobře, nejsme utlačováni ani vězněni. I když nevlastníme miliony, přece
máme takové bohatství, které se nedá
materiálně vyčíslit. Máme Boží Slovo,
máme živého Boha, který nás tak miluje, že poslal svého jediného Syna, aby
žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale
měl věčný život. Ano, jen Pán Ježíš je naším největším pokladem a Bůh každého
jednoho osobně volá vlastním jménem,
abychom využili dnešní dobu milosti, žili
dle Božího Slova, ze všech sil mu sloužili a modlili se, aby svatý Bůh prodloužil
tuto dobu milosti a aby vyslal mnohé do
obětavé služby pro Pána. Já osobně se
modlím o tři sta nových, ochotných pracovníků.
Chci důrazně připomenout, že Pán Ježíš
Kristus nám přinesl svojí smrtí na kříži na
Golgotě a slavným vzkříšením dokonalé
spasení, které dostáváme zdarma, jeho
milostí a nijak si ho nemůžeme zasloužit.
Je to největší dar Boží, který je nabízen
každému upřímně toužícímu člověku.
Když dostaneme tento dar spasení, co
uděláme? Zůstaneme sedět za pecí a dívat se na televizi či počítač? Určitě ne,
ale s vděčností budeme pracovat na budování Božího království, a to ze všech
sil, radostně a systematicky.
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Pán Ježíš v Evangeliu Matouše ve 25.
kapitole od 14. verše vypráví, že každý
z nás dostal nějakou hřivnu anebo talent, který máme svěřený a za který neseme osobní zodpovědnost. Všichni začali pracovat. Až na jednoho, který svoji
hřivnu zakopal. Ti, kteří získali další hřivny, při účtování slyšeli: Dobře, sluho
dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný,
ustanovím tě nad mnohým. Vejdi do radosti svého Pána. Ten, co dostal jednu
hřivnu, ten jí zakopal, a nic nedělal. Při
účtování slyšel tato slova: Služebníku
špatný a líný…
To mi připomíná situaci, kdy je někdy
i znovuzrozený křesťan požádán o nějakou konkrétní službu, začne se vymlouvat. „Já ne, jsem moc starý, nebo moc
mladý, mám hodně práce, jsem vytížen
v zaměstnání, potřebuji se věnovat rodině.“ Takový křesťan jen potvrzuje, že
je líný a nechce pracovat pro svatého
Boha. Nejdůležitějším úkolem Božích
služebníků je přivádět lidi ke Kristu, aby
jej poznali jako svého osobního Spasitele a Pána, nejdřív v rodině, pak ve škole
či v zaměstnání. Této službě by každý
měl věnovat všechny své síly a schopnosti.
V úvodu německého překladu Nového Zákona napsal Martin Luther: Kde
se pospolu neobjeví práce a láska, víra
není pravá, evangelium není hlásáno
a Kristus není brán jako spasitel.
Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení
není z vás, je to Boží dar, není z vašich
skutků. Takže se nikdo nemůže chlubit.
Jsme přece Jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Ef 2,8-10)
Rozmnožujme tedy své hřivny, konejme
dobré skutky všude a tím oslavujme
Pána.
Apoštol Jakub v 2. kapitole mluví

o tom, že víra bez skutků je k ničemu. Je
mrtvá podobně, jak tělo bez ducha. Velikost a hodnota člověka se měří skutky!
Když synové Zebedeovi - Jakub a Jan
- žádali Pána Ježíše, aby v nebeském
království seděli jeden po pravici a druhý po levici Pána Ježíše Krista, Pán
jim odpověděl: Kdo se mezi vámi chce
stát velkým, buď služebníkem všech.
(Mk 10,43)
Co se stane s našimi skutky?
Ve Zjevení Jana ve 14. kapitole 13.
verši je napsáno, že naše skutky jdou
s námi na věčnost. Když jdou naše skutky s námi až za hrob, co se tam s nimi
bude dít? Z našich skutků bude utkán
kment, závoj, kterým se oděje nevěsta
Pána Ježíše Krista na svatbě Beránkově. Žádný ze skutků vykonaných pro
Pána se neztratí.
Obětavá služba křesťanů by měla být
motivována naší zodpovědností za tělo
Kristovo, za společenství, rodinu a sbor.
Náš čas je nám dán jako dar k tomu,
abychom konali dobré skutky. Komu jí
věnujeme? Jsou tři možnosti: Své talenty věnujeme světu, nebo je zakopeme,
nebo je věnujeme Pánu na Jeho oslavu.
To je výzva pro každého z nás!
Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš
všemohoucí. Radujme se a jásejme
a vzdávejme Mu chválu, přišel den svatby Beránkovi, Jeho choť se připravila.
A byl jí dán zářivě čistý kment, aby se
jim oděla. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. Tehdy mi řekl: Piš.
Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu
Beránkovu. A řekl mi: Toto jsou pravá
slova Boží. (Zj 19,6–9)
Mahátmá Gándhí, vzdělaný a známý
Ind velmi sympatizoval s křesťanstvím.
Nakonec ho odmítl s tím, že nenašel
křesťany, kteří by žili dle Božího Slova.
Milí bratři a sestry, máme živého
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Krista, který nás stvořil ke svému obrazu a chce, abychom každý den, každou
chvíli žili s Ním vítězný, šťastný a požehnaný život. Nevěřící potřebují vidět, že
žijeme s Pánem Ježíšem Kristem. Pak
nastane nové probuzení v nás samých,
v našich rodinách, sborech, mezi dětmi,
v mládeži i mezi staršími a pak Boží dílo
Křesťanského společenství bude růst
ke slávě Boží.
To přeji sobě, vám všem i novému vedení.
Milan Pecka

Bázeň Boží
Blaze muži, jenž se bojí Hospodina.
(Ž 112,1)
Co je bázeň Boží, bázeň před Bohem?
Na základě studia Písma svatého můžeme říci, že bázeň Boží je vnitřní vztah
člověka ke svatému Bohu. Je to hluboká
úcta člověka stvořeného z prachu k věčnému Stvořiteli, jehož svatost, moudrost a moc není schopen pochopit.
Bázeň Boží je tím základním správným
postojem vůči svatému Bohu. V praxi to
znamená, že člověk mající bázeň Boží
se bojí zarmoutit Pána Boha. Bojí se
zarmoutit svého Tvůrce jakoukoli zlou
myšlenkou, nedobrým slovem, nesprávným rozhodnutím, zanedbáním jeho
vůle nebo zlým činem. Bázeň Boží znamená tedy žít se stálým vědomým úsilím, aby Pán Bůh nebyl skrze mne ničím
zarmoucen. Bázeň Boží znamená zároveň touhu žít v důvěrném společenství
s Bohem. Víme velmi dobře, že každý
lidský hřích nejen Pána Boha bolestně zarmucuje, ale podstatně narušuje
vztah člověka s Bohem a člověka od
Boha odděluje. Velmi dobře to vystihu-

je text z 1. knihy Mojžíšovy 6,5-6: I viděl
Hospodin, jak se na zemi rozmnožila
zlovůle člověka a že každý výtvor jeho
mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka, trápil se
ve svém srdci. Lidský hřích způsobuje
milujícímu Bohu velikou bolest. Tedy bázeň Boží je pokorná úcta před Bohem
a upřímná touha ničím Ho nezarmoutit. To je jistě správný postoj člověka
ke Stvořiteli. Adolf Novotný v Biblickém
slovníku napsal: Bázeň Boží není děs
před nevyzpytatelným božstvem, nýbrž
právě naopak důvěrným, ale uctivým
vzhlížením slabého a porušeného stvoření k moci, velebnosti a svatosti svého
Stvořitele.

Je rozdíl mezi bázní Boží a strachem
před Bohem?
Člověk žijící v bázni Boží chce být ve
společenství s Bohem a po tomto společenství touží. Avšak člověk, který má
strach z Boha, ten od Boha utíká a ukrývá se před Ním. Má totiž výčitky svědomí, bojí se Božího pohledu i Boží blízkosti. První projev strachu vidíme u našich
prarodičů v ráji. Adam s Evou se ukrývali
před Bohem po vykonání hříchu, protože jejich nitro bylo naplněno strachem
z důsledků neposlušnosti. Je tedy zásadní rozdíl mezi bázní a strachem. Bázeň Boží táhne člověka do společenství
s Bohem, strach před Bohem, ho žene
co nejdál od Boha. Bázeň Boží vytváří kladný vztah k Bohu, strach vytváří
vztah negativní. Pán Bůh si přeje, aby
lidé měli k němu kladný vztah, takový,
jaký má On k nám lidem.
Jaké Boží sliby jsou spojeny s bázní
Boží?
Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi,
kdo se ho bojí. (Ž 33,18)
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Hospodinův anděl se položí táborem
kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude
je bránit. (Ž 34,8)
Žijte v Hospodinově bázni, vždyť kdo
se ho bojí, nemají nedostatek. (Ž 34,10)
Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se
ho bojí. (Ž 85,10)
Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad
těmi, kdo se ho bojí... Jako se nad syny
slitovává otec, slitovává se Hospodin
nad těmi, kdo se ho bojí. (Ž 103,11.13)
Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí.
(Ž 145,19)
Počátek moudrosti je bát se Hospodina. (Ž 111,10)
Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. (Př 9,10)

ních asistentek v egyptském otroctví.
Čteme o nich krásné svědectví: Avšak
porodní báby se bály Boha a rozkazem
egyptského krále se neřídily. (Ex 1,17)
Dalším užitkem z bázně Boží je to,
že zbavuje člověka strachu před lidmi i před smrtí. Tři Danielovi přátelé
se netřásli strachem před králem ani
strachem o svůj život, ale s odvahou
vyznávali: Jestliže náš Bůh, kterého my
uctíváme, nás bude chtít vysvobodit
z rozpálené pece i z tvých rukou, králi,
vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před
zlatou sochou, kterou jsi postavil, se
nepokloníme. (Da 3,18) Užitek z bázně
Boží je opravdu veliký. V životě takového
člověka se plní všechny Boží sliby.

Jaký má člověk užitek z bázně Boží?
Písmo svaté i praktický život ukazují,
že užitek z bázně Boží je opravdu veliký.
V životě člověka se plní Boží sliby. Bázeň Boží chrání člověka před hříchem.
Jen díky bázni Boží odolal Josef velikému pokušení, kterému ho vystavila Potífarova manželka. Josef dostal velikou
duchovní sílu odmítnout lákavá pokušení. Vyjádřil to slovy: Jak bych se tedy
mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu. Bázeň Boží dává
člověku sílu přemáhat přirozené sklony
ke zlému a je mocným zdrojem ochrany
před zlými vlivy.
V Josefově životě však vidíme i druhý
užitek z bázně Boží. Pán Bůh je takovému člověku příznivě nakloněn a sjednává mu přízeň u lidí. Ale Hospodin byl
s ním, rozprostřel nad ním své milosrdenství a sjednal mu přízeň u velitele
pevnosti. (Gn 39,21)
Bázeň Boží dává člověku sílu k věrnosti Bohu a ke statečnosti. Takovou
statečnost vidíme u izraelských porod-

Stanislav Kaczmarczyk

V rozsáhlé příloze tohoto čísla nabízíme našim čtenářům několik pojednání
věnovaných křtu, která se tímto tématem zabývají z teologického hlediska.
Na tomto místě uvádíme dvě svědectví
týkající se křtu, jež mohou představovat
jakýsi „hlas z lidu“.

Byl jsem pokřtěn
jako malé dítě…
Byl jsem pokřtěn jako malé dítě, pak
jsem uvěřil a svěřil svůj život Pánu Ježíši
Kristu. Z Boží milosti jsem dosáhl první
biblickou hranici lidského věku a když
se dívám zpět, vyznávám, že to, že jsem
byl pokřtěn jako malé dítě, bylo pro mě
velikým požehnáním.
Už jako dítě jsem byl pod ochranou
Nejvyššího. Když jsem klopýtl, a nebylo
toho málo, dostal jsem milost v tom, že
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jsem si své hříchy uvědomil a přinesl
je k nohám Spasitele. Co jsi ještě více
mohu přát?
U křtu, ať je to dítě nebo dospělý, se
mluví: Křtím tě ve méno Boha Otce
i Syna i Ducha Svatého, a ten křest je
platný se všemi Božími zaslíbeními.
V každé životní situaci se mohu na Pána
spolehnout.
Křest je svátost osobní a neopakovatelná. V evangeliu Marka 16,16 je napsáno: Kdo uvěří a přijme křest, bude
spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen. Z toho textu vyplývá, že nejdůležitější v životě každého člověka je uvěřit
v Pána Ježíše Krista, odevzdat mu život,
oslavovat Pána a sloužit na Božím díle
dle svého obdarování. Lidé musí poznat, že jsem Božím dítětem.
To, že se dám pokřtít, nebo mě rodiče
dali pokřtít znamená, že patřím Bohu.
Křest je svátost. Je to osobní smlouva
se svatým Bohem, kterou jsem já vírou
přijal, a když jsem uvěřil, potvrdil jsem
ji, ratifikoval.
Kdo už byl pokřtěn ve jméno Boha
Otce i Syna i Ducha Svatého, ke komu
se tedy bude překřtívat? O tom Boží Slovo nikde nemluví…
Kdo byl pokřtěn jako malé dítě a uvěří,
ať žije s Kristem posvěcený život, kdo
nebyl pokřtěn a uvěří, ať se dá pokřtít
a pak ať žije život s Kristem. Ať svědčí
o Kristu, ne o křtu, ale o tom, co Bůh
dělá v jeho životě.
Byl jsem pokřtěn jako malé dítě a mám
z toho veliké Boží požehnání. Toto požehnání jsem neodepřel ani svým dcerám a jsem vděčný Pánu, že i ony mohou s Ním žít požehnaný život.
Ať je ve všem oslaven můj Spasitel,
Pán Ježíš Kristus.
Milan Pecka

Mohu s čistým svědomím
přinést dítě ke křtu?
Křest často bývá mezi křesťany kontroverzním tématem. Někteří za žádnou
cenu nepřijímají křest vodou malých
dětí, další naopak přinesení dítěte ke
křtu vnímají jako to nejlepší, co mohou
pro své dítě udělat, a nechápou postoj
jiných. Lidé se většinou problematikou
křtu začnou hlouběji zabývat v momentě, kdy čekají narození svého prvního
potomka. Nejinak tomu bylo i v našem
případě. Oba sice máme stejné chápání
křtu, ale přesto Magda děti spíše pokřtít
nechtěla, kdežto Martin byl spíše pro
jejich křest. Tato situace nás donutila
přemýšlet o tom, co se o křtu píše v Božím slově, přičemž zejména Magda si
potřebovala ujasnit, zda může s čistým
svědomím přinést dítě ke křtu. Jelikož
podobné otázky si kladou mnozí rodiče
malých dětí, rozhodli jsme se, a to i v návaznosti na události posledních týdnů,
podělit se o některé své myšlenky. Zároveň chceme všechny povzbudit k tomu,
aby nejen o křtu přemýšleli a podle Božího slova tyto věci zkoumali.

Podstata křtu
Co tedy máme říci? Že máme dále žít
v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne! Hříchu jsme přece zemřeli –
jak bychom v něm mohli dále žít? Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni
v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho
smrt. Byli jsme tedy křtem spolu s ním
pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí
svého Otce – i my vstoupili na cestu
nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho
smrti, jistě budeme mít účast i na jeho
zmrtvýchvstání. Víme přece, že starý
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člověk v nás byl spolu s ním ukřižován,
aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť
ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci
hříchu. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme
také žít. Vždyť víme, že Kristus, když byl
vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt
nad ním už nepanuje. Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní
žije, žije Bohu. Tak i vy počítejte s tím,
že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. (Ř 6,1-11) Tento text vystihuje
podstatu křtu. Spíše než o křtu vodou
ale hovoří o křtu našeho ducha, o křtu
v širším, v duchovním smyslu. Vyjadřuje,
co se s námi děje, když přijímáme Krista, ztotožňujeme se s ním. Křest je stav,
kdy naše hříšná přirozenost umírá spolu s Kristem (je utopena ve vodě), aby
se mohl narodit spolu s Kristem nový
člověk. Prototypem křtu jako takového
byla Kristova smrt a jeho zmrtvýchvstání. V nás Bůh činí stejné dílo - křest:
umrtvuje starého hříšného člověka, aby
mohl zmrtvýchvstát nový očištěný dokonalý člověk.

Symboly jsou důležité
V tomto kontextu vnímáme křest vodou
jako symbol (na těle) toho, co Bůh činí
s duchem. Nikoliv jen symbol, jak někteří chybně uvádějí, protože symboly jsou
velmi důležité. Bůh nám je dává, abychom si skrze ně mohli uvědomit, jak
s námi pracuje, a abychom ho skrze ně
uctívali. Uctívání, oslava Boha je důvodem, proč tady jsme. Proto v symbolech
spatřujeme velký význam. Starý zákon
je plný symbolů a izraelský národ je musel pečlivě dodržovat, aby mohl uctívat
Hospodina správným způsobem. Pokud
tyto symboly nedodržovali, pak se často
stávalo, že Bůh lidi jednoduše usmrtil.

U dodržování symbolů Bůh jedná i s naším duchem.
Příkladem může být přijímání večeře
Páně. Chléb a víno symbolizují Kristovo
tělo a krev. Pokud tyto symboly přijímáme, prožíváme obecenství s Kristem
a zvěstujeme jej. Kdykoli tedy jíte tento
chléb a pijete tento kalich, zvěstujete
smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by
tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně
nehodně, proviní se proti tělu a krvi
Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá,
než tento chléb jí a z tohoto kalicha
pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde
o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. (1K 11,26–29) V tomto textu vidíme, jak důležité je důsledné dodržování
přijímání symbolů (chleba a vína), které
nám Pán Ježíš ustanovil. Není bez zajímavosti, že v Bibli je důrazné upozornění na to, že chléb a víno (symboly Večeře
Páně) se nesmí přijímat nehodně, ale
pro křest takové upozornění není.
Křest vodou tedy vnímáme jako viditelný symbol toho, co se děje s duchem.
Ponoření ukazuje na smrt, utopení staré přirozenosti a vynoření symbolizuje
zmrtvýchvstání nového člověka. V případě miminek vnímáme křest jako předzvěst (na těle člověka) toho, co Bůh
může později učinit s jeho duchem. Pokud je křtěn vodou znovuzrozený člověk,
pak křest vodou symbolizuje to, co Bůh
v životě člověka již učinil.

Křest a obřízka
V něm jste obřezáni obřízkou, která
není udělána lidskou rukou; obřízka
Kristova je odložením celého nevykoupeného těla. S Kristem jste byli ve křtu
pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni
vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Když jste ještě byli mrtvi
ve svých vinách a duchovně neobře-
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záni, probudil nás k životu spolu s ním
a všechny viny nám odpustil. Vymazal
dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila
proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej
přibil na kříž. Tak odzbrojil a veřejně
odhalil každou mocnost i sílu a slavil
nad nimi vítězství. (Ko 2,11–15) Pavel zde hovoří o obřízce a křtu v širším
(duchovním) slova smyslu. Duchovním
významem obřízky je odložení celého
nevykoupeného těla - staré hříšné přirozenosti. Křest znamená smrt staré hříšné přirozenosti, aby byl vzkříšen nový
život. Ve 13. verši se píše, že jsme byli
mrtví, duchovně neobřezání, ale Kristus
nás obživil. Z 11. verše vyplývá, že jsme
duchovně obřezání a ve 12. verši se
píše jak: křtem pohřbeni, vírou v Boha
vzkříšeni. Z textu vyplývá, že duchovní
obřízka je v podstatě křest, tedy odstranění neboli umrtvení hříšné lidské podstaty. Starozákonní obřízka na těle symbolizovala odložení hříšného (a vlastně
i umrtvení, odřezaná předkožka sama
o sobě žít nemohla, umřela), stejně jako
křest vodou symbolizuje umrtvení hříšného člověka. Pokud ve starozákonní
době bylo přikázáno vykonávat obřízku
na nemluvňatech, proč bychom dneska
měli křest nemluvňat zakazovat?

Posvěcené děti
Mohla by zaznít námitka, že tehdy se
děti rodily do vyvoleného izraelského národa, už jakoby od početí patřily k vyvoleným. Sice jim to nezaručilo záchranu,
ale byli už součástí Božího vyvoleného
lidu. Pokud se dítě narodí křesťanským
znovuzrozeným rodičům, nachází se
v podobné situaci jako děti narozené do
Izraele. V 1. Korintským 7,14 je napsáno: Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena
manželstvím s věřícím mužem, jinak by

vaše děti byly nečisté; jsou však přece
svaté! To, že jsou děti svaté, neznamená, že by byly znovuzrozené (spasení
není podmíněno vírou rodičů, ale jedině
milostí), ale jsou svým způsobem oddělené od světa. Díky křesťanské výchově mohou od narození poznávat Boha
a často jsou uchráněny od různých nástrah okolního světa. Domníváme se,
že díky tomuto posvěcení je pro taková
nemluvňata křest umožněn. Pokud je
křest vodou vykonán u posvěceného
novorozence, vnímáme jej jako předobraz toho, co se snad z Boží milosti v budoucnu stane.

Křest není podmínkou spasení
Je třeba zdůraznit, že křest vodou není
podmínkou pro spasení a přijetí darů
Ducha svatého. Dosvědčuje to text ze
Skutků 10,44-48: Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny,
kteří tu řeč slyšeli. Bratří židovského
původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že
i pohanům byl dán dar Ducha svatého.
Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli
a velebit Boha. Tu Petr prohlásil: „Kdo
může zabránit, aby byli vodou pokřtěni
ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?“
A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jméno Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby
u nich zůstal několik dní. Samotný křest
vodou nám sám o sobě neusnadní cestu ke spáse, spasení je jedině z milosti.
Tím, že necháme své dítě pokřtít, nemůžeme nijak přispět k jeho spasení. Může
to být ale viditelný symbol toho, že chceme dítě vést ke Kristu, učit je poznávat
Bibli a vychovávat je křesťanským způsobem.
Závěr
Na jedné straně není v Bibli pro křest
nemluvňat jediný příkaz ani doporuče-
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ní. Na druhou stranu není v Bibli žádný
zákaz ani upozornění ohledně křtu. Jeden z nevýznamnějších pastorů našeho
prostředí Vladislav Santarius křtil malé
děti a tuto praxi hájil. Na druhé straně
na žádost rodičů udělil dítěti místo křtu
požehnání. Věk, místo, množství a druh
vody, jakož i další vnější záležitosti pokládal za druhořadé a nepodstatné. Domníváme se, že i v dnešní době je dobré v této oblasti nechat lidem určitou
svobodu. Pokud striktně prosazujeme
jakoukoli možnost, pak to vede ke zbytečným svárům, rozdělení a odcházení
křesťanů do jiných denominací.
Pro úplnost bychom chtěli dodat, že
všechny naše tři děti byly pokřtěny v kojeneckém věku. Přestože jsme v kontaktu i s bratry a sestrami z denominací, kde nekřtí malé děti, a o křtu jsme
s nimi také mluvili, nesetkali jsme se
z jejich strany s negativní reakcí nebo
odsouzením. Jako křesťané, bratři a sestry, máme být jednotní a společně se
zaměřit na oslavu Krista a evangelium.
Je smutné, že tak druhořadá záležitost jako způsob křtu způsobuje hádky
v Boží rodině, které vedou k nenávisti.
Mezi Božími dětmi má panovat Boží láska a jednota.
Nové přikázání vám dávám, abyste se
navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle
toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.
(J 13,34–35)
Magda a Martin Tomalovi

Młodzieżowy pobyt 2019
Dzięki Panu mogliśmy w pierwszym
tygodniu wakacji wyjechać z młodzieżą
z Bystrzycy do Súľova (Sk). Zakwaterowaliśmy się w sali zborowej miejscowego
ewangelickiego kościoła. Czas spędziliśmy razem przy gotowaniu, wpólnemu
uwielbianiu naszego Pana, w podziwianiu miejscowych skał i również w studiowaniu Bożego Słowa. W tym roku skoncentrowaliśmy się na liście apostoła
Pawła do Galacjan. Razem zastanawialiśmy się nad poszczególnymi rozdziałami i także posłużyli nam słowem różni
bracia włącznie z miejcowym pastorem.
Głównym tematem listu jest podkreślenie prawdy, że usprawiedliwienie,
obiecane jeszcze przed nadaniem Prawa, jest tylko i wyłącznie dzięki wierze
w Jezusa Chrystusa i że nie możemy nic
to tego dodać albo ująć. Również Paweł
kładzie nacisk na głoszenie prawdziwej
Ewangelii.

Tak więc Prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy zostali
usprawiedliwieni na podstawie wiary. Wszyscy bowiem jesteście synami
Boga dzięki wierze w Jezusa Chrystusa.
(Ga 3,24.26)
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Pobyt bystřického
dorostu
Na přelomu prázdnin letošního roku
začal dlouho očekávaný týdenní pobyt
našeho dorostu. V neděli po obědě jsme
se konečně vydali vstříc dobrodružství,
plni očekávání na setkání se s naším
Pánem. Naším cílem, po asi půlhodině
cesty malebným lesem, byla chata Kyčera, zasazena v dech beroucí přírodě.
Tématem celého pobytu byly cesty
apoštola Pavla. Po ranním studiu Bible
a společných chválách, ve kterých jsme
vnímali Boží přítomnost, následovaly hry, kde jsme zažili spoustu zábavy,
trávili čas spolu, mohli se lépe poznat
a upevnit jednotu dorostu.
Překrásné nebe, poseté tisíci zářícími
hvězdami, či ohromující východ slunce
nám ukazovaly tu nepředstavitelnou
majestátnost Božího stvoření. Čas v přírodě, v níž jsme prožívali Pánovu blízkost, je skutečně nezapomenutelný.

Během večerního programu nás pastor Bolek Taska vedl do poznání smyslu
podobenství o marnotratném synu. Ačkoliv jsme obvykle byli již velice vyčerpáni po aktivním dni, vždy to byl velice
požehnaný čas. Každý den jsme zakončili společným modlitebním setkáním,
v němž jsme se sdíleli, modlili a uctívali
Ježíše.
Jsme nesmírně vděčni za tento pobyt
našim vedoucím, Marušce Ponkové
a Andrzeji Szymeczkovi, kuchařům Stachovi a Debi Chlebkovým a všem, kdo
se podíleli na přípravě a organizaci.
Největší dík patří našemu Pánu Ježíši!
Vita Khabibullin

Rankovce
Dne 30. 6. 2019 se vydal tým několika lidí do obce, která leží pár kilometrů
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od Košic a nese název Rankovce. Měli
jsme za úkol pořádat příměstský tábor
pro děti z tamější romské osady. Letos
jsme se měli zabývat knihou Ester.
Po příjezdu na místo našeho ubytování
jsme byli přivítáni manžely a současnými faráři Beňovými. Spali jsme na místní faře. Jídlo nám připravovali manželé
Maroszovi z Třince a věřte mi, že si nebylo opravdu na co stěžovat.
Hned v neděli jsme začali s menšími
přípravami na následující den, kdy oficiálně začínal tábor. Byli jsme také pozváni na romskou konfirmaci. Poprvé jsem
viděl, slyšel a zpíval romské chvály. Byla
to nepopsatelná zkušenost.
V pondělí začal příměstský tábor. Ještě před samotným zahájením jsme se
setkali s našimi romskými pomocníky
a pomocnicemi. V každé ze šesti skupinek byli dva pomocníci či pomocnice.
Pomáhali nám překládat některá slova
do romštiny a na každé naší skupince
četli danou pasáž z Bible. Pak už celou
osadou zazněl svolávací signál a děti
se již scházely u fary. Každé dítě, které
se tábora účastnilo, muselo splňovat
3 podmínky, jmenovitě pravidelná docházka na nedělní besídku, musely již
chodit na základní školu a také musely zaplatit tři eura. Tyto podmínky splní
okolo čtyřiceti dětí. Ty byly následně
rozděleny do šesti skupinek. Na visač-

kách měly svá jména a také barvu své
skupinky. Začali jsme se seznamovat,
povídat si a mnoho jsme se dozvěděli
i o romské kultuře na Slovensku. S dětmi jsme se snažili mluvit slovensky, ale
i česky. Romština nám zase tolik nešla.
I tak jsme pochytili pár velice užitečných
výrazů a frází. Vymysleli jsme si svá
loga, názvy a pokřiky, kterými jsme se
prezentovali až do konce tábora. Když
jsme zakončili program na skupinkách,
nastal čas na lekci. Dvě děvčata z osady přečetla danou pasáž z knihy Ester

a bratr farář Beňo ji ještě rekapituloval.
S dětmi jsme také zpívali písničky. Vedoucí zpívali a děti křičely. To je něco, co
na našich besídkách jen tak nezažijete.
Asi o půl jedné jsme program zakončili
a děti se rozešly do svých domovů. Do
páté hodiny odpolední jsme měli volno.
Trávili jsme ho různě; někdy jsme spali,
hráli hry nebo jsme se s kluky koupali
v pastorově bazénu. V pět hodin jsme
měli každý den až do čtvrtku na programu dorost s Romy. Poznali jsme další
tváře a přátele. Každý z vedoucích si připravil krátké povídání o nějaké biblické
postavě. Během programu jsme hráli
různé hry a po programu se kluci z osady chytili hudebních nástrojů. Jsou to
skvělí hudebníci. Neznají noty, ani akordy a hrají pouze podle sluchu a opravdu
jim to jde. Také jsme hráli ještě další hry
a třeba jsme stříleli i ze vzduchovky.
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Další dny probíhaly stejně. Pátek však
ne. Poslední den tábora jsme se vydali na výlet. Děti jely v autobusech a vedoucí s kuchaři v autech. Jeli s námi
i Beňovi. Dojeli jsme do Košic, kde jsme
přesedli na tzv. „alpinku“, malý vláček,
který nás dovezl až na místo, kde jsme
měli strávit zbytek programu s dětmi. Na
místě určení bylo velké hřiště, skluzavky
a různé skákací atrakce. Odpoledne už
děti jely domů a naše výprava se vydala do Košic. Naše první zastávka byla
v cukrárně, kde jsme si koupili zmrzlinu.
Dále jsme šli prozkoumat krásy Košic.

žeb, kde jsme také vystupovali. Pak už
nás čekalo pouze balení věcí na cestu
domů.
Celý týden jsem si užil. Navázal jsem
nová přátelství a poznal jinou kulturu.
Děti byly moc hodné a poslouchaly. Myslím si, že takovou zkušeností by si měl
projít každý člověk. S vedoucími jsme
častokrát seděli na balkóně až třeba do
jedné hodiny ranní a různě jsme diskutovali. A to se mi asi líbilo z celého pobytu
nejvíce. Jsme z různých sborů, dokonce
církví, ale víme, že jsme jedna rodina,
a to je, milí bratři a sestry, jeden z nejnádhernějších darů, který jsme mohli od
Pána Boha dostat. Děkuji moc třineckému seniorátu za to, že takovouto akci
každoročně pořádá, a také děkuji Bohu,
že jsem mohl mít tu příležitost na týden
jet sloužit Romům na Slovensko.
Michal Mazur

Navštívili jsme i košický dóm sv. Alžběty.
Večer jsme měli rozlučkovou opékačku s našimi pomocníky a pomocnicemi,
které se zúčastnily i jejich rodiče i prarodiče. Zasáhlo mě svědectví babičky
jednoho z pomocníků, která má doma
negramotného manžela, a tak mu každý den čte z Bible.
V sobotu nás čekal další výlet, tentokrát pouze s naší výpravou a s faráři.
Vydali jsme se na Morské oko. Byla to
spíše procházka, ale možná o to víc
jsme mohli obdivovat krásy místní přírody. Odpoledne nás čekal program s „bílou mládeží“. Zase jsme mohli navázat
nová přátelství a hrát různé hry a zpívat
na chválu Pánu.
V neděli jsme se zúčastnili bohoslu-

Vzpomínka na „Tošanky“
Milí bratia a sestry v Pánu Ježiši Kristu,
som nesmierne vďačná Pánu Bohu za
internet, za tú úžasnú múdrosť, ktorú ľuďom dal, aby sa aj prostredníctvom neho
šírilo Božie kráľovstvo. To za našej mladosti ani nechyrovalo, preto je mi to tak
vzácne, že môžeme aj teraz na diaľku
prežívať s Vami požehnané chvíle tábora. Pri pozeraní nedeľného večera som
si zaspomínala na množstvo krásnych,
požehnaných chvíľ strávených na Sliezsku od mojej mladosti, keď sa Sliezsko
stalo mojím duchovným domovom. Prvá
návšteva bola v r. 1970 na Veľkonočné
sviatky z príležitosti Stretnutia vysokoškolskej mládeže. Vtedy v Ostravskom
kostole som skladala pred oltárom svo-
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ju duchovnú maturitu, keď ma pastor
Santárius vytiahol neplánovane zahrať
niečo na harmonike, zaspievať a samozrejme aj niečo povedať. Dovtedy som
nikdy nestála pred ľuďmi v takej službe.
Potom sme každé Veľkonočné, Vianočné sviatky trávili ako štyria súrodenci na
Sliezsku po niekoľko rokov. A tie výlety
s třanovickou mládežou, to všetko zanechalo vo mne nezabudnuteľné spomienky.
Bola som nesmierne vďačná Pánovi,
že naše kontakty pokračovali aj keď
nám podrástli deti. To už fungovali Tošanky a ja som doma pracovala s pokonfirmačnou mládežou. Túžila som,
aby aj naše deti a mládež prežívali také
chvíle na Sliezsku aké som prežívala
ja, pretože u nás nič také nebolo. Mala
som aj obavy, ale s pomocou Božou som
zrealizovala výlety mládeže, najskôr vlakom, potom aj autobusom na Tošanky.
Krásne to vystihla Pepíka Hurtu sestra,
keď mi povedala: „Jela, ty jsi jak slepice,
která vodí sem kuřata, aby se nazobali
dobrého zrna“. Áno, to bol môj úmysel,
ale mojou túžbou bolo priviesť týchto
mladých do duchovnej pôrodnice. Za
to som sa veľmi modlila. Pán Boh vypočul moje prosby, za čo som Mu bola
nesmierne vďačná. Čo môže byť pre veriacu matku najvzácnejšie, keď vidí na
popoludňajších evanjelizáciách ísť dopredu svoje deti i ďalších mládežníkov,
z ktorých sa potom stali moji táboroví
spolupracovníci.
Pri tomto Vašom jubilejnom tábore
a mojich nezabudnuteľných spomienkach sa chcem podeliť s Vami s jedným
Božím zázrakom, ktorý sme zažili v súvislosti s Tošankami. Bol to tiež výlet
našich mládežníkov a dorastencov na
Tošankách. Cestovali sme vlakom. Na
spiatočnej ceste (bolo vtedy veľmi ho-

rúce leto, boli problémy na koľajniciach)
náš rýchlik do Žiliny mal veľké meškanie. Prípojný rýchlik do Košíc bol dávno preč, a bol to posledný rýchlik tým
smerom, ďalší šiel až nad ránom. V ťažkom položení, sama dospelá s cca 20
mládežníkmi - dorasťákmi som stála na
nástupišti. Zbadala som výpravcu a šla
som za ním s malou dušičkou, opísala
situáciu, že som bezradná, čo mám robiť. Mám strach o zverených mladých
počas noci na stanici. Vypočul ma a kázal mi čakať na nástupišti a nerozchádzať sa. Poslušne sme čakali, nevediac
na čo. Netrpezlivosť mladých narastala,
a ja som sa len v duchu modlila, verila
som, že to má Pán Boh pod kontrolou
a prosila som, aby On potvrdil to, čo
na tábore mladí počuli svojou mocou.
Po dlhšom čase prišiel ku nám výpravca a hovorí: „Cez ministerstvo dopravy
a veľvyslanectvo Ruska sa mi podarilo
vybaviť pre vás, že o chvíľu príde medzinárodný rýchlik do Moskvy, tu zastaví,
pridáme k nemu vozeň, mimoriadne
pre vás, rýchle nastúpite, mimoriadne
zastaví v Kysaku, tam vystúpite, vozeň
v Košiciach odpoja. V Kysaku máte prípoj do Prešova.“ Stratila som reč. Len
čo som stihla výpravcovi poďakovať, už
sa rýchlik rútil do stanice. Neverili sme
vlastným očiam. Vezieme sa v medzinárodnom rýchliku. Prišli sme do Kysaku
a skutočne sme mali prípoj do Prešova,
kde sme dorazili okolo polnoci. Čo však
ďalej? Naša cesta končila v Bardejove,
a najbližší spoj šiel až ráno. Povzbudená
situáciou v Žiline, som sa hneď vybrala
do výpravcovej kancelárie a rozpovedala som mu celú našu cestovnú story.
Opäť ma poslal na nástupište čakať. Po
chvíli prišli ku nám pracovníci železnice,
čo mali nočnú službu a odviedli nás do
vlaku, ktorý mal ísť ako prvý ranný spoj
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do Bardejova. „Nastúpte si do jedného
vozňa, môžete sa poukladať k spánku,
železničná polícia vás bude strážiť.“ Neverila som, že sa niečo také môže uskutočniť. Tak sme šťastne docestovali až
do Bardejova a mohla som pokojne odovzdať deti rodičom. Bola som nesmierne
vďačná Pánovi za túto skúsenosť. Bolo
to aj pre mladých úžasné svedectvo, čo
dokáže Pán Boh aj v tej dobe, nielen
v biblickej. Písala som potom ďakovné
listy na Ministerstvo dopravy aj do rozhlasu, do relácie Pozor zákruta. Avšak ja
som to prijala ako Boží zázrak.
A vidím, že Pán Boh ich koná až
dodnes, keď mení srdcia mladých ľudí
na evanjelizáciách, k poznaniu Pána Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa.
Prajem Vám všetkým, celému tímu
organizátorov, celému tímu v kuchyni
a všetkým účastníkom tábora hojnosť
Božieho požehnania, múdrosti, trpezlivosti ale hlavne Jeho vedenie a zmocňovanie Duchom Svätým v Jeho službe na
Božej vinici.
Pán Vám žehnaj, všetkých si Vás v duchu objímam, mysľou s Vami spojená
Jelka Petričová s rodinou z Mokroluhu.

Ohlédnutí za pilotním
ročníkem Biblické školy
Timoteus
O Biblické škole Timoteus jsem se dověděl na XcamPu. Přihlásil se, podobně
jak mí kamarádi ze sboru, poslední den,
kdy to šlo. A co to vlastně ta Biblická
škola je? Jsou tam 4 předměty: Metody studia Bible, Systematická teologie,
Praktická teologie, a Dějiny církve. Na
Metodách studia Bible jsme se nau-

čili jak studovat Písmo, aby nám to co
nejvíc dalo. Systematická teologie byla
trochu více teoretická a teologická,
mohli jsme tam pochopit základy naší
víry, v co vlastně věříme, atd. Na Praktické teologii jsme to převedli do praxe - evangelizace, příprava biblického
slova („kázání“). Dějiny církve byly pro
nás povzbuzením v odvaze našich bratří
a sester z minulosti. Líbilo se mi, že celá
škola nebyla zaměřená pouze na jednu
konkrétní službu, ale každý si mohl najít něco pro sebe - jak učitelka nedělní
besídky, tak vedoucí dorostu. Pro mě
osobně to byl velmi požehnaný čas, na
každou sobotu jsem se velice těšil, a šlo
tam cítit Boží přítomnost. Jsem za to velice vděčný. Pokud někdo váhá, zda se
přihlásit, či nikoli - neváhej a přihlas se!
Jakub Słowiaczek
Před rokem jsem seděla ve stanu na
XcamPu a uslyšela oznámení o tom, že
se bude otevírat pilotní ročník Biblické
školy Timoteus (BŠT). Moc jsem se na
tuto školu chtěla přihlásit, ale zároveň
jsem si myslela, že v mé aktuální situaci
to je nemožné. Měla jsem totiž v té době
tříměsíční dvojčata a jejich o rok staršího bráchu. Můj manžel mě ale v mé touze podpořil, i když věděl, že po deset sobot se bude muset sám postarat o děti.
Těšila jsem se, že během biblické školy se budu moci odreagovat od všedních
domácích povinností, nebudu muset
vařit a v klidu si tam vypiju kávu. Tyto
představy vypadaly jako sen. Musím
říci, že nakonec jsem si tyto činnosti až
tak neužila. Celou dobu jsem byla trochu nervózní z toho, co se děje doma,
jak to tam všichni zvládají. Děti jsem
kojila, proto jsem musela o přestávkách
za nimi odbíhat. Takže ani ten oběd, co
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jsem nemusela vařit, ani tu kávu jsem
si až tak neužila. O to více jsem se těšila
na jednotlivé přednášky.
Jsem moc ráda, že jsem se mohla BŠT
zúčastnit, protože to byl obrovský posun
v mém duchovním životě. Konečně jsem
se naučila principy, jak mám studovat
Bibli doma sama u svého ztišení, jak
z toho vytáhnout maximum. Samozřejmě, že v této dovednosti mám ještě velké rezervy a je třeba se v tom zdokonalovat, ale díky BŠT vím jak. Pokud máte
pocit, že studium Bible je nuda, tak se
přihlaste na BŠT a zjistíte, že studování
Bible je jednou z nejzajímavějších a nejnapínavějších činností.
Na domácí úkoly jsem měla čas až
v noci, když děti spaly, proto jsem musela občas obětovat část svého spánku,
ale tato oběť stála za to. Každý domácí úkol mě posunul zase o kousek dál
v mém duchovním životě. Jsem velice
vděčná za BŠT. Smyslem a cílem života
křesťana je oslava Trojjediného Boha.
Pokud chceme tento cíl naplňovat, pak
je důležité věnovat se svému duchovnímu růstu. Zároveň si myslím, že pracovat na svém duchovním životě je to nejlepší, co můžeme udělat pro své blízké.
BŠT dává skvělou příležitost pro poznávání Boha a pro osobní duchovní růst.
Chci povzbudit všechny bratry a sestry
ve věku 17–37 let a výjimky, abyste se
této biblické školy zúčastnili.
Jsem vděčná na prvním místě Pánu
Bohu, že nás vede za sebou a dává
nám různé příležitosti ho poznávat i skrze BŠT, jsem vděčná organizátorům, že
se do toho dali, aby nás něco naučili,
a jsem moc vděčná mému milovanému
manželovi, že mi umožnil se zúčastnit
pilotního ročníku BŠT.
Magda Tomalová

Aktuality ze světa
Brazílie. Katolický biskup José Azcona
veřejně prohlásil, že Amazonie, přinejmenším Brazilská Amazonie, již není
katolická. V některých oblastech přešlo
k protestantským (zejména letničním
církvím) až 80 % populace.
Německo. 37. německého evangelického Kirchentagu se v Dortmundu zúčastnilo na 80 tisíc registrovaných účastníků.
Toto číslo je nejnižší od roku 1979. Během programu vystoupila kancléřka Merkelová, která hovořila o klimatické krizi.
Francie. Z nové studie C. Dargenta a O.
Gallanda plyne, že zatímco v roce 1981
se ke katolické víře hlásilo 71 % obyvatel (41 % však bylo nepraktikujících),
dnes se k ní hlásí jen 32 % (a 19 % je
nepraktikujících). Ve věkové skupině 18
až 29 let je již ve Francii stejný počet
muslimů jako katolíků.
Polsko. Počet aktivních katolíků klesá
i v Polsku, a to mezi mládeží. V posledních deseti letech se počet teenagerů,
kteří se prohlašují za věřící, snížil o jednu pětinu. Mší se pravidelně účastní
28 % mladých Poláků a každý třetí nechodí na lekce náboženství. Rozdíl mezi
religiozitou starší a mladší generace je
největší ze 108 států, které zkoumalo
Pew Research Center.
USA. Autor křesťanských bestsellerů a pastor megasboru Joshua Harris
v červenci oznámil, že se rozchází se
svou manželkou, a o týden později, že
odpadl od křesťanské víry. O něco později se zúčastnil pochodu homosexuálů
Vancouver Pride Parade.
Polsko. Ve věku 88 let zemřela dne 17.
července Barbara Enholc-Narzyńska,
dlouholetá ředitelka biblické společnosti v Polsku; byla manželkou evangelického biskupa Janusze Narzyńského.
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Izrael. Mezinárodní tým vědců s česko-slovenskou účastí odkryl v izraelském
pobřežním městě Ašdod-Jam pozůstatky
byzantského kostela, který je uchvátil svou
velikostí a výjimečnou zachovalostí. Na mozaikových nápisech se dochovala jména
diakonek, což dokládá nejen jejich existenci, ale i důležitou roli ve sboru na přelomu
5. a 6. století. — Na úpatí judských hor bylo
zase objeveno pelištejské město z 11.–
12. stol. př. Kr., které se následně změnilo
v zemědělskou osadu a lze je s velkou pravděpodobností ztotožnit s městem Siklag,
kde se David ukrýval před Saulem.
Ekvádor. Těsným rozdílem 5 hlasů neprošel v parlamentu návrh zákona, který měl liberalizovat přísnou potratovou
legislativu v zemi. Proti návrhu zákona
se společně postavili katolíci i evangelikálové.
Rusko. – Německo. Situace protestantů
v Rusku se zhoršuje. Je pro ně kupříkladu prakticky nemožné získat povolení
ke stavbě kostela či modlitebny. — Soud
v německém Düsseldorfu nedávno rozhodl o udělení azylu ruským baptistům,
kteří byli v Rusku vystavení perzekuci.
Estonsko. Estonská luterská církev
vyhlásila sbírku na obnovu pomníku
Martina Luthera v městě Keila. Původní
Lutherův pomník tam byl vztyčen roku
1862, kompletně zničen byl komunisty
v roce 1949 a bronz ze sochy byl údajně
použit na odlití sochy Stalina.
Vatikán. Papež František už pošesté
jmenoval nové kardinály. Jím jmenovaní
kardinálové tím získali ve sboru kardinálů-volitelů budoucího papeže většinu
nad kardinály, které jmenovali dva předchozí papežové. Oproti svým předchůdcům jmenuje František méně Evropanů
a více Asiatů a Afričanů. Zatímco v roce
2013 činil podíl Evropských kardinálů-volitelů 52,1 %, nyní klesl na 42,2 %.

USA. Význačný psychiatr prof. Paul
McHugh ostře kritizoval postupy, kdy
jsou nezletilým dětem podávány hormonální přípravky v rámci „léčby“ jejich
nespokojenosti s vlastním pohlavím.
Označil je za nezodpovědné experimentování.
Slovensko. Situace v ECAV není stále
uklidněná. Odpůrci nového vedení církve založili Asociaci svobodných sborů
ECAV, kterou synod církve odsoudil mj.
za zneužívání symbolů církve. Zároveň
vydávají periodikum Evanjelický posol
Spolku Tranovský, jehož název je matoucí, protože oficiální periodikum církve nese název Evanjelický posol spod
Tatier.
Indie. Lidskoprávní organizace ADF ve
své zářijové zprávě popsala 218 násilných útoků proti křesťanům, které se
udály v tomto roce; většinou se jednalo
o davové násilí. Protikřesťanské násilí se v Indii stupňuje, a policie je vůči
němu většinou netečná.
Británie. – Slovensko. Britská policie
zatkla dva Afghánce, kteří se chystali
zavraždit Slovensku, protože ta nejprve
přijala islám a následně od něj odpadla.
Finsko. Význačná finská křesťansko-demokratická politička Päivi Räsänen
(o níž jsme psali již v Ideji č. 41) začala
být vyšetřována policií poté, co na Facebooku zpochybnila adekvátnost a patřičnost účasti finské evangelické církve
na pochodu homosexuálů a připojila citát z epištoly Římanům 1,27, kde je homosexuální styk označen za hanebnost.
ČR. Internetové křesťanské Rádio 7
(TWR) zahájilo 10. září nepřetržité 24hodinové české vysílání. Program stanice
se doposud skládal z 12 hodin českého
a 12 hodin slovenského vysílání denně.
Zároveň chystá spuštění satelitního vysílání.
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Polsko. Ve věku 90 let zemřela dne
18. září sestra Marta Grudke, poslední
diakonka evangelických charitativních
ústavů v Miechowicích, založených matkou Evou von Tiele-Winckler.
Německo. Evangelická církev Německa
(EKD) v září oznámila, že plánuje provozovat loď ve Středozemním moři, která
bude naloďovat uprchlíky a převážet je
k evropským břehům.
Svět. Světová evangelikální aliance
se připojila k iniciativě vyhlášení roku
2020 Světovým rokem Bible. Akce má
přispět k urychlení překládání Bible
a zintenzivnění jejího šíření.
ČR. K 350. výročí úmrtí J. A. Komenského připravuje společnost VistaFilm
manželů Hlavsových na podzim 2020
dva filmové projekty o Janu Amosovi Komenském – dokument Jan Amos a hraný film – dokudrama – s názvem Jako
letní sníh.
ČR. – Evropa. Společenství evropských
evangelikálních teologů (FEET) připravuje ve dnech 28. – 31. 8. 2020 v Praze
konferenci na téma Rozpoznání díla Ducha svatého v církvi a skrze církev.
Německo. – Svět. V roce 2022 uplyne
300 let od založení Herrnhutu (Ochranova). Akce spojené s tímto výročím však
započaly již v tomto roce.
Daniel Spratek

Aktuality z KS
Pobyt seniorů pod Lípou. Bohatý program připravený pro seniory si vychutnávalo 18 stálých účastníků a další
desítky návštěvníků jednotlivých bodů
programu.

Karmel. Byly zahájeny práce na rekonstrukci vikýřů ze strany od parkoviště.
Byla rovněž podepsána smlouva na výstavbu výtahu, jehož instalace má za cíl
zvýšit komfort ubytování pro osoby se
ztíženou mobilitou. Prosíme o dary na
tuto investiční akci.
Resolved. Druhý ročník mládežnické
konference Resolved by se měl uskutečnit 11. – 13. 10. 2019 v Bystřici. Tématem je Posvěcení; hlavním řečníkem
bude Marcus Denny.
Biblické vyučování. V sobotu 19. 10.
bude zahájeno Biblické školení pracovníků (BŠP) i Biblická škola Timoteus.
Setkání vedení KS a SCEAV. Setkání Výboru KS (Devítky) a Církevní rady
SCEAV je naplánováno na 21. října
2019 ve Smilovicích.
Festival pěveckých sborů. Festival
je naplánován na 3. 11. 2019 v 16.00
hodin v kostele Na Nivách v Českém
Těšíně. Vystoupí smíšené pěvecké sbory z Českého Těšína-Rozvoje, Smilovic
a Komorní Lhotky, Třanovic, Bystřice
a ženský sbor z Třince. Nebude chybět
ani vystoupení společných pěveckých
sborů (tohoto vystoupení se může zúčastnit jakýkoli zpěvák, který absolvuje
společné zkoušky, z nichž první se koná
11. 10. 2019 v 18.00 hodin v třineckém
Hutníku).
Adventní setkání pracovníků. Setkání
je naplánováno na 2. 12. 2019. Chceme se zamýšlet nad tématem duchovního růstu a také reflektovat, nakolik se
naše společenství změnila v posledních
třiceti letech.
Louč – Generace 246. V první polovině roku 2020 jsou naplánovány tři víkendovky vzdělávání pro mládež Louč.
Ústřední konference delegátů. Termín konference je stanoven na 4. dubna 2020.
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Čísla účtů a variabilní symboly.
Křesťanské společenství je neziskovou
organizací a ve své činnosti je závislé
zejména na darech svých členů a příznivců. Nedostává žádné pravidelné
příjmy od státu nebo z ústředí SCEAV.
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

O zotročené vůli
Klíčové dílo protestantské reformace od Martina Luthera vydané poprvé
v českém jazyce, které se zabývá tou

nejdůležitější otázkou dosažení věčného života: Můžeme nějak přispět k našemu vlastnímu spasení, nebo je cele
v Božích rukou? To, co církev po staletí
od dob Augustina zatemňovala, Luther
nyní vynáší na světlo, když vysvětluje
biblické doktríny o spasení z milosti.
Tato kniha bude k dostání rovněž na
Karmelu.

Albert Schweitzer
a „svobodomyslné“
křesťanství
Je to už snad čtyřicet let, kdy jsem se
poprvé začetl do knih o Albertu Schweitzerovi. Tehdy to byla spíše oslavná
pojednání o jeho působení v africkém
Lambarene. Bylo to v době socialismu,
ale Albert Schweitzer, sice západní teolog, přesto mohl být vydáván i u nás
v socialistickém Československu díky
své angažovanosti proti „imperialistické
atomové hrozbě“. V jedné z těchto publi-
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kací jsem tehdy narazil na Schweitzerovy teologické myšlenky. I když jsem obdivoval „velkého doktora“ (tak byl často
nazýván) jako člověka, který se vydal
službě potřebným, byl jsem tehdy hluboce znepokojen jeho zvláštní teologií.
V té době jsme ještě nepoužívali pojem
liberální teologie a i český překladatel
použil pojmenování svobodomyslná teologie, ale teď vím: byla to právě liberální
teologie, která mne znepokojila. Natolik, že když jsem jednou usnul po četbě
v hlubokém nesouhlasu se Schweitzerovými názory, jejich autor se mi dostal
dokonce do snu, a tam jsem s ním rozhořčeně diskutoval.
Sice mám zákaz nakupovat knihy,
ale na dary se to prozatím nevztahuje.
Dostal jsem v jedné zapadlé knihovně
na Vysočině možnost si vybrat z vyřazených knih. Jednou z nich byla Z mého
života a díla1 právě od tohoto člověka.
Vydání bylo sice z roku 1974, ale mne
tato vskutku letitá kniha posunula dál
v chápání Schweitzerových postojů.
Bylo moc zajímavé sledovat, jakými
cestami se Schweitzer ke svým teologickým názorům postupně dostal, jak
k nim přišel. Vysvětluje v této publikaci, jak se ztotožnil s díly autorů, kteří
zpochybnili kanón Písma, osobu Ježíše
i Pavlovo učení. Bylo pro mne zajímavé
srovnávat německou teologii začátku
století, kdy apoštol Pavel byl pro svobodomyslné teology opravdu kamenem
úrazu a teologií začátku 21. století, kdy
dnes je znovu v „hledáčku samopalu“
o století mladších teologů zase a znova
stále stejný apoštol Pavel.
Albert Schweitzer čestně popisuje zápas o to, aby se mohl věnovat lidem
1 Albert Schweitzer, Z mého života a díla. Vyšehrad. 1974. Vydáno v dnes nepředstavitelném nákladu 22.000 kusů

v Africe. V té době - možná podobně
jako dnes - liberální křesťané nejevili
zájem o misii, a tak misionáři byli tradiční čili radikálně bibličtí křesťané. Takže
z jedné strany musel oponovat svobodomyslným křesťanům, kteří nechápali
Schweitzera, jelikož misii přenechali
tradičním křesťanům. Z druhé strany ale musel překonat odpor vysílající
rady misijní organizace, která nechtěla
dát službu na misii Schweitzerovi jako
představiteli liberální teologie. Udělala
to pouze s výhradou, že jej posílá pouze a jenom jako lékaře a že tento (on
– profesor teologie!) kázat za žádných
okolností nebude. Ani toto nebylo bez
problémů, jelikož jeden z členů výboru
vysílající organizace na toto konto podal
rezignaci. Tradiční křesťané nechtěli,
aby misijní pole bylo zapleveleno liberálními názory.
Moc zajímavý dokument doby. Dá se
zde obdivovat vědce, vzdělance, virtuózního hráče na varhany, neskutečně erudovaného znalce stavby varhan a díla J.
S. Bacha (monumentální Schweitzerova
kniha o Bachovi byla loni vydána v českém překladu) a z druhé strany člověka,
který celou novozákonní teologii zúžil
pouze a jenom na etické otázky.
Nedávno proběhla křesťanským českým prostředím diskuse o díle N. T.
Writea, kdy tento nabádá k novému pohledu na apoštola Pavla. Sleduji ale, že
apoštol Pavel je kamenem úrazu minimálně po dvě století.
Je příznačné, že Albert Schweitzer se
ani slovem nezmiňuje o reformaci. Dá
se to pochopit. Pro reformaci, pro Luthera byla Pavlova teologie klíčem pro pochopení Evangelia i díla ospravedlnění.
Pro liberální teologii, která se soustředila na evangelia a Ježíše tím, že evangelia zpochybnila a posléze Ježíše zbavila
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božství hledáním tzv. historického Ježíše, byl Pavel problémem, který třeba
zpochybnit anebo alespoň ignorovat.
Alberta Schweitzera beru, akceptuji
s čistým svědomím jako člověka, který
se vydal službě lidem z nejpotřebnějších, ale jeho teologii neberu. Kdysi jsem
to činil intuitivně a na základě kusých informací, několika málo jeho citátů. Teď
se mohu opřít o jeho osobní svědectví
o cestě k těmto postojům a motivacím.
Četba této knihy mne vede ještě více
k Bibli a inspiruje k činné službě.
Zbyšek Kaleta

Sto slov
Mám možnost trávit během cest
v autě hodiny a hodiny poslechem mluveného slova. Řízení díky tomu není jen
hrozná otrava, ale někdy i užitek či dokonce krása. Minulý týden jsem poslouchal krátké povídky hudebníka Ilji Hurníka. Jednu z nich jsem si zapamatoval.
Po celou několikahodinovou jízdu domů
jsem ji pak musel znovu a znovu z křesťanské perspektivy promýšlet.
Za básníkem přijde smrt. Samozřejmě
stylově – s kosou. Že prý je čas. Básník
ji přemlouvá, ať přijde jindy, později. Má
ještě mnohé rozpracováno. „Dobře,“
řekne smrt, „ale dávám ti do konce života pouhých sto slov. Po těchto sto slovech, která proměníš v básně, přijdu.“
Básník si začal svých slov pochopitelně
velmi vážit. Napsat je, anebo nenapsat?
Po čase mu zbývají už jen dvě poslední.
I ta použije.
Promluvilo to ke mně. Kolik slov mám
ještě před sebou? Kážu, píšu a mluvím

opravdu kvalitní slova? Uvědomuji si,
že mluvím mnoho. Moje civilní povolání
i služba v církvi si to žádá. Pochopitelně.
Pokud bych nebyl schopen komunikovat
se zákazníky, končím. Někdy mne řeči
o zboží příliš nebaví. Stále opakovat, že
ta nová guma perfektně gumuje a nová
tužka úžasně „tužkuje“, mě po těch létech opravdu unavuje. Nejsou to ale jediná témata mých rozhovorů se zákazníky. Díky Bohu. Se stejnými lidmi hovořím
o Bohu, Bibli, církvi i službě ve sboru.
Kdysi jsem leccos z mých rozmluv se
zákazníky anonymně používal ve svých
článcích a kázáních. Teď je to jinak. To,
co mi o sobě lidé řeknou, nemohu někdy ani částečně citovat. Nejsem si totiž
jist, zda se jedná ještě o běžný rozhovor
obchodních partnerů anebo o zpověď.
Slova vyřčena při těchto „obchodních
jednáních“ jsou mnohdy jakoby z té
poslední básníkovy stovky: neskutečně
důležitá. Mají velkou váhu. A opravdu
někdy moje přátelé neskutečně tíží.
Naše slova mají váhu. Nemáme jich
nekonečné množství. Kdysi jsem si myslel, že přečtu, vyslovím a hlavně napíši milióny slov. Teď už si nemyslím,
že mám ještě určitě milióny slov před
sebou. Vím, že přijde moment, kdy mi
bude zbývat pouhých sto. Na rozdíl od
básníka z povídky nebudu vůbec tušit,
že jsou to ta poslední.
Co asi řeknu?
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Zbyšek Kaleta

Oslavujte Hospodina, nebo dobrý jest,
nebo na věky milosrdenství jeho.
Žalm 106,1

Srdečně zveme na

3. 11. 2019 v 16.00 hod.
evangelický kostel v Českém Těšíně Na Nivách
Vystoupí:
smíšený pěvecký sbor Český Těšín-Rozvoj, Smilovice+Komorní Lhotka,
Třanovice, Bystřice, ženský sbor Halevaj z Třince a spojené pěvecké sbory
Křesťanské společenství
Społeczność Chrześcijańska

Slezská církev evangelická a.v.

XcamP 2019
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XcamP 2019

Foto Marek Svoboda
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Stanovisko Výboru Křesťanského společenství, z. s.,
k XcamPu 2019
Vzhledem k určitému znepokojení v našich společenstvích a v církvi ohledně letošního XcamPu
a vzhledem k prohlášení, které Církevní rada SCEAV vydala dne 2. 8. 2019*), zaujímá Výbor KS následující stanovisko:
Výbor vyjadřuje předně vděčnost Pánu Bohu za třicet let XcamPu i za požehnání, které jsme mohli
přijmout během letošního ročníku tohoto festivalu.
Výbor současně konstatuje, že na letošním XcamPu došlo ke dvěma politováníhodným událostem
– ke svědectví br. Petra Bači a ke sběru několika podpisů ve prospěch vzniku nové denominace z bývalých sborů BJB, které ji opouštějí. K oběma událostem došlo nezávisle na vůli organizátorů XcamPu
a bez jejich předchozího vědomí. Obě události vedení XcamPu řešilo bezprostředně poté, co nastaly.
Od svědectví Petra Bači se ředitel tábora hned druhého dne veřejně před evangelizací distancoval.
Ředitel také – jakmile se dozvěděl o sběru podpisů – požádal o okamžité zastavení této akce.
Ke sběru podpisů podotýkáme, že šlo o iniciativu jednoho člena BJB, jenž oslovil soukromě několik
jednotlivců s prosbou o podpoření vzniku nové denominace. Ti, kdo svým podpisem vznik nové denominace podpořili, tak v žádném případě nečinili jako budoucí členové oné denominace, nýbrž jen
jako ti, kdo se příležitostně zúčastňují akcí sborů zamýšlené denominace nebo je různými způsoby
podporují.
Pokud se týče naší spolupráce s bratřími z baptistických sborů, podotýkáme předně, že v době, kdy
řada luterských církví popírá základní články křesťanské víry, s těmito bratry se na nich můžeme zcela
a plně shodnout. Také oceňujeme, že s nimi můžeme ve shodě čelit aktuálním výzvám dnešní doby,
jako je například postoj ke genderové ideologii, homosexualitě, potratům, zpochybňování věrohodnosti Písma či ekumeně rezignující na doktrinální základy protestantismu. To už žel není samozřejmostí ani ve vztahu k řadě současných evangelikálních společenství.
Na druhou stranu nechceme zlehčovat rozdíly, které mezi námi panují, a týkají se zejména otázek
křtu a předurčení. Právě proto, že ohledně nich nastalo v našich kruzích určité znepokojení, chceme
k nim zaujmout jasné stanovisko, a vyslat tak zřetelný signál jak k vlastní členské základně, tak i k vedení naší církve, tak i k bratřím od baptistů, aby i oni věděli, v jakých otázkách žádáme o respektování
našeho odlišného názoru při vzájemné požehnané spolupráci.
1) Pokud se týče našeho postoje k otázce křtu, odkazujeme předně na text „Náš pohled na biblickou
nauku o křtu“ z roku 1988**) a zdůrazňujeme, že jako spolek působící v rámci SCEAV zastáváme názor,
že křest nemluvňat má své biblické opodstatnění (v tomto duchu jsme i roku 2013 vydali publikaci
„Křest a Večeře Páně“ od S. Piętaka) a neschvalujeme praxi „překřtívání“. Připomínáme, že křestní
praxe v naší církvi je spojena se zavedeným systémem katecheze dětí a mládeže (tj. systém nedělních
školek pro děti, konfirmační výuky, práce s dorostem a mládeží), jež vede mladé lidi k vědomému
rozhodnutí pro Boží milost, jež se ve křtu zvěstuje a podává.
2) Pokud se týče našeho stanoviska ke kalvinismu (či novému kalvinismu), prohlašujeme, že v souladu s Božím Slovem věříme v Boží svrchovanost ve spasení člověka, stejně jako i vyvolení ke spasení. Vyznáváme, že jsme spasení pouze milostí bez přičinění lidské vůle. Přijímáme Lutherovo učení
o zotročené lidské vůli a spolu s ním souhlasíme, že jakékoliv zdůrazňování lidské vůle ve spasení
je spojeno s omezováním vlivu Boží milosti na spasení člověka. Současně si však uvědomujeme,
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že některé biblické verše (1 Tm 2,4; J 3,16; 1 J 2,2; 2 K 5,15; 2 K 5,19) ukazují na všeobecnou Boží milost.
Ap. Pavel píše, že Bůh „chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu“. Ježíš Kristus „je smírnou
obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa“. Proto nepřijímáme snahy o plnou harmonizaci učení o vyvolení a Boží milosti v podobě pěti bodů kalvinizmu, zejména bodu č. 3
o omezeném vykoupení. Uvědomujeme si, že tyto skutečnosti, tj. učení o vyvolení a Boží milosti, nelze
plně harmonizovat do nějakého logického konstruktu. Zůstávají tak Božím tajemstvím, o kterém není
vhodné spekulovat. Místo individuálního vyvolení a případných spekulací o něm pak zdůrazňujeme, že
vyvolení ke spasení je v Kristu (Ef 1,4). Tj. všichni, kteří věří v Ježíše Krista jako Spasitele a Pána a usilují
o posvěcený život, mohou být považováni za vyvolené. Odmítáme spekulace o vyvolení k zatracení,
stejně jako učení o dvojím předurčení (tj. jedněch ke spasení a druhých k zatracení). Naopak zdůrazňujeme morální lidskou odpovědnost v otázce zatracení člověka (tj. asymetrický pohled na vyvolení).
Shora uvedená stanoviska ke křtu a kalvinismu nám však nebrání (a nikdy v minulosti nebránila)
spolupracovat s těmi bratry a sestrami v Kristu, kteří na základě pokorného studia Písma svatého
docházejí k odlišným závěrům, jestliže i oni respektují závěry naše.
Závěrem vyslovujeme lítost nad tím, že Církevní rada SCEAV vydala dne 2. 8. 2019 své prohlášení,
aniž předtím kontaktovala vedení KS nebo XcamPu a žádala vysvětlení shora uvedených skutečností.
Veřejně tak byly prezentovány určité dohady i drobné faktické nepřesnosti (prohlášení např. hovoří
o sběru podpisů ze strany bývalých členů (kazatelů) BJB, ačkoli je sbíral jen jeden člověk). Zbytečně
se tím vystupňovalo napětí v naší církvi i v KS.
Výbor KS je vděčný SCEAV za její podporu XcamPu, zejména za pravidelnou sbírku, kterou ve prospěch XcamPu koná většina jejích sborů. Je připraven záležitosti týkající se letošního XcamPu i teologického směřování dále vysvětlit na společném setkání s Církevní radou, jež by se mělo uskutečnit
v říjnu 2019, a vést o nich diskusi. Máme zájem na celkovém zlepšení spolupráce KS a SCEAV a na
řešení všech sporných otázek, které mezi sebou máme a které byly v minulosti vzneseny jak ze strany
vedení církve, tak i ze strany vedení KS.
Navzdory vzniklé situaci toužíme i nadále aktivně sloužit ve SCEAV ve smyslu biblického slova „A tak
usilujme o to, co vede k pokoji, a o to, co slouží k společnému budování.“.
V Českém Těšíně dne 16. 9. 2019
Výbor Křesťanského společenství, z. s.
Pavel Kaczmarczyk — Daniel Spratek — Karel Guznar — Milan Pecka — Jan Tomala — Martin Piętak
— Martin Tomala — Stanislav Przeczek — Jan Walach
*) dostupné zde: https://www.sceav.cz/cs/sceav/aktuality/item/1518-prohlášení-církevní-rady-sceav-k-teologickému-směřování-a-vzniklé-situaci-na-letošním-ročníku-xcampu
**) dostupný zde: http://ks-sch.cz/cs/wp-content/uploads/2018/04/Zasady-Misijni-prace-1988 vynatek.pdf

***
Vážení čtenáři IDEY, v tomto čísle Vám nabízíme několik článků, které vysvětlují některé pojmy uvedené v prohlášení (např. jednotlivé body kalvinizmu – viz článek Dona Matzata), stejně jako i předkládají zdůvodnění k těmto pozicím (zejména ke křtu dětí a překřtívání).
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Martin Luther a nauka o předurčení
Don Matzat

Nauka o předurčení (predestinaci) nebo vyvolení přinášela zmatek a rozdělovala křesťany po generace. Věřit v předurčení znamená být přesvědčen o tom, že jsme „spaseni“, znovuzrozeni či přivedeni
k víře v Ježíše Krista, protože nás Bůh vyvolil ke spasení. Jak Luther, tak Kalvín věřili v předurčení. Avšak
pokud učení o předurčení logicky dotahujeme do konce, vzniká mnoho těžkých otázek: Předurčil Bůh
lidi k zatracení? Lze vzdorovat Boží milosti? Zemřel Ježíš za všechny hříšníky, nebo pouze za vyvolené?
Může křesťan odpadnout od víry?
Tyto otázky vyvolávaly spory mezi protestanty. Podívejme se na jednotlivé účastníky a detaily debaty.
Jan Kalvín
Francouzský teolog Jan Kalvín (1509-1564) byl po Martinu Lutherovi klíčovou postavou protestantské reformace. Reformovaná církev následuje Kalvínovu interpretaci Písma. Ve svém rozsáhlém díle
Instituce učení křesťanského náboženství vyložil svou systematickou teologii. Jiná protestantská stanoviska k otázce predestinace, vyjma Lutherovy pozice, byla formulována jako neobvyklá reakce na
kalvinizmus. Kalvínovo chápání predestinace bylo shrnuto do pěti bodů1. První písmena každé definice
vytvářejí v angličtině slovo TULIP (tulipán), který se stal symbolem Kalvínovy teologie:
- Total Depravity (úplná zkaženost): Z důvodu pádu je člověk neschopen sám od sebe uvěřit
evangeliu ke spáse. Hříšník je hluchý, slepý a mrtvý pro Boží věci. Jeho srdce je lstivé a nesmírně zkažené. Jeho vůle není svobodná, nýbrž je zotročena jeho zkaženou přirozeností. Nemůže si v duchovním
světě zvolit dobro před zlem, protože toho v skutku není schopen.
- Unconditional Election (nepodmíněné vyvolení): Boží vyvolení některých jednotlivců ke spasení před ustanovením světa vychází toliko ze svrchované Boží vůle. Jeho vyvolení určitých hříšníků
se nezakládá na předzvěděné odpovědi či poslušnosti z jejich strany, jako víra, pokání apod. Naopak
Bůh dává víru a pokání každému jednotlivci, kterého vyvolil.
- Limited Atonement (omezené vykoupení): Kristovo spásné dílo bylo zamýšleno ke spasení
pouze vyvolených a zajistilo spasení pouze jim. Jeho smrt byla zástupným utrpením jako odplata
za hřích namísto přesně určených hříšníků. Duch svatý neomylně poskytuje dar víry všem, za které
Kristus zemřel, a tím zajišťuje jejich spasení.
- Irresistible Grace (neodolatelná milost): Kromě vnějšího všeobecného povolání ke spasení,
které přichází ke všem, jež slyší evangelium, Duch svatý rozšiřuje u vyvolených toto povolání na vnitřní, které nevyhnutelně vede ke spasení. Zatímco vnější povolání (kterého se dostává všem bez výjimky) může být odmítnuto a často je odmítáno, vnitřní povolání (kterého se dostává pouze vyvoleným)
nemůže být odmítnuto a vždy vede k obrácení. Pomocí tohoto zvláštního povolání Duch neodolatelně
přitahuje hříšníky ke Kristu.
- Perseverance of the Saints (vytrvalost svatých): Všichni Bohem vyvoleni, Kristem vykoupeni
a Duchem svatým obdařeni vírou jsou věčně spaseni. Jsou udržováni ve víře všemohoucím Bohem,
a proto vytrvají až do konce.
Logický teologický systém, vytvořený Janem Kalvínem a vycházející z učení o vyvolení resp. předurčení vedl ve svém důsledku ke vzniku dvou odpovědí: univerzalizmu a arminianizmu.
1) Historicky pět bodů kalvinizmu bylo formulováno až Dortským synodem (viz dále) na základě Kalvínovy nauky. Kalvín sám pět bodů neformuloval, i když byly v jeho teologii obsaženy (pozn. překladatele).
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Univerzalizmus
Hlavním bodem kritiky Kalvínova chápání předurčení byla myšlenka, že to není férové. Cožpak Bůh
jednoduše vybral některé lidi, aby skončili v pekle, aniž by dostali příležitost ke spasení? Někteří odpověděli na Kalvínovo učení opačným extrémem – učením o všeobecném (univerzálním) spasení.
John Murray (1741 - 1815) věřil, že každý člověk bude nakonec oddělen od hříchu. I když měl kalvinistické kořeny, byl ovlivněn metodizmem Johna Wesleye, nakonec se obrátil k univerzalizmu, tedy k učení o všeobecném spasení. V roce 1779 založil v Gloucestru, ve státě Massachusetts první Americkou
univerzalistickou církev.
Hosea Ballou (1771 – 1852), teolog a duchovní z Nové Anglie, formuloval základní principy univerzalizmu. Jako reakce proti kalvinistickým postojům o spasení pouze vyvolených, začal učit, že všichni lidé
budou spasení (všeobecné spasení) a že neexistuje věčný trest.
V roce 1961 se Americká univerzalistická církev spojila s Americkou unitářskou společností a vytvořila jednu denominaci – Unitářská univerzalistická společnost, která má v současné době kolem
200.000 členů. Z důvodu odmítání nauky o Trojici a zkomolení evangelia nejsou unitářští univerzalisté
pokládáni za křesťanskou denominaci.
Arminianizmus
Arminianizmus, který nese svůj název od Jakuba Arminia (Jakoba Hermanszoona), je teologická korekce kalvinizmu, která omezuje dosah nauky o předurčení. Arminius (1560 – 1609) byl holandský
reformovaný teolog, který učil, že Boží svrchovaná milost a svobodná lidská vůle jsou vzájemně slučitelné. Jeho následovníci, kteří byli pojmenováni remonstranti, v roce 1610 předložili dokument nazvaný
Remonstrace (námitka). V tomto dokumentu revidovali kalvinizmus: Kristus zemřel za všechny, Boží
milost není neodolatelná, křesťané mohou skrze svou svobodnou vůli odpadnout od milosti a být ztraceni. Tato tvrzení představovala odmítnutí těch nejextrémnějších kalvinistických interpretací předurčení. Remonstranti byli odmítnuti Holandskou reformovanou církví na Dortském synodu (1618 – 1619)2.
Novodobý protestantský armininizmus, který byl značně ovlivněn probuzeneckým hnutím 19. století,
se staví proti pěti bodům kalvinizmu a tvrdí:
- I když byla lidská přirozenost v důsledku pádu vážně narušena, člověk nebyl ponechán ve stavu
úplné duchovní bezmocnosti. Každý hříšník má svobodnou vůli a jeho duchovní osud závisí na
tom, jak s ní naloží.
- Boží vyvolení některých lidí ke spasení před ustanovením světa bylo založeno na předzvědění, jak
tito lidé odpoví na jeho volání. Vyvolil pouze ty, o nichž věděl, že svobodně uvěří evangeliu.
- Kristovo spasitelné dílo umožnilo spasení každému člověku, avšak ve skutečnosti toto spasení
nikomu nezajistilo.
- Duch povolává vnitřně všechny ty, kteří jsou povoláni zevně skrze pozvání evangeliem. Činí všechno pro to, aby každý hříšník byl přiveden ke spasení, ale jelikož člověk je svobodný, může úspěšně
vzdorovat povolání Ducha. Duch svatý nemůže znovuzrodit hříšníka, dokud tento neuvěří. Víra, která je lidskou spoluúčastí, předchází nové narození a umožňuje jej.
- Ti, kteří věří a jsou skutečně spaseni, mohou své spasení ztratit skrze odpadnutí od víry. Ne všichni
arminiané byli jednotní v tomto bodě. Někteří tvrdili, že věřící jsou věčně bezpeční v Kristu. Pokud
je hříšník jednou znovuzrozený, nemůže být ztracen.
2) Zde bylo formulováno pět bodů kalvinizmu jako reakce na tvrzení Remonstrantů. (pozn. překladatele)
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To je konflikt. Co říká Bible k těmto otázkám?
Co učí Bible?
Písmo jasně učí, že padlý člověk není schopen v duchovních věcech s Bohem spolupracovat.
Je duchovně mrtvý a je Božím nepřítelem. Například:
I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy… (Ef 2,1)
Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce… (Ef 4,18)
Tvrdit, že člověk není mrtvý ve svých vinách a hříších a je schopen se rozhodovat či spolupracovat
s Bohem, je příkladem bludu zvaného pelagianizmus. Otec novodobého evangelikálního probuzeneckého hnutí, Charles Finney, učil, že víra je rozhodnutí založené na přesvědčivé argumentaci a že člověk
rozhoduje o svém znovuzrození. Odmítal nutnost přičtení Kristovy spravedlnosti věřícímu (pro ospravedlnění člověka před Bohem – pozn. překladatele) a tvrdil, že takové přičtení je překážkou k morální
obnově. Avšak popírat úplnou lidskou zkaženost v duchovních věcech je návratem k římskokatolické
teologii.
Existují jasné biblické důkazy, které podporují učení o předurčení nebo vyvolení. Např. v listu Římanům 8, 28-30, čteme:
Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.
Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi
mnoha bratřími; které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy.
Přirozeně toto biblické učení vyvolává mnoho otázek, které matou lidský rozum. Pokud je člověk
spasen proto, že byl pro spasení vyvolen, jak je to s těmi, kteří nejsou spaseni? Skončí v pekle, protože
byli vybráni k zatracení nebo, jinak řečeno, nebyli vybráni ke spasení? Omezil Bůh své velké spasení
pouze pro vyvolené?
Ve Starém zákonu Bůh výslovně vybral izraelský národ, ze kterého vzešel Mesiáš. Avšak pokud jde
o uplatnění velkého spasení, které pro nás tento zaslíbený Mesiáš vydobyl, je biblické svědectví jasné.
Božím přáním je, aby byli všichni spasení, nikoliv pouze určití vyvolení lidé. Boží milost je všeobecná.
Celá zvěst Nového zákona zahrnuje všechny. Omezování rozsahu Boží milosti na pouhou vybranou
skupinu lidí je velkým pokřivením Božích záměrů. Následující verše z Nového zákona, stejně jako
mnoho dalších, mluví o Boží všeobecné milosti.
To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali
pravdu. (1 Tm 2,3-4)
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný. (J 3,16)
…a za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně
zemřel i vstal. (2 K 5,15)
Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto
smíření. (2 K 5,19)
On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. (2 J 2,2)
Ti, kteří věří, že Boží milost je omezená pouze na vyvolené a že vykoupení je pouze pro vyvolené,
tvrdí, že slova „všichni lidé“, „všichni“ nebo „svět“ znamenají pouze křesťany nebo vyvolené. V tomto
přístupu vkládají své předem učiněné úsudky do Písma a nenechají Písmo mluvit jednoduše samo
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za sebe. Tomu se říká eisegeze (vkládání významu do textu) místo exegeze, která znamená vykládání
významu slov z textu.
Bible jasně učí, že hříšný člověk je schopen odporovat Duchu svatému a odmítat Boží milost. Člověk,
který skončí v pekle, nebude tam proto, že byl poslán do pekla díky svrchované Boží vůli, ale proto, že
odmítl evangelium o Ježíši Kristu. Například:
Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; kolikrát jsem chtěl
shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste! (Mt 23,37)
Potom pokračoval: „Opravdu pěkně zavrhujete Boží přikázání, abyste zachovali svou vlastní tradici!
(Mk 7,9)
Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši! Nepřestáváte odporovat Duchu svatému, jako to dělali
vaši otcové. (Sk 7,51)
Jako Jannés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se
zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali. (2 Tm 3,8)
… určuje Bůh jiné ‚dnes‘. V Davidových žalmech, tedy po dlouhé době, jak už bylo pověděno, říká:
‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!‘ (Žd 4,7)
Nakonec Bůh nám dává z důvodu reality naší hříšné přirozenosti zaslíbení, že nás uchrání před
pádem (Jd 1,24) a že v nás dokončí dílo spasení (Fp 1,6). Avšak Bible učí, že můžeme odmítnout pravdu
evangelia a odvrátit se od ní. Kdyby odpadnutí nebylo možné, nebyl by důvod k novozákonním napomenutím a varováním. Sám Pán Ježíš v podobenství o rozsévači mluví o těch, kteří věří, ale později
odpadnou.
Jiné padlo na skálu, vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní; trní rostlo s ním
a udusilo je. A jiné padlo do země dobré, vzrostlo a přineslo stonásobný užitek.“ To řekl a zvolal: „Kdo má
uši k slyšení, slyš.“ (Lk 8,6-8)
Ježíš vysvětluje toto podobenství, když říká:
Toto podobenství znamená: Semenem je Boží slovo. Podél cesty – to jsou ti, kteří uslyší, ale pak
přichází ďábel a bere slovo z jejich srdcí, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále – to jsou ti, kteří
s radostí přijímají slovo, když je uslyší; protože v nich však nezakořenilo, věří jen nějaký čas a v čas
pokušení odpadají. Semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší, ale potom je starosti, majetek a rozkoše
života dusí, takže nepřinesou úrodu. (Lk 8,11-14)
Martin Luther a predestinace
Na setkání Aliance vyznávajících evangelikálů v dubnu roku 1996 jeden známý reformovaný teolog
měl přednášku o spasení „pouhou milostí“. Definoval „pouhou milost“ pomocí učení o předurčení
nebo vyvolení, a nikoliv skrze kříž Ježíše Krista. V průběhu své prezentace se snažil prokázat, že Martin
Luther byl účastníkem historické protestantské debaty o predestinaci. Podle mého mínění se mu však
nepodařilo přesně prezentovat Lutherovu pozici.
Lutherův přístup k předurčení, který považuji za nejlepší, lze shrnout do tří bodů:
1) Při pojednání o otázce vyvolení nebo předurčení si Luther byl vědom toho, že při současném
přijetí učení o lidské úplné zkaženosti, všeobecné milosti a Božím vyvolení jednotlivců se člověk dostává do slepé uličky. Přesto se nikdy nepokoušel tato učení sladit. Měl obavy, že by byl
přinucen učinit ústupky, které by znásilnily biblické pravdy.
Luther věřil, že Boží vyvolení je příčinou našeho spasení. Toto učení je potěšením pro věřícího.
Napsal:
„Lidské učení o svobodné vůli a naší duchovní síle je nicotné. Otázka (spasení) nezáleží na naší vůli,
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nýbrž na Boží vůli a vyvolení.“ Protože spasení je zcela Božím skutkem, je učení o vyvolení potěšením
pro ty, kdo věří. Mohu říct, „Patřím Bohu! Byl jsem Bohem vyvolen. Jsem jednou z jeho ovcí!“
Luther přijímal Boží vyvolení, současně však odmítl přijímat logické závěry, které by vedly k myšlence omezeného vykoupení pro vyvolené a neodolatelné milosti. Přijímal všeobecnou milost a lidskou
moc vzdorovat a odmítat evangelium. Pro Luthera to bylo tajemství. Ohledně zkoumání tohoto učení
napsal: „Není nám dovoleno zkoumat, a i kdybychom zkoumali jakkoli, nikdy to nevyzkoumáme.“
Luther věřil, že křesťan je věčně v bezpečí, avšak pouze v Kristu. Když psal, své čtenáře napomínal,
aby neustále hleděli na Krista: Protože pokud se budeš zabývat pouze tímto a budeš věřit, že se to
událo kvůli tobě, budeš jistě zachován v této víře… Dívej se pouze na Krista… Tehdy budeš v něm nalezen navěky.
2) Učení o predestinaci nebyla středem Lutherovy teologie. Podstata sola gratia (jedině milostí)
nebyla v učení o vyvolení, ale v kříži Ježíše Krista. Věřil, že je nutné se držet soustavné předlohy Písma,
zvláště jak je to názorně objasněno v listu Římanům. Píše:
V kapitolách devět, deset a jedenáct (listu Římanům) apoštol učí o věčném Božím předurčení… Držte
se řádu tohoto listu: Nejprve se zabývejte Kristem a evangeliem, abyste poznali svůj hřích a jeho milost;
pak bojujte proti hříchu… Adam musí být zcela mrtev, předtím než je člověk schopen se zabývat touto
věcí a pít toto silné víno. Dávejte pozor, abyste nepili víno, dokud jste nemluvňata.
Pozdější luterští teologové se lišili v umístění učení o vyvolení do svých systematických děl o biblických doktrínách. Například Francis Pieper ve svém třísvazkovém díle Křesťanská dogmatika umístil
učení o vyvolení zcela na konci svého díla, bezprostředně před oddílem o konci věku3.
3) Luther byl přesvědčen, že debatě, diskuzi a argumentům o učení o vyvolení je nutné se
vyhýbat. Napsal:
Je třeba se zcela vyhýbat sporům o předurčení… Když o tom přemýšlím, zapomínám všechno o Kristu
a Bohu a dokonce přicházím k bodu, že si Boha představuji jako ničemu. Musíme setrvat ve slovu,
ve kterém se nám Bůh zjevil a přinesl spasení, pokud mu věříme. Ale když myslíme o predestinaci,
zapomínáme na Boha… Avšak v Kristu jsou ukryty všechny poklady (Ko 2,3), mimo něj jsou všechny
znepřístupněny. Z toho důvodu musíme odmítnout hádky o vyvolení…
Takové polemiky se nelíbí Bohu, který ustanovil Křest, vyřčené Slovo a Večeři Páně, aby mařil pokušení
se jich účastnit. V tom vytrvejme a neustále si říkejme, jsem pokřtěn, věřím v Ježíše. Nezajímají mě
polemiky o předurčení.
Martin Luther nevěděl o zmatcích a neshodách, které později existovaly mezi křesťany, a také o závažných bludech, jakým je univerzalizmus, stejně jako i o obrození pelagianizmu, které vznikly jako následek debat na téma učení o předurčení. Kdyby to věděl, zcela určitě by nás napomínal svými slovy...
Možná i velký reformátor Jan Kalvín, kdyby byl schopen vidět všechny neshody, které vzniknou jako
reakce na jeho postoje k předurčení, by se zastavil tam, kde se zastavil Luther a dovolil, aby tajemství
zůstalo skutečně tím, čím je – tajemstvím!
Z originálu „Martin Luther and the Doctrine of Predestination“ přeložil Štěpán Rucki
Originální článek pochází z časopisu Issues, Etc. Journal - October 1996 - Vol. 1 No. 8
https://www.issuesetcarchive.org/issues_site/resource/journals/v1n8.htm
3) Pro naše čtenáře se nabízí kapitola z Formule svornosti s názvem “O odvěké prozřetelnosti a vyvolení Božím (neboli o předzvědění a předurčení)“. Kniha svornosti, Kalich, Praha 2006, s. 637-654,
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O tulipánech a o růžích
(krátký komentář k článku Luther a predestinace)
Boží svrchovanost... i ve spasení
K otázce Boží svrchovanosti jsem se dostal skrze svou životní zkušenost s nemocí. Když mi v mých
38 letech z plného zdraví bylo zjištěno onkologické onemocnění, uvědomil jsem si, že ve svém životě
nemám nic pod kontrolou. Jediné potěšení v této situaci, kdy jsem se staral o své nezletilé děti, jsem
nacházel v poznání Boží svrchovanosti nad našimi životy. Protože jsem strávil tehdy celé týdny na nemocenské, měl jsem mnoho času na čtení Božího slova i ostatní literatury. Nejvíce mě tehdy oslovila
knížečka od Johna Reisingera Boží svrchovanost v prozřetelnosti, kde autor na příkladech z Božího slova, zejména z knihy Jób, ukazuje, jak vše (dokonce i zlo a satan) slouží k Božím záměrům a k Boží slávě.
Zjistil jsem, že pro křesťana procházejícího životními zkouškami je učení o Boží svrchovanosti tím
největším potěšením. Tato životní zkušenost a poznání mě ovšem přivedly k revizi mého dosavadního
chápání spásy.
„Koperníkovská“ změna chápání
Vyrůstal jsem v evangelikálním prostředí, které kladlo důraz na obrácení a znovuzrození. Ve svém
životě jsem už od svého dětství prožil více Božích doteků, které mě nakonec přivedly k plnému uvědomění si své hříšnosti a potřeby zachránce v osobě Pána Ježíše Krista. Nicméně chápal jsem to tak,
že člověk, který je osloven evangeliem, musí udělat krok víry, musí se rozhodnout, protože má k tomu
svobodnou vůli. A pak Bůh koná svou část díla spasení, tj. působí v člověku znovuzrození.
Poznání Boží svrchovanosti ve věcech běžného života mě však vedlo k zásadnímu přehodnocení
tohoto pohledu. Pokud v našem běžném životě nemáme nic pod kontrolou (ať si mylně myslíme, že
máme), oč více to platí v otázce spasení. Postupně jsem objevoval Boží svrchovanost i ve věci spasení
člověka. Pochopil jsem, že člověk ve svém hříšném stavu, který je označován jako úplná zkaženost,
nemá žádnou duchovní kvalitu, která by mu umožnila spolupracovat s Bohem na svém spasení. V duchovní oblasti nemá svobodnou vůli, protože ta je natolik zotročena hříchem, že se nemůže svobodně
rozhodovat. Naopak vše závisí na Boží milosti, která přivádí hříšníka ke spasení. A zde jsem se od
reformovaných autorů dostal k Lutherovi.
Zpět k Lutherovi oklikou
Přesto, že jsem vyrůstal v luterské církvi, měl jsem kdysi k Lutherovi poněkud vlažný vztah. V naší
sakristii visel jeho obraz a náš farář Karel Santarius stále opakoval jeho citáty k různým teologickým
otázkám. Nepřišlo mi to však nijak zajímavé. Spíše mě oslovovala probuzenecká hnutí, zdůrazňující
svobodnou vůli a rozhodnutí člověka. Pak jsem ale zjistil, že Martin Luther napsal jedno stěžejní dílo,
které i on sám považoval kromě svého Katechizmu za nejdůležitější – „O zotročené vůli“. Zde Luther
polemizuje s významným holandským filozofem a teologem Erazmem Rotterdamským, který ve své
knize „O svobodné vůli“ hájí lidskou vůli jako alespoň minimálně svobodnou a schopnou spolupracovat s Bohem na spasení.
Luther rozbíjí biblickými, filozofickými i historickými argumenty svobodnou vůli člověka, pokud jde
o otázku spasení. Chápe Boží milost a svobodnou vůli člověka jako dvě veličiny, mezi nimiž je nepřímá
úměra. Co se jedné přidá, musí se ubrat té druhé. Luther vyvyšuje Boží milost ve spasení člověka na
maximum a sráží naopak lidskou vůli na minimum, tedy na nulu. Člověk je spasen pouhou milostí.
Když jsem si obě knihy opakovaně pročetl, začal jsem chápat jejich podstatu. Jde o maximální vyvý-8-

šení Boha a sražení duchovních schopností člověka na minimum. Od té doby jsem si Luthera zamiloval. Byl v době reformace tím prvním, kdo správně poukázal na to, oč ve spasení jde. Vrátil biblické
proporce otázkám „Kdo je Bůh?“ a „Kdo je člověk?“, pokud jde o spasení. A vyzdvihl také pravdu, že
spasení pochází pouze od Boha, a člověk k němu nemůže nijak svými ctnostmi, vůlí či jakkoli jinak
přispět. Tento pohled mi přinesl odpovědi na mnohé otázky, které mě v evangelikálním křesťanství
trápily.
Luther a Kalvín
Když nyní srovnáme oba reformátory, Luthera a Kalvína, můžeme říct, že si ve svých pozicích a názorech byli velmi blízcí. Oba věřili v Boží svrchovanost a vyvolení resp. předurčení ke spasení. Přesto
můžeme najít některé rozdíly. Kalvín ve svém obrazu Boha zdůrazňuje jeho božské atributy, jako spravedlnost a moc. Luther, i když připouští a zdůrazňuje Boží hněv, vidí Pána Boha spíše jako milujícího
Otce, který k nám přichází skrze svého Syna Pána Ježíše.4 V Lutherově přístupu k předurčení je více
než individuální vyvolení zdůrazňováno vyvolení v Kristu a také pořádek evangelia. Hříšník má nejprve
poznat svůj hřích a Boží milost, obrátit svou pozornost k evangeliu a ke Kristu. Luther odkazuje na
list Římanům, kde ap. Pavel tyto věci vysvětluje v prvních osmi kapitolách. Teprve poté v deváté až
jedenácté kapitole ukazuje, jakou útěchu poskytuje věřícímu učení o předurčení5.
Nelze spekulovat, jak by Luther hodnotil pět bodů kalvinizmu, které přijal Dortský synod více než
70 let po Lutherově smrti. Avšak z názorů na odvěké Boží vyvolení, jak jej formulovali Lutherovi následovníci ve Formule svornosti (a která již reaguje i na vznikající kalvinizmus), lze odvodit, že by
měli problémy minimálně se třetím bodem kalvinizmu o omezeném vykoupení (k tomu viz předchozí
článek Dona Matzata). Ve Formule svornosti čteme: „Je-li zároveň také psáno, že „mnozí jsou pozváni,
ale málokdo bude vybrán“ nechce se tím najednou říci, že by si Bůh přece jen nepřál, aby byli spaseni
všichni“.6 Celkově se můžeme domnívat, že plná shoda by se našla pouze u prvního článku kalvinizmu,
tedy o úplné zkaženosti člověka.
Tulipány a růže
Jednotlivá hnutí v křesťanství byla často spojována s různými symboly. Kalvinizmus byl formulován
do pěti bodů a počáteční písmena těchto hesel (viz článek Dona Matzata) v angličtině tvoří slovo
„tulip“ (tulipán). Proto je symbolem kalvinizmu tato květina.
Symbolem luteranizmu je naopak růže. Tato symbolika pochází od samotného Luthera. Ve svém dopise Lazarovi Spenglerovi z roku 1530 ji podrobně vysvětluje. Můžeme říct, že je to summa theologiae,
shrnutí jeho teologie.
„...Jelikož chcete vědět, zda moje barevná pečeť, kterou jste mi poslali, měla úspěch, chci Vám co
nejpřívětivěji odpovědět a sdělit originální myšlenky a důvod, proč je má pečeť symbolem mé teologie.
To první je černý kříž v srdci, které si zachovalo svou přirozenou barvu, abychom si připomínali, že nás
zachraňuje víra v Ukřižovaného... I když je to vskutku černý kříž, který umrtvuje a působí bolest, ponechává srdci jeho přirozenou barvu. Neruší přirozenost, tzn. neusmrcuje, ale dává život. „Spravedlivý
pak bude žít z víry“ (Ř 1,17 NBK), avšak z víry v Ukřižovaného. Takové srdce stojí uprostřed bílé růže, což
ukazuje na to, že víra přináší radost, potěšení a pokoj. Jinými slovy umisťuje věřícího do bílé růže symbolizující radost, protože víra nepřináší pokoj a radost, jaké dává tento svět (J 14,27). To je důvod, proč
4) 
Srovnání obou viz např. zde: https://kinginstitute.stanford.edu/king-papers/documents/comparison-and-evaluation-theology-luthercalvin#ftnref9
5) Kniha svornosti, Kalich 2006, str. 642.
6) Kniha svornosti, Kalich 2006, st. 517
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je barva růže bílá a ne červená, jelikož bílá barva je barvou duchů a andělů (Mt 28,3; J 20,12). Tato růže
je umístěna v blankytně modrém poli, které symbolizuje, že radost v Duchu a víra je počátkem budoucí
nebeské radosti, která začíná už nyní, avšak není ještě zjevena a je uchopena nadějí. A kolem tohoto
pole je zlatý prstenec, který symbolizuje, že blaženost v nebi trvá věčně a nemá konce. Tato blaženost
je dokonalá, nade vší radost a statky, stejně jako zlato je nejvzácnější a nejušlechtilejší kov. To je souhrn
mé teologie...“
Mám rád květiny, ale více ty růže
Slovo evangelík, stejně jako luterán je dnes zprofanováno. Jsme svědky výprodeje reformačního
učení, devalvace evangelia. Nesouhlasím s mnohými jevy uvnitř církví, které se historicky hlásí k reformaci 16. století. Vadí mi, jak jsou ovlivněny duchem času a jak slabě s těmito jevy bojují.
Přes tyto negativní jevy však věřím, že mnoho křesťanů dnes znovu odkrývá poklady reformace
a přiklání se k nim. Hlásím se k těmto lidem. Mnoho křesťanů dnes znovu objevuje kalvinistickou teologii, čte spisy Kalvína, puritánů, Charlese Spurgeona a mnoha jiných. Také jsem je četl a přijal jsem
mnohé požehnání. Ale nejvíce mě oslovil Luther.
Tulipány i růže jsou krásné květiny, oba druhy květin jsou ozdobou našich zahrádek. Ale musím říct,
že pokud bych si měl vybrat, volil bych růže. A mám rád i růži Lutherovu, protože jednoduše a výstižně
ukazuje na Kristovo evangelium. Může to pochopit i malé dítě. A věřím, že ve svých preferencích nejsem stále zdaleka sám.
Štěpán Rucki
zakládající redaktor časopisu IDEY

Zásady misijní práce na Těšínském Slezsku v ČSSR
(1988)
I. Obecná charakteristika
1) Misijní práce je křesťanské obrozenecké hnutí, opírající se o zásady Kristova Evangelia.
2) Misijní práce vznikla na půdě Evangelické církve a. v. a navazuje na reformační zásady.
3) Základem života a práce členů misie je Bible svatá. Zastáváme názor, že celá Bible je Boží Slovo.
4) Konkrétním cílem misijní práce je přivedení člověka skrze Boží milost k setkání s Ukřižovaným
a Zmrtvýchvstalým Ježíšem Kristem. To všechno provádí Duch svatý skrze pokání, obrácení, znovuzrození a napojení do Kristova těla (1 K 12,13). Písmo Svaté to nazývá „křtem v Duchu Svatém“, který má za
následek posvěcený život a službu na základě biblického učení o všeobecném kněžství.
5) Prostředkem, který směřuje k tomuto cíli, je zvěstování plného Evangelia znovuzrozenými misijními pracovníky, kteří osobně prožili setkání s Ježíšem, byli Duchem Svatým povoláni, Ježíšem Kristem
vysláni a pověřeni Místním výborem společenství. K plnému Evangeliu patří zvěstování Ježíše Krista,
ukřižovaného za naše hříchy a zmrtvýchvstalého pro naše ospravedlnění.
6) Misijní práce zastává názor, že všichni lidé, kteří vyznávají Ježíše Krista jako 100% potřebného a postačujícího pro spasení, jsou našimi bratry a sestrami.
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II. Struktura misijní práce
(…)
III. Struktura práce v Místním misijním společenství
(…)
IV. Křest a Večeře Páně
1) Podle Božího Slova k posvátným úkonům Kristovy církve patří křest a Večeře Páně.
2) Křest vodou je neopakovatelný akt. Není středem našeho zvěstování. Písmo Svaté zdůrazňuje znovuzrození čili křest v Duchu Svatém (Efezským 4,5; Mat. 3,11; Sk 1,5; J 3,5), který se uskutečňuje při
znovuzrození.
3) Večeře Páně je nejvznešenější chvíle setkání Pána Ježíše Krista s věřícími v Něho, které se uskutečňuje po předchozím vyznání hříchů a odpuštění.
Náš pohled na biblickou nauku o křtu
1) Křest svatý je činností církve Kristovy, konanou veřejně na rozkaz Pána Ježíše. Je viditelným znamením přijetí do Jeho církve a vyznáním víry.
2) Hlavním obsahem a smyslem zvěstování Evangelia je přijetí i víra v Ježíše Krista a praktický život
s ním, ne různé praktiky křtu vodou.
3) Podmínkou křtu je víra, která je rozhodující pro naši spásu. V případě nemožnosti není křest vodou
pro spásu nezbytný. Zato nezbytným je přijetí Pána Ježíše a znovuzrození, křest Duchem Svatým.
4) V křesťanství jsou různé formy křtu vodou. Ten, kdo křtí, i ten, kdo touží po křtu, u dětí rodiče, musí
být přesvědčený, že křest je vůlí Boží. Pak jsou věk, místo, množství a druh vody, jakož i další vnější
záležitosti druhořadé a nepodstatné. Jejich nebiblické zdůrazňování narušuje jednotu.
5) Pro pořádek ve sborech se k výkonu křtu ustanovují bratři podle Božího Slova a s modlitbou.
6) Kdo byl pokřtěný jako dítě, musí, když uvěří, vědomým rozhodnutím a veřejným vyznáním vzít svůj
křest na sebe a nepotřebuje být znovu pokřtěn.
Ti, kdo uvěřili a nebyli pokřtěni, se obrátí na vedení Místního výboru společenství s prosbou o křest.
Křtu předchází seznámení s evangeliem, biblickou cestou spásy a života, pokání a vyznání hříchů,
vyznání víry v Ježíše Krista a projevení vůle jít dále po biblické cestě života.
7) Křest svatý je velikým Božím darem a důvodem naší vděčnosti.

Křest dětí v probuzeneckých hnutích evangelické církve
Největším duchovním probuzením na počátku novověku byla bezesporu reformace. Zaseté Boží slovo změnilo životy milionů lidí a kulturu mnoha národů. Za normu norem v otázkách víry bylo přijato
Písmo svaté. Jak v tomto tříbení obstál křest nemluvňat? Co o tom píše Martin Luther?
Co se týče křtu dětí, zastáváme názor, že děti křtěny být mají, neboť zaslíbené vykoupení v Ježíši Kristu
se vztahuje i na ně a církev je povinna jim umožnit, aby se na něm podílely.7
7) LUTHER, Martin. „Články křesťanského učení…“ In: Kniha svornosti. Praha, Kalich pro Sdružení Martina Luthera v ČR, 2006, s. 301. ISBN 807017-026-3
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Znepokojování věřících popíráním křtu dětí Luther považuje za ďábelské dílo a rázně je odmítá s odkazem na dar Ducha svatého.
Ještě je však na místě probrat otázku…; totiž promluvit o křtu dětí. … Kristu se křest dětí líbí, což dostatečně prokazuje svým vlastním dílem. Vždyť mnohé z těch, kteří byli takto pokřtěni, viditelně posvětil
a dal jim Ducha svatého. …
 Pokud by Bůh křest dětí neschvaloval, nedal by nikomu z těchto lidí ani
ždibec svého Ducha.8
Ve shodě s reformátory také Bratří v Čechách trvali na křtu dětí. Jan Augusta nabádá rodiče:
Věrní manželé mají nejprv při dítkách svých o to pečovat, aby je Pánu Kristu obětovali podle příkladu
oněch rodičů, o kterýchž píší evangelisté. Křtu jim žádat, aby skrze něj Pánu Kristu Vykupiteli jich i církvi
jeho svaté připojeny byly v smlouvě víry obecné křesťanské… Když by pak odrostly, tehdy jim smysl
a rozum toho, co říkají, oznamovat, až i to, proč jsou pokřtěny…9
Také nejznámější z bratrských biskupů, Jan Amos Komenský, trvá na křtu dětí:
Pobožnosti tedy dítek vnově narozených ačkoli učit nemůžeme, ale však můžeme na místě jejich sami
se pobožnosti přiučit a v nich pobožnosti základ položit, modlitbami a křtem Kristu Ježíši je odevzdat
a Ducha svatého za vnitřního, věčného vůdce a učitele jim vyžádat… Starat se zatím, aby, což jim Bůh
dal, zase Bohu odevzdali, a to skrze křest svatý, co nejdříve; …10
Ve svém katechismu, který se stal vydatným zdrojem útěchy pro jeho pronásledované žáky v okolí
Fulneku, hned na počátku učí děti, aby byly Pánu Bohu vděčné za křest, v Jednotě přijímaný po narození:
Hlavní částky, které náleží k pravému křesťanství, sepsané v otázkách a odpovědích:
1 – Milovaný, jsi křesťan? Chvála Bohu, ano.
2 – Kdy ses stal křesťanem? Když jsem byl pokřtěn.
3 – Dělá křest křesťana? Je k tomu přístupem. Mat. 28,19.
4 – Co pak jest křesťan? Člověk, který se obrátí od světa k Bohu a podle Kristova učení náležitě věří,
podle křestní smlouvy náležitě žije a také podle Kristovy útěchy a připovědí náležitě doufá, byť proto
musil od světa něco strpět nebo i zemřít.11
Za sto let po odchodu Komenského z Fulneku do exilu také potomkové jeho žáků museli kvůli víře
opustit svou vlast. Vybudovali misijní základnu pod názvem Ochranov a od roku 1732 z ní vycházeli
na misijní pole do různých koutů světa. Samozřejmě, že nejdřív křtili nově obrácené křesťany z pohanství v jejich dospělosti, ale pak křtili i jejich děti. Tito Moravané, jak jsou známí ve světě, pokorným
následováním Ježíše Krista zásadně ovlivnili duchovní vývoj Johna a Charlese Wesleyů, zakladatelů
dalšího světového probuzeneckého hnutí. Všichni z nich křtili nemluvňata a Pán Bůh žehnal jejich dílo.
Stejně tak křtili nemluvňata zakladatelé a další vůdcové pietistického probuzení. August Hermann
Francke, který značně přispěl k probuzení začátkem 18. st. v našem kraji, ve svém kázání O důstojnosti
a významu svatého křtu píše:
Co jsme dosud řekli o důstojnosti a významu svatého křtu, mělo by nám sloužit k tomu, abychom svatý
křest jednak nepodceňovali, ale mnohem více si jej cenili a vážili v našich srdcích, jednak abychom jej
nezneužívali k tělesné útěše; neboť v obojích případech se velice chybuje. Snadno lze potkat lidi, jejichž
zkažený rozum se pohoršuje malichernými okolnostmi křtu, a tím jej zlehčují ve svém srdci, což nejen
8) LUTHER, Martin. „Větší katechismus.“ In: Kniha svornosti…, s. 447.
9) AUGUSTA, Jan. „Jak se manželé míti mají v svém stavu při dítkách (1535).“ In: MOLNÁR, Amadeo. Českobratrská výchova před Komenským.
Praha, SPN, 1956, s. 105.
10) KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. Praha, Kalich, 1992, s. 111-112. ISBN 80-7017-492-7
11) KOMENSKÝ, Jan Amos. Prastaré obecně křesťanské náboženství. Katechismus. Praha, Kalich 1951, s. 19.
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u dětí tohoto světa, ale taktéž u dobrých duší se děje, které jinak mají dobrý základ v křesťanství. 12
Dále pokračuje:
Tak můžeme také říci: křest přináší dobrý užitek, když dodržuješ křestní smlouvu a věrně zachováváš
učení Ježíše Krista. Když tak nečiníš, ale odvracíš se od Boha, miluješ svět a co je ve světě, jako žádost
těla, žádost očí, pýchu života, nebo vězíš v nespravedlnosti, lakomství, nenávisti, nepřátelství, opilství
a jiných skutcích těla, tak před Bohem nejsi lepším pro ten tvůj křest a také se v tomto hříšném a nekřesťanském stavu nemůžeš utěšovat jeho milostí, odpuštěním hříchů a věčným životem.13
Vůdčí osobností duchovního probuzení na Těšínsku v 19. st. byl Leopold Otto. Také on se zabývá
křtem dětí. V jednom kázání píše:
Duch, Duch svatý osvěcuje srdce dítěte, září v něm jako vzcházející jitřenka a zahaluje jej svatozáří
Božství, nebeskou čistotou. Matky, radujte se, když vaše nemluvňata nesou ke křtu. Ona se odtud vrátí
na vaše lůno posvěcena, oděna v nevinnost, a odlesk této nevinnosti ať se zrcadlí ve vaší duši. Se slzou
v oku, s vděčností v srdci, myslete o Tom, který ustanovil křest, On osvobozuje vaše děti od vrozených
vám chyb, On jim dává spasení v tomto světě, On na své dlani je pozvedá k nebi… Chvějete se, bojíte
se o své potomstvo, když přechází z dětství do bouřlivých let mládeneckého věku… Tehdy snad, tehdy
se ptáte, a co křest způsobil, před čím je ochránil? Mohl bych vám dát smutnou odpověď, mohl bych
se vás zeptat, zda jste pamatovali, že bytosti, kterým jste dali život, měly být odevzdány svatému Bohu,
mohl bych se ptát, kdo první dal zlý příklad, kdo zlo pečlivě zlehčoval? Ale pomlčím, řeknu jen, kdo tak
uvažuje, kdo se bojí, kdo takto pochybuje, nemá víru… Opravdu, opravdu vám říkám, Bůh ve křtu vám dal
nebe, Bůh ve křtu vám dal spasení, žijte proto jako pokřtěni, nedejte se svést pokušením, věřte slovům
Evangelia, protože v něm je pouze svatost a pravda…14
A jak se díval na křest dětí pastor Vladislav Santarius, který stál v čele vnitřní misie na Těšínsku, a to
v době, kdy Křesťanské společenství bylo postaveno mimo zákon? Za prvé, pevně stál na augsburském vyznání.
Přidáním slůvka ‚augsburský‘ k názvu ‚evangelík‘ chceme důrazně vyznat, že nejsme jakýmsi novým
seskupením, náboženskou novinkou, ale dědici velkých předků, kteří pro víru v Krista Pána a Jeho slova
obětovali život a chceme takto s dr Martinem Lutherem ve Wormsu říct: „Zde stojím, jinak nemohu,
pomáhej mi Bůh. Amen 15
Považoval pastor Santarius křest dětí za omyl reformace?
Tážeme se: Co praví tato svědectví našich reformačních předků o křtu dětí? Často slyšíme neopodstatněné tvrzení, jako by naši předkové o těchto věcech mnoho nepřemýšleli pro mnoho jiných tehdy
zápasů a že teprve naše časy mají toto řešit. Je to zásadní omyl. Naši reformátoři znali otázku křtu dětí
v celé šíři, na základě Písma svatého ji řešili a jednoznačně a přesvědčivě na ni odpověděli…16
Proč bychom dětem odpírali křest, když Pán Ježíš je staví za vzor dospělým?
Přece sám Spasitel mnohokrát opakoval, že jejich je Království Boží a že každý z nás se musí stát
dítětem ve vztahu k Pánu, aby mohl přijmout spasení. Zbor bez dětí je muzeum. …17
Celý život patří Pánu Bohu. Proč tedy odkládat křest do pozdějšího věku?
12) FRANCKE, August Hermann. „Von der H. Tauffe Würde und Bedeutung (Matth. III, v. 13-17).“ In: Sonn- Fest- und Aposteltags Predigten. 7. Ed.,
Halle, Maysen-Haus, 1734, s. 209.
13 Tamtéž, s. 210.
14 OTTO, Leopold Marcin. „Kazanie na niedzielę po Wniebowstąpieniu Pańskiem – Mat. 28,18-20.“ In: Rozmyślania i Kazania. Cieszyn, Towarzystwo
ewangelickie oświaty ludowej, 1887, s. 264-265.
15 SANTARIUS, Vladislav. „Dlaczego nazywamy się chrześcijaninami ewangelickimi augsburskiego wyznania?“ In: Evangelický kalendář – Kalendarz Ewangelicki – 1957. Český Těšín, SCEAV, 1957, s. 47.
16 SANTARIUS, Vladislav. „Proč křtíme děti?“ In: EK-KE 1979, s. 73.
17 SANTARIUS, Vladislav. „Dziecko w dzisiejszym zborze.“ EK-KE 1972, s. 79.
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Podle Martina Luthera celý křesťanův život má být vyplněním křtu svatého, vykonaného v dětství
a konfirmace má být z Boží milosti svobodným a vědomým vykročením na cestu milosti, dané nám
Pánem ve křtu svatém a rozhodnutím pro trvalý život v této milosti.18
Závěrem pár poznámek pastora Vladislava Santariuse ke křtu dětí:
1. Křest svatý a zvláště křest dětí je rozkazem Pána Ježíše (Mt 28,19 – Mt 19,14 – Mk 10,14 – Lk 18,16 –
a další).
2. Pán Ježíš zjišťuje, že děti věří v něho (Mt 18,6 – Mk 9,42) a tudíž mají víru.
3. Děti jsou největší v království nebeském, jsou jeho majiteli a tím mají jistotu spasení (Mt 18,1-6 – a paralelní místa).
4. První církev křtila celé domy (Sk 16,33).
5. Pán Bůh dal i dává Ducha svatého přemnohým jeho služebníkům, třebas byli pokřtěni jako děti.
6. Dějiny křesťanské církve jsou svědectvím veliké víry, utrpení a mučednictví ohromných zástupů lidí,
kteří byli pokřtěni jako děti a nikdy křest v dospělosti neopakovali (např. Jan Hus, Martin Luther apod.).
7. Bylo a je mnoho pravých křesťanských sborů na světě, kde Duch Boží vane, je zvěstováno plné evangelium a všichni údové těchto sborů byli pokřtěni jako děti.
8. Písmo svaté nám nikde nepředepisuje, že máme jenom dospělé lidi křtít.
9. Křest svatý je Božím dílem bez lidského rozhodování a celý život pokřtěného má být vyplněním křestního obsahu – umíráním starého člověka, povstáváním nového člověka v Kristu.
10. Křtem víry nemůžeme nazvat jedině křest dospělých, neboť mnoho křtěných dospělých v praktickém
životě dokazuje, že žádnou víru nemají a naopak zase mnoho rodičů přinášejících děti ke křtu mají
hlubokou víru a tuto skrze výchovu a Boží milost předávají dětem.
11. Křest svatý je potřebný každému a je velikým darem a skutkem Božím. Proto přistupujme k němu s velikou vážností a zodpovědností. Jako rodiče modleme se za děti prvé, než přijdou na svět a poroučejme
je Pánu Bohu v celém jejich životě, aby osobně uvěřily a za Pánem Ježíšem kráčely.
12. Křest svatý je neopakovatelný, neboť jasně praví Písmo svaté: „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest“ (Ef
4,5). – Proto druhý, nebo další křest je nebiblický. Jsi pokřtěn jednou, děkuj Pánu Bohu a vyplňuj v životě
to, co ti Pán Bůh ve křtu svatém dal a k čemu jsi byl povolán.19
Nutno k tomu dodat, že pastor Santarius působil v době, kdy v očích úřadů nebylo žádoucí horlit
pro křest dětí a jejich náboženskou výchovu. Náboženská svoboda byla vysvětlována tak, že když
už člověk by měl být duchovně vzděláván, tak až po dosažení dospělosti. Nyní už třicet let žijeme
ve svobodě. Proč bychom nemluvňata, z jejichž úst si Pán Bůh připravil chválu (Mt 21,16) a v jejichž
bezmocnosti se projevuje Boží všemohoucnost (Ž 8,2-3), měli odstrkovat od Pána Ježíše. Když to činili
učedníci, Pán Ježíš se na ně rozhněval, zavolal si je a řekl: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte
jim, neboť takovým patří království Boží“ (Mt 19,14; Mk 10,14; Lk 18,16). A když při svém nanebevstoupení
ustanovil křest ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, v téže větě také nařídil učedníkům učit pokřtěné
zachovávat všecko, co jim přikázal (Mt 28,19-20).
Je proto zásadně důležité, aby všichni služebníci na Božím díle respektovali Boží autoritu a autoritu
Jeho slova, protože i dnes jsou zde ti, kteří popírají narození Božího Syna z Panny nebo Jeho vykupitelské dílo v neopakovatelné oběti na kříži a Jeho tělesném vzkříšení. Je tedy na místě zápasit o čistotu učení v naší církvi i v Křesťanském společenství a budovat jednotu Božího lidu na Ježíši Kristu.
Nezmeškejme příhodnou chvíli a vytrvejme do cíle! K tomu patří také: nepohrdat těmi, kdo jsou na
počátku - maličkými (Mt 18,10), chránit je před pokušením (Mt 18,6) a držet se Ježíšova učení o rodině,
18 SANTARIUS, Vladislav. „Co s konfirmací dnes?“ EK-KE 1980, s. 66.
19 SANTARIUS, Vladislav. „Dziecko w dzisiejszym zborze.“ EK-KE 1972, s. 79.
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jejímž základem je muž a žena v nerozlučném svazku (Mt 19,4-6).
Kdo není schopen vírou zpětně přijmout požehnání křtu, hrozí mu, že bude zaměňovat víru s rozumovým chápáním. Nezaslouženou Boží milost ve křtu nahradí záslužným skutkem, vlastním rozhodnutím. Avšak nikoli spekulující rozum, ale spolehnutí na Boží milost a věrnost Kristu v naplňování
křestní smlouvy přináší požehnané ovoce života.
Stanislav Piętak,
emeritní biskup SCEAV

Proč křtím děti věřících rodičů?
Úvod
Ve své službě pastora jsem se setkal s mnoha případy falešného chápání křtu: „že bude po křtu
méně zlobit, lépe spát nebo méně plakat“. Podobně, pokud se křest považuje pouze za „hezký obřad
nebo starobylou tradici, která se předává z generace na generaci.“ V takových případech jsem se
snažil vysvětlit význam křtu. V několika případech jsem křtít odmítl nebo doporučil rodičům, kteří nesplňovali předpoklady k výchově dítěte ve víře, aby odložili křest na dobu, kdy se dítě rozhodne samo.
Na druhé straně jsem během své pastorské služby pokřtil stovky dětí věřících rodičů a stále v tom
nacházím velkou radost. Křtění však nepovažuji za prioritu své služby, podobně jak píše apoštol: „Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium.“ (1 K 1,17)
I. Křtím děti, protože Pán Ježíš Kristus nechal křtít lidi ze všech národů
a nevyňal z nich děti.
Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, učíce je zachovávati
všecko, což jsem koli přikázal vám. (Mt 28,19 Kralický překlad)
Hlavním úkolem Kristových služebníků je tedy: „dělat z lidí Kristovy učedníky“ a jedním ze způsobů,
jak toho dosáhnout, je křest. Pán Ježíš zdůrazňuje, že se to týká všech národů (bez výjimky) a z této
množiny nikoho nevyjímá. Stejný evangelista přitom v případě Ježíšových posluchačů, které Pán nasytil, jasně rozlišuje mezi dospělými muži, ženami a dětmi. (Mt 14,21)
Martin Luther k tomu přidává komentář s troškou ironie: Ty však říkáš, že Ježíš křest dětí nenařídil, že
ve spisech nebo epištolách apoštolů o něm není žádná zmínka. Odpovídám, že ani nedal zvláštní příkaz
křtít dospělé, muže nebo ženy, tak raději nekřtěme nikoho.
Zvláštní postavení dětí před Bohem
Naopak, snahu učedníků nedopustit děti k sobě, Pán odsuzuje a kárá: Ježíš však řekl: „Nechte děti
a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“ (Mt 19,14) V řečtině je pro „děti“
použito slovo „paidia“, což znamená malé děti, nemluvňata. Apoštol Pavel k tomu přidává tvrzení, že
děti věřících rodičů jsou svaté, a to i v případě, když věřící je pouze jeden rodič. „Nevěřící muž je totiž
posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem, jinak by vaše
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děti byly nečisté; jsou však přece svaté!“ (1 K 7,14) William MacDonald k tomu přidává komentář: To
neznamená, že by tyto děti byly svaté jako takové a že by bezpodmínečně vedly odpovídající čistý život.
Znamená to, že jsou odděleny k určité pozoruhodné výsadě. Mají aspoň jednoho z rodičů, kteří milují
Pána a zvěstují evangelium, takže mají příležitost uvěřit. Dále mají tu přednost, že mohou žít v domě, kde
je jeden z rodičů příbytkem Ducha Svatého. V tomto smyslu jsou tyto děti svaté.
Martin Luther byl přesvědčen, že víra není nutně spojena s racionálním chápáním. Byl přesvědčen,
že víra je dar, který mohou mít i děti, přestože jsou nemluvňata, nemluví a nechápou. Když říkají, „děti
nemohou věřit,” jak si tím mohou být jisti? Kde je Písmo, kterým by to chtěli dokázat a na kterém by
stavěli? Oni se tak domnívají, předpokládám proto, že děti nemluví nebo nechápou. Takový úsudek je
však klamný, ba dokonce falešný, a na domněnkách nemůžeme stavět.
V Písmu máme úseky, které nám říkají, že děti rády věří a mohou věřit, i když nemluví a nerozumí.
Žalm 72 (106,37n) popisuje, jak Židé obětovali své syny a dcery bůžkům, prolévajíce nevinnou krev.
Pokud, jak text praví, šlo o nevinnou krev, pak děti mají být považovány za čisté a svaté – a to by být
nemohly, kdyby byly bez ducha a bez víry. Podobně nevinné děti, které Herodes zavraždil, nebyly
starší dvou let věku (Mt 2,16). Lze se domnívat, že neuměly mluvit a ničemu nerozuměly. A přesto byly
svaté a požehnané. Ježíš sám říká v ev. Matouše (19,14), „Království nebeské patří dětem.” A svatý Jan byl
dítětem v matčině lůně (Lk 1,41), ale jak věřím, mohl mít víru.
Křty dětí v Bibli
A když později ve Skutcích apoštolů čteme zprávy o misijní činnosti prvotní církve, několikrát nás
překvapí výraz „hned přijal křest on i celý jeho dům, celá jeho rodina“ (srov. Sk 10,48; Sk 16,15; 16,33n; Sk
18,8; 1 K 1,16). Celá rodina v sobě zahrnuje všechny členy rodiny, a tedy i děti. Spisy církevních otců to
potvrzují, že v prvních stoletích byly křtěny spolu s dospělými i děti.
Kdyby nebylo Boží vůlí, aby děti věřících rodičů byly zahrnuty do křtu, jistě by to Pán Ježíš řekl ve
slovech evangelia nebo některý z jeho apoštolů, jejichž listy jsou v Bibli. Nikde však taková slova ani
jejich náznaky nenajdeme. Slyšíme pouze názory odpůrců křtu dětí: „To se přece nemůže týkat malých
dětí“. Jsou to ovšem názory, které vyplývají z lidského (racionálního) chápání věci.
Kdy křtít?
Odpůrci křtu dětí argumentují slovy z Marka 16,16: Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však
neuvěří, bude odsouzen. Podle nich platí pořadí: 1. víra, 2. křest, 3. spasení. Pán Ježíš však jistě hovoří
o dvou podmínkách spasení, ne o pořadí či posloupnosti. O jiných dvou podmínkách spasení je psáno
v Řím. 10,9: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých,
budeš spasen.“ Zde je zřejmé, že ve skutečnosti člověk nejprve uvěří ve svém srdci a teprve pak vyznává svými ústy. Nejde tedy o pořadí, ale o to, aby se naplnily obě věci: víra i křest, a stejně tak i víra
v srdci a vyznání na ústech.
Zastánci křtu pouze dospělých překládají Ježíšova slova takto: „Kdo vyzná svou víru a je spasen, má
být pokřtěn“. Toto však Pán Ježíš nikdy neřekl. Hovoří o víře a tu nemůže nikdo v člověku změřit ani
dokázat. Víra je nadpřirozeným Božím darem a ani odpůrci křtu nemluvňat nemohou dokázat, že dítě
nevěří. Dokázat lze pouze to, že svou víru nevyznávají. Pán Ježíš však neřekl: „Kdo vyzná víru…“ Je lidský
rozum nezbytnou součástí pro existenci víry? Co když člověk spí nebo mu rozum neslouží či přestane
sloužit (při postižení či demenci)? Ztratil i svou víru?
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II. Křtím děti věřících rodičů, protože spasení je dar,
který je nezávislý na člověku.
Apoštol Pavel píše v listu Efezským 2,8-9, že jsme spaseni milostí skrze víru, a ne skrze naše skutky.
Milost předchází víru. Křest je ryzím udílením Boží milosti v Kristu Ježíši. Odpůrci křtu dětí si většinou
myslí, že jsme spasení vírou skrze milost. Podle Bible však milost předchází víru.
V rodině se občas stane, že rodiče nebo prarodiče odkazují dům nebo jiný majetek svému potomku,
který je ještě ve věku dítěte. Takový dar dítě dostává jakoby z milosti (bez žádných zásluh a svého
přičinění a dokonce i bez záruky, že je to správná volba). Do doby plnoletosti je péče o tento majetek
svěřena někomu z jeho blízkých, dospělých. O převodu majetku je zhotovena smlouva, kde je uvedeno
jméno dítěte jako majitele.
Stejně tak i malé dítě ve křtu dostává obrovský Boží dar, z pouhé Boží milosti, přestože v té době nechápe. Stává se majitelem daru, který mu Dárce svěřil. Pokud s ním později naloží nezodpovědně nebo
ho dokonce odmítne, je to velká škoda. Ale takové věci se stávají i v případě pozemských majetků.
III. Křtím děti, protože křest je pro dítě věřících rodičů osvobozením
od nutnosti posuzovat svou víru.
Byl jsem pokřtěn jako nemluvně a v dalším období svého života jsem poznával Pána Ježíše, Boží
Slovo a pravdy evangelia. Nikdy jsem neměl pochybnosti o Boží existenci a velikosti Boží lásky. V době
dospívání jsem vědomě vydal svůj život Pánu a později se zapojil do služby na Božím díle, v určitém
období života jsem přijal povolání ke službě v církvi na plný úvazek.
Pokud bych měl zpětně určit dobu, kdy jsem „uvěřil“, mohl bych uvést datum svého obrácení a vydání života Pánu. Vzpomínám však i na mnohé chvíle, kdy jsem se jako dítě upřímně modlil k Pánu
a toužil žít na věky s Ním. Jistě jsem tehdy nebyl bez víry. Jsem rád, že jsem byl osvobozen od povinnosti hodnotit zralost své víry a připravenost ke křtu.
Mám za to, že věřící rodiče, kteří chtějí dát možnost svým dětem, aby se samy rozhodly pro svůj
křest, „potvrdily“ tak svou víru a měly vlastní zkušenost se křtem, jim připravují mnoho duchovních
komplikací.
IV. Křtím děti, protože Bůh se v dějinách ke křtu nemluvňat přiznal.
Je pravdou, že během staletí dějin církve milióny lidí, kteří byli v dětství pokřtěni, nikdy nežili opravdový křesťanský život a nevyrostli ve vztahu s Pánem Ježíšem. Možno říci, že v tomto případě byl křest
zneužit a pošlapán. Avšak i zmuchlaná, pošlapaná bankovka, která se válí v blátě, protože někomu
vypadla z peněženky, má stále svou hodnotu. Zneužití nevylučuje použití. Platí zde i opačné tvrzení:
Miliony byly pokřtěny jako nemluvňata, vstoupili do živého vztahu s Pánem a svou víru potvrdili svými
skutky a službou, někteří i mučednictvím.
Boží služebníci a mnozí další křesťané, kteří byli pokřtěni jako nemluvňata a stali se slávou jména
Pána Ježíše, jsou důkazem, že Bůh se k jejich křtu přiznal.
V podmínkách SCEAV je křest nemluvňat velkou pastorační a evangelizační příležitostí. Dává možnost pastorům pastoračně pracovat s rodiči, otevírá dveře pro pozvání dětí do nedělních besídek,
vytváří prostor pro pozvání náctiletých ke konfirmační přípravě. Přibývá případů, kdy spolu s dítětem
se dává pokřtít i rodič, který dosud nebyl pokřtěn a mezitím uvěřil.
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…Získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali
všechno, co jsem vám přikázal. (Mt 28,19)
Bohdan Taska
senior třineckého seniorátu SCEAV

Ospravedlnění: opakovaný nebo každodenní křest?
Tvrdé prohlášení pastora Santariuse
Dovolím si začít osobní vzpomínkou. Bylo to asi před třiceti léty v domě u br. Karla Walacha. Setkání
se zúčastnili lidé, kteří zastávali pouze křest dospělých, odmítali křest dětí a dali se opakovaně, podruhé pokřtít. U těchto lidí se tyto věci setkaly, byť každá z těchto charakteristik je odlišná a teologicky
jinak definovaná. Ne každý totiž, kdo zastává křest dospělých, nutně musí odmítat křest dětí a už vůbec nemusí trvat na opakovaném křtu. Tady se to ale spojilo do jednoho teologického názoru. Z druhé
strany byli tam misijní pastoři: Stanislav Kaczmarczyk, Stanislav Piętak, Vladislav Santarius a domácí
br. Karel Walach.
Setkání bylo dlouhé, náročné, emotivní a z jistého hlediska zbytečné. Ze strany (nás) novokřtěnců
bylo učiněno příliš mnoho zásadních nevratných kroků, než aby byla možná řeč o nějakém sblížení
postojů.
V průběhu setkání zaznělo několik pozoruhodných vět, které ve mne celou dobu těch několik desítek let rezonují. Jedna replika – v kontextu výzev dneška – stojí za zveřejnění. Dovolím si ji pak
okomentovat. Tento svůj názor nevnucuji, nýbrž nabízím. Už proto, že vím, že lidi přesvědčené o opaku
nepřesvědčím.
Pastor Santarius v jednom okamžiku pro praxi překřtívání použil silné slovo. Každopádně jsem tak
tvrdou dikci tehdy i dlouho poté absolutně nechápal.
„Proč“, říkal jsem si. Je to z důvodu odmítání stávajících misijních autorit? Jde mu o rozbíjení misijní
práce? Jde o schizma ve sborech? Což o to, ke všemu tomuto poznenáhlu došlo. Odmítnutí starších,
oslabení misijní práce ve sboru a následné bolestivé rozdělení. Ale byly to právě tyto důvody pro
vyřčení tak silného slova? Anebo šlo o něco zásadnějšího? Jde o neslučitelnost učení o opakovaném
křtu s učením SCEAV anebo s Lutherovým učením? I k tomuto vzdalování v oblasti učení opravdu
došlo. Každý následující krok nás „anabaptisty“ od církve vzdaloval. Nechápal jsem Pastorův postoj. Už
proto, že o duchovním hledačství, o hledání hloubky Ducha svatého se Pastor tehdy na tomto setkání
vyjádřil pozitivně.
Časem jsem v návaznosti na studium historie církve i nauky reformátorů nejspíš pochopil, o co
Pastorovi tehdy šlo.
Lutherovo učení v půli cesty?
Občas jsem se setkal s názorem, že se Luther v oblasti křtu zastavil v půli cesty. Anebo zazníval ještě
jeden názor, že Luther se pragmaticky nechtěl vyčlenit ze stávajícího kontextu doby a couvl před mocnými světa, a právě proto odmítal novokřtěnecké požadavky. Na základě mnohaletého studia Lutherových spisů si dovolím zásadně s tímto názorem nesouhlasit. Luther by nikdy nezůstal stát v půli cesty,
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pokud by jasně nevěděl, že je to konečná. A především: Luther nikdy před nikým necouvl. Připisovat
mu zbabělost anebo – nedej Bože – vypočítavost je opravdu nehistorické a svědčí o neznalosti Lutherova bojovného a neústupného charakteru. Lze mu opravdu mnohé vyčítat, ale zbabělost, přetvářku
a kalkulace s důsledky v Božích věcech opravdu nikoliv.
Mám za to, že Lutherův odmítavý postoj k novokřtěncům jeho doby v 16. století vycházel z jádra
reformační teologie. A odmítnutí překřtívání o několik set let později má svoje jasné kořeny v jádru
reformační teologie.
Zjistil jsem ke svému úžasu, že Lutherovi vadil rozpor mezi naukou o ospravedlnění a novokřtěneckou teologií a praxí. Vadilo mu přenesení významu ospravedlnění z Boha na člověka. Jde o to, čím
většina novokřtěnců nyní i kdysi před třiceti léty i v 16. století argumentuje: „Já jsem se rozhodl. Musíš
se sám rozhodnout. Miminko se přece nerozhoduje.“ A tak je víra přenesena z Boží gesce do gesce
člověka.
Takže otázkou je, zda jde o lidské rozhodnutí, dostatečně vysoký věk, potažmo intelekt, anebo o Boží
předzvědění a vyvolení. Luther vnímal v tomto kontextu přijetí novokřtěnecké argumentace jako přímý
útok na Boží svrchovanost ve věci osobního spasení.
Pokání jako každodenní křest
Křest podle Luthera vyjadřuje účast křesťana na smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Je to vštípení člověka
do vinného kmene, kterým je Kristus. Není to jen jednorázová, iniciační akce, ale událost, která trvá
až do eschatologického, konečného završení. Síla křtu se každý den aktualizuje v pokání a ve víře pokřtěného. Proto Luther pokání nazýval „každodenním křtem“, anebo „každodenním umíráním hříšníka“
(starého Adama), aby mohlo být mocí evangelia povolané k bytí „nové stvoření“ v Kristu skrze víru
jako dar Ducha svatého. Je to proto, že člověk je ve křtu mocí Ducha spojený s Kristem, získává naplno
a reálným způsobem Boží ospravedlnění, kdy je mu Kristova spravedlnost připočítaná jako iustitia
alinea (připsaná, přičtená spravedlnost).
Dovolím si citovat teologa Jonathana Triga, podle kterého je „Lutherův reformační objev neoddělitelně
spojený se znovuobjevením teologie křtu. Učení o ospravedlnění vírou má blízký vztah, ba dokonce se
dá říct, že spočívá na Lutherovém chápání přetrvávající křestní smlouvy.“
„Vývoj křestní teologie u Luthera možno sledovat už od období před rokem 1510, potom pak kolem roku
1520, dále v katechismech z roku 1529, v kterých Luther rozvinul myšlenku umírání a vstávání k novému
životu s Kristem. Vyvrcholení Lutherovy křestní teologie možno posléze najít v jeho Komentáři k listu
Galatským z roku 1535, kde popisuje ospravedlnění hříšníka jako „radostnou výměnu“ se základem ve
křtu, a aktualizovanou v každodenním umírání a vstávání hříšníka v pokání a ve víře.“
Křest je chápán jak úkon, svátost, který vytváří novou identitu pro věřícího proti tyranství duchovních nadzemských mocností. Proto také byl součástí křtu i v našich sborech velký a pak
malý křestní exorcismus čili zřeknutí se ďábla. Křest je tímto nejen vyznáním víry, ale také
oznámením do duchovního světa, že Trojjediný Bůh je nezpochybnitelným Pánem křtěnce.
Křest je v jádru učení o ospravedlnění
Dovolím si tvrdit, že reformační teologie neřeší lidskou vůli (rozhodl jsem se), věk (jsem dospělý)
a intelekt (pochopil jsem). Při vší úctě k jiným křestním postupům má luterský přístup „hlavu a patu“.
Svým důrazem na Boží jednání v díle ospravedlnění je dle mého hluboce biblický.
Cyklicky se na skupinkách, kterých se účastním, otázky kolem křtu objevují. Jsem vděčný, že se při
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diskuzi nad Písmem přesouvá vždy „focus“, zaměření z člověka na Boha. „Kristova spravedlnost vždy
zůstává pro člověka darem, nestává se ontologickou součástí, vlastnictvím člověka.“ Ten přesun od
zaměření na člověka k orientaci na Boha v celém díle ospravedlnění je v konečném důsledku úžasně
osvobozující.
Proto také v Lutherově Komentáři k listu ke Galatským jsou zmiňování anabaptisté, kteří dle Luthera,
podobně jako Galaťané a římská církev, zavrhli biblickou nauku o ospravedlnění tím, že se zaměřili na
člověka.
Dovolím si malé shrnutí:
Jsem hluboce přesvědčen, že postoj Vladislava Santariuse a jeho následná tvrdá slova byla motivována nikoliv pragmatismem anebo strachem z rozdělení (ke kterému posléze došlo), z odmítání
misijních autorit, autorit Křesťanského společenství a církve (ke kterému docházelo už předtím a pokračovalo až k rozdělení), ale z jistoty, že naše (celá) teologie křtu je v souladu s novozákonní teologií
ospravedlnění. Míním tím, že naše praxe i teorie křtu v přísné návaznosti na ospravedlnění tento akt,
tuto svátost neumenšuje, ale naopak staví ji do epicentra života s Ježíšem, života každodenního křtu.
Malá ilustrace nakonec
Přišel takto člověk k pastorovi a požádal o to, aby byl „odekřtěn“. „Pastore, tady v tomto kostele jsem
byl pokřtěn, žádám vás o to, abyste to zrušil, abyste mne odekřtil.“
„Není třeba.“ odpověděl pastor, „Proto, aby váš křest byl neplatný, abyste byl „odekřtěn“, stačí říct
jedno jediné slovíčko: „Nevěřím.“
Jsou dvě otázky, které po mé ordinaci v církvi řeším cyklicky:
První: „Můžeš pokřtít moje děti?“ ptají se nevěřící. Odpovídám: „Tak jednoduché to nebude.“ A pokračuji ve vysvětlování.
„Je můj křest jako dítěte platný?“ ptají se věřící. Odpovídám: „Je. Ale každodenně žít svůj křest jednoduché opravdu nikdy nebylo, není a ani nikdy nebude.“
Zbyšek Kaleta,
vedoucí redaktor časopisu IDEA
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