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Na co čekáme?
Letopočet příštího roku vypadá vskutku sympaticky: 2020. Ti, kteří chystají
své svatby, si mohou být jisti, že se jim
tento letopočet bude dobře pamatovat.
Snad málem každý z posledních roků
dostal do vínku nějaké kulaté výročí.
Takže po Husovi, Reformaci a památce
československé státnosti je tady krásně
kulaťoučké slavení výročí učitele národů. V roce 1670 zemřel Jan Amos Komenský ve vyhnanství v Amsterdamu.
Zcela určitě se tedy můžeme těšit na
mnoho publikací a akcí spojených s tímto jubileem.
Já osobně se na to těším. Vždyť kromě
věcí, které byly popsány už mnohokrát,
vzniknou mnohé překlady nejen z latiny,
kterou Jan Ámos Komenský vládl brilantně. Latiny, na níž předvedl celému
světu, jak se mají efektivně učit všechny
jazyky. Už teď vycházejí publikace, které
starou a pro mnohé nesrozumitelnou
češtinu převádějí do té, kterou vládneme nyní. Těším se na texty tohoto velikána. U kulatých výročí se lépe shánějí
peníze i na publikace, které by jinak neměly šanci na vydání.
Někdy se ale zapomíná na skutečnost,
že geniální metoda výuky jazyků byla
jen součástí daleko většího konceptu.
Komenský po celý život pracoval na všenápravě celého světa, světa, který se
zrovna v Komenského době dokonale
zbláznil. Války, nenávist mezi křesťany
jako by neznaly mezí. Tehdy nebojovali
jen protestanti s katolíky, ale i protestanti s jinými protestanty.
Do této doby zní odvážný ale nevyslyšený Komenského hlas: Zanechte válčení a nenávisti a jděte ke Kristu. Toužil
po míru. Komenský byl mužem touhy.
Po celý život toužil po změně. Po změně

národa, změně celé poblázněné Evropy,
po změně své milované církve Jednoty
bratrské.
Jeho touhy se nenaplnily. Možná chtěl
po lidstvu příliš mnoho.
Ve svém posledním pokuse o životopis
se stařec Komenský těsně před smrtí
vyznává ze své únavy slovy Philippa Melanchtona: Neboj se smrti, neboť budeš
zbaven břemene hříchů, úkladů ďáblových a dravosti teologů. Jeho trpká smrt
jako by byla vykřičníkem za slovem beznaděje.
My žijeme v časech krásné a nezasloužené svobody. Zakoušíme teď čas,
kdy můžeme bez omezení sloužit. Mnozí naši mladí získávají znalosti a pak
zkušenosti na misijních cestách do zahraničí, stále máme možnost zvěstovat
Evangelium, nikdo nám nezavřel dveře
do nemocnic, vězení a mnoha dalších
zařízení.
Při mé poslední návštěvě nemocnice,
když jsem se chystal na bohoslužby v nemocniční kapli, přišly dvě postarší ženy.
„Můžeme poslouchat?“ zeptala se
jedna a omluvně dodala: „My jsme totiž
nevěřící.“
„Jasně, můžete. Jste na správném místě.“ Odpovídám.
Poslouchaly písně, poslouchaly slovo, akceptovaly i to, že jsem je zahrnul
do svých přímluvných modliteb. A pak
následovalo mnoho zvídavých otázek.
Jedna z nich mi utkvěla v hlavě: „Proč
nerozumím Bibli? Koupila jsem si ji,
měla odhodlání a snahu, a přesto jsem
se nedostala přes rodokmeny.“ Vysvětlil
jsem jí, čím začít. A pozval ji k poslechu
bohoslužeb ze sboru.
Komenský toužil po všenápravě. Nápravě všeho zkaženého. Všeho, co bylo
špatně, proti božské. I my všichni křesťané máme toužit. Po nápravě všeho.
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Ale velké věci musí být realizovány malými třeba nepatrnými krůčky.
Naší všenápravou může být svědectví,
pomoc, misijní cesta, krátkodobý misijní
výjezd, podání kousku chleba a sklenice vody.
Všenáprava Komenského je veliký
projekt velikána. Ale naše všenáprava
hříchem poničeného světa může začít
třeba malou věcí, která posune svět
dobrým směrem. Blíž k Bohu.
Zbyšek Kaleta

Od svobody
k nesvobodě?
Ohlédnutí za třiceti lety svobody
a kam jsme se posunuli?
Svoboda mě zastihla v mých sedmadvaceti letech, kdy jsem měl prakticky
celý profesní i občanský život před sebou. Měl jsem tedy, lidsky řečeno, štěstí,
že jsem nemusel pociťovat různá omezení a nepříjemnosti, kterými procházela generace mých rodičů či prarodičů
za minulého režimu. Po politických změnách v roce 1989 jsme prožívali euforii
a vrhli jsme se s manželkou i s mými
přáteli do mnoha aktivit. Zde uvedu jen
dvě z nich. Ta první se týkala evangelizace dětí v naší vesnici. S mou ženou
jsme tehdy obcházeli domy a zvali děti
i s jejich rodiči na jedno z prvních prázdninových křesťanských setkání. Pozvání
se týkalo i rodin, ve kterých rodiče byli
ateisté či dokonce členové komunistické strany. V dalších letech setkání probíhala pravidelně o prázdninách a před
vánocemi. Na jedno z nich v roce 1996
přišlo 91 dětí. Dnes víme, že si Pán Bůh

tyto příležitosti použil k tomu, aby některé z nich uvěřily a stály se aktivními
členy našeho sboru, nyní i se svými rodinami.
Druhá oblast se týkala mnohem větší
vize – spojení křesťanských zdravotníků do jedné organizace, kde budeme
spolu promýšlet, jak propojit zdravotní
a duchovní činnost v naší profesi. Spolu s přáteli se nám podařilo hned v roce
1990 zaregistrovat organizaci s názvem
Sdružení křesťanských zdravotníků
v ČR. Zde je již obtížnější posoudit, jaký
dopad měla tato dlouholetá činnost zahrnující přes třicet celostátních konferencí, někdy s účastí více než dvou set
zdravotníků a často i s evangelizačním
zaměřením, vydání různých publikací na
aktuální témata, kde se křesťanská víra
prolíná s otázkami zdraví, nemoci, úcty
k životu atd. O všech důsledcích ví jenom Pán Bůh, jehož vedení a požehnání jsme mohli po celou dobu zakoušet.
Při kontaktech s různými misijními organizacemi ze zahraničí nás tehdy po
revoluci mnoho bratří a sester ze zahraničí povzbuzovalo k tomu, abychom se
snažili využít nové možnosti k práci pro
Boží království, protože dle jejich mínění
tento příhodný čas nebude trvat dlouho.
Nevím, co tím někteří z nich tehdy mysleli. Každopádně se potvrdilo, že prvotní
euforie pominula, zápal opadl a již koncem prvního desetiletí života ve svobodě jsme byli svědky ochladnutí v mnoha
oblastech křesťanské činnosti.
Nicméně svoboda slova, svoboda vyznání přetrvává a je tady. Ale jak dlouho? V minulém roce byl s Dr. Davidem
Mackerethem, pracujícím jako posudkový lékař pro Ministerstvo práce a důchodu ve Spojeném království rozvázán
pracovní poměr, protože odmítl oslovovat více než 180 cm vysokého vousaté-
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ho muže jako paní. Když dal Dr. Mackereth celou věc k soudu a zdůvodňoval
své jednání vírou ve stvoření člověka
Bohem, a to jako muže a ženu, rozhodl
britský tribunál, že popírání transgenderizmu a vědomý protest proti němu je
dle jeho mínění neslučitelný s lidskou
důstojností a v rozporu se základními
právy ostatních. Dr. Mackereth tento rozsudek komentoval následovně:
Jsem přesvědčen, že se musím odvolat
v rámci zápasu, aby křesťané mohli svobodně říkat pravdu. Pokud to nebudou
moci činit, pak svoboda slova v této
zemi zemřela, což bude mít i velmi vážné následky pro vykonávání lékařského
povolání ve Spojeném království.
Ano, zjevná nesvoboda pro křesťany už zase klepe na dveře a paradoxně přichází z té světové strany, odkud
jsme před třiceti lety toužebně vyhlíželi
naši svobodu. Využijme tedy čas, který
máme, k šíření evangelia o Pánu Ježíši
Kristu a k budování Božího království.
Spolu s apoštolem Pavlem se nestyďme za evangelium, neboť je to Boží
moc k záchraně pro každého, kdo věří...
(Ř 1,16)
Štěpán Rucki

přebývat navěky, protože je tělo. Jeho
dnů bude sto dvacet let. V oněch dnech
byli na zemi obři — a také potom, když
synové Boží vcházeli k lidským dcerám
a ty jim rodily; to jsou ti dávní hrdinové,
věhlasní muži. (Gn 6,1-4)
Dočítáme se, že před celosvětovou potopou měli spolu synové božští a dcery
lidské sexuální poměry, a tyto poměry
se Bohu nelíbily. Současně se na zemi
rodili obři, patrně jako důsledek oněch
spojení synů božských a dcer lidských.
A zřejmě to bylo jednou z příčin ostrého Božího soudu v podobě celosvětové
potopy. Toto neplodí zásadní spory. Též
totožnost dcer lidských (benoth ha’adham) nevzbuzuje pochybnosti. Nejasná
je ovšem totožnost oněch synů božských (bene-ha ‘elohim) a jejich potomků, kteří jsou v hebrejštině zváni nefilím.
Tito potomci jsou v Kralické bibli či Českém studijním překladu nazýváni obry,
a to v souladu s tradicí, která vede až do
3. století př. Kr., kdy překladatelé Septuaginty (řeckého překladu Starého zákona) použili slovo gigantes (γίγαντες);
Český ekumenický překlad uvádí zrůdy;
Bible21 uvádí zrůdní obři, Jeruzalémská
bible pokolení Nefilim.
Mezi křesťanskými a židovskými vykladači existuje řada výkladů Gn 6,1-4. Nejrozšířenější jsou následující dva:

Kdo to byli synové božští
a obři z Genesis 6?
Příběhu o potopě předchází na počátku 6. kapitoly 1. knihy Mojžíšovy krátká,
poněkud záhadná zpráva:
Když se lidé začali na zemi množit
a rodily se jim dcery, synové Boží viděli, že lidské dcery jsou hezké, a brali si
za ženy všechny, které si přáli. A Hospodin řekl: Můj duch nebude v člověku

1) Synové božští jsou potomky Šéta
První část vykladačů se domnívá, že
obrat synové božští označuje potomky
zbožného Šéta, a obrat dcery lidské potomky bezbožného Kaina. Podstata příběhu by spočívala v tom, že věřící muži
si brali nevěřící ženy, což vedlo k rozmnožení zlovůle člověka, o níž čteme
v Gn 6,5, a která vedla k seslání potopy.
Hřích Šétovců měl spočívat v tom, že se
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zaměřili pouze na krásu svých snoubenek. Uvedený názor zastávali kupř. Kraličtí, kteří k příběhu uvádějí tuto aplikaci:
Když se ssnubují pobožní s bezbožnými,
tu všech neřádů vrch a původ bývá: tu
ani dítek dobré vedení a vychování býti
nemůže. Odkudž pobožnost v zapomenutí, dobrých mravů zkáza i krajin záhuba přichází. Čehož tu hrozný příklad.
Zastánci této teorie vycházejí z toho,
že
•i na jiných místech Bible jsou běžní
lidé (ve Starém zákoně zpravidla Izraelci) nazváni syny či dětmi Božími
(Dt 14,1; Iz 14,6);
•pasáži předchází rodokmen potomků
Kainových a Šétových;
•z textu nutně neplyne, že obři byli
výsledkem spojení synů božských
a dcer lidských – text může znamenat pouze, že v době, kdy se uskutečňovaly poměry mezi syny božskými
a dcerami lidskými, rodili se na zemi
(ne nutně z těchto svazků) obři (tomu
by napovídalo i to, že obři se vyskytují
na zemi i později – a to při dobývání
Zaslíbené země – Nu 13,33).
Tato teorie je však má své slabiny
v tom, že
•pokud by vznikala smíšená manželství, tak by nepochybně existovala
i mezi syny Kainovými a dcerami Šétovými;
•vyžaduje, aby slovo lidé a lidské v jedné větě mělo zcela různý význam
– jednou běžný a jednou zvláštní –
potomci Kainovi, což odporuje zásadám výkladu textu; navíc obraty dcery lidské ve smyslu potomci Kainovi
ženského pohlaví a synové božští ve
smyslu potomci Šétovi mužského pohlaví se nikde jinde v Bibli nevyskytují.
Výhodou uvedené teorie je to, že je

konzistentní s jinými místy v Písmu, které se obracejí proti svazkům Božího lidu
s nevěřícími. Nevyžaduje určité spekulace, které nemají obdoby na dalších
místech v Písmu, jako následující druhý
výklad.

2) Synové božští jsou padlí andělé
Další skupina vykladačů se domnívá,
že pojem synové božští označuje padlé
anděly, a odvolávají se na stejný smysl, který má tento pojem v Knize Jób.
Někteří tyto anděly ztotožňují s těmi,
o nichž píše Juda 6 (Také anděly, kteří
si nezachovali své vznešené postavení,
ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den
soudu.). Vzhledem k duchovní povaze
andělů (démonů) mají někteří vykladači
za to, že se jedná jen o ďáblem či démony posedlé muže. Tito vykladači předpokládají, že ze svazků synů božských
a dcer lidských se pak rodili obři (zrůdy,
nefilím).
Tento výklad se odrazil již ve zmiňované Septuagintě, která přeložila sousloví synové božští jako andělé Boží
(ἄγγελοι τοῦ θεοῦ). Zřejmě pod vlivem
Septuaginty zastávala uvedený výklad
jednomyslně i raná církev až do 3. století. Starověcí autoři poukazovali na
paralely v řecko-římské mytologii. První
s teorií potomků Kainových a Šétových
přišel Julius Africanus v polovině 3. století (židovské zdroje obsahují tuto teorii
již v dřívějších spisech). Zásadní obrat
v nahlížení na tento text pak znamenalo
dílo sv. Augustina, který ve spise O obci
Boží odmítl teorii andělů a přijal teorii
synů Šétových.
Zastánci teorie, že synové boží jsou
padlí andělé, vycházejí z toho, že
•sousloví synové božští se objevuje
ve Starém zákoně ještě třikrát, a to
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v knize Jób (1,6; 2,1; 38,7), kde neoznačuje lidské bytosti, ale vždy anděly, a to včetně padlých andělů i satana.
•v Bibli čteme, že andělé mohou přijímat lidskou podobu (Gn 19,1-3,
Žd 13,2)
•na tento výklad mohou navazovat
pasáže Juda 6 a 2Pt 2,4 o padlých
andělech střežených k soudu. Slovo
nezachovat (řec. apoleipo; ἀπολείπω)
v Judovi znamená opustit jednou pro
vždy.
•tento výklad odůvodňuje drastický
Boží trest – smíšené sňatky nikoli.
Mísení démonů a lidí však ohrožovalo samotný Boží plán spasení, že se
ze semene ženy se narodí Spasitel
(Gn 3,15). Kdyby se lidstvo zcela promísilo s démony, nemohl by se Boží
Syn narodit z ženy.
Proti tomuto výkladu lze namítnout,
•že obři (zrůdy, nefilím) se vyskytují
i po potopě (Nu 13,33 – zvědové).
Zastánci výkladu, že synové božští
představují padlé anděly, odpovídají
dvojím způsobem:
- jedni se domnívají, že k démonické
invazi docházelo i po potopě (nasvědčovala by tomu slova Gn 6,4 …
v oněch dnech byli na zemi obři —
a také potom; také by to vysvětlovalo přísné zákazy mísení Izraelců
s Kananejci a genocidní charakter
Jozuových válek);
- jiní se domnívají, že poslové v Nu
13,33 přehánějí a jen označují
urostlé muže pojmem známým
z minulosti;
•že Ježíš výslovně učí, že andělé
se nežení a nevdávají (Mt 22,30;
Mk 12,25; obdobně L 20,34)
-N
 a to se namítá: V Ježíšových výrocích je obrat andělé v nebi, nemusí

proto platit pro padlé anděly, kteří
v nebi nejsou.
Jak vidno, oba výklady mají své silné
i slabé stránky. Týkají se nicméně věci,
která není pro křesťanskou zvěst zásadní. Není nutno zaujmout vůči nim
kategorické stanovisko. Byť se oba vzájemně vylučují, lze mít užitek z obou.
Ať už v důrazu na neslučitelnost společného manželského života mezi věřícími
a nevěřícími, či v jistotě, že nic nemůže
zhatit Boží od věčnosti ustanovený plán
spásy.
Z příběhu o synech božských a dcerách lidských však lze vyvodit ještě
jednu praktickou aplikaci. A to aplikaci
týkající se oněch obrů – nefilím: Mytologie různých pohanských národů obsahují plno příběhů obrů, dávných hrdinů,
věhlasných mužů. Zračí se v nich ono
ďábelské být jako Bůh přenesené do
roviny lidské. V ostrém kontrastu Bible
podobné hrdiny nemá (snad až na Samsona, který je koneckonců tragickou postavou). Naopak – Písmo v této krátké
zprávě všechnu tuto lidskou pýchu, obrovitost a hrdinství odbývá stručnou odsuzující poznámkou předcházející zprávě o největší katastrofě lidstva. Ďábel
nabízí heroické titánství, avšak všichni
ti obři jsou před Pánem Bohem jen jako
smítko prachu a jejich nadýmání je Mu
jen pro smích (Žalm 2). Naopak On –
Hospodin si používá ty, kdo jsou v očích
světa nepatrní a slabí. Oni jsou hrdiny
Jeho příběhu. Jim jsou věnovány dlouhé
pasáže jeho Slova… kdežto titánům pohanských mýtů jen dva řádky, dva řádky
se záporným hodnocením…
Zmínku o obrech tak můžeme chápat
jako ozvěnu toho, co později napsal ap.
Pavel do Korintu: Vidíte, bratři, jak vás
Bůh povolal: není mezi vámi mnoho

-7-

moudrých podle těla, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je
u světa bláznivé, to si vybral Bůh, aby
zahanboval moudré, a co je u světa slabé, to si vybral Bůh, aby zahanboval silné; a co je u světa neurozené a méněcenné, to si vybral Bůh, vybral dokonce
i to, co není, aby zrušil to, co je, aby se
žádné tělo nemohlo před Bohem chlubit. (1K 1,26–29)

ihned, že to je čas a místo, který mi byl
dán a využiji jej. Původně jsem v té době
měla být na dovolené s kamarádkou na
jihu Francie u moře. Nelituji té změny
místa a času…
Proč jsem tam byla já? Mým úkolem
bylo postarat se o Dominika (1 rok), aby
jeho maminka Ester mohla organizovat
službu českého týmu dětem, chudým
a starým lidem.

Daniel Spratek

Rozhovor s Janou
Kaletovou o krátkodobém
misijním výjezdu
do Moldávie

Co byl váš úkol?

Jani, dozvěděl jsem se, že jsi byla na krátkodobé
misii v Moldávii. Co tě k výjezdu vedlo? A jaká organizace tento výjezd organizovala?

Ano v době od 22. 8. 2019 do 2. 9.
2019 jsem s devítičlenným týmem byla
v Moldávii. Nejmladší účastník měl právě 1 rok.
Nebyla to žádná organizace, která by
zastřešovala náš výjezd, ale jedna mladá žena, která toužila být užitečná pro
někoho, kdo má nějaké nenaplněné
potřeby. Tou osobou byla naše nejstarší
dospělá a vdaná dcera Ester (Kaletová)
Czudková. Toužila uspořádat misijní
výjezd, skrze který bychom přinesli do
potřebné země naší pomoc. Ester se
připravovala na misijní výjezd tři roky
a modlila se za něj. Když se jí v roce
2018 narodil syn, myslela si, že nebude
tak jednoduché tento sen splnit.
Když se na jaře roku 2019 přede mnou
zmínila o tom, co chystá, věděla jsem

Úkolem celého výjezdu byla pomoc
s organizací dvou táborů a služba starým lidem.
Jak konkrétně vaše služba vypadala?

Navštívili jsme dvě místa v Moldávii.
Jedním z nich byla malá vesnice Riscova, vzdálená asi 40 km od hlavního
města. Druhým místem byl Kišiněv –
ono hlavní město.
Sbor, ve kterém jsme sloužili, se jmenuje Nový život a je to letniční církev. Je
to sbor, ve kterém před 4 lety misijně
sloužil již dnes nežijící Marek Motyka
z Oldřichovic ze sboru AC se svoji manželkou Romčou. Navázali jsme tam, kde
někdo začal tuto práci, zaséval, pak
byla přerušena a my jsme mohli pokračovat…
Působili jsme v několika oblastech:
O nedělních bohoslužbách jsme mohli
vydávat svědectví, zpívat písně a sloužit
Božím slovem (rusky, rumunsky nebo
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anglicky). Každou neděli mají dvoje bohoslužby – ruské a rumunské a také
všechny táborové aktivity byly představovány v obou jazycích.
Ve vesnici Riscova jsme pomáhali s táborem pro místní děti, byli jsme na nedělní bohoslužbě a také jsme navštívili
asi 8 nejchudších rodin. Nakoupili jsme
z finančních darů humanitární pomoc
a předali potřebným. Lidé na vesnici
žijí velmi skromně, jelikož mají velmi
nízké příjmy. S chudobou se můžete
setkat velmi zblízka. Mohli jsme posloužit písněmi, slovem, modlitbou, objetím
a také materiální pomocí.
Ve městě Kišiněv to bylo obdobné. Celkem bývalo na táboře cca 60 dětí, aktivity byly v budově sboru, protože venku
bychom nevydrželi ta velká vedra. A ani
není poblíž nějaká příroda, aby se děti
mohly vyřádit. Náš tým společně s mládežníky a sestrami ze sboru pomáhal
organizovat hry a soutěže.
Bratři se účastnili několika každodenních ranních setkání pro seniory, která
probíhají denně od pondělí do pátku
vždy v 8.00 a 9.00 hodin. Jedno rusky
a druhé rumunsky. Společně čtou Bibli,
denně 1 kapitolu, zpívají písně a modlí
se. Při odchodu každý dostane malou
sušenku a silný černý čaj. Před 4 lety
zde Marek s Romčou a týmem vařili jídlo
pro ty nejchudší.
Rovněž náš tým navštívil několik velmi
nemocných starých lidí. Jejich smutek
nás všechny velmi zasáhl a stejně tak
neutěšená situace. Většina starých lidí
zůstala sama, jelikož jejich děti emigrovaly do západních zemí za prací, a už se
nikdy nevrátily. V jedné rodině maminka
z toho psychicky onemocněla a její asi
80letý manžel se o ni stará. Sám je těžce nemocný a sotva chodí.
V zemi zůstávají staří lidé a děti, o kte-

ré se starají. Podle statistik opustí Moldávii za prací denně 130 lidí.

Jaké výzvy vidíš před církví a společnosti v Moldávii?

Myslím si, že pokud lidé zažívají trápení, samotu a bídu, že jsou daleko více
otevření na Boží slovo a je možné jim
zvěstovat Krista.
Protestantských církví je v Moldávii jen
2 % a většinová církev je pravoslavná.
Ale i přes to je zde již náboženská svoboda, která za nadvlády Ruska určitě
nebyla, a zvěstování nic nebrání.
U nás jsme zvyklí, že staří nemocní lidé
dostávají od státu příspěvek na péči,
aby si mohli objednat pečovatelskou
službu apod. V Moldávii nic takového
prozatím nefunguje. Teprve se něco tvoří. A tak jsou tito lidé odkázání jen sami
na sebe.
Bylo s potěšením vidět v místním sboru, jak starší lidé touží po společenství
a často je místní sbor pro ně takovou
nejbližší rodinou, protože nikdo další
s nimi nežije.
Co vám tento výjezd dal, v čem vás a vaše misijní
puzení obohatil?

Jednak jsme si mohli hmatatelně ověřit, v jakém blahobytu si tady v Česku
žijeme. Pro srovnání – ceny jsou tam
v obchodech podobné jak u nás. To se
nám líbilo. Ale jejich průměrný příjem je
4000 Kč a důchod maximum 1000 Kč.
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To už Vám pak ty ceny nepřipadají tak
nízké a hezké.
Asi nejsilnějšími zkušenostmi byly ty
návštěvy v rodinách u starých lidí. Na
vlastní oči a uši jsme mohli vidět a slyšet různé smutné životní příběhy. Na
druhou stranu mladé sestry z našeho
týmu byly velmi empatické a srdečné
k těm starým lidem a věřím, že to už
v nich navždy zůstane.
Pro mě bylo velmi silným zážitkem i to,
že jsme chodili po místech, která před
několika lety navštívil také bratr Marek
Motyka, který pak po velmi těžké a krátké nemoci zemřel. Bylo mu něco málo
přes 30. Moldávie je krásná. I my všichni jsme tam u těch bratří, sester a dalších lidí nechali kus svého srdce.

Pojedete tam v příštím roce znovu?

Pastor sboru v Kišiněvu nás při loučení
pozval, ať zase v příštím roce přijedeme.
Zda se to uskuteční či nikoli je nyní na
modlitby a přípravu dalšího týmu.
Díky velké sbírce sboru Církve bratrské
z Českého Těšína a dalších darů i z oldřichovického sboru SCEAV jsme mohli
pokrýt náklady na cestu, nakoupit pomoc pro chudé i školní potřeby pro děti
a také přenechat velkou část výbavy pro
dětské kluby a finanční dar místnímu
sboru.
Pokud by i Vám nebyl lhostejný osud
lidí v Moldávii, můžete se v příštím roce

zapojit i vy. Buďto modlitebně, finančně
anebo osobně. Je to výzva…
Ptal se Michal Mazur

A co když je křesťanský
život voláním do
nepříjemně obyčejného
života?
Během svého dospívání jsem řešil
otázky, které řeší každý mladý člověk,
nehledě na to, jestli je věřící nebo nevěřící. Zajímá nás, čím budeme a jak se
zapíšeme do pomyslné kroniky historie.
Pokud se zeptáte dětí ve školce, snad
každé má své vysněné povolání – od astronauta, přes policistu, lékaře až po popeláře. Jakoby v nás vězela nevymazatelná touha po tom něčeho dosáhnout,
možná být přínosem světu kolem nás
a přiložit ruku k dílu, aby byl lepším místem než doposud. Zdá se, že to nemá
nic společného s tím, čemu věříme. Je
tomu opravdu tak? Co když je biblické křesťanství voláním k obyčejnému
a možná až nudnému životu?
Když mi bylo devatenáct roků, protloukl
jsem se školními léty až do maturitního
ročníku a kromě této zkoušky dospělosti, před očima stála výzva co dál. Jakou
školu studovat? Čemu se věnovat? Kromě toho mít jasno, co chci, ještě zbývalo
tento plán realizovat, na vysněnou školu
se dostat a v ideálním případě ji i úspěšně dostudovat. Vždycky jsem chtěl být
právníkem a nikdy o tomhle směřování
nepochyboval, ostatně i rodiče to kvitovali. Ani mé obrácení ke Kristu pár roků
dříve tohle nenegovalo – vždyť se nemu-
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sím věnovat advokacii a obhajovat zločince, právničina se dá dělat i s čistým
svědomím, říkal jsem si. Tenhle plán
začal dostávat první, avšak vážné trhliny, když jsem se na právnickou fakultu
v Brně nedostal tak mizivým rozdílem,
že jsem musel volat k Hospodinu, proč
to tak je. Vždyť jsem se chystal, nepodcenil jsem to! Jediná záložní cesta byla
v mých očích podřadná ekonomka, na
kterou jsem opravdu moc nechtěl. Nic
jiného mi však nezbylo. Kde budu pracovat s touhle školou? Kolik budu brát?
Jak budu držet reputaci naší rodiny, kde
ten, kdo neměl titul a nebyl úspěšný,
jakoby neexistoval? Tehdy jsem začal
chápat, že Pán Bůh má pro můj život
dost možná jiné kontury, než jak jsem si
je kreslil ve své mysli. Navíc mě usvědčil, že velký plán s právním vzděláním
a úspěšnou kariérou nevzešel z tázání
a hledání na modlitbách, kde mě chce
v životě mít, nýbrž spíše z toho, kde bych
se sám rád viděl. Začalo mi docházet, že
můj život možná nebude tak jedinečný,
jak bych si přál. Pán Bůh však pracoval
dále, a když se ohlédnu zpět – již jako
inženýr – nemohu nevidět rukopis, který v uplynulých sedmi letech Hospodin
zanechal. Vnímám, že kdyby život plynul
dle mých propozic, nikdy bych neodjel
na rok studovat intenzivně biblickou
školu do zahraničí. Tedy tam, kde mi
Bůh začal klást na srdce volání k tomu,
abych Mu vydal svůj život tak, že možná
většinu času budu věnovat službě Kristově církvi.
Když sleduji křesťany ve svém okolí,
jako bychom měli často pocit, že přidáme Krista do jakéhosi duchovního
inventáře, ale stále pokračujeme bez
zamyšlení v honbě za sny a plány, které
s našimi životy máme. Nezpochybňuji
naše spasení, ale jakoby obrácení ke

Kristu, které zcela mění realitu našich
životů, nebylo hodné i přehodnocení
našich plánů. Nalezení milosti v Kristu
mění naše směřování z věčného zatracení a odloučení od Boží tváře do věčného obecenství a radosti s Bohem. Jak
by se mohl změnit kurz našeho věčného
údělu, ale spolu s ním neproběhla i korekce kurzu pozemského života, který je
v porovnání s věčností tak malicherně
krátký? Boží slovo vybízí v 1. Korintským
10,31, abychom všechno činili k Boží
slávě, nehledě na to, co děláme. Mluví
o malých a každodenních věcech, jako
je jídlo a pití. O co více záleží na tom,
koho nebo co oslavíme tím, do čeho investujeme to nejdražší, co máme – náš
čas, naše životy!
Mám za to, že se jako křesťané dopouštíme smutného omylu, když naše životy považujeme za něco vlastního, na co
máme nárok. Pokud ale pochopíme, že
čas svěřený zde na zemi je hřivnou od
našeho Stvořitele a Pána, pak se musí
radikálně změnit i pohled na to, jak jej
prožít a jaké mít cíle. Nemohu se ubránit dojmu, že pro většinu z křesťanů
může být život zdánlivě velmi obyčejný a snad až nudný. Zdaleka ne každý
bude úspěšný ve vědě, obchodu či politice. Drtivá většina křesťanů bude chodit do zdánlivě obyčejné práce, přicházet zdánlivě obyčejně za svými rodinami
domů a dělat zdánlivě obyčejné domácí
práce – pořád dokola. Jistě, mezi křesťany známe i příklady opaku a věřím,
že to je součástí Božího plánu a chvála Jemu za to. Moje pointa v tomto zamyšlení však je, abychom přehodnotili,
jakým způsobem se díváme na naše
životy. Zdánlivě obyčejný totiž nemá mít
negativní konotaci. Pokud máme v životě Krista a tedy i opravdový smysl, skutečnou naději a nový směr, pak žádný
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z našich dní není obyčejný! Nové ráno
spolu totiž nese nový čas chození s Pánem, nové příležitosti naplňovat poslání, které jako Církev máme (Mt 28,1920), nové otevřené dveře k tomu svědčit
o lásce a milosti, které se nám samotným nezaslouženě dostalo. Povzbuzení,
které bych prostřednictvím tohoto článku chtěl předat, je spojené s radostí
a spokojeností. Namísto naříkání, jak
obyčejný život máme a že nevynikáme
z davu, si vzpomeňme, kde bychom byli
bez Krista. Ach, jaká milost! Coby nám
prospělo, kdybychom získali celý svět
a všechno jeho uznání, ale ztratili své
duše? (Mk 8,36) Každý den v naději
Boží a životě věčném je mnohem více,
než ta největší jízda, kterou si jen dokážeme představit.
Věřím, že už začíná dávat smysl, proč
jsem na začátku článku nastínil, že naše
plány s životem mají co do činění s tím,
čemu a v koho věříme. Pokud jsme naším pánem my samotní, pak dává smysl, že chceme život po svém. Pokud je
však naším Pánem Ježíš Kristus, potom
se mu musí naše plány podřídit. Neexistuje nic jako promarněný život s Kristem a příliš nudný nebo obyčejný život.
Takové smýšlení poukazuje na absenci
spokojenosti s tím, co máme. To, že za
nás Kristus položil život, svatý za hříšné, a vysvobodil nás z prokletí hříchu
(Ř 5,8) – to je nesrovnatelně více, než
jakákoliv pozemská výsada.
Až budete příště přemýšlet o tom, kam
se ubírá, nebo snad ještě teprve bude
ubírat vaše budoucnost, nevynechejte
ze svého uvažování Pána Pánů a Krále
Králů. Možná naše životy nebudou vyčnívat nad ostatními a budeme pomyslné šedé myšky. Pokud však jsme Božími dětmi, náš život už je neobyčejný!
Skutečnost, že jsme smířeni s Bohem,

je jedinečná, nezasloužená a úchvatná. A tak, namísto reptání – proč je náš
život obyčejný – spočiňme v moudrých
rukách Božích s tím, že každé místo,
kde se můžeme kdy nacházet, je příležitostí – k tomu, abychom Jej zvěstovali,
abychom mu sloužili, abychom jej oslavili. Tedy přesně k tomu, k čemu jsme
byli stvořeni. Ostatně, nezapomeňme
na to, co říká Boží slovo. Naše životy
nebude Hospodin měřit podle toho, co
jsme dokázali a co jsme udělali. Dokonce ani podle toho, jak vyčnívaly nad
ostatní křesťany. Měřítkem v onen den,
kdy Pán posoudí naše dílo, bude to, pro
koho jsme život prožili a věci dělali –
nehledě na to, jak zdánlivě obyčejnými
byly. Podle 1. Korintským 3,10-15 bude
život křesťana podroben zkoušce podle
jeho motivů. Tak jako oheň zkouší ryzost
kovů, bude vyzkoušena ryzost všech
skutků. Jen to, co bylo vykonáno pro
Krista, obstojí. Vše ostatní shoří a jako
by nikdy nebylo.
Co říci závěrem? Nezáleží na tom, jak
výjimečný bude náš život. Nezáleží na
tom, kudy povedou naše cesty, ale jaký
bude náš cíl a motivace. Jedině Kristus,
Jedině Bohu buď sláva!
Tomáš Ilgner

Ježíš – střed dějin
Pán Ježíš Kristus svým vlivem na národy rozdělil dějiny na dvě epochy: na
epochu před Kristem a epochu po Kristu. Prezident T. G. Masaryk to vyjádřil
větou: Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich
dějin a demokracie. Ježíš Kristus řekl:
Já jsem ta cesta, pravda i život. (J 14,6)
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Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve
mne, i kdyby umřel, bude žít. (J 11,25)
Osobnost Ježíše Krista, jeho sebeobětování pro záchranu každého člověka,
jeho vítězství nad smrtí a zmrtvýchvstání v novém duchovním těle i jeho učení tak velice ovlivnily národy, že přijaly
Ježíše jako nejdůležitější osobnost dějin
a počátek nové epochy. Některým lidem
se v době komunismu toto rozdělení
dějin nelíbilo, ale nikdo nebyl schopen
tuto skutečnost změnit. Ježíš je a zůstane středem dějin. Připomeňme si ještě,
v čem měl Pán Ježíš vliv na národy, že
se rozhodly učinit Ho středem dějin.

Ježíšovo učení je věčné a nezničitelné
Ježíš prohlásil: Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
(L 21,33) Uplynuly dva tisíce let, Ježíšova slova nejen nepominula, ale jsou
dnes přeložena do čtyř tisíc jazyků.
V brzké době budou přeložena do všech
jazyků na zemi. Žádný vědec, žádný spisovatel se mu nevyrovná. Ježíš má mimořádný vliv na dějiny lidstva. To burcuje každého člověka k přemýšlení, kdo je
vlastně Ježíš, že má tak obrovský vliv na
národy i dějiny. Dnes jsou na světě stovky univerzit, ve kterých věřící profesoři
přednášejí studentům Ježíšovo učení
a tajemství Ježíšovy osobnosti.
Ježíšovo učení vytváří kladné vztahy
mezi lidmi
Pán Ježíš učil lidi opravdové lásce.
Miluj svého bližního jako sám sebe.
(Mk 12,31) Milujte své nepřátele. Dobře
čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte
těm, kteří vás proklínají, modlete se za
ty, kteří vám ubližují. (L 6,27-28) Ježíš
nejen lásku přikazuje, ale dává také člověku sílu Ducha svatého k uskutečnění
vztahu lásky. On je také dokonalým pří-

kladem opravdového lidství. Nedopustil
se ani jednoho prohřešku, ani jedné lži,
ani jednoho zlého činu. Svým jednáním
je již dva tisíce let příkladem kvalitního
života. Každý, kdo se rozhodne Ježíše
následovat jako svého Učitele, snaží se
také naplňovat jeho přikázání. Ježíš přinesl do tohoto světa morální a duchovní
hodnoty, které jsou tak veliké, že lidstvo
již bez nich nedovede žít. Láska, soucit,
milosrdenství, vzájemná úcta, důvěra,
věrnost a služba – to jsou hodnoty, které dávají životu člověka smysl a pravou
kvalitu. Každá rodina, která žije podle
jeho rad a přikázání, prožívá nádherné
harmonické soužití.

Ježíš Kristus inspiruje ke vzdělání
a sociální službě
Pán Ježíš dal příkaz všem svým učedníkům, aby šli ke všem národům a učili
je. Jděte ke všem národům … a učte je,
aby zachovávali všecko, co jsem vám
přikázal. (Mt 28,20) Byl to příkaz pro
vzdělávání, a tedy pro zakládání škol.
Všichni křesťané v dějinách, kteří plnili
Ježíšův příkaz, přinášeli národům vzdělání. Potvrzují to všichni odborníci, kteří
zkoumají šíření křesťanství mezi národy.
Ježíš měl veliký vliv i na oblast umění.
Inspiroval mnohé umělce – malíře, sochaře, spisovatele, básníky, hudební
skladatele a zpěváky. Obrazy, které zachycují něco z jeho života, mají lidé ve
svých domech i v mnohých galeriích světa. Nádherná sochařská díla zdobí dnes
mnohé chrámy a muzea. K jeho cti bylo
napsáno již tolik hudebních děl a písní,
že to není schopen už nikdo spočítat.
Každou neděli zpívají stamiliony křesťanů oslavné písně k jeho cti a chvále.
O něm byly už napsány miliony knih.
Druhým náročným úkolem, který dal
Ježíš svým učedníkům, je sociální služ-
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ba nemocným a trpícím. Velmi mnoho
času věnoval uzdravování nemocných
od všech nemocí. Rovněž sytil hladové a sloužil všem potřebným ve veliké
pokoře. Dokonce umýval špinavé nohy
svým učedníkům. Vyzýval k obětavé
službě všem trpícím. Řekl jasná slova:
Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: Milosrdenství chci a ne oběť. (Mt 9,12) Milosrdný Samařan je inspirujícím příkladem
v celých dějinách. Tak je tomu i dnes.
Všude, kam přicházejí Ježíšovi učedníci,
tam zakládají školy, nemocnice a různé
ústavy pro záchranu postižených a závislých lidí. Příkladem jsou křesťanské
organizace jako Charita, Diakonie, TeenChallenge, ADRA a mnohé jiné.

Ježíš Kristus učí pravdě o smrti
A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo,
ale duši zabít nemohou. (Mt 10,28)
Zločinci na kříži, který se obrátil na Ježíše s prosbou, Pán odpověděl: Amen,
pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.
(L 23,43) Apoštol Pavel napsal své přání: V této důvěře chceme raději odejít
z těla a být už doma u Pána. (2K 5,8)
Smrt těla není konec lidské existence.
Je to odchod duše člověka do duchovního světa. Mnohými důkazy, že toto
učení je pravdou, potvrzují také mnozí
lidé, kteří byli probuzeni z klinické smrti.
V duchovním světě jsou jen dvě možnosti: Být v nebeském domově jako člen
Boží rodiny, anebo být zoufalým bezdomovcem. Nebeský domov je však místem svatým. Kdo tam chce být, musí být
dokonale očištěn od veškeré duchovní
a mravní špíny. Ježíš Kristus zve k sobě
všechny a všem nabízí zdarma dokonalé očištění.

Ježíš upozorňuje, že jeho následovníci budou pronásledováni.
Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho.
Protože však nejste ze světa, ale já jsem
vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Jestliže pronásledovali mne, i vás
budou pronásledovat. (J 15,18-20; dále
také Mt 10,22; 24,9; Mk 13,13; L 1,17)
V celých dějinách i dnes jsou pronásledováni ti, kteří Ježíše Krista milují a následují. Jsou ochotní pro Krista trpět
i umírat, protože mají stoprocentní jistotu věčné blažené budoucnosti s Ním.
Církev Ježíše Krista je nezničitelná
Pán Ježíš řekl Petrovi: A na té skále
zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. (Mt 16,18) Satan usiluje ničit Ježíšovu církev zvenčí i uvnitř. Je však
nezničitelná. Počet těch, kteří Ježíše milují víc než sebe, stále roste. V současné době jsou na celé zemi dvě miliardy
a tři sta milionů křesťanů. Kdo ještě do
Ježíšovy Církve nepatří, má dnes možnost se Pánu Ježíši osobně přihlásit. On
i dnes volá: Pojďte ke mně všichni, já
vám dám odpočinout. (Mt 11,28) K Ježíši Kristu se hlásí nejen obyčejní lidé,
hlásí se k němu i vynikající vědci. Všichni, kdo studují Ježíšovo učení, s úžasem
konstatují, jak se ve 21. století naplňují
Ježíšova prorocká slova. Blíží se chvíle,
kdy znovu přijde a ve veliké moci zasáhne do života všech národů. Pán Ježíš
všem svým učedníkům slibuje: Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec
života. (Zj 2,10)
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Stanislav Kaczmarczyk

Vlažnost křesťanů
v Evropě i v Africe
Většina křesťanů v Evropě má relativně stabilní a úspěšný život. Jsme vedeni k tomu, abychom byli soběstační. To
v nás však může vytvářet iluzi, že dokážeme ovládat naše životy bez Boha.
Jsme v pokušení následovat Boha podle
svých pravidel bez toho, abychom se
vzdali kontroly nad svými životy.
Avšak v Matouši 6,24 je napsáno, že
nikdo nemůže sloužit dvěma pánům.
Chceme-li žít podle Božích zásad, musíme si neustále připomínat, že Boha
potřebujeme, že jsme na Něm totálně
závislí a že se Jemu máme plně podřídit. Vyžaduje to však od nás hodně úsilí
a vytlačuje nás to z našich komfortních
zón.
A jak je to s vlažností křesťanů v Africe?
Obyčejní Afričané nežijí v blahobytu.
Starají se o to, aby poskytli své rodině
základní potřeby, a nemají spoustu věcí
a výhod, které my bereme za samozřejmost – jako třeba pračku, auto, příspěvek na bydlení či důchod. V Africe jsem
vypozoroval, že když lidé žijí v materiální
chudobě, více si uvědomují, jak jejich
životy závisí na Bohu. Většinou si neplánují budoucnost a kariéru dlouho dopředu, protože jsou jejich životy nejisté
a budoucnost nepředvídatelná. Ani iluze o soběstačnosti u nich není tak silná
jako u nás v Evropě, protože zdroj jejich
obživy většinou plně závisí na tom, kolik deště či sluníčka jim Pán Bůh dopřeje, aby si své plodiny mohli vypěstovat.
Křesťané v Africe si přirozeně uvědomují, že jsou ve všem na Bohu závislí.
Křesťan v Africe často nemá pohodlný
život, ale úplně stejně jako já nebo ty je
v pokušení udělat kompromis s evangeliem. Co tím myslím?

Položme si základní otázku: Co bylo
posláním Pána Ježíše na zemi? Ne
všichni křesťané mohou na tuto otázku
správně odpovědět. Když sedíte na kázání v některých sborech v Africe, máte
někdy pocit, že Pán Ježíš přišel na tuto
zem především vyřešit problém chudoby a pomoci křesťanům, aby byli úspěšní. Vím, že takové učení můžeme slyšet
i jinde, nejen v Africe. Africké sbory,
které takto své věřící vyučují, rychle rostou. Je to přitažlivá zvěst pro lidi, kteří
nemají třeba čím zaplatit školné pro své
děti nebo léčebný pobyt v nemocnici
pro svého blízkého. Takové sbory rostou
díky chudobě – ale nejen té materiální,
nýbrž takzvané chudobě Bible – anglicky tomu říkáme Bible poverty. Jsem
vděčný Pánu, že ne všechny sbory v Africe mají takový směr učení.
Tématem tohoto článku není překlad
Bible, ale v Africe je mezi vlažností křesťanů a nedostupností Písma tak silné
propojení, že to nemohu nezmínit. Když
věřící nemají Bibli ve svém mateřském
jazyce a když si ji doma nemohou sami
číst s dobrým porozuměním, jsou velice
zranitelní a slepě věří i překroucenému
evangeliu či falešnému učení. Pastor
třeba vytrhne z kontextu pár biblických
veršíků anebo v kázání pozmění význam
daného textu. Nemusí tak činit vždy záměrně, někdy k tomu dochází i proto,
že pastor prostě nemá dobré vzdělání,
nikdy nečetl Boží Slovo ve svém jazyce, a tak neporozuměl jádru evangelia
– tomu, že Kristus nás přišel osvobodit
z něčeho mnohem horšího a fatálnějšího než je chudoba. Přišel nás vykoupit
z hříchu.
Proto má Bible v mateřštině velkou
moc a velký význam. Lidé, kteří Bibli nemají, nebo ji čtou v jiném než ve svém
jazyce, tak nemohou porovnat učené
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s napsaným. Když nežijeme podle Božích pravidel, když se spoléháme na
sebe či na něco jiného, nebo žijeme podle falešné zvěsti Božího slova, pokaždé
to vede ke kompromisu s evangeliem
a výsledkem je vždy vlažnost.
Dovolte, že na závěr přečtu jednu myšlenku, kterou jsem nedávno četl a která
mě oslovila a myslím si, že se vlažnosti
také týká. Když spoléháš na cokoli jiného než na Boha, žiješ v neustálé úzkosti, protože vždy budeš zranitelný okolnostmi, které nemůžeš ovládat.
Pán Ježíš to shrnul takto: Hledejte především Boží království a spravedlnost,
a všechno ostatní vám bude přidáno.
(Mt 6,33)
Přeji sobě i vám bratři a sestry, abychom se dokázali plně na Boha spoléhat a byli v Něm silní.
Richard Young

Věrnost Boží – už vím,
co znamená
Pán Ježíš vede člověka různě a někdy
mu dává poznat svou moc způsobem,
jakým by nečekal, a teprve zpětně vidíme Jeho úžasné působení. Chtěl bych
napsat něco o tom, jak jsem prožíval
Boží vedení v obyčejných dnech, které
v dané chvíli nebylo příjemné, ale které ukazuje, jak se Pán o nás stará, když
mu zůstaneme věrni a spolehneme se
na něho.
Bylo mi dáno uvěřit v Pána Ježíše jako
třináctiletému dorostenci a další roky
v dorostu a mládeži by byly materiálem
na celou knihu, ale chci popsat období
po návratu z vojenské služby, kdy jsem

už jako ženatý mladý muž nastoupil
do nového zaměstnání ve Vypařovací
a desinfekční stanici v Bohumíně na
pozici samostatný technolog. VaDS, jak
jsme ve zkratce náš závod nazývali, byl
součástí Českých drah a tím pádem pod
drobnohledem KSČ. Navíc to byl závod
úplně nový, ve kterém byly realizovány
tři vládou sledované vývojové úkoly, takže práce byla náročná ale zajímavá.
Asi po dvou letech od nás odešel vedoucí technolog a mě zařadili na jeho
místo jako zástup. Po roce zastupování
jsem měl automaticky nárok na dané
místo, ale vedoucí VaDS mě upozornil, že nejprve musím vstoupit do KSČ
a pak už nic nebude bránit tomu, abych
funkci vykonával. Řekl jsem mu, že jako
věřící nemohu a nechci do KSČ vstoupit, načež mi sdělil, že tuto funkci vykonávat nemohu a vymysleli pro mě funkci
energetika a vodohospodáře. Nepomohl ani dopis prezidentu republiky, a protože jsem dálkově studoval, pokračoval
jsem v práci, i když v jiné funkci, v podstatě se stejnou náplní, ale s podstatně
nižším příjmem. Po dokončení studia
jsem podal výpověď a pomoci bratrů
z mládeže jsem si našel místo v Tesle v Oldřichovicích. Jaké však bylo ale
moje překvapení, když jsem přišel podepisovat smlouvu a soudruh náměstek
mě informoval, že dostali moje kádrové
materiály z VaDS a jelikož jsem takový
živel, tak mě nemohou zaměstnat.
V té době musel být zaměstnaný každý, protože jinak mohl být stíhaný jako
příživník. Musel jsem proto rychle najít
nějaké zaměstnání. Během tří dnů jsem
nastoupil jako energetik a bezpečnostní
technik na Městském bytovém podniku
v Třinci. Byl jsem dokonale překvapen,
když jsem po vstupu do kanceláře uviděl kamaráda z oldřichovické mládeže,
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který taky v tomto podniku pracoval.
Zbyšek mě ale moc nepotěšil, protože
mi řekl, že je ve výpovědní lhůtě a funkce, na kterou jsem nastoupil je problematická, protože dělat bezpečnostního
technika na bytovém podniku znamená
stát jednou nohou v base – proto bylo
místo volné. Byl jsem z toho trochu přepadlý, ale říkal jsem si: Pán to nějak vyřeší. A vyřešil.
Po pár dnech jel Zbyšek do Dětmarovic na své budoucí pracoviště a po
návratu mi hlásil: „Našel jsem ti práci,
jdeme oba do Dětmarovic“. Při cestě do
Dětmarovic totiž slyšel v autobuse rozhovor dvou žen o tom, že jeden podnik
v Dětmarovicích hledá chemika. Zbyšek
se samozřejmě zeptal na podrobnosti
a za 14 dnů jsem pracoval na ORGREZu. Byl to podnik, kde místní vedoucí –
polský státní příslušník – nehleděl na
kádrové materiály, ale na odbornost.
Pracují v tomto podniku už 31 let
a jsem velmi spokojený. Podnik stále
existuje a daří se mu dobře, na rozdíl od
obou podniků, kde jsem pracoval nebo
měl pracovat, a které už neexistují. Tuto
práci mi daroval Pán, použil si k tomu
Zbyška.
Jak jsou někdy Boží cesty zvláštní a jak
všechno do sebe zapadá, ale někdy to
vidíme až po určitém čase. Pán je vždy
věrný a chce, abychom i my byli věrni,
a pak se často budeme divit, jak jsou
jeho cesty neuvěřitelné.
Karel Mrózek

Karel Gott jako memento
mori pro každého Čecha
V polovině října letošního roku vyvrcholil čas smutku a vzpomínání na snad
nejznámějšího českého zpěváka, který
1. října zemřel. Lidé jsou plní nostalgie
a často i v šoku. Poslední měsíce zaplavily čas od času nejen bulvární plátky
zvěsti o zdravotním stavu mnohonásobného Českého slavíka. O akutní změně
se vědělo a závažnost leukemie je nezpochybnitelná. Stejně nás však jeho
smrt zasáhla a šokovala, stejně jsme ji
nečekali. Když jsem nad touhle silnou
odezvou na smutnou zprávu přemýšlel,
došel jsem k poznatku, který stojí za zamyšlení.
V našem národě bychom těžko hledali někoho jiného, o kom bychom měli
snad až jakousi představu, že tu s námi
vždycky bude. Jako mládežník jsem se
samozřejmě narodil a vyrostl v době,
kdy už dávno působil a zároveň ještě byl
na vrcholu popularity. Naši rodiče a dokonce i prarodiče žili v době, kdy Karel
Gott byl všude s nimi. Božský Kája, jak
jej fanoušci nazývají, hrál po dekády
z rádií, televizí, kazet a cédéček. Jako
by byl nedílnou součástí české identity
a kulturního koloritu. Vždycky jsme ho
zde měli a o to méně jsme si uvědomovali, že navěky tak nebude.
Nemám ambice hodnotit uměleckou
stránku zpěváka, ani jeho politické postoje či aktivity. Nepopiratelný je jeho
um zaujmout a získat oblibu nejen
u milionů Čechů, ale i cizinců. Dokonce
i s mladými si čas od času z nostalgie
jeho písně pustíme. Odchod Karla Gotta
je však mimo vše uvedené hlasitým připomenutím něčeho, co se týká každého
člověka. Jeho smrt je memento mori,
tedy chodící připomínkou toho, abychom
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pamatovali na smrt. Abychom si byli vědomi, že jednoho dne naše pozemská
pouť skončí. Tohle latinské sousloví
však zahrnuje mnohem více a mnohem
vážnější věci, než měli možná filosofové
středověku a raného novověku, když jej
přivedli na světlo světa, na mysli.
Realita smrti vzbuzuje úžas i úzkost.
Přitom je nevyhnutelná. Boží slovo říká,
že i ta největší celebrita, nejznámější
zpěvák, herec, politik či vůdce nakonec
protne cílovou pásku svého života a postaví se před Boha, který jej stvořil, aby
se zpovídal z toho, jaký život prožil a zda
je Božím přítelem či nepřítelem. První,
co tváří v tvář Jemu uvidí, je aspekt
toho, že Bůh je svatý. Že je bez jakékoliv morální poskvrny, naprosto dokonalý a dobrý. A také, že Boží charakter
určuje standard, skrze který je stvoření
na posledním soudu měřeno. Smíření
s Bohem je otázkou srdce a v konečném důsledku je pouze mezi jedincem
a Bohem. Jedině ten, kdo je očištěný
krví Ježíše Krista jako zástupné oběti
na kříži, na tomto dni zúčtování obstojí.
Na takové věci je radno pamatovat –
ovlivní totiž naši věčnost. Věčnost, která
je opravdu věčná. Úděl, který už nikdy
nepůjde zvrátit ani změnit. Přijměme
tak šokující a zarmucující zvěst o Karlu
Gottovi jako Boží zastavení a připomínku, že i ten nejakčnější, ale i nejpohodovější život, dokonce i ta největší životní
jízda dojde do svého cíle a už nebude
záležet na tom, zda nám u nohou leží
celé Česko, zda nás zná celý svět. Bude
záležet na jediném – zda známe Krista
a máme skrze něj pokoj s Bohem. Ježíš
sám v Janovi 14,6 řekl, že jiné cesty nebylo, není a nebude.
Memento mori – pamatuj na smrt! Pamatuj na svého Stvořitele, dokud máš
čas na to se svým životem něco udělat

a usmířit se s Bohem. Vystavěné křížky
na hřbitovech by nám měly být kromě
vzpomínky na zesnulé i připomínkou
toho, že navěky na ně svrchu shlížet
nebudeme. Jak pošetilá je představa,
že máme spoustu času! Vložme naději v Ježíše Krista, dokud je čas! Krátký
a pomíjitelný život je nic v porovnání
s věčností, kterou prožijeme v jedné ze
dvou destinací – v lásce a přítomnosti
Boha, anebo odloučení od Něj.
Tomáš Ilgner

Vzpomínka na bratra Otto
Chowanioka
(18. 2. 1949 – 7. 8. 2019)
Br. Otuś (tak jsme mu často říkali) se
narodil a bydlel v Dolním Žukově u Českého Těšína. Byl od dětství veden k následování Pána Ježíše. Jeho matce na
tom velmi záleželo. (Otec mu brzy zemřel.) Nasměrovala ho do společenství
misijní evangelické mládeže v Bystřici.
Po ukončení střední elektrotechnické
školy ve Frenštátě pokračoval ve studiu
na Slovenské vysoké škole technické
v Bratislavě. Tam se velmi činně účastnil práce v mládeži Evangelického sboru. Svědčí o tom zmínka v knize Dejiny
Evanjelického zboru augsburského vyznania Bratislava:
Stretnutia, ktoré sa teraz konali na
Legionárskej, začali byť hojne navštevované, neraz sa všetci návštevníci ani
nezmestili do zborovej siene a museli
stáť pred dverami. Veľkým prínosom
boli aj študenti zo Sliezskej evanjelickej
církvi (…) Karol Bilan a Oto Chovaniok.
Stretnutia mali prebudenecký ráz, velký
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dôraz sa kládol na osobnú vieru v Pána
Ježíša Krista a znovuzrodenie.
V následování Ježíše Krista zůstal věrný přes všechna protivenství, která tehdy museli snášet rozhodní křesťané.
V Bratislavě byl u zrodu evangelického dorostu na ulici Konventné a určitou
dobu dirigoval mládežnický pěvecký
sbor na ulici Legionárské. Velmi oduševněle doprovázel společný zpěv na
shromážděních mládeže a na biblických
hodinách. Přízeň mladých si snadno získával radostnou povahou, vtipným humorem a nadšeným vyznáváním Krista.
(Například „založil“ spolek Nežeňme se,
ale jako první se oženil.) V bratislavské
mládeži si našel manželku Aničku, která
mu byla po celý další život velkou oporou.
Hudební talent a cit pro hudbu, kterými ho Pán Bůh obdaroval, hojně využíval
ve službě na Božím díle. Na Těšínsku,
mimo jiných činností v misijní službě,
převzal po bratru Janu Myrdaczovi vedení dětského smyčcového souboru v Albrechticích, a tím také umožnil založení
a pořádání tzv. Hudebních odpolední
dětí, která trvají dodnes.
Dirigoval pěvecké sbory, dechovku,
zpíval a hrál v hudebních skupinách,
skládal a aranžoval duchovní písně.
Pravidelně se účastnil biblických hodin,
kde sloužil i výkladem Božího Slova.
Těžiště jeho služby bylo v Třanovicích
a později sloužil i v Českém Těšíně Na
Rozvoji.
Velice si vážíme jeho služby na Božím díle. Věrně se držel vyznání: Hospodina budu chválit po celý svůj život,
svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu.
(Ž 146,2) Zarmoucené rodině přejeme,
aby pokračování tohoto žalmu se stávalo jejich každodenní skutečností:
Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha

Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu, jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim
patří, jenž navěky zachovává věrnost.
(Ž 146,5-6)
Stanislav Piętak

Evangelizace v době
transgenderu
Nedávno jsme si připomněli třicetileté výročí pádu komunismu v naší zemi.
Obvykle se hovoří o svobodě, ale možná bychom posledních třicet let mohli
příhodněji nazvat jako období peněz.
Toužili jsme dohnat západ, vynahradit si
ztracené roky. Boha jsme k tomu příliš
nepotřebovali, stačili zahraniční investoři. Nakonec i hlavním tématem církve
byly restituce…
Jenže v posledních letech jakoby lesk
peněz slábl. Lidé udělali osobní zkušenost s tím, že majetek jim štěstí nepřináší. Někteří z finančního hlediska uspěli,
mají krásné domy a BMW v garáži, zatímco jiní stále trčí v paneláku a venku
jim mokne Felicie. Ale zdá se, že chudí
už bohatým tolik nezávidí a bohatí se
zase přestávají naparovat. Jako by peníze už nebyly hlavním tématem. Objevuje se jakási nová hrozba. Lidem tuhnou
úsměvy na rtech bez ohledu na stav
jejich peněženky. Cítí, že nastupuje vláda myšlenek, která se jim vůbec nelíbí.
Muži i ženy prožívají strach a beznaděj,
přestože se nikdy po hmotné stránce
neměli lépe. A obava je to oprávněná.
Doba se mění a jeden z projevů onoho
nového ducha je i transgender.
Sotva přejde den, abychom se z médií
nedozvěděli něco o novém trendu, který spočívá v popírání vrozeného rozdílu
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mezi pohlavími. Dozvídáme se, že ne
každý, kdo menstruuje, je žena a že vojáci mohou nosit umělé řasy a decentní
make-up. Nevěřícně kroutíme hlavou,
kdo ale zná transgenderovou ideologii 1,
už se takovým titulkům nediví. Pohlaví
podle transgenderismu není věcí vrozenosti a biologie, ale věcí rozhodnutí
a společenské role. Fakta už nic neznamenají, pocity jsou vše. Vaše pohlaví prý
už neurčuje to, co máte v kalhotách, popřípadě pod sukní, ale to, co máte v hlavě. Vítejte v transgenderovém věku.
Transgender není bleskem z čistého
nebe. Je to kulminace dlouhého vývoje.
Generace našich otců a dědů odmítla role mužů a žen a jejich specifická
práva a povinnosti vůči sobě, společnosti i Stvořiteli; naše děti odmítají kategorie mužství a ženství jako takové.
Transgenderová epidemie mezi mladými lidmi oprávněně nahání starší generaci strach. Ten bychom jako křesťané
mít neměli. Jsme tu od toho, abychom
do všeobecné skepse přinášeli naději.
Transgenderovou tsunami sice nezastavíme, ale můžeme s Boží pomocí pevně
stát. Anebo dokonce přejít do protiútoku. Možná evangelizace nikdy nebyla
snazší, než bude v transgenderovém
věku.
Každá doba má své otázky a svá specifická trápení. Evangelium je komplexní
pravda o Bohu a člověku, kterou Bible
popisuje z mnoha úhlů. Martin Luther
a jeho současníci byli sužováni špatným
svědomím před Bohem. Proto k nim tolik mluvila slova o ospravedlnění z víry
pouhou milostí a o zástupné oběti Krista za naše hříchy, které teologové říkají
trestní substituce. Moderní člověk tomu
ale nerozumí. Nežije se špatným svědo1 Více o tomto tématu naleznete na stránce
https://muzizenybible.cz/krestan-a-transgender/

mím před Bohem; neví, že je rebel, který
zasluhuje smrt.
Dnešní člověk netuší, že je hříšníkem
zasluhujícím trest, ale zato obvykle ví,
že je v životě tak nějak ztracený. Bloudí
ve tmě a nenachází odpovědi na touhy
svého srdce. Neví kým je a jak má žít. Za
chvíli už nebude vědět, jestli je mužem
nebo ženou a co to vlastně znamená.
Lidé si dnes víc než peněz váží hezké
rodiny a dobře fungujících vztahů. Touží,
aby se jejich děti měly dobře. Svět jim
k tomu ale moc optimismu nedává. A to
je velká příležitost, protože lidí začínají
hledat a ptát se.
Každým dnem víc a víc žasnu nad
moudrostí Písma. Čím dál víc ho cituji
a dávám lidem jednoduchou radu: Čtěte Bibli. Tam najdete naději. A lidé se
nesmějí, ale poslouchají.
Bůh stvořil člověka ke svému obrazu,
stvořil nás jako muže a ženy. To jsou
dvě základní odpovědi na otázku, kdo je
člověk: a) jsme Boží obraz, b) jsme muži
a ženy. Předchozí generace popřely a),
nastupující generace popírá b). Ale to
už je trochu moc a lidé to cítí. Řeknete-li dnes, že věříte, že Bůh stvořil člověka
ke svému obrazu jako muže a ženu, lidé
budou přikyvovat. Schválně to zkuste.
Touží tyto věci slyšet, je to pro ně jako
doušek vody na poušti.
Muži, se kterými se setkávám, touží
po ženě, která jim bude pomocí a podporou. Potřebují to. Ženy zase touží po
tom, aby je muži respektovali jako rovnocenné partnery a vážili si jich. A co
říká Písmo? Není dobré, aby byl člověk
(muž) sám, stvořím mu pomoc jemu
rovnou. Pomoc jemu rovná je ta nejlepší definice ženy, jaká existuje. Když
ji lidem řeknete, nebudou se smát, ale
přikyvovat. Ani feministka se neurazí.
A můžeme jít dál. Každý skutečný muž
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touží být odvážným rytířem a bojovníkem, který podstoupí riziko a boj za svou
nevěstu. Ženy zase touží po tom, aby je
muži věrně milovali takové, jaké jsou,
touží se mužům líbit. Muži mají přirozený potenciál obětovat se a trpět za svoji
milovanou, zatímco ženy mají potenciál
se svému milovanému líbit a jeho utrpení s ním nést. A co říká Písmo? Kristus
je ženich, který se obětoval za svoji nevěstu. Miloval ji takovou, jaká je, nedokonalou, hříšnou. A nevěsta, církev, se
chce ženichovi líbit a chce s ním nést
podíl na jeho utrpení. To je evangelium:
Boží láska, Ježíšova oběť za hříchy, posvěcený život věřícího. Celé se to dá formulovat v termínech vztahu mezi mužem a ženou. Písmo nás to učí a lidská
přirozenost mu v tom pomáhá.
Popis evangelia jako vztahu mezi ženichem a nevěstou je v Písmu snad tím
nejkrásnějším a nejslavnějším. Jsme
stvořeni jako muži a ženy k Božímu obrazu a k Jeho slávě. Zkusme se jako církev
zaměřit na formulaci evangelia v genderových pojmech. Je to Biblické a lidé
tomu budou dobře rozumět. Budeme
mluvit přímo k lidskému srdci do prázdnoty, kterou otevírá dnešní genderová
temnota. Obraťme svoji nevýhodu ve výhodu a napadněme nepřítele jeho vlastními zbraněmi. Potřebujeme k tomu jen
tři maličkosti: číst Bibli, modlit se a nemít strach. Zbytek udělá náš Pán.
Vítek Šťastný
www.muzizenybible.cz

Walt Heyer

sgenderu, je to Walt. Nejen že má osobní zkušenost s tzv. operativní změnou
pohlaví a s mnoha lety strávenými pod
opačnou pohlavní identitou, ale také
se osobně věnuje stovkám lidí, kteří
změny pohlaví litují a hledají cestu zpět.
Walt zná jak teoretická fakta, tak i osudy skutečných lidí, kteří mu svěřují svá
trápení a které pastoračně doprovází.
Je autorem několika knih a bývá častým hostem televizních a internetových
debat na téma transgenderu. Provozuje
také internetové stránky www.sexchangeregret.com, které poskytují informace
a pomoc lidem zvažujícím operativní
změnu pohlaví nebo kteří této změny
litují.
Walt transgenderové lidi miluje
a má hluboké porozumění pro jejich bolest. Přesto,
nebo právě proto,
otevřeně říká pravdu, kterou tito lidé
Walt Heyer
potřebují slyšet:
lidské pohlaví nelze změnit. Waltova
vlastní cesta k přijetí sebe sama byla
dlouhá a bolestivá a poslední krok na ní
udělal s pomocí Ježíše Krista, kterému
spolu se svou manželkou slouží. Máme
radost, že budeme moci Walta a jeho
ženu Kaycee přivítat v ČR a modlíme se,
aby Bůh požehnal všechna jeho plánovaná vystoupení u nás. Mezi těmito vystoupeními bude i účast na konferenci
Jako muže a ženu je stvořil, kterou dne
14. března 2020 spolupořádá Křesťanské společenství, z.s., a Biblické mužství a ženství, z.s.

Walt Heyer (78) je v mnoha ohledech
výjimečný člověk. Jestli někdo může
hovořit o složité a bolestivé otázce tran- 21 -

Vítek Šťastný a Daniel Spratek

Literární hlídka
Nakladatelství Krystal OP vydalo Promluvy o modlitbě Páně od svatého Augustina. Celkem pět promluv (u jedné
z nich je autorství Augustina sporné)
k vydání v rámci edice Patristika připravil David Vopřada. Ten také text samotných promluv doplnil úvodem na téma
Augustinova postoje k modlitbě Otče
náš. Publikované výklady modlitby Páně
Augustin pronášel ke katechumenům,
kteří se připravovali na křest.
Lutherova společnost vydala český
překlad knihy Christophera B. Browna
Zpívání evangelia s podtitulem Luterské písně a úspěch reformace. Luterské písně patřily ke klíčovým nositelům
reformační zvěsti, neboť i prostým lidem
snadno zapamatovatelnou formou zpřístupňovaly klíčové biblické pravdy. Autor toto téma zkoumá na případové studii města Jáchymova na česko-saském
pomezí v 16. a 17. století.
Nakladatelství Didasko vydalo dvě knihy příběhů hrdinů a hrdinek víry, kde
mapuje nejen jejich službu v dospělosti,
ale také jejich dětství a mládí. Dvě knihy
Irene Howat nesou tituly Deset chlapců, kteří se zapsali do dějin a Deset
dívek, které se zapsaly do dějin. Jsou
výbornou inspirativní četbou zejména
pro teenagery.
Daniel Spratek

Marcin Luter Komentarz do Listu do
Galacjan
Je to už skoro dva tisíce let od napsání
Listu Galatským, ale zdá se, že do konce věků nepřestane tato kniha inspirovat nové a nové generace biblistů i publicistů. Zrovna v poslední době je možno
zaznamenat docela veliký zájem o apo-

štola Pavla a jeho teologii. Dokonce se
prosazuje tzv. nový pohled na apoštola
Pavla. Projevem tohoto zájmu může
být dílo publicisty N. T. Writea. Nový pohled na Pavla učinil vlajkovou lodí své
teologie. Mnohé reformační přístupy se
mu daří zpochybňovat. Je třeba ale podotknout, že tento autor není ani nějak
výrazně objevný ani nikterak originální.
Tradiční reformační pohled na Pavlovu
teologii je problematizován dlouhodobě
a cyklicky.
V tomto kontextu není špatné podívat
se na Pavlův List Galatským očima Reformace, Lutherovýma očima. Studium
je to mnohdy sice náročné, ale v mnohém objevné. Na okraj: sehnat peníze
na takový počin nejspíš není snadné –
vydavateli se podařilo vydat zatím pouze
1. díl čili rozbor prvních tří kapitol této
epištoly. Ostatní kapitoly stále čekají na
polský (a celé dílo i český) překlad.
Pokud si dáme tu poměrně náročnou
práci a námahu studovat verš po verši
tohoto díla apoštola Pavla spolu s Martinem Lutherem, můžeme se setkat se
zajímavým přístupem k textu. Leckdy se
autor zastaví u každého verše, ale někdy jeden jediný verš rozebere po jednotlivých slovech a některá vysvětlení
jednoho jediného pojmu zaberou klidně
i několik stránek hutného teologického
textu. Takže tři kapitoly původního Pavlova textu zaberou Lutherovi 225 stran
komentáře.
Ale stojí opravdu za to si tuto námahu
dopřát. Proč? Jeden teolog a mládežnický vedoucí razí zásadu: Dělej si násilí,
ber velké a těžké výzvy neboj se zabrat.
Na tento text se to každopádně vztahuje. Stojí za to udělat si násilí. A to minimálně ze dvou až tři důvodů.
Především: Nauka o ospravedlnění je
tady velice jasně a jednoznačně popsa-
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ná. Stojí za to se ptát, zda tuto nauku
sám doopravdy žiji.
Zadruhé: Mnohokrát zde Luther zmiňuje, že útoky na tuto nauku jsou vedeny ze dvou stran: zleva i zprava. Ze strany papeženců i ze strany různých skupin
odštěpených od reformace, které autor
pojmenovává šmahem jako anabaptisty. Opravdu se v tomto ohledu jedná
o různorodé skupiny, které mají různé
důrazy, ale v jednom jsou si podobné:
vedle Boží milosti požadují po člověku
ještě nějaký výkon pro spasení.
A v posledku: V dnešní době jsou útoky proti nauce o ospravedlnění opravdu vedeny ze všech stran. Radikalita
připsané nezasloužené milosti je stále
kamenem úrazu. Stoupenci reformace
velice intenzivně vnímali napětí mezi
reformačním pojetím této otázky a jejím
římskokatolický pojetím. Je nepochopením tvářit se, že rozdíly pominuly, pokud
se postoj protistrany nezměnil. A ten
se na římské straně opravdu zásadním
způsobem nezměnil. Další útoky přicházejí i ze strany lidí a skupin, kteří radikalitu kříže chtějí oslabit.
Pokud ona nauka o ospravedlnění zahyne, zahyne také nauka o pravdě, životě a spasení. To je citát právě z této
knihy. Jako zajímavé a objevné považuji kromě jiného i to, že Luther zde píše
pouze a jenom o dvou funkcích zákona.
Zaprvé o zákonu, který udržuje mezi
lidmi pořádek. Duhou funkcí Božího zákona je, že vede lidi k poznání, že nejsme schopni nic pro své spasení udělat. Nejsme schopni naplnit dokonalý
Boží zákon. Třetí funkce zákona, čili to,
že Boží přikázání je tady i pro to, aby se
jím křesťané poměřovali (zjednodušuji),
se objevuje v obou větvích Reformace
až později (Formule svornosti u luteránů a Instituce u Kalvína). Luther počítal

s tím, že pokud lidé pochopí a přijmou
Boží neskutečnou milost, nebudou potřebovat nic jiného.
Stojí za to dělat si násilí četbou této
literatury už proto, abychom se nedali
obalamutit lidmi, kteří slovy nový a revoluční ve skutečnosti oslabují radikalitu
reformační nauky o ospravedlnění.
Když porovnáváme tento zdrojový text
se soudobými pokusy otupit ostří nauky
o ospravedlnění, vnímáme, jak velkého
kompromisu musí být schopni lidé, kteří
se tváří, že v rámci křesťanství už o nic
nejde. Tváří se, že jsme všichni křesťané
na stejné lodi a veškeré rozpory pominuly.
Není tomu tak. Bohužel. Radikalita
učení o ospravedlnění nutně potřebuje
určitou klidnou a rozhodnou ostražitost.
Luther popisuje, že na tuto klíčovou
nauku jsou vedeny útoky zprava i zleva.
Dá se říct, že na tuto nauku jsou po celé
věky prováděny útoky ze všech směrů.
Proto není špatné občas po zdrojových
textech Reformace sáhnout.
Já vás k tomuto rád zvu.
Zbyšek Kaleta

Jan Jeník – český kazatel
v Berlíně
Edita Štěříková, známá autorka knih
o českých exulantech, napsala drobnou, ale hutnou publikaci o českém exulantském kazateli v Berlíně. Čeští evangelíci, pronásledovaní byť jen za tajné
čtení Bible, zaslouží náš obdiv a pozornost, přestože se jejich zápas odehrával
v jiném dějinném kontextu. Jan Jeník žil
v letech 1748 až 1827. Narodil se v Berlíně v rodině českých exulantů, pocháze-
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jících od Českého
Těšína, za vlády
Fridricha II. Ten byl
českým exulantům
příznivě nakloněn,
avšak sliboval jim
víc, než pak mohl
splnit. Lidé byli
v té době hodně
Jan Jeník
ovlivněni Kantovou agnostickou filozofií, která způsobovala i to, že se teologie stále více přikláněla k lidskému rozumu a vzdalovala se
pietismu. Berlín v té době nebyl velkým
městem, sužovaly ho mnohé války, které přinášely obyvatelům chudobu. V období napoleonských válek začal porobený pruský národ hledat oporu ve víře.
Právě v těchto neklidných letech žil
a působil v období vlády tří králů kazatel
Jan Jeník. V čase, kdy vrcholilo osvícenství a racionalismus, hájil biblickou víru
a stal se jedním z pilířů rozvíjejícího se
probuzeneckého hnutí. Nebyl zastáncem tehdejšího ekumenismu, ale víra
v Ježíšovo spasitelné dílo jej bratrsky
spojovala s reformovanými i ochranovskými křesťany.
Jan Jeník byl nejstarší ze sedmi dětí
české exulantské rodiny. Navštěvoval
luterskou školu a byl nadprůměrným
žákem. Kazatelskou službu začal jako
učitel ve slezském Münsterbergu při
své tkalcovské práci. Univerzitní vzdělání získal v Lipsku a studoval také
v ochranovském semináři v Barby. Od
roku 1779 sloužil v Berlíně Čechům druhé a třetí generace. Duchovní horlivost
těchto krajanů ochabovala. Jeník horlil
proti racionalismu, Boží Slovo se pro
něj stalo neotřesitelnou autoritou a životním základem. Měl prudkou povahu,
s níž zápasil po celý život. Často se pokorně omlouval. I přes své chyby a zdra-

votní problémy ovlivnil několik generací
a stal se nezapomenutelným pastýřem
mnoha českých exulantů. Do jeho shromáždění přicházel občas i pruský král.
Kázával v neděli třikrát (jednou z toho
německy) a jednou v týdnu. Sloužil i německým spoluobčanům a věnoval se
sociální práci – ze svého skromného
platu podporoval ty nejpotřebnější. Po
šedesáti letech jeho služby se malý luterský sbor ztrojnásobil. V rodině neměl
snadný život, z jeho devíti dětí se dospělosti dožily pouze dvě dcery – nemoc
a smrt byly u nich na faře častými hosty.
Manželka Magdalena byla členkou Jednoty bratrské.
V Berlíně byl Jeník známý především
jako kazatel, v zahraničí bylo jeho jméno spojováno s jeho berlínskou misijní
školou. Po léta vyučoval malý počet studentů (cca 5 lidí ročně) z řad řemeslníků. Celkem připravil k práci na misijním
poli desítky služebníků, kteří s ním coby
svým duchovním otcem zůstávali v čilém písemném kontaktu i později, kdy
už působili v různých částech světa.
Tuto Jeníkovu práci podpořila londýnská
misijní společnost. Biblická škola získala takový věhlas, že se dokonce pruský
král rozhodl podporovat ji pěti sty tolary
ročně z královské pokladny.
Kazatel Jeník se zasloužil i o to, že
londýnská biblická společnost a biblický ústav v Halle sponzorovaly vydávání
českých Biblí, takže bylo možné prodávat je chudým Čechům za nízkou cenu,
nebo je dokonce těm nejchudším darovat. Po vydání Tolerančního patentu zařídil také, aby se Bible dostaly do českých tolerančních sborů a byly tamějším
lidem dostupné.
Život tohoto pozoruhodného Božího
služebníka popisuje kniha Jan Jeník. Vydal ji spolek Exulant v nakladatelství Ka-
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lich a dá se koupit buď v kamenné prodejně Kalich, Jungmannova 9, Praha 1,
nebo v internetovém obchodě http://
www.ekalich.cz, nebo na adrese spolku
Exulant: exulant@evangnet.cz. Cena se
pohybuje okolo 250,- Kč. Tato poutavá
knížka by mohla být vhodným vánočním
dárkem.
Stanislav Stebel
kazatel Církve bratrské

Svědomí a svoboda
Svědomí a svoboda jsou nejvzácnějšími statky smrtelníků. Napsal Jan Amos
Komenský v Elblągu 12. října 1645,
emigrant a vyhnanec vypuzený z vlasti,
po které celý život toužil. Sám se svobody nedočkal.
My ano. Nikdy nezapomenu, jak jsme
před třiceti léty seděli u kuchyňského
stolu a s úžasem poslouchali rádio. Byli
jsme přímo uchváceni změnami, které
jsme prozatím jenom tušili. Druhý den
jsem se na Důlním průzkumu a bezpečnosti v Paskově přel s lidmi, kteří zásah
proti studentům schvalovali. V dalších
dnech tito stejní lidé už s véčkem vítězství jásali a předváděli svoje trikolóry na
klopách. Závodní výbor KSČ vydal prohlášení, které napsal a posléze nadiktoval sekretářce můj šéf a také jinak šéf
podnikových komunistů. Můj kamarád
prorokoval, že to tak nezůstane, že komunisté, kteří už zase řídí – tentokrát
naši podnikovou demokratickou srandovní revoluci – přeci musí být smeteni mladými. Proroctví se nenaplnilo.
Komunisté se usadili na nových pozicích v nové situaci rychlostí, kterou jim
ostatní – včetně křesťanů – mohli jen

tiše závidět. A tak úplně stejný člověk,
který odmítal listopadové změny, se pak
zařadil do víru přeměn a byl manažerem
vytunelované Moravia banky. Šéf komunistů si kompletní zařízení sekretariátu
KSČ odvezl na chatu. Údajně jako kompenzace za členské stranické příspěvky. Proč ne?
My křesťané jsme okamžitě vyrazili do
ulic. Nejdříve prodávat a rozdávat Bible a křesťanskou literaturu. Hltali jsme
svobodu plnými doušky. Zakládali jsme
křesťanská sdružení ve městě. Otevřely se nám možnosti sloužit ve vězení.
Pokoušeli jsme se o evangelizace. Na
prvních se Ježíši vydaly někdy celé stadiony.
Svoboda přinesla stovky a snad i tisíce
výzev.
Mnohé jsme my, křesťané v církvích
a sborech nezvládli. Dělení. Zažili jsme
bolest. Zklamání. Některé církve velkou
část nadšení přetavily v řešení vnitřní
rozporů.
Byly mnohé krásné okamžiky: To kdy
snad celý autobus vietnamských dělníků na šachtě Paskov četl Nové zákony
ve svém jazyce – sehnal jsem je a poté
rozdával cestou do práce. Nadšená
a ne jednoduchá práce s Romy v klubu.
Ten pocit svobody, který jsem cítil před
třiceti léty, cítím i teď. Nikdo mne už nepozve na výslech u kontrašpionáže jen
za četbu Písma a modlitbu jako kdysi na
vojně v Dukovanech.
Těch třicet let bylo krásných.
Neméně krásné a náročné jsou i výzvy
dneška. Třeba toto: Vietnamská rodina
provozuje bufet v Boskovicích. Sympaťáci. Jsou sice tady, jsou našimi usměvavými spoluobčany, ale poslouchají
vietnamskou hudbu, dívají se na vietnamskou televizi na mobilu, mluví spolu
vietnamsky. Usmíváme se na sebe, ale
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jsme si na hony vzdálení. Jak jim předat
zvěst o Kristu, když žijí v jiném světě?
To jediné, co sdílíme, je prostor. Je to
výzva.
Je pozdě v noci. Napadlo mne podívat se z okna. Naproti bydlí mladý kluk.
Už ani nerozsvěcuje v bytě. Zpočátku
nechápu, ale pak mi dochází: Ta namodralá tvář v pohybu je součást hlavy
skloněné nad obrazovkou smartphonu
a občasný červený záblesk je od cigarety, která se v pravidelných intervalech
rozžhaví. Máme k sobě fyzicky maximálně pět deset metrů, ale naše světy jsou
tak vzdálené. Výzva. Jak se dostat k lidem, kteří mají snad navždy skloněnou
hlavu nad mobilem, takže někdy ani netušíme, jak vypadají?
Dle Komenského je největším lidským
bohatstvím svědomí a svoboda.
Musíme ale biblicky a reformačně doplnit: Největším lidským bohatstvím je
svědomí oživené Božím Slovem, které
nás dovede k Bohu. A svoboda, kterou
poznáme v Kristu. Tu nám nikdy nikdo
nevezme.
Zbyšek Kaleta

Projekt Mongolsko
Zeměpisná rozloha dvacetkrát větší
než ČR, počet obyvatel skoro čtyřikrát
menší než ČR. Co by ale Mongolsko
mohlo mít podobně jako průměrný
Tyřan, Bystřičan nebo Třanovičan je počet ovcí na hlavu. Dle mongolských statistik – tři.
Projekt Mongolsko je misijní aktivita
Křesťanského společenství, která podporuje křesťany v Mongolsku. Od roku
2015 jsme v kontaktu s misionářem
Davidem, který dlouhodobě žije s celou

rodinou v Mongolsku. David je zapálený Boží služebník, který se věnuje práci
hlavně kazašské menšině v Ulaanbaataru (východní část Mongolska) a Khovdu (západní část Mongolska).

Misijní výjezd 2019
Společně se svou ženou Magdou jsme
se díky Boží milosti a vaší pomoci vydali
na kratší misijní výjezd přímo do Mongolska. S misionářem Davidem jsme
mohli na chvíli být součástí Boží Církve
v Mongolsku a mohli jsme nahlédnout
do různých potřeb a misijních aktivit.
Některé z nich bychom Vám teď chtěli
představit.

Křesťanské rádio
V hlavním městě Ulánbátar jsme mohli
navštívit kancelář Lutheran Hour Ministries (LHM), která zvěstuje v Mongolsku
evangelium skrze rádiové vysílání, šíření
zvukových nahrávek Bible, biblické vyučování a křesťanské písně. LHM vysílá
křesťanské programy v kazaštině a pomáhá technicky zajišťovat vysílání a příjem rádiového signálu. Rádiové vlny je
ale možné přijímat jenom v okruhu pár
kilometrů od větších měst. A tak v období, kdy většina obyvatel cestuje se svými stády po pastvách a jsou mimo dosah vysílání, je offline přehrávač velice
mocným nástrojem. LHM již jeden typ
přehrávače distribuovala, v dalším období bychom chtěli i díky vašim darům
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podpořit nákup a distribuci nové generace přehrávačů. Nové přehrávače je
možné nabíjet i ze solární energie. Tyto
mp3 přehrávače pak obsahují nahrávky
Bible v kazaštině, různá kázání (třeba
i pastora Davida) nebo také křesťanské
písně, které jsou nedílnou součástí Kazachů.

Nedělní besídky
Jedna z mnoha návštěv ve městě
Khovd byla návštěva nedělní besídky.
Nedělní besídku organizuje členka místního sboru jménem Bakitgul v úterky, ve
svém volném čase, převážně z vlastních
financí. Počet dětí na školce se během
roku mění kvůli kočovnému stylu mnoha rodin, ale i při naší návštěvě v létě
zde bylo okolo 30 dětí. Docházejí děti ze
sboru ale i z nevěřících rodin. Děti, většinou kazašské menšiny rodin tradičně
se hlásících se k islámu, se takto mohou setkávat s evangeliem.
Věk dětí je různý. Od batolat po mladší
školní věk, starší dohlížejí na ty mladší.
Jsou buď v budově sboru, nebo v jurtě
v pastevecké čtvrti za městem. Hrají
hry podobné těm našim, zpívají dětské
chvály, mají krátká zamyšlení nad biblickým příběhem.
V rámci projektu bychom rádi této besídce pomohli. Dle Bakitgul jim chybí
vyučovací pomůcky, dětské Bible. Potřebuje také celoroční studijní program,
který by s dětmi mohla probírat. Rádi by-

chom jim tyto potřeby zajistili a pomohli
tím šíření evangelia v oblasti tak blízko
Kazachstánu.
Čtenáře časopisu IDEA bychom rádi
zapojili do modlitebního boje. V modlitbách bychom chtěli prosit o službu
Davida a jeho rodiny. Další modlitební
náměty jsou tyto:
- Evangelizační služba Azamata (člověk, které společně s Davidem musel
vycestovat z Kazachstánu a teď je
plně zapojen také do evangelizační
služby)
- Služba nedělních besídek
- Šíření Božího slova pomocí Lutheran
Hour Ministries (vysílání rádia a šíření
MP3 nahrávek Bible, kázání a písní)
Pokud byste chtěli přispět finančními
prostředky na zmíněné projekty, můžete
využít tento účet: 2501430913/2010.
Více informací bude dostupných na
stránkách www.projektmongolsko.cz.
Za tým Projektu Mongolsko
Lukáš a Magda Kaletovi
www.projektmongolsko.cz
projektmongolsko@email.cz

Krátká zpráva
ze Srdce pro Afriku
Neobyčejně obyčejný den.
Venku kokrhá kohout, slunce už je vysoko na obloze. Je čas vstávat, rychle
se umýt, natáhnout uniformu. Z včerejška zbylo trochu fazolí a už běžím do školy. Matematika, zeměpis, sport, výtvarka
– všechno francouzsky. O přestávce fotbal, po poledni zvonek a domů na oběd.
Konečně volno, hurá ven za kamarády.
Večer zkontrolovat úkoly a spát.
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Aktuality ze světa

Celý školní rok od pondělí do soboty
probíhá výuka. V neděli pak bohoslužby, kterých se účastní společně dospělí i děti. Ty se pak přesunou do nedělních besídek. Obyčejné všední dny, nic
zvláštního, a přesto výjimečné, zejména
pro naše podporované děti v Demokratické republice Kongo (DRK), které se
často o škole nebo pohodě doma ani
neodvažovaly myslet.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem
naším podporovatelům, kteří otevřeli
nejen svá srdce, ale poskytli i finanční
prostředky, aby umožnili těmto dětem
žít obyčejné dny.
Pokud i Vám nejsou lhostejné potřebné děti ve městě Bunia DRK, prosíme
Vás zejména o modlitby za tyto děti. Aby
ten zlý neměl nad nimi moc a nemohl
jim škodit, taktéž žádnému z našich
spolupracovníků. A aby děti nerostly jen
ve vědění, ale i v moudrosti a poznání
našeho Boha. Pokud Vás jako jednotlivce, rodiny či kolektivy láká stát se podporovateli konkrétního dítěte v DRK, neváhejte nás kontaktovat.
Krystyna Baguma
krystynabaguma@gmail.com

SRN. Německý spolek Bibelbund v říjnu
oslavil 125. výročí svého založení. Je nejstarší německou organizací, která má za
cíl zasazovat se o věrohodnost Bible. Na
jubilejní konferenci řekl rektor Svobodné
teologické vysoké školy v Gießenu, že
Bibelbund je důležitou falangou proti liberální teologii, a to i uvnitř evangelikálního hnutí. Jedním z řečníků konference
byl i prof. Werner Gitt.
Polsko. Synod polské Letniční církve většinou jednoho hlasu na synodu schválil,
že ženy budou moci zastávat službu
pomocného pastora. Jak poukázal reformovaný teolog a publicita P. Bartosik,
řešení přijaté synodem je nelogické a polovičaté: Buď měly být ženám otevřeny
všechny pastorské služby, nebo žádná:
Przyjrzyjmy się teraz podejściu, wedle
którego kobieta może być „Pastorem Pomocnicznym“, lecz nie „Pastorem“. Jest
to karkołomne rozróżnienie, ponieważ
nie stoi za nim żaden argument biblijny.
Każdy argument przeciwko ordynacji
kobiet na urząd „Pastora“ lub „Biskupa“
jest jednocześnie argumentem przeciwko ich ordynacji na urząd „Pastora
Pomocniczego“. Jednocześnie każdy argument za ich ordynacją do funkcji „Pastora Pomocniczego“ jest argumentem
za ich ordynacją „Pastorską“.
Japonsko. V buddhistickém chrámě
v Kjótu byl instalován první robotický
kněz na světě. Prozatím pouze přednáší
kázání, jeho tvůrci doufají, že by do budoucna mohl poskytovat i poradenství.
Etiopie. – Svět. Nositelem Nobelovy
ceny za mír se stal etiopský premiér
Abiy Ahmed (*1976), a to zejména za
zásluhy o normalizaci vztahů mezi Etiopií a sousední Eritreou. Ahmed je aktivním letničním křesťanem.
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USA. Rozsáhlý výzkum dvou univerzit
v USA se zabýval tím, zda má akceptace
LGBT a homosexuálních manželství vliv
na sebevražednost gayů a leseb. Navzdory očekávání se ukázalo, že akceptace
homosexuálních manželství a homosexuálního chování ve společnosti nemá
žádný pozitivní vliv na vysokou míru sebevražednosti mezi homosexuály.
Švédko. – Svět. Pravoslavný ekumenický patriarcha Bartoloměj se zúčastnil synodu Švédské luterské církve; ve
svém vystoupení připomenul lutersko-pravoslavný dialog, který sahá až k roku
1573, kdy luterští teologové z Tübingenu předali patriarchovi Jeremiášovi řecký text Augsburského vyznání.
Polsko. Jakkoli má katolická církev
v zemi silné pozice, demografické výzkumy a statistická data jí dávají důvod ke
znepokojení. V posledních desetiletích
klesl u mládežníků počet těch, kdo se
označují jako věřící, o 10 % na 55 %. Na
náboženství do škol chodí 70 % žáků,
zatímco v roce 2010 to bylo ještě 93 %.
Za posledních 20 let také klesl počet studentů v kněžských seminářích o 60 %.
Katolické církvi nepomáhají skandály,
zejména týkající se sexuálního zneužívání, ale nejen. V poslední době se média
například zaobírala gdaňským arcibiskupem Głódźem, který je obviňován ze života v nesmírném luxusu, šikany spolupracovníků, vulgarit a kupčení s farnostmi.
SR. Slovenský parlament přijal 16. 10.
2019 zákon č. 370/2019 Z. z., na jehož
základě dojde od 1. 1. 2020 ke změně
financování církví a náboženských společností. Registrované církve a náboženské společnosti budou mít nadále
nárok příspěvek na činnost ze státního
rozpočtu. Příspěvek však bude nově
stanovován podle přesně stanoveného
vzorce, který bere v úvahu inflaci a va-

lorizaci platů ve veřejné správě; výše
příspěvku bude v jisté míře ovlivněna
i vývojem počtu členů dané církve či náboženské společnosti (…ak počet veriacich cirkví, ktorým sa poskytuje príspevok štátu, klesne alebo vzrastie o viac
ako 10 % v porovnaní s posledným zisťovaním, príspevok štátu na nasledujúci
rok ministerstvo kultúry zníži alebo zvýši
o jednu tretinu percentuálneho poklesu
počtu veriacich alebo nárastu počtu
veriacich…). Z registrovaných křesťanských církví nepřijímají státní příspěvek
na Slovensku jen Křesťanské sbory.
Polsko. Biskup Jerzy Samiec byl zvolen
synodem Evangelicko-augsburské církve na druhé desetileté funkční období.
Byl zvolen většinou 37 hlasů z 67.
Írán. V Íránu roste křesťanství nejrychleji na světě – bez majetku, kostelů a navzdory pronásledování. K víře v Krista se
obrací více žen než mužů. Islám vnucovaný obyvatelstvu ajatolláhy je nepřitažlivý a návštěvnost mešit klesá. V květnu
tohoto roku dokonce i ministr odpovědný za tajné služby Mahmoud Alavi veřejně přiznal, že vnímá jako problém šíření
křesťanství mezi běžnými lidmi v některých částech země. Podle údajů Open
Doors je v dnešním Íránu s 82 milióny
obyvateli přibližně 800 tisíc křesťanů.
ČR. Ústavní soud v říjnu zrušil daň uvalenou na finanční náhrady v církevních
restitucích.
Izrael. Království Edómu je v Bibli zmíněno více než 100krát. Mnoho archeologů
a liberálních teologů popíralo, že biblický
popis Edómu jako království odpovídá
realitě, a tvrdili, že Edomité tvořili jen nepříliš zorganizované kmeny. Nejnovější
vykopávky v údolí Timna však prokazují,
že Edomité měli vyspělou a bohatou kulturu odpovídající vysoce zorganizované
společnosti ve formě státního útvaru.
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USA. Počet provedených potratů v zemi
klesl na nejnižší úroveň od jejich povolení v důsledku rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci Roe v. Wade (1973).
V současnosti činí jen polovinu počtu
z roku 1980. Jednou z příčin je řada zákonných omezení, která jsou přijímána
na úrovni jednotlivých států v důsledku
práce zastánců pro-life.
Jižní Amerika. V říjnu se konala římskokatolická biskupská synoda o Amazonii.
Biskupové v reakci na těžký nedostatek kněží v řídce osídlených oblastech
Amazonie doporučili papeži, aby povolil
kněžské svěcení ženatých mužů v těchto odlehlých oblastech. Účastníci synody také navrhli nově definovat ekologický hřích, nebo vytvoření amazonského
liturgického ritu.
SRN. Tváří v tvář problémům nejen se
sexuálními skandály se německá biskupská konference a zástupci katolických laiků (ZdK) dohodli na řešení problémů tzv. synodální cestou. Představa
církevního shromáždění – byť budou
jeho výsledky nezávazné – kde budou
laici tvořit většinu, vzbuzuje v mnoha
katolických kruzích obavy z demokratizace církve a nabourání mocenského
monopolu kléru. Němečtí biskupové
v tomto duchu obdrželi i výtky ze strany
římské kurie.
USA. Joni Eareckson Tada oslavila v říjnu 70. narozeniny; v tomto roce zároveň
slavila 40 let své existence i její organizace na pomoc hendikepovaným a jejich rodinám Joni and Friends.
ČR. Evangelická teologická fakulta
v Praze oslavila 100 let své existence.
Byla založena na podzim 1919 a v novém státě převzala funkci dosavadní
evangelické teologické fakulty ve Vídni.
Jejím prvním děkanem byl luterský teolog Gustav Adolf Skalský (†1926), mj.

absolvent těšínského evangelického
gymnázia.
Indonésie. – Svět. Od 7. – 12. 11. se
v Indonésii konalo valné shromáždění
Světové evangelikální aliance (WEA);
účastnilo se ho kolem 800 delegátů
z 92 zemí. Heslem setkání bylo Přijď
království Tvé; důležitým tématem setkání byla celosvětová náboženská svoboda. Jedním z poněkud kontroverzních
výstupů je dokument o ženách, který
sice pomíjí spornou otázku ordinace,
hovoří však o připravování žen a dívek
k tomu, aby mohly zaujímat vedoucí pozice v církvi a širší společnosti.
ČR. K 350. výročí úmrtí J. A. Komenského chystá spolek České studny v koprodukci s firmou FILM21 animovaný seriál Labyrint světa a ráj srdce. Jedná se
o 26 pětiminutových dílů tragikomické
alegorie s aktuálním přesahem do reálného světa dnešních lidí. Dokončení je
plánováno na podzim roku 2020, kdy
bude odvysílán v televizi.
ČR. Církev československá husitská
si v roce 2020 připomene 100 let své
existence. Jako motto jubilejního roku
si zvolila 100 let služby Bohu a 100 let
pomoci člověku. Tato poměrně liberální
denominace vznikla z modernistického
křídla v římskokatolické církvi. Při sčítání lidu v roce 2011 měla CČSH ze všech
církví v ČR nejméně příznivou věkovou
strukturu – 68 % osob hlásících se k této
církvi bylo ve věku 60 nebo více let.
ČR. Česká národní banka chystá v červenci 2020 emisi pamětní mince k výročí vydání Čtyř pražských artikulů.
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Aktuality z KS
Resolved. Druhý ročník konference Resolved se uskutečnil ve dnech 11. – 13.
10. 2019 v Bystřici. Jejím tématem bylo
posvěcení. Hlavním hostem byl br. Marcus Denny z Kladna.
Biblické školy. V říjnu byly zahájeny
Biblická škola pracovníků i druhý ročník
Biblické školy Timoteus.
Den seniorů. Na Dni seniorů 12. 10. na
Karmelu byla probírána poslední slova
Pána Ježíše; účast byla mimořádně vysoká.
Setkání vedení KS a SCEAV. Setkání Výboru KS (Devítky) a Církevní rady SCEAV
se uskutečnilo 21. října 2019 ve Smilovicích. Zástupci Církevní rady se zejména dotazovali na teologické směřování
KS a XcamPu. Zástupci KS prohlásili, že
podporují praxi křtu dětí, avšak prvořadými cíli jejich služby je vést lidi ke znovuzrození a posvěcenému životu, otázka křtu stojí až za těmito cíli. Obě strany
se vzájemně informovaly o plánovaných
iniciativách a akcích v roce 2020 a deklarovaly ochotu usilovat o jednotu,
vzájemnou podporu a bratrskou spolupráci. Příští setkání obou grémií je naplánováno na 30. 3. 2020.
Synod SCEAV. Synod SCEAV, zasedající
23. 11., přijal Dokument k otázkám lidské identity, sexuality a rodiny. Tento dokument vypracovala teologická komise.
Stalo se tak na základě toho, že dřívější
synod sice nepřijal návrh KS na připojení se SCEAV k Nashvillskému prohlášení, ale zároveň uložil vypracovat teologické komisi vlastní dokument k dané
problematice.
Setkání s bratry v Polsku. Br. Pavel
Kaczmarczyk se 30. 11. zúčastnil setkání bratří evangelistů polské evangelické
církve v Brenné.

Adventní setkání pracovníků. Setkání se
uskutečnilo 2. 12. 2019. Biblickým proslovem posloužil br. Pavel Smilek z Brna.
Součástí setkání bylo mj. předání správcovství chaty Lípa, gratulace br. Bohdanu
Taskovi k životnímu jubileu a v neposlední řadě svědectví z jednotlivých místních
společenství, kde bratři většinou hodnotili, kam jsme se za uplynulých 30 let od
sametové revoluce posunuli.
Štěpánské setkání. Hlavním hostem
Štěpánského setkání bude br. Czesław
Bassara z Polska.
Rok vyznání a služby. SCEAV vyhlásila
rok 2020 jako Rok vyznání a služby;
připomínat si v něm bude výročí Augsburského vyznání a Slezské diakonie.
K daným tématům se připojí i KS v programu biblických hodin v červnu a na
dvou setkáních pracovníků (bratrských).
Biblické hodiny. V prvním čtvrtletí 2020
chceme na biblických hodinách probírat
vybrané žalmy; v dubnu a květnu vybrané texty z evangelií zachycující setkání
s Ježíšem a v červnu vybrané otázky
z Augsburského vyznání.
Louč – Generace 246. V první polovině
roku 2020 jsou naplánovány tři víkendovky vzdělávání Louč pro mládež od
14 do 20 let.
Konference. Na 14. března 2020 je
naplánovaná konference Jako muže
a ženu je stvořil; jako hlavní host je pozván Walt Heyer z USA.
Ústřední konference delegátů. Termín
konference je stanoven na 4. dubna
2020.
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
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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

Investice na středisku
Lípa
Rád bych vás seznámil s investicemi
na středisku Lípa, které již dlouhá léta
slouží pro setkávání lidí z našich sborů,
ale i jiných církví, u Božího slova.
Vybral jsem tři body, které bychom rádi
zrealizovali v nejbližší době.
1. Stavba altánu, výměna krovu a krytiny na hospodářské budově. Jelikož
bude altán přímo napojen na hospodářskou budovu, je třeba tuto akci dělat
dohromady.
2. Je v plánu vyřešit odpadní vody na
středisku, což představuje investici buď
do ČOV nebo septiku se zemním filtrem.
3. Opravy v suterénu chaty (výměna
vstupních dveří, části oken a oprava výměna elektroinstalace).
To jsou ty největší části, které bychom rádi udělali co nejdříve. Bod 1)
bychom rádi stihli do letních prázdnin,
kdy je chata vytížená celé dva měsíce
(v současné době vyřizujeme povolení pro stavbu), bod 2) je třeba dobře
promyslet, naprojektovat a vyřídit vše

potřebné a bod 3) do konce března. To
však obnáší vaší spoluúčast a to hlavně
modlitební. Bude však potřeba i přiložit
ruku k dílu, ale jsou i věci, které je třeba
nakoupit. Pokud bychom chtěli udělat
všechny tři věci, stálo by nás to odhadem 600 000 Kč. Je to pouze odhad!
Proto, komu leží na srdci toto místo,
můžete nás podpořit. Bližší informace
budeme chtít dávat na web www.chatalipa.cz a do jednotlivých společenství
posílat přes vedoucí.

Prošli k paláci, vešli dovnitř a společně
stoupali po schodišti. Na jeho konci byly
dveře. Pán zaklepal a nějaký hlas zvolal: „Vstupte.“ Pán otevřel dveře, postrčil
kloučka před sebe a řekl: „Matko, tady
je někdo, kdo by vás rád viděl.“

Jiří Kaleta

Příběh (nejen) pro děti
Chtěl vidět královnu
V době, kdy královna Viktorie panovala
v Anglii, bydlel v Londýně malý chlapec,
který chtěl královnu velice rád jednou
vidět.
Jednoho rána si oblékl svůj nedělní oblek a šel k paláci. Před branou stál na
stráži ohromně velký voják s puškou.
„Pane, smím dovnitř? Chci hrozně rád
vidět královnu.“ Velký voják se podíval
na malého chlapce a řekl: „Královnu nemůžeš vidět; to se nesmí. Jdi teď rychle
domů!“
Chlapec byl velice zarmoucený a začal
plakat. Otočil se a chtěl jít domů. Ušel
ale jenom pár kroků, když potkal nějakého pána, který se ho zeptal: „Proč pláčeš, chlapče?“
„Tak rád bych viděl královnu, ale ten
velký voják před branou mě nechce
pustit.“
„Pojď se mnou,“ řekne ten pán, a spolu pak přišli k bráně, ke stejnému vojáku
s puškou. Voják se nedíval na chlapce,
ale postavil se do pozoru a salutoval.

Ten pán byl pozdější král Eduard VII.,
tehdy ještě královský princ.
Malý chlapec zkoušel nejdříve sám jít
ke královně, ale to se nedařilo. Teprve
když přišel s jejím synem, nemohl ho
žádný voják zastavit.
Také mnozí lidé zkoušejí na vlastní
pěst přijít do nebe, ale to se jim nikdy
nepovede. Nemůžeme tam přijít bez Božího Syna, Pána Ježíše. Pán Ježíš říká:
Já jsem dveře. Skrze mne všel-li by kdo,
spasen bude.
Jenom Pán Ježíš je dveřmi do nebe,
k Bohu. Chceš také přijít do nebe?
Pán Ježíš říká: Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než
skrze mne.
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Převzato z: „Kontakt“, 2/1980

Otevřené dveře
Toto praví ten Svatý a Pravý, který má
klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře.
Vím o tvých skutcích. Hle otevřel jsem
před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc,
zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel. (Zj 3,7-8)
Podle starověkých Římanů byl bohem
odpovědným za dveře, závora a vrata
Janus. Od jeho jména je pojmenován
i první měsíc v roce: januar. Pokud sledujeme bujaré, vskutku pohanské veselí, které je příznačné pro otevření dveří
do nového roku, tak je to tak. Zdá se, že
Silvestr a Nový rok jsou nikoliv křesťanské, ale opravdu pohanské. Vypadá to
tak, že u těch pomyslných dveří do nového roku i v Česku stojí pohanský bůžek.
Pokud totiž mají Vánoce křesťanský nátěr a nechtěně přiznané biblické kořeny,
u přechodu ze starého do nového roku
si svět kolem nás na nic nemíní hrát.
V našem textu je ale jednoznačně znát,
že Bohem dveří není nějaký římský bůh.
Že tím, kdo má autoritu i moc otvírat
a zavírat definitivně dveře, je sám Pán
Ježíš Kristus. Po celý čas lidských dějin
má vše pod kontrolou. Dokonale a nezpochybnitelně. Jak se to projevuje? Že
vždy i pro malá a zdánlivě nevýznamná
křesťanská společenství otevíral dveře
a dával možnost k následování. A ještě
jedno: ten sbor ve Filadelfii měl zaslíbení, že pokud vytrvá v Božím Slovu, Bůh
ho zachrání v čase zkoušky, která přijde
na tento svět.
Vánoční večírky jsou možností pro
rozhovory. Třeba i ty hluboké a duchovní. Byl jsem na jediném takovém. Když
jsem šel večer Prahou zpátky na hotel

podél Vltavy, tak jsem přemýšlel, jak
by se tyto hovory daly vyjádřit jedním
slovem. Hledal jsem pro ně společný
jmenovatel. Našel jsem: Nejistota. Ano,
to je ono! Nejistota! Mladí, třeba bohatí a vlivní lidé jsou nejistí, pokud jde
o budoucnost naší ekonomiky, vlastních osudů a životů. Vždyť mezi jedním
loňským a druhým letošním večírkem
se nedostavil člověk, který byl mladý
úspěšný, vlivný a snad ze všech nejbohatší. Smrt jej překvapila. Nejistota.
A možná i strach z budoucnosti.
My křesťané se bát opravdu nemáme.
Leckdy se i zbožní křesťané chovali
nemoudře, naivně a nebiblicky. To, když
se v nejistých dobách upínali k lidským
proroctvím. Většinou falešným. Manipulativní lidé, samozvaní proroci přesvědčili ostatní, že oni opravdu vědí, co je za
oponou oddělující dnešek od nejistého
a neznámého zítřku.
Přiznejme si to: Nevíme, co je před
námi. Byť máme jednu jistotu. Bohem
dveří do budoucnosti je Pán Ježíš Kristus. On je u nich a my se bát nemusíme,
ba ani nemáme.
Naše budoucnost je v Božích rukou.
Přejeme všem čtenářům časopisu
IDEA Boží vedení v roce 2020.
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