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Nové výzvy
Znali jsme se od vidění. Vždy, když
jsem se vrátil z cest a zahlédl ve výšce
žhavé světýlko cigarety, pozdravil jsem
do tmy. Obdobně časně ráno. Dlouho
jsem ani nevěděl, jak vlastně vypadá.
Teď v té divné korona době se vídáme
se sousedem i za dne. Dokonce došlo
na rozhovor o tom, že dobře jsme se už
měli, že jsme se všichni tak trochu rozmlsali, a také o tom, že i v jeho pracovním kolektivu, kde jsou všichni nevěřící,
přicházejí najednou na přetřes duchovní otázky. Nakonec se shodneme, že
svět už nebude jako dříve. Máme spolu
co sdílet.
Svět je opravdu jiný. Byl ale normální
před dvěma, třemi měsíci? Nyní si vybavuji moje (nejen) modlitební procházky
(nejen) večerním Brnem. Žasl jsem tehdy: Plné restaurace od pondělka do neděle. Teď absolutní opak: Nikde nikdo.
Ani noha.
Zavolal mi můj dlouholetý přítel. Mimo
jiné mě zaskočil otázkou: „Máte, vy
evangelíci, nějaké proroctví k tomu, co
se děje? Nemáš nějaké slovo od Pána?“
Snažil jsem se mu vysvětlit, že žádné
bombastické zjevení ze mě asi nedostane, ale i to, že mnohé je zapsáno v Bibli.
Tato situace, kterou jsme právě absolutně zaskočeni, jistě není z hlediska Písma ani z hlediska dějin církve nová.
Teď s odstupem si uvědomuji, že jsme
všichni tak trochu nesprávně prorokovali. Žili jsme v představě, že standard, na
který jsme si zvykli, je trvalý a že bude
lépe a lépe.
Zaznamenal jsem na internetu slova:
Toto jsem prorokoval. Podobná prohlášení jsem v minulosti viděl mnohokrát.
A mnohokrát tehdy i nyní bych v odpovědi zakřičel: Neprorokoval! V roce 2000,

kdy mnozí prorokovali zkázu, se nic mimořádného nestalo. 11. září 2001 neprorokoval nikdo nic a stalo se. Nenechme se zmást.
Loni jsem byl vyzván, abych si poslechl a přečetl přednášky o tom, co bude.
Výzvu jsem přijal a poslechl si desítky
hodin textu a také jsem na stejné téma
přečetl několik stovek stran. Nic z toho
neodkazovalo na dnešní situaci.
Věřím, že Bůh to zařídil tak, že vše základní je a bude v Písmu. Nová zjevení
se ukazují sporadicky. Písmo stačí. To
nás nabádá k vděčnosti v dobrých časech, k trpělivosti v těch náročných
a k věrnosti za všech okolností.
Zbyšek Kaleta

Velikonoční úklid
Blíží se Velikonoce. Pro mnohé čas jarního úklidu. Já začal u nás doma botníkem. Jelikož je nás doma šest, tak se
těch bot už něco nasbírá. Našel jsem
nejedny páry, které už delší dobu nevyužívám, nebo velmi sporadicky. Jedny
z nich byly mé svatební polobotky. A tak
jsem si je vzal místo pantoflů do zaměstnání. Pro občasný pohyb po kanceláři by
mohly přijít vhod, řekl jsem si.
A světe div se, co se jednoho dne nestalo. Doba oběda. Nutný přesun z kanceláře do jídelny. Zrovna jsem byl za
stolem zut. Sáhnu dolů, navleču pravou,
pak levou a už vyběhávám z budovy. Ale
co to, něco tady nehraje. Jedno chodidlo je utlačováno tak jaksi jinak než druhé. Po pár metrech se dívám a zjišťuji,
že to, co mám na nohách, netvoří pár.
Ještěže alespoň byly obě černé a nevypadal jsem podezřele.
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Vzpomněl jsem si tehdy na Eliášova
slova pronesená v 1. Královské 18,21:
Tehdy Elijáš přistoupil ke všemu lidu
a řekl: „Jak dlouho budete kulhat na
dvě strany? Jestliže je Bohem Hospodin, jděte za ním, a jestliže Baal, jděte
za ním!“
Ano, jak vypadá můj život? Jsem ten,
který chodí pouze v síle Hospodinově?
Nejsem tím, kdo občas pokulhává i na
Baalovu stranu? A pokud ano, jak tedy
chci udělat svůj křesťanský život přitažlivým pro svět? Bratři a sestry, jsem člověk, který v této oblasti určitě nedosáhl
dokonalosti. O to více mě usvědčilo to,
co mi bylo tehdy cestou na oběd zjeveno.
Pár týdnů nato začalo postní období.
První postní pátek jsem byl u nás v Těrlicku. Při čtení textu jsem pod otevřeným místem znatelně cítil prstem jakési
smítko. Měl jsem za to, že bude hned
pod tímto listem. Jaké bylo ale moje rozčarování, kdy jsem otáčel postupně list
za listem, pak již i desetistrany abych
posléze zjistil, že ono smítko je přikryto
značným množstvím papíru. Vzal jsem
ho na prst. Bylo to takové nic, téměř tečka v mé Bibli.
Bratře a sestro, není toto obrazem
mého a Tvého života? Není nějaké smítko, pouhé nic, téměř blecha, něco na
první pohled neviditelného, ale třeba
na bližší dotyk citelného? Není něco podobného v mém i Tvém životě, co kazí
Boží obraz v nás? Může to být přikryto
pod množstvím dobra, ale přesto to
může být cítit. Chtěl bych přát v první
řadě sobě, ale i Vám, abychom takováto
smítka začali v našich životech vnímat.
A nejenom vnímat, ale prostřednictvím
Božího Slova, Pána Ježíše Krista, Ducha svatého i s pomocí ostatních věřících mohli tento binec odhalovat a dělat
s ním pořádek.

Vždyť na svátky musí být uklizeno.
Ó, dej nám, Pane, touhu, aby nejenom
naše pozemské statky, ale o to více
i náš duchovní člověk mohl být čistý.
Vladislav Josiek

Proč se český
národ neřídí radami
Komenského?
J. A. Komenský je přece
Učitelem národů!
Máme jubilejní rok Komenského. Letos 15. listopadu uplyne 350 let od jeho
úmrtí.
Dovolím si připomenout několik hodnocení Komenského:
J. A. Komenský je největším spisovatelem pobělohorské emigrace, filozof
a biskup Jednoty bratrské, který je právem označován za Učitele národů.
Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si
přízvisko Učitel národů.
Málokterý učenec zanechal v naší historii tak nesmazatelnou stopu jako Jan
Amos Komenský.
Jan Amos Komenský je bezpochyby
pro většinu z nás velkou postavou dějin
českého národa.
Jan Amos Komenský byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů.
V knize Kšaft umírající matky Jednoty bratrské odkazuje Komenský svému
národu Bibli – klenot Božího slova: Na
tebe národe český a moravský, vlasti
milá, zapomenouti také nemohu při
svém již dokonalém s tebou se louče-
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ní; (…) odkazuji tobě za dědictví knihu
Boží, Bibli svatou, kterou synové moji
z původních jazyků do češtiny s pilností
velikou uvedli (…) Přijmiž to tedy za svůj
vlastní klenot, vlasti milá, a užívej toho
k slávě Boží a svému v dobrém vzdělání (…) A ač knihy této Boží exempláře
popálili nepřátele, (…) i tobě kniha tato
Boží dochována bude, důvěřuj a nepochybuj.
Tato svatá kniha – Bible – musí být
ve školách alfou i omegou, aby všichni křesťanští mládenci, podle příkladu
Timotea od dětství znali Písma svatá
a slovem víry vykrmeni, byli moudří ke
spasení. (Didaktika 160)

Klenot
Když čteme tato Komenského slova
a hledíme na současný život českého
národa, klademe si otázky: Je Bible
v současné době pro český národ klenotem, kterého si národ váží a užívá ho ke
slávě Boží a svému v dobrém vzdělání?
Je svatá kniha Bible ve školách alfou
i omegou, aby všichni mladí lidé znali
Písma svatá a byli moudří ke spasení?
Proč většina národa nebere vážně odkaz svého Učitele národů? Klasifikují
snad Komenského jako naivního muže,
který uvěřil Bibli a její zvěsti?
Vždyť přece Bible je nejvzácnější a jedinečnou knihou na zemi i ve 21. století.
Její zvěst je v současné době přeložena
už do čtyř tisíc jazyků a v brzké době
bude přeložena do všech jazyků na
zemi. Proč učitelé ve školách neberou
vážně doporučení Komenského a Bible
není ve školách alfou a omegou při vyučování?
Pohrdání Komenského odkazem, pohrdání biblickou zvěstí se projevuje
v našem národě v mnohých negativních
skutečnostech. Uvedu jen jednu děsivou

skutečnost. Každý rok se v našem národě rozvádí přes dvacet tři tisíce manželství. Proč asi? Neumějí spolu žít. Nikde
se nenaučili, jak vytvářet harmonické
vztahy se svými bližními a jak žít v radostném souladu s druhými. Důsledky
disharmonických vztahů v manželstvích
se projevují nejvíce na nešťastné a zoufalé mladé generaci. Pak se divíme, že
přibývá velmi mnoho lidí s psychickými
problémy, s nimiž si ani lékaři často nevědí rady.

Z labyrintu po ráje srdce
Každý člověk touží po šťastném životě,
chce mít ve svém srdci trvalou radost,
chce být šťastným člověkem. Radost
ze všech úspěchů a hmotných hodnot
velmi rychle vyprchává. Lidé cítí vnitřní
prázdnotu a nevědí, jaký smysl má jejich život. Mnozí pak přemýšlejí o ukončení života.
Jan Amos Komenský nazval tento svět
labyrintem – bludištěm. Většina neví,
proč vlastně žijí a kam jdou. Všichni
však mají v sobě velikou touhu – najít
ráj pro své srdce – najít trvalou blaženost pro své nitro. I Komenský prožil
ve svém životě mnoho bolestného. Ve
dvanácti letech mu zemřeli oba rodiče.
Byl svědkem obrovské nenávisti vládců
vůči Jednotě bratrské. Mnohokrát byl
i jeho život ohrožen. Mnohokrát si jistě
kladl otázku: Jak najít v tomto bludišti
ráj pro své srdce. Pak prožil úžasnou
chvíli, když tento ráj našel. Ve své knize Labyrint světa a ráj srdce popisuje
zvláštní zázrak, jak Pán Ježíš vnesl ráj
do jeho srdce.
Ježíš k němu promluvil: Vítej, vítej,
můj synu a bratře milý! (…) Kdes byl tak
dlouho, čehos v světě hledal? Potěšení?
(…) Díval sem se, synu můj, kdyžs bloudil; ale již sem se déle dívati nechtěl,
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přivedl sem tě k sobě. (…) Chceš-li tu bydliti se mnou, najdeš tu, čehožs v světě
nadarmo hledal: pokoj, utěšení, slávu
a sytost všeho. Toť slibuji, synu můj,
sklamán nebudeš jako tamto.
Já ty řeči slyše, a že to jest můj Spasitel, Ježíš Kristus, o němž sem i prvně
v světě něco slýchal, (…) s plným potěšením a celou dověrností ruce sepna
a jemu podávaje řekl sem: „Teď sem,
Pane můj Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj
chci býti a zůstavati na věky!“ (Kapitola
38)
Komenského život se radikálně změnil. I když měl další život naplněný mnohými bolestnými zážitky, v jeho srdci byl
ráj – opravdová blaženost. Měl skvělého Průvodce – Pána Ježíše – a s Ním
kráčel do nádherné nebeské vlasti, do
nebeského domova.
Komenský prožil dva zázraky. První,
když se skrze Bibli naučil žít smysluplným a kvalitním životem a druhý, když
se setkal se vzkříšeným Ježíšem, a ten
vnesl do jeho nitra opravdový ráj. Ježíš
Kristus se stal jeho osobním Přítelem,
Rádcem a Průvodcem k nádhernému
cíli.
Jsme Komenskému vděční za jeho
svědectví i za všechny rady a doporučení. To, co prožil Komenský, může prožít každý člověk i ve dvacátém prvním
století. Komenský miloval svůj národ
a chtěl, aby každý člen národa byl šťastným člověkem.
Kéž tato svědectví vedou každého
k přemýšlení a moudrému rozhodnutí.
Proč Komenský odkazuje národu Bibli
jako nejvzácnější klenot? Proč napsal
národu knihu, ve které ukazuje, jak
může člověk nalézt ráj srdce v bludišti
světa? Jistě to napsal z lásky ke svému
národu. Kéž tyto otázky vedou každého
k přemýšlení a k moudrému rozhodnutí.

Klademe si proto i tuto naléhavou otázku: Proč náš národ nebere vážně slova
svého Učitele?
Stanislav Kaczmarczyk

Komenský a Luther
Jan Amos Komenský (28. 3. 1592
– 15. 11. 1670) se narodil za 109 let
po Martinu Lutherovi (10. 11. 1483 –
18. 2. 1546). Vyrůstal na Moravě, která v době jeho dětství a mládí byla pod
silným vlivem wittenberské reformace.
Vychován byl v bratrské rodině, základní a střední vzdělání získal v bratrských
školách, univerzitní na reformovaných
- kalvínských. To značně ovlivnilo jeho
pozdější teologickou orientaci. Vážil si
Lutherova učení, obhajoval a vyzdvihoval bratrskou konfesi, přičemž spory
mezi hlavními reformačními proudy považoval za malicherné a zlověstné. Měl
pravdu, nebo se mýlil?

Luteráni v českých zemích
Žel, spory skutečně přispěly k pohromě českého evangelictví na začátku
sedmnáctého století. Jak k tomu došlo?
Augsburská konfese přitahovala v době
Komenského mládí v Čechách a zvláště
na Moravě a ve Slezsku většinu obyvatelstva. Nedivme se, že zvonkohra na
orloji Olomouce, tehdejšího hlavního
města Moravy, vyhrávala Lutherovu píseň: Zachovej nás při svém slovu a dej
k němu víru živou Ty sám, Ježíši, Pane
náš, kterýžto mdlobu nás všech znáš…
(EK 487, ŚE 266, Gloria Deo 368). Určitě by bylo lepším signálem pro naši společnost, kdyby se na našich náměstích
rozléhala tato pokorná prosba k Spa-

-6-

siteli a ještě lépe by bylo, kdyby rozezněla lidská srdce, než aby jakýsi sloup
původně s militantními symboly velebil
porobu národa.
Po roce 1620 začalo sílit pronásledování a vyznání našich předků i jiných
protestantů byla v době protireformace
zakázána. Jejich potomci po tolerančním patentu (1781) museli začínat jako
na spáleništi. České sbory augsburského vyznání v Čechách a na Moravě
po roce 1918 splynuly s reformovanými a musely se jim podřídit. Na území
dnešní České republiky takto zůstaly
věrny augsburské konfesi pouze sbory,
které se v roce 1948 sjednotily ve Slezské církvi evangelické a. v., pražský sbor
Slovenské církve evang. a. v. a z českobratrských částečně sbor v Českém Těšíně na Rozvoji.
Německá církev evangelická a. v.
v Československu byla po druhé světové válce zrušena a veškeré její chrámy
a farní budovy byly zkonfiskovány. Z nich
získaly církve téže konfese jen kostel sv.
Michala v Praze (Slovenská evangelická
církev a. v., nyní ECAV), kostel s farou
v Bohumíně (SCEAV) a kostel s farou
v Ostravě (SCEAV spolu s ČCE).
Luteráni sice v dějinách českého národa zaujali významné místo, přesto museli čelit značné diskriminaci. Z jejich
řad pocházel František Palacký (17981876), považován za otce národa, který svým obdivem reformace a bratrství
značně ovlivnil zakladatele Československé republiky. Tomáš G. Masaryk
řekl o Komenském roku 1892, že je to
největší Čech, jakého jsme kdy měli.
Když byly ministerskou vyhláškou zakázány Komenského oslavy, Masaryk
ve veřejné přednášce nadchl vysokoškolské studenty Komenského odkazem. Od té doby se stále k němu vracel,

a když se 21. 12. 1918 vrátil do vlasti,
jako prezident pozdravil Národní shromáždění Komenského poselstvím ze
Závěti: Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše
uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se
zase navrátí, ó lide český! V ní čteme
dále, že Komenský zejména odkazuje
národu: lásku k Boží čisté pravdě.

Komenský a luterství
Jak se Komenský vyrovnával s luterstvím? Často se odvolával na Luthera
a velmi si ho vážil. Ve Stručné historii
církve slovanské připomíná nadšené
uvítání Lutherovy reformace Bratřími:
Bratří se nad míru radovali (uslyševše
o Lutherově začátku i o úspěchu v očišťování církve) a poslali k němu r. 1522
Jana Roha a Michala Bílého blahopřát
mu k světlu poznané pravdy a přáti mu,
aby se jeho přičiněním totéž světlo co
nejšťastněji rozlévalo po okrsku církve.
Druhá návštěva se uskutečnila v roce
1524. Po ní následuje odmlka trvající
osm let, jelikož Bratři žádali, aby v reformaci nebyla opomíjená kázeň, a Luther
zase, aby Jednota bratrská dbala na čisté učení. Po této přestávce Luther ozdobil bratrské Vydání počtu z víry a řádů
(1532) pěknou předmluvou a sám je
vydal ve Wittenbergu dvakrát (1533,
1538). Bratři jej stihli navštívit ještě dvakrát (1536, 1542). O poslední návštěvě
Komenský píše:
Byli přijati přátelsky a vyložili, jak husitské církve po Čechách a po Moravě
přestupují ponenáhla k luterství (jak se
říká) a tím sice přijímají učení evangelia, ale nic nezlepšují na snaze po křesťanském životě; to že se děje na úkor
našim církvím, které doporučil pro pěstění kázně sám Luther a jeho druhové;
neboť nevázaní lidé se honosí, že také
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jinde lze mít čisté evangelium beze jha
kázně, a tím způsobují, že se k nám už
nikdo víc nepřipojuje, ba někteří i odpadají; zda je tedy podle jejich názoru
přípustné takové zneužívání evangelia?
Na to odpověděl Luther u přítomnosti
celého sboru teologů, že nebylo možno
rozmetat papežství jinak, než podvrácením všeho toho, co zavánělo jhem
lidské pověrčivosti a znásilňováním svědomí; nyní prý však vidí, že se svět řítí
v druhou krajnost, a uznávají nutnost
zakročit proti tomu i obnovit kázeň…
Po několika měsících téhož roku
(1542) poslal Luther zase Augustovi list
a vložil v něj tato slova: Dále vás napomínám v Pánu, abyste s námi vytrvali až
do konce ve společenství Ducha i učení,
jakož jste začali; a bojujte s námi Slovem i modlitbami proti pekelným branám, atd. Pozdravuj uctivě všechny bratří v Pánu. Na den po sv. Františku roku
1542. Takto setrval velkoduchý Luther
v přátelství s Bratřími až do konce…
Komenský rovněž pochvaluje postoj
wittenberských teologů ke konfesi Českých bratří, o které napsali:
Tato konfese je stručná a zpozorovali jsme snadno, že při jejím sepisování
se hledělo hlavně k tomu, aby přední
články víry byly vyjádřeny krátce, pěkně a přesně, k uvarování zbytečné obšírnosti a sporů i hádek o choulostivé
otázky. To by snad mohli vytýkat někteří
hádaví lidé v našem Německu, kdyby
tato konfese byla také německy vydána; ale my nemůžeme než schvalovat
tuto vaši křesťanskou moudrost a mírnost. Proto vám nepokrytě klademe
na srdce, abyste se nedali odloudit od
této tak svaté a čisté prostoty, přijdou-li snad odjinud posudky. Neboť tolik je
jisto, že je to pro církve nejprospěšnější
a že se církve tenkrát nejlépe budují,

napravují a v jednomyslnosti udržují,
když se křesťanskému lidu předkládá
čisté učení evangelia v prostotě, bez
jemných odstínů z ješitnosti vyhledávaných a bez hádek, které z toho vznikají;
tak jako v i v žalmu 25. je prosba: Prostota a upřímnost nechť mě ostříhají atd.
Dáno ve Vittemberku, 3. List. 1575.
Přesvědčení, že člověk má přirozené
schopnosti se zdokonalovat, vyvolávalo
u některých jeho přátel nejistotu, zda se
Komenský nevzdaluje od reformačního
pojetí lidské hříšnosti a neschopnosti
bez Božího zásahu obnovit v sobě Boží
obraz. Velmi se jej dotkla Andreova poznámka o nešťastném koukolu školské
pansofie, nasetém k opovržení proti Lutherovi. Proti tomu se brání:
Ale ať by již opravdu bylo to školské
dílo koukolem, co mají (…) znamenat
následující slova ‚k opovržení proti Lutherovi?‘ Zlořečen budiž ten, kdo se pokusil učinit něco v posměch kteréhokoli
z nejmenších bližních, natož tak vzácného nástroje Božího! Amen.
V korespondenci se zastánci helvetské
reformační teologie se více odvolává na
Kalvína, v listech luteránům zase častěji zmiňuje Luthera. Zklamán ujednáním Vestfálského míru (24. 10. 1648),
v němž byla pohřbena naděje českých
evangelíků na svobodu vyznání a jejich
návrat do vlasti, píše švédskému kancléři Oxenstjernovi:
Nedostane-li se však nám útěchy
u lidí, dostane se jí u Boha, jehož pomoc počínává tam, kde se končí lidská,
jak řekl Filon Židovský, anebo, nebude-li místa pod nebesy, bude na nebesích,
jak řekl doktor Luther.
V Kšaftu (Závěti) umírající matky Jednoty Bratrské odkazuje Lutherovým
následovníkům víc řádu, spořádanější kázně a lepšího pochopení článku
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o ospravedlnění, bez hanebného zneužívání, jaké se rozmohlo u jejich potomků. Naproti tomu jednotě helvetské vedle řádu a kázně přeje více sprostnosti,
méně hloubání a šetrnějšího o Bohu
a přehlubokých tajemstvích jeho mluvení, než to někteří z synů tvých činili,
skrze což i na roztrhání sebe i tebe přivedli, zrotivše se proti tobě a vespolek,
Novokřtěnci, Sociniáni Arminiáni a jiný
mnohotvárný z tebe vyšlý hmyz…
Církev augsburského vyznání v Kšaftu
oslovuje:
…bylas mou nejmilejší sestrou, kterou mi nejprve, když jsem se ve svém
osamocení ohlížela, k potěšení vzbudil
Pán, a kterou jsem já srdečně milovala,
ačkoli tvá láska (pro mou prostotu) ke
mně brzy vychladla… Ó, přátelé moji!
(…) učím vás a přeji, abyste porozuměli,
že známost Krista a těšení se v evangelium bez dodržování zákona lásky, ke
kterému vede evangelium, nic není…

Komenského inspirace Lutherem
Komenský se inspiruje Lutherem
v mnoha oblastech. Týká se to i jeho
Duchovních písní:
M. Jan Hus s pomocníky svými, otci
našimi, i v Němcích D. Martin Luther
s pomocníky svými mnoho pěkných nových písní naskládavše, církvi k užívání
podali. Staří Čechové měli za Luthera
už stovky písní a na jeho radu k. Michal
Weiß do němčiny jich okolo půl druhého
sta přeložil, kteréž v Ulmu a Nyrnberku
po několikrát tištěny byly.
Vpravdě německé Lutherovy písně
plné jsou Ducha a moci, jako i některých z pomocníků jeho.
Pastorační služba Komenského je vytříbena těžkými zkouškami. V dětství
osiřel, v mladém věku se oženil, stal se
otcem, ale brzy musel poslat manžel-

ku s dítětem do bezpečí a sám se také
před nepřáteli skrývat. Mezitím přišlo na
svět druhé dítě, které už nespatřil, protože manželka s oběma dětmi podlehla
morové ráně a on se nemohl zúčastnit
ani jejich pohřbu. Po těchto zkušenostech píše útěšný traktát O sirobě. Naději
v něm čerpá z Božího slova a končí jej
slovy Lutherovy písně: Když Tebe, Pane,
mám, nebe, země, nic nedbám…
Rovněž jeho didaktická činnost je značně ovlivněna Lutherem. Jako věhlasný
pedagog se na něj odvolává a vděčí mu
za povzbuzení Bratří k vzdělávání mládeže. V Otázkách některých připomíná:
Proto jsme potom (i Lutherovými ostrými napomínáními i samou nuznou potřebou dohnáni byvše) škol chytit se museli; a rozkvetli jsme hned trochu lépe
za B. Blahoslava, Štefana, Enease aj.…
Lutherovo napomenutí Bratří přineslo bohaté ovoce. V bratrských školách
byla později formována i jeho osobnost
- učitele národů. Komenský si je toho vědom, proto ve své Velké didaktice dbá
reformačního odkazu.
Luther ve svém napomenutí říšským
městům pro zřizování škol si mezi jiným
přeje toto dvojí: Předně, „aby po všech
městech, městečkách a vesnicích byly
zřizovány školy pro vzdělávání veškeré
mládeže obojího pohlaví (…) tak aby i ti,
kdož se věnují rolnictví a řemeslům, zaskakovali do škol aspoň na dvě hodiny
denně a byli vyučováni v literním umění, chování a zbožnosti. Za druhé, aby
byli vyučováni nějakou snazší metodou,
která by mládež nejen neodstrašovala
od učení, nýbrž spíše ji vábila jako nějaké lákadlo, a jak praví, aby hoši měli
z učení nemenší radost, než když celé
dni tráví hrou o ořechy, míčem a běháním.” Tolik on. Znamenitá to věru rada
a hodná tak velikého muže!
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Odkud Komenský vzal zásadu škola
hrou? Už Augustin, ze kterého Luther
čerpal mnohé podněty, katechetům připomínal vzor nejvyššího Mistra – Ježíše:
Cítíme-li nechuť k mluvení a chuť mlčet, pomysleme, co pro nás učinil Ten,
který nám dal příklad, abychom Ho následovali.1
Augustin také radil:
Řečník má poučit, pobavit a přesvědčit… Učit je nutností, potěšit je krásné
a pohnout posluchačem znamená vítězství.2
Tedy Augustin si všímal názorného
a oživujícího vyučování Pána Ježíše,
Luther se učil u Augustina a Komenský
u Luthera.
A tak splníme přání dr. Luthera tím, že
budeme zaměstnávat mládež ve škole
vážnými studiemi tak, aby na nich nalézali nemenší rozkoš, než kdyby celé dni
mařili hrou v ořechy.3
V úvodu Velké didaktiky připomíná výrok Filipa Melanchtona, že vzdělávat
řádně mládež je více než dobývat Tróje.
Vzdělávání chápe v celistvosti – nabývání vědomostí, zušlechťování mravů
a pěstování zbožnosti. Pod pojmem zbožnost Komenský má na mysli takový vztah
k Bohu, že člověk má jej všude hledat,
za ním všude, když jej najde, jít a všude,
když ho dosáhne, s ním se těšit. První se
děje rozumem, druhé vůlí a třetí potěšením svědomí. Prameny zbožnosti vidí
shodně s Lutherem v rozjímání Božího
slova, modlitbě a překonávání pokušení
(meditatio, oratio a tentatio).

Komenský rozlišuje vztah k Jednotě
bratrské u Luthera a u jeho stoupenců.
Zvláště je to patrné po obsazení Prahy
saským vojskem, kdy došlo k obnově
evangelických bohoslužeb. Tehdy Samuel Martinius z Dražova (31. 1. 1593
Hořovice – 7. 2. 1639 Pirma), od roku
1628 pověřen saskou vrchní konzistoří
jako duchovní správce českých exulantů, vydává Třicet pět důvodův, pro které
všichni evang. Čechové za jedno býti
povinni jsou (1635). Komenský ještě
v tomtéž roce na ně odpovídá spisem
Ohlášení. Polemika pokračuje Obranou
M. Samuele Martiniusa z Dražova proti Ohlášení starších kněží Bratrských
(1636) a odpovědí Bratří ve dvou spisech: Jan Felin Rozebrání Induciae Martinianae (1637) a Komenský Cesta pokoje (1637). Komenský v Ohlášení píše:
Protož k konfesi Augšpurské, tak jakž
v textu svém stojí, známe se ve všech
punktích, jako i k České, proto že jednu
a tuž pravdu v nich, jako i v své poznáváme. A to i v té první neproměnné konfesi (invarianta) v artikuli o Večeři Páně…
co otcové naši hned od počátku Jednoty
smýšleli, mluvili, psali, a jakž se D. Lutherovi v tom vysvětlili, totiž že v Večeři Páně tělo a krev Kristovu přítomnou
býti věříme posvátně, duchovně, mocně
a právě…
Ve skutečnosti Bratří stranili luterské
Večeři Páně a v Jednotě převládl proud
směřující k samostatnosti. Další vývoj
českého protestantismu nám tak dává
hodně k zamyšlení.

1 AUGUSTIN. Początkowe nauczanie religii. In Pisma katechetyczne., Warszawa, PAX, 1952, s.
19. Také: PIĘTAK, S. Vybrané základní otázky náboženské výchovy. Č. Těšín, SCEAV, 2000, s. 70.
2 AUGUSTIN. On Christian Doctrine. In Nicene and
Post-nicene Fathers, s. 583. Také: PIĘTAK, S. …,
s. 70.
3 KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika. In: Vybrané spisy JAK, s. I. Praha, SPN, 1958, s. 176.

Komenský a Třanovský
Všimněme si ještě Komenského vrstevníka, Jiřího Třanovského (27. 3.
1592 – 29. 5. 1637), který taktéž sdílel
úděl exulanta a v exilu přispěl k hlubšímu zakořenění biblické kultury. Je mno-
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hem opatrnější a zásadovější ve vztahu
k pohanským učencům. Mária Novacká
uvádí, že v závěru Ód Třanovský radikálně odmítnul vnášení antické kultury do
křesťanské poezie. V této otázce zaujal
postoj ortodoxního biblisty… Jedinou
a absolutní autoritou zůstává pro Třanovského Bible, která znamenala pro
něj „příběh příběhů“ (historia historianum). Z Bible, stejně jako z teologické
literatury cituje často, z básníků (kromě citátů z Q. Horatia a J. Mantuana)
méně, a to jen proto, aby mohl s nimi
polemizovat. (…) Třanovský na prvém
místě zdůrazňuje neposkvrněnou mravní a věroučnou čistotu křesťanství, kterou proroci zvěstovali i našemu pokolení: ‚Očistím vás od všech vašich model
(Ezechiel 36,25)…
Oproti tomu Komenský nás znepokojuje popularizací falešných proroků (Mikuláše Drabíka, Kryštofa Kottera a Kristiny
Poniatowské), ujišťováním o hodnověrnosti jejich proroctví, jejich vydáním v r.
1657 a odkazy na ně např. v knize Světlo ve tmě, z jejichž vlivu se nevymanil do
konce svého života. Mikuláši Drabíkovi
píše přátelský dopis ještě třináct dnů
před svou smrtí.
Často nás také překvapí přílišným
okouzlením
pohanskou
mytologií.
V Pansofii např. poukazuje na pohanského boha Jova:
Seneka v listě 25 (4) krásně praví: Přirozenosti stačí jen chléb a voda. Nikdo
není tak chudý, aby to neměl, a kdokoli
na to omezil svá přání, bude závodit se
samým Jovem o štěstí.
Jeho nadměrná důvěra v humanismus, jež podle některých (Radím Palouš, Jan Patočka) zrcadlí křesťanský
platonismus… podle něhož všechno
jsoucno je prostoupeno tím světlem,
jasem odhalenosti, který je harmonie,

zamlžuje biblické učení o člověku. Ať
už někteří chválí, nebo haní, nebo ještě další prostě konstatují Komenského
představu o univerzálním paralelismu,
je nutno pamatovat, že dokonalá harmonie stvoření (Gn 1,31) byla narušena lidským pádem, jehož následky jsou
děsivější, než aby mohly být odstraněny
byť sebelepším a sebezbožnějším vzděláváním.
Jedině Kristus zachraňuje a činí vše
nové, proto snaha o zušlechtění lidské
bytosti je možná pouze v Něm (2K 5,1621). Tam, kde Komenský klade důraz
na lidská měřítka, jeho snahy míjejí cíl,
kdežto tam, kde vzdělávání upíná ke
smíření v Kristu, je a bude stále aktuální. Tak se můžeme sjednotit v Davidově
povzdechu z Žalmu 3,9 a Komenského
z Kšaftu: V Hospodinu je spása. S Tvým
lidem je Tvoje požehnání!
Stanislav Piętak

Biblická Jáel
aneb co se dá udělat
s obyčejným stanovým kolíkem?
(…když muži vyklízejí Bohem určené pozice)

Na semináři pro muže, který se (ne)
uskutečnil na konferenci o biblickém
mužství a ženství, budeme hledat biblický postoj k rolím, které má Hospodin pro
muže (i ženy). Jako základ použijeme
méně známý biblický text, který se pro
svou drastičnost nevypráví na nedělní
školce a ze stejného důvodu nebývá ani
tématem kázání. Jak záhy uvidíme, tento seminář by se mohl jmenovat také:
O třech slabých mužích a třech silných
ženách.
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Náš příběh je zapsán v Knize Soudců
nadvakrát. Poprvé se s ním setkáme
ve čtvrté kapitole, která obsahuje líčení
událostí předcházejících válku a válku
samotnou, a následně v páté kapitole,
v níž je Debóřina píseň.
Toho času v Izraeli soudila prorokyně
Debóra, žena Lapidótova. Sedávala pod
Debóřinou palmou mezi Rámou a Bét-elem v Efrajimském pohoří a Izraelci za
ní přicházeli, aby je soudila. Ta poslala
pro Báraka, syna Abínoamova, z neftalíjské Kedeše, a naléhala na něho:
„Sám Hospodin, Bůh Izraele, ti přikazuje: ‚Táhni hned na horu Tábor a vezmi
s sebou deset tisíc mužů z Neftalíovců
a Zabulónovců. Já k tobě přivedu k potoku Kíšonu velitele Jabínova vojska Síseru i jeho vozbu a jeho hlučící dav a dám
ti jej do rukou.‘“
Bárak jí odpověděl: „Půjdeš-li se mnou,
půjdu, nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu.“
Řekla: „Určitě s tebou půjdu, avšak na
cestě, kterou půjdeš, se neproslavíš,
Hospodin totiž vydá Síseru do rukou
ženy.“ I vstala Debóra a vypravila se
s Bárakem do Kedeše. (Sd 4,4–9)
Rozuzlení celého příběhu najdeme ve
verších 16–21:
Celý Síserův tábor padl ostřím meče,
nezůstal ani jediný. Sísera prchal pěšky ke stanu Jáely, ženy Kénijce Chebera, neboť mezi chasórským králem Jabínem a domem Kénijce Chebera byl
mír. Jáel vyšla Síserovi vstříc a zvala jej:
„Uchyl se, můj pane, uchyl se ke mně,
neboj se!“ Uchýlil se k ní do stanu a ona
ho přikryla houní. Poprosil ji: „Dej mi
prosím napít trochu vody, mám žízeň.“
Otevřela měch s mlékem, dala mu napít a přikryla ho. Nato ji požádal: „Stůj
u vchodu do stanu, a kdyby někdo přišel
a ptal se tě: ‚Je zde někdo?‘ odpověz:
‚Není.‘“ I uchopila Jáel, žena Cheberova,

stanový kolík, vzala do ruky kladivo, přikradla se k němu a vrazila mu stanový
kolík do spánku, že pronikl až do země.
On totiž tvrdě spal, protože byl unaven.
Tak zemřel.

Těžká doba
To je dramatický konec příběhu. Vraťme
se ale nyní na jeho začátek. Jaká byla v té
době situace v Izraeli? Nic moc. Vlastně
hodně špatná. Ekonomicky, vojensky,
politicky a hlavně duchovně. Izraeli v té
době vládli anebo ho spíše soudili charismatičtí lidé. Lidé s určitými silnými vůdcovskými vlohami, s odvahou, s Božím
pověřením, ale také s různými morálními
i jinými neduhy. Byl to čas, kdy si Boží zákon strastiplně klestil cestu k většinové,
stále spíše pohanské, modloslužbou prošpikované, společnosti.
V té době neexistovala žádná kontinuita vlády. Nešlo zatím o stát, ale spíš
o volné spojení kmenů, které se buďto
zapojovaly anebo naopak nepřipojovaly
k společným akcím. Izraelské kmeny
byly ohrožovány ze všech stran. Válka
střídala válku. V našem příběhu je na
obzoru další.
Debóra z pověření Hospodinova povolává do zbraně Báraka. Ten toto pověření na jednu stranu přijímá, na druhou
odmítá v případě, že by měl jít do války
s Jábinem, králem kenaanského Chasóru, sám bez Debóry. Následující události jsou popsány v několika málo verších:
Barák a Debóra vítězí díky Jáel, která
zabíjí Síseru, vojevůdce krále Jábina.
Hlavní hrdinové
Představme si nyní aktéry této války.
Jsou jimi tři slabí muži:
První: Jábin, král Chásoru, který posílá
svého vojevůdce Síseru, aby se vypořádal s kmeny Izraele.
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Druhý: vojevůdce Sísera, který boj prohrává, musí utíkat a schovat se u domnělé spojenkyně Jáel.
Třetí: Barák, který sice pomyslně vítězí,
ale děje se tak díky srdnatosti dvou žen:
Jáel a Debóry.
Podívejme se nyní na ženy onoho příběhu:
První silná žena, prorokyně a soudkyně Debóra povolává do služby bojovníka, který jde do války pouze s výhradou,
že ho bude doprovázet žena. Má žena
chodit do války?
Druhá silná žena, matka Sísery (kterou jsme zatím nejmenovali), je hrdá
na svého syna a očekává od něj, že se
vrátí jako chlap, jako vítěz, že přivede
izraelské zajatkyně a všichni se budou
dělit o lup z války. Matky vždy chtějí vidět ve svých synech vítěze, chtějí vidět
náš úspěch. A manželky a snoubenky
chtějí mít rozhodné, udatné a úspěšné
muže.
Třetí silná žena Jáel se rozhodne jednat: Když k ní Sísera přijde a chce se
u ní schovat před pronásledovateli, přikývne, dá mu občerstvení, pak uchopí
kladivo a stanový kolík a Síseru zabije.
Popsáno jako novodobý horor: Stanový
kolík prorazí hlavu a projde hlavou až do
země. Brr!
Popis jednání Jáel je dosti stručný
a může se proto zdát prostý. Tak jednoduché to ale jistě nebylo. Jáel se musela rozhodnout, na kterou stranu se dá.
Byla spojencem jedné i druhé strany,
snad by se to dalo považovat za druh
neutrality. Ona se ale rozhodla.

Rozhodnutí
Bible zde předpokládá jednu věc. Víte
jakou? Rozhodnutí.
Barák se rozhodl, ale podmiňuje svoje
rozhodnutí účastí ženy ve válce. Sísera

se rozhodl, ale utíká. Jeho šéf král Jabín se rozhodl, ale sám nevytáhl paty
z domu. Není toto svědectví jasným odsouzením mužské pasivity a neschopnosti se rozhodnout? Text se dá nejspíš
interpretovat i jinak, ale tento výklad se
přímo nabízí.
Tři velmi výrazné ženy: Jáel, Debóra
a Síserova matka.
Tři velmi nevýrazní muži: Barák, Sísera, Jabín. Vlastně toho o nich moc nevíme. Sledujeme pouze jejich selhání.
A aby těch selhání v rozhodování nebylo málo, v Debóřině písní (5. kapitola
Knihy soudců) čteme také o rozdělení
izraelských pokolení: na ty, které se rozhodly, a ty, které se nerozhodly.
Pokolení Efrajim, Benjamín, Isachar
a Zabulón se rozhodly a bojovaly. A zvítězily. Ruben se nerozhodl, ale pozor!
Měl velice kvalitní rokování. Schůzoval.
Uvažoval: Jít anebo nejít? Zvažoval pro
a proti. Jako v účetnictví seskupoval
do kolonek DAL a MÁ DÁTI argumenty.
A nerozhodl se. Válku rozhodl někdo
jiný. Ženy. Chlapi svoji šanci proschůzovali. Pokolení Gileád, Dan, Ašer a zmiňovaný Ruben se nerozhodly.
Jaél se rozhodla. Občas se musíš rozhodnout. Tak se pozná chlap. Umí se
rozhodnout. Třeba zariskuje, ale je schopen udělat rozhodnutí. V církvi se tomu
někdy říká: Decision ministry. Služba
rozhodování. Do mnoha věcí člověk jde,
musí jít, aniž ví, jak to dopadne.
Zdá se, že tři ženy se rozhodly, zatímco tři muži, a dokonce některá izraelská
pokolení vedená muži trpící stejným
problémem, nebyli ochotni zariskovat.
Podnikání je riziko. Církev je riziko. Vše
potřebuje jasné chlapské slovo. Rozhodnutí a jednání. Pamatuji si ovšem,
že někdy jediným chlapem na staršovstvu … byla žena.

- 13 -

Traduje se jedna válečná historka, která se možná nestala přesně tak, jak se
vypráví, ale zcela jistě se stala nespočetněkrát v mnoha jiných podobách
a okamžicích: Druhá světová válka.
Velitel jednotky, poručík se nemůže rozhodnout. Je před ním překážka: Skála.
Váhá, zvažuje okolnosti. Tu přijde jeho
nadřízený, velitel pluku, plukovník a zařve (na vojně se vždy řve): „Rozhodni se.
Jdi skrz tu skálu. Přelez ji. Podlez ji. Obejdi skálu z jedné anebo z druhé strany,
vyhoď tu skálu do vzduchu, vyhoď do
vzduchu třeba sebe, ale konečně se rozhodni! Teď.“

Muži, chovejte se chlapsky
Drsné: Sísera leží na zemi se stanovým kolíkem v hlavě. Lebka proražena,
přišpendlena k zemi. Nevíme, jak vypadala Jáel. Nevíme, zda to byla festovní
ženská anebo to bylo drobné děvče. Nevíme. Víme ale, že měla odhodlání. Rozhodla se, že se postaví na Boží stranu.
Jako spojenkyně Jábina i Sísery měla
možnost snadné volby. Zvolila konkrétní
jednání a její rozhodnutí bylo v konečném důsledku rozhodnutím postavit se
na Hospodinovu stranu. Nelitovala.
Síserova matka věděla, co chce. Chtěla po synovi vítězství.
Debóra věděla, co chce: Z Božího pověření chtěla pro Izrael mír.
Jaél věděla, co chce: Stát se spojencem Božího lidu a potažmo spojencem
Božím.
Dvěma Božím ženám se toto očekávání splnilo. Tři chlapi to nezvládli.
Víte, co je to mysogyn? Někdo, kdo
nemá rád ženy, kdo ženy nenávidí. Církev někdy do tohoto hříchu upadala.
Nerozhodnost mužů ovšem mysogynie
nevyřeší (a už vůbec ne biblicky). Řešení, a to biblické, je nasnadě. Muži zau-

jmou svoje Bohem dané místo: nebojí
se rozhodnout a zariskovat.
Bible neodsuzuje ženy, které se chovají dobře, správně, chlapsky, pokud muži
selhávají. Bible nabádá: Muži, chovejte
se chlapsky.
Po událostech popsaných v příběhu
země žila v míru po čtyřicet let. Kdo toho
dosáhl? Ženy. Debóra a Jáel. Chlapi ve
velkém schůzovali a propásli Boží vůli.
My chlapi jsme někdy schopni prodiskutovat hodiny a hodiny zbytečně. Dokonale zvládáme dělat přehlídky ztraceného
času.
Mé srdce je s těmi, kteří třímají v Izraeli palcát, při dobrovolnicích v lidu.
V Božím lidu jsou důležití ti, kteří jsou
schopni velet a rozhodnout se.
Víte, co si myslím? Barák si chtěl nechat zadní vrátka. Kdyby ve válce neuspěl, měl na koho se vymluvit. Vylhat se
ze zodpovědnosti. Mohl by říct: „Sorry,
to já ne, to ta ženská, prorokyně, soudkyně Debóra. Já za nic nemohu.“ Potkal
jsem mnoho rádoby chlapů, kteří sváděli vinu za neúspěch na jiné, zatímco
úspěchy jiných si s chutí přivlastnili. To
opravdu není chlapské jednání.
Jistému židovskému muži se nedaří.
Celý život jen prohrává. Neúspěch za
neúspěchem. Rozhodne se, že to změní. Radikálně. Rozhodne se, že zabije
bohatého kupce a vezme si jeho peníze.
Řekne o tom své manželce, popadne
nůž a po půlhodině se vrátí s výčitkou:
„Zase jsi to zvorala. Dalas mi nůž na
mléčné pokrmy, a ne na maso! Mohu já
být úspěšný, když mám tak neschopnou
ženu?“ (Židé mají kuchyňské náčiní rozděleno: jiné používají na maso a jiné na
mléčné pokrmy.) Takže kdo za to může?
Já ne. Žena.
Jáel stála před volbou, kterou před sebou máme všichni, muži i ženy. Ona se
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rozhodla správně. Rozhodla se pro Hospodina.
Zbyšek Kaleta

Co nám chce Pán Bůh
říct touto koronavirovou
ránou?
Drazí přátelé, nemůžeme se setkávat,
ale tím více můžeme upevňovat společenství víry modlitbou a vzájemnou komunikací, kterou nám umožňuje dnešní
technologie. Sám osobně jsem byl velmi
povzbuzen pastýřským listem biskupa
Tomáše Tyrlíka, dopisem pastora Stanislava Kaczmarczyka a kázáními našich
pastorů online. Spolu s manželkou prožíváme požehnané chvíle u Božího slova a v modlitbách. Zamýšlíme se, čemu
nás Pán Bůh chce tímto dopuštěním
pandemie naučit.
Neviditelný nepřítel svazuje téměř každou oblast života. Generální tajemník
OECD Ángel Gurría považuje naděje na
rychlé hospodářské oživení z dopadů
šíření koronaviru spíše za zbožná přání než za výsledek racionálních úvah.
Přední světový epidemiolog Larry Brilliant označuje nákazu Covid-19 jako
nejnebezpečnější pandemii naší doby,
o které stále ještě nevíme, zda to, co
vidíme, je pyramida, nebo pouhá špička skrytého ledovce. A jsou tady ještě
mnohé další oblasti. Svět si pochvaloval
otevřené hranice a ty se nám najednou
uzavřely. Svět si zakládal na osobní svobodě a najednou musíme respektovat
její zásadní omezení… Chceme-li se
z těchto nesnází brzo dostat, nemůžeme si hrát na hrdiny, ale musíme všechna opatření vlády brát vážně.

A co nebeský Vládce? Chce nám tímto také něco říct? Mojžíš žádá po faraonovi pro sebe a svůj lid propustku
k službě Hospodinu, aby je nenapadl
morem nebo mečem (Ex 5,3). Mor byl
známou epidemií v dějinách Izraele. Lid
jej vnímal jako napomenutí k obrácení
(2S 24). A když byl otupělý, jako onehdy, Ježíš počal kárat města, ve kterých
se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že
nečinila pokání (Mt 11,20–24). To už je
nám velmi blízké. Přece náš národ nemůže popřít Kristovo mocné působení
v dějinách. Nemůžeme to popřít ani my
v naší době a našem prostředí. Svět má
sklon k potlačování evangelia, avšak
Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé
bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou
nepravostí potlačují pravdu (Ř 1,18).
Co mi chce říct Pán Bůh touto koronavirovou ránou? Dostal jsem k tomu výstižné podněty:
Lidstvo dostalo přesně takovou nemoc, jakou potřebovalo…
Přestávali jsme si vážit zdraví, a proto
jsme dostali takovou nemoc, abychom
si uvědomili, že na něm velmi záleží…
Přestávali jsme si vážit přírody, a proto
jsme dostali takovou nemoc, aby byl pobyt v ní pro nás tak vzácný…
Ztráceli jsme schopnost snášet se
v rodinách, proto nás tato nemoc zavřela do našich domovů, abychom se jako
rodina naučili žít…
Přestávali jsme si vážit starých a nemocných, a proto jsme dostali tuto nemoc, abychom si přiznali, jak zranitelní
se můžeme stát i my…
Přestávali jsme si vážit zdravotníků
a lékárníků, abychom zjistili, jak jsou
nepostradatelní…
Přestávali jsme mít úctu vůči učitelům,
a proto nám tato nemoc zavřela školy,
aby si to rodiče mohli sami vyzkoušet…
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Mysleli jsme, že si můžeme koupit
všechno, být kdekoli a s kýmkoli se nám
zachce, proto jsme dostali takovou nemoc, abychom si uvědomili, že to vše
není samozřejmostí…
Omotala nás chamtivost, volný čas
jsme trávili v nákupních střediscích,
proto nám je tato nemoc zavřela, abychom pochopili, že štěstí si nemůžeme
koupit…
Věnovali jsme velkou pozornost našemu vzhledu a porovnávali jsme vzezření, proto nám tato nemoc zahalila tváře,
abychom pochopili, že v tom není naše
krása…
Mysleli jsme si, že jsme pány na této
zemi, proto jsme dostali tuto nemoc,
aby nás cosi miniaturního, co ani není
vidět, dokázalo zkrotit, dát ponaučení
a trochu pokory…
Tato nemoc nám mnoho bere, ale zároveň nám dává možnost se toho tak
velmi mnoho naučit a pochopit, co je
v životě nejdůležitější.
Dostali jsme nemoc ušitou na míru…
Asi jsme ji jako lidstvo potřebovali…
Jako křesťan se musím také ptát:
Naslouchal jsem Pánu Bohu? Žil jsem
ve shodě s Jeho vůlí? Byl jsem věrným
a horlivým svědkem Ježíše Krista? Je
vidět na mém charakteru působení Ducha – lásku, radost, pokoj, trpělivost,
laskavost, dobrotu, věrnost, tichost, sebeovládání a další vlastnosti Božího dítěte? Školy zavřeli, děti a studenti se učí
doma a já se rovněž mám čemu učit…
Přeji Vám radost z následování Pána
Ježíše. On je dárcem pokoje a naděje.
Stanislav Piętak

Koronavirus - Boží signál
Pán Ježíš řekl: Na zemi bude úzkost
národů, bezradných, kam se podít před
řevem valícího se moře. Lidé budou
zmírat strachem a očekáváním toho,
co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří
Syna člověka přicházet v oblaku s mocí
a velikou slávou. Když se toto začne dít,
napřimte se a zvedněte hlavy, neboť
vaše vykoupení je blízko. (L 21,25–28)
Koronavirus je Božím signálem pro
lidstvo, že se velmi blíží druhý příchod
Pána Ježíše Krista.
Koronavirus je Boží výzvou k pokání
pro všechny lidi a výzvou k přípravě na
setkání s Kristem.
Jsme svědky toho, že se prorocká slova Pána Ježíše naplňují před našima
očima. Pán Ježíš předpověděl, že přijde
doba, kdy na zemi nastane situace, kdy
lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. My
jsme nyní svědky, že se tato prorocká
slova viditelně naplňují.
Zdrojem strachu v současné době je
koronavirus, který se šíří po celé Zemi.
Šokující je skutečnost, že tento strach
způsobuje neviditelný, maličký virus.
Šíří se jako neviditelný zdroj zla a naplňuje strachem lidi ve všech národech.
V prorockých slovech Pána Ježíše čteme, že na zemi bude úzkost národů,
bezradných, kam se podít před řevem
valícího se moře. Prožívat hrůzu a děs
z valícího se moře, to je pro nás pochopitelné. Prožívat však hrůzu a děs na
celé Zemi z neviditelného viru, to je skoro nepředstavitelné a šokující překvapení. Připomeňme si, co se vlastně nyní na
Zemi děje.
Koronavirus se šíří po cele Zemi a způsobuje velmi mnoho problémů. Světová

- 16 -

zdravotnická organizace (WHO) považuje nynější celosvětové šíření nákazy
nového typu koronaviru za pandemii.
Termín pandemie, označuje epidemii
globálního rozměru. Pandemie je označení pro nemoc, kterou koronavirus
způsobuje. Počet nakažených a usmrcených s každým dnem roste. Máme
hluboké obavy jak z alarmující úrovně šíření a vážnosti nákazy, taktéž ze
znepokojující skutečnosti, že nejsou
potřebné léky. Evropské země i další
státy po celém světě zavádějí přísnější
opatření ve snaze bránit šíření koronaviru. Zavírají hranice, školy a ve městech
nákupní střediska, restaurace a bary.
Epidemie nového koronaviru se začíná
šířit i v subsaharské Africe, která byla
až doposud méně zasažená než zbytek
světa.

Znamení příchodu Pána Ježíše
Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět.
Tato prorocká slova řekl Pán Ježíš v souvislosti se svým druhým příchodem na
tuto Zemi. Před tím, než přijde v moci
a slávě, budou na Zemi mnohá znamení, která budou lidem signalizovat, že se
blíží Jeho příchod a zásah do dějin. Znamení, která budou jeho příchod předcházet, budou Boží výzvou pro všechny lidi, aby se svědomitě připravili na
setkání s Kristem. Znamení je několik.
Připomeňme si aspoň některá.
Znamení v technickém pokroku.
Technický pokrok je spojen s poznáním
zákonů přírody. Prorok Daniel napsal
slova: A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby
konce. Mnozí budou zmateně pobíhat,
ale poznání se rozmnoží. (Da 12,4) Poznání zákonů přírody se odráží v technickém pokroku. Obrovský technický po-

krok je signálem, že žijeme v závěrečné
době.
Znamení globalizace. Ve 13. kapitole Zjevení je proroctví, že se na zemi
uskuteční trojí globalizace: globalizace
politická (v. 7), ekonomická (v. 17), náboženská (v. 8+15). Žijeme v době, kdy
se globalizace připravuje.
Znamení v křesťanské církvi jsou ve
třech oblastech. 1. Ve zvěstování evangelia všem národům. 2. V pronásledování věrných následovníků Pána Ježíše.
3. Ve lhostejnosti mnohých křesťanů.
Vychladne láska mnohých. Skoro prázdné kostely svědčí o děsivé lhostejnosti
mnohých křesťanů.(Mt 24,12.14)
Znamení v národě izraelském. Návrat
Židů do zaslíbené země a vznik novodobého státu Izrael (5M 30,3-5; Ez 37,21–
22). Dne 14. května 1948 vznikl opět
po 19 stoletích židovský stát - Izrael.
Znamení v přírodě jsou viditelná pro
všechny.
Na šíření koronaviru po celé Zemi vidíme, jak aktuální je Boží prorocké slovo
v současné době. Lidé budou zmírat
strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Všechna uvedena
znamení viditelně signalizují, že se blíží
chvíle, kdy Pán Ježíš přijde na tuto Zemi.
Přijde tak, jak zaslíbil a bude hodnotit život každého člověka.

Naděje do budoucna
Každý člověk jistě přemýšlí o své budoucnosti. V Bibli čteme, že Kristus
nám odhalil tajemství smrti i věčné budoucnosti. Ve chvíli smrti umírá jen tělo.
Duše člověka odchází do duchovního
světa, kde jsou pro člověka dvě možnosti. První možností je nebeský domov,
který Pán Bůh připravuje pro všechny,
kteří uvěří v Ježíše Krista jako Zachránce z moci zla a vítěze nad smrtí a při-
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jmou Ho za svého Spasitele a Průvodce.
S Ním budou lidé prožívat dokonalou
radost, pokoj a věčnou blaženost. Druhou možností je existence bez Krista,
bez Boha, bez domova, bez Boží lásky,
bez radosti a bez pokoje. Bude to úděl
věčných bezdomovců, žijících ve tmě,
v zoufalství a v beznaději.
Bible říká mnohokrát, že Pán Bůh miluje všechny lidi, všechny k sobě zve
a všem nabízí místo v nebeském domově. Říká nám: Milováním věčným
miluji tě! Jelikož v nebeském domově
je dokonalá a svatá čistota, nabízí Kristus všem lidem dokonalé očištění od
veškeré mravní a duchovní špíny. Každý člověk se sám rozhoduje, zda Boží
nabídku přijme nebo odmítne. Když odmítne, rozhoduje se sám pro věčné zoufalství. Když nabídku přijme a poprosí
Krista o dokonalé očištění od duchovní
a mravní špíny a o Jeho vedení cestou
života, má před sebou šťastný a blažený
život v nebeském domově.
I dnes volá Kristus všechny k sobě
a všem nabízí dar dokonalého očištění
a dar věčného života. Znamení, která
jsme si připomněli a která jsou v současné době zcela jasně viditelná v celé
lidské společnosti, jsou pro nás velmi
důležitými signály, že čas rozhodnutí pro
věčně blažený život s Kristem se chýlí k závěru. Neváhej a učiň ještě dnes
moudré rozhodnutí.

Naděje i pro tebe
Koronavirus SARS-CoV-2 způsobuje
vysoce nakažlivé infekční onemocnění
s ohrožením života, které zasáhlo téměř
celý svět.
Aby se zabránilo šíření této epidemie
naše vláda, zdravotníci a záchranáři dělají opravdu maximum. Jsme jim zato
vděční.
Žel, existuje ještě nebezpečnější
a smrtelný vir, který se jmenuje HŘÍCH,
kterým jsme všichni nakaženi. Proti tomuto smrtelnému viru je jen jediný lék,
který nám poslal sám Bůh a kterého je
dostatek pro každého, kdo si ho vezme.
Bůh poslal svého jediného Syna, Pána
Ježíše Krista, který zemřel na kříži na
Golgatě, třetího dne vstal z mrtvých
a žije. On je jediný lék na tento smrtelný virus hříchu. Každý, kdo Ho přijme do
svého života, bude mít věčný život.
Bůh nám dal věčný život a ten život
je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život,
kdo nemá Syna Božího, nemá život.
(1J 5,11–12)
Bůh, který stvořil tento svět, tebe i mě,
který má vše pod kontrolou, nechce,
abychom po tělesné smrti skončili ve
věčném zahynutí, v pekle, ale abychom
s Ním žili věčně v nebesích, v ráji.
Přemýšlej a přijmi ten jediný lék –
Pána Ježíše Krista a žij s ním na věky.
Milan Pecka

Stanislav Kaczmarczyk

Někdo klepal
na mé srdce
Již od mala jsem byl veden k víře. Chodil jsem do katolického kostela a to
každou neděli. Doma to však bylo jiné.
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Víra patřila výhradně do kostela a jediná věc, kterou jsme doma praktikovali, byla společná modlitba. Modlili jsme
se k Marii, ke svatým, ale také k Bohu.
K víře mě vlastně vedla celá rodina, bohužel to byla jen formální víra.
Celé své dětství jsem byl přesvědčen,
že jsem křesťan. Svou víru jsem však
vnímal pouze jako přítěž. Každou neděli, místo koukání na pohádky, jsem
musel do toho nudného kostela, kde
nějaký kněz měl nudné, hodinové kázání, kterému jsem ani nerozuměl. Bibli
jsem vůbec neznal. Vše, co jsem o ní věděl, bylo to, že obsahuje nějaké příběhy
o Bohu.
Když mi bylo asi kolem třinácti let, začal jsem ta kázání alespoň trochu poslouchat. Byl jsem zděšen, že ten bůh,
o kterém kněz při kázání mluvil, je nějakým krutým bohem, který se jen vyžívá
v našem utrpení, že Kristova oběť vlastně není dostatečná a musím ještě konat
dobré skutky, abych se dostal do nebe,
a musel jsem se také modlit k mrtvým
lidem, aby se za mě přimlouvali u toho
zlého boha.
Ve svých čtrnácti letech jsem začal
chodit po pařbách se svým nejlepším
kamarádem, který je mimochodem také
katolík. Chodili jsme všude možně jen
proto, abychom se opili. Proč? Mysleli
jsme si, že jsme potom strašně cool.
Začal jsem si také hledat nějakou přítelkyni. V té době mi bylo čerstvě patnáct let a seznámil jsem se s jednou dívkou, která byla (a stále je) křesťankou.
S tou dívkou jsme se nějaký čas přátelili a později jsme spolu začali chodit.
Po dvou měsících toho vztahu jsem poprvé přijal její pozvání na dorost. Slovo
měl tehdy bratr Stanislav Piętak. Slovo
bylo tak silné, že jsem cítil, jak něco ve
mně hoří. Myslel jsem si, že po setkání

dorostu půjdu domů, ale zakecal jsem
se s kluky. Některé jsem znal z fotbalu,
s ostatními jsem se seznámil. Byl mezi
nimi také Bolek Taska. Bolek byl pro mě
velmi důležitým člověkem. Díky němu
a dalším jsem pochopil, že existuje Bůh,
který se o mně stará a chce, abych měl
věčný život. Díky Bolkovi a dorostu jsem
začínal věci vnímat jinak. Své pátky
jsem začal trávit v Oldřichovicích na dorostu a některé soboty jsem byl s dorostem v hale a hráli jsme nějaké sporty. Na
mém prvním pobytu, který byl na Lípě,
jsem opravdu začínal chápat spoustu
věcí. Nejdůležitější věc však byla ta, že
pro mě Pán Ježíš zemřel, abych já měl
věčný život. Zemřel, abych nemusel zemřít já. Během tohoto pobytu jsem slyšel klepání. Někdo klepal na mé srdce.
Rozhodl jsem se jej otevřít a hádejte,
kdo tam stál. Byl tam Pán Ježíš a ptal
se, zda jej chci pustit dál. Nemohl jsem
odolat. Přijal jsem jej. Měl jsem obrovskou radost. Naplnil mě pokoj.
Michal M.

Pletichář a násilník, nebo
světec?
Skočovský rodák Jan Sarkander se narodil 20. prosince 1576 v katolické rodině Řehoře Sarkandra a Heleny rozené
Gurecké, vdovy po Velčkovském z Příbora. O řadu generací později dívčí příjmení Gurecká měla rovněž matka papeže
Jana Pavla II., což podle některých zavážilo při svatořečení světce. Sarkander
vyrůstal v Příboře, pak asi od roku 1593
se vzdělával u jezuitů v Olomouci a od
roku 1600 v Praze, kde v roce 1603
získal hodnost bakaláře. V září 1604
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se zapsal ke studiu na bohoslovecké
fakultě ve Štýrském Hradci. Po třech semestrech kněžských studií v roce 1606
univerzitu opustil, oženil se s luteránkou
Annou Plachetskou ve Velkém Meziříčí,
ale ta po několika měsících zemřela. Jan
se definitivně vrátil ke kněžskému povolání. V roce 1607 v Kroměříži získal nižší
svěcení a o rok později završil svá bohoslovecká studia ve Štýrském Hradci.
Jan asi něco přes rok vypomáhal
v Opavě bratru Mikuláši, jenž svými politickými zápletkami rozdmýchával náboženské rozmíšky. Po kněžském svěcení
v roce 1609 postupně kvůli své nevyrovnané povaze vystřídal několik far od
Jaktaře u Opavy přes Uničov, Charváty
u Olomouce, Zdounky u Kroměříže, Boskovice až po Holešov (1616). Plně se věnoval násilné rekatolizaci obyvatelstva,
jež bylo na tehdejší Moravě stejně jako
v Čechách v drtivé většině protestantské. Krátce před jeho příchodem jeho
řádoví druhové jezuité obsadili bratrský
dům a vyhnali bratrského kazatele Daniele Strážnického. V letech 1613–1615
v Holešově působil také Jiří Třanovský
coby rektor luterské farní školy.
V době Sarkandrova pobytu v Polsku
bylo najato několik tisíc kozáků na pomoc rakouskému císaři Ferdinandu II.
Podle jejich vůdce Alexandra Lisowského se jim říkalo lisovčíci. Kolem tři tisíc
se jich prohnalo Těšínským Slezskem
a Moravou. Vyplenili mimo jiné Skočov,
vypálili Bystřici pod Hostýnem, v ní zavraždili bratrského kněze Vojtíška, pak
mířili na Holešov. Tam jim 6. února 1620
vyšel vstříc v čele procesí s monstrancí
Jan Sarkander. Moravští pánové pojali
podezření, že lisovčíky pozval právě on.
10. února byl moravskými šlechtici zajat
a převezen do Olomouce, kde po útrpném výslechu 17. března 1620 zemřel.

Evangelický šlechtic z Bystřice pod
Hostýnem, Václav Bítovský, který se
stavěl proti jeho násilné rekatolizaci,
byl veřejně popraven o osm let později v Brně, také po krutém mučení. Jan
Amos Komenský v Historii o těžkých
protivenstvích církve české Bítovského
však nevykresluje jako světce, neboť se
i při něm nalézali mnozí výstupkové, ale
upozorňuje na jeho změnu v exilu, když
se plně věnoval čtení a rozjímání Písma.
Vinu za popravu Bítovského Komenský
přičítá samému Františku kardinálu
Ditrichštejnovi. On jen pokračoval v tradici, neboť už jeho předchůdce v čele
olomoucké diecéze téměř o sto let dřív
usiloval o smrt upálením jiného muže.
Ten byl sice pod tlakem slezských a moravských stavů omilostněn, avšak musel opustit milovanou Jihlavu a celou
habsburskou monarchii. V olomouckém
vězení stačil napsat píseň Přišlo k nám
padlým spasení, kterou zakomponoval ve svých vokálních skladbách Jan
Sebastian Bach. O kom to je řeč? Byl
to Pavel Speratus, vynikající vzdělanec
a reformátor.
Týrat a mučit je rozhodně odsouzeníhodné, ať se týká kohokoli, jakéhokoli
vyznání či světového názoru, natož agresívní osobnost svatořečit a přitom očekávat souhlas potomků a příznivců oběti! A přesto k zvelebení objektů spjatých
s životem světce v Olomouci přispěla
společnost z evangelického Norska Europus, se kterou uzavřela městská rada
Olomouce smlouvu v rámci příprav konsekrace. Svatořečení vykonal papež Jan
Pavel II. v neděli 21. května 1995 v hanácké metropoli. Tento akt byl mnohými
považován za velice sporný. Dokonce
katolický historik prof. Václav Medek
ještě v sedmdesátých letech minulého
století uvádí důvody, proč by kanoniza-
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ce Sarkandra byla neúspěšná. Katoličtí
autoři však Sarkandra, který byl utýrán
z politických důvodů, nepravdivě vylíčili
jako oběť protikatolické nenávisti evangelíků.
Spolek evangelických kazatelů se
obrátil dne 2. února 1995 na papeže
s upozorněním: Špatně bychom však
posloužili sobě, katolíkům i úsilí o jednotu křesťanů, kdybychom nevyjádřili
lítost a přímo zděšení nad tím, že se katolíci dovolávají ochoty nás evangelíků
k morálnímu překonání toho, co v minulosti nás i je od sebe navzájem tragicky
oddělovalo, právě ve chvíli, kdy oni sami
glorifikují představitele hrubého náboženského útisku.
Rovněž synodní senior Pavel Smetana
napsal dopis papeži. Odpovědi se však
nedočkal. Jakpak by mohl? V poslední
době vrcholí úsilí o stavbu repliky mariánského sloupu na Staroměstském
náměstí v Praze, který původně ztvárňoval glorifikaci vítězství nad protestanty.
Ti byli na originálu ztvárněni jako hadi
a ďáblové pod kopími andělů. Navzdory
všem ekumenickým prohlášením katolická církev ve svém vnímání reformace
pokračuje dál. Arcibiskup Bergoglio (nynější papež František) vydal v Argentině v roce 1985 přednášku, která vyšla
znovu ve Španělsku v roce 2013 a o rok
později v knižní podobě v Itálii (Chi sono
i gesiuti). Podle něj je reformace kořenem všech tragédií moderního Západu,
od sekularizace k smrti Boha, od totalitních režimů k ideologické sebevraždě.
Na posledním soudu nikoli papež, ale
Pán Církve, Ježíš Kristus, vynese spravedlivý rozsudek nad všemi bez rozdílu.
Je proto důležité dbát na Jeho názor.
Pálení Bible na hranicích a zákaz jejího
čtení v minulosti, stejně tak jako zpochybňování její věrohodnosti mnohými

teology a opomíjení její moci v životě
církve zapříčinil úpadek dnešní západní
civilizace. Přirozeně! Vždyť je to jedině
Boží slovo, které dává život a trvá na
věky. Ježíš Kristus řekl: Co dává život je
Duch, tělo samo nic neznamená. Slova,
která jsem vám mluvil, jsou Duch a jsou
život. (J 6,63)
Stanislav Piętak

Walt Heyer
v České republice
Příprava
Myšlenka pozvat Walta Heyera, který
je přední postavou celosvětové debaty
o tzv. změnách pohlaví, se zrodila v září
2019. Společně s Danem Spratkem
a dalšími bratry z KS jsme se rozhodli tohoto výjimečného člověka oslovit.
Walt ihned souhlasil a tak začaly přípravy jeho týdenního přednáškového turné po naší zemi, které mělo vyvrcholit
konferencí Jako muže a ženu je stvořil
v Třinci. Jak víte, okolnosti nakonec
rozhodly jinak, ale vše popořadě. Naplánovali jsme vystoupení v Praze (BJB
Vinohrady), v Liberci (Krajská vědecká
knihovna), v Ostravě (Univerzitní křesťanské hnutí) a v Třinci (Sejšn pro mládež a konference).
Naše plány dostaly nový rozměr, když
nás kontaktovala paní Jana Jochová
z Aliance pro rodinu a vyjádřila přání
uspořádat setkání Walta Heyera s odborníky, novináři a politiky s cílem ovlivnit odbornou debatu a legislativu v ČR
směrem k rozumnějšímu přístupu k tzv.
změnám pohlaví u dětí a také otevřít
otázky týkající se transgenderu a školství. To jsme uvítali a rádi jsme program
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Walt Heyer

Walta Heyera rozšířili, což se nakonec
ukázalo jako klíčové.

Pondělí
Walt s manželkou Kaycee dorazili na
Pražské letiště v pondělí 9. března 2020
odpoledne. Přivítali jsme je s manželkou a dcerou Johankou a synem Vojtou.
Drobný rtuťovitý dědeček s elegantní
manželkou si brzy získali naše sympatie
svou bezprostředností a smyslem pro
humor. Walt nás hned na letišti upozornil, že jeho humor je trochu divoký, ale
že mu pomáhá vyrovnat se se vším, čím
v minulosti prošel a co i dnes prožívá.
Pomodlili jsme se za požehnání a vyrazili jsme do Turnova, aby si Heyerovi odpočinuli v našem malém panelákovém
bytě, který jsme s dětmi vygruntovali jak
před příjezdem prezidenta. Kupodivu si
Walt se ženou nechtěli po příjezdu lehnout, ale hned jsme vyrazili na procházku po Turnově, což nás u Američanů
trochu překvapilo. Večer jsme pak debatovali o problematice, vyjasňovali si

termíny pro překlad. Moje žena Blanka
se starala o naše pohodlí a žaludky tak
dobře, že Heyerovi odjížděli domů určitě
o něco těžší.
Walt je hlubokou studnicí informací
o transgenderu. Jádrem jeho služby je
jeho vlastní osobní příběh, který dokládá, že operativní zásah není řešením
psychických problémů. Walt také detailně zná vývoj transgenderového odvětví
od 50. let. Lékař, který ho provedl změnou pohlaví, byl ve své době světovou
špičkou a napsal první standardy péče
o transgenderové pacienty. (Tento lékař
po několika tisících provedených operací u soudu potvrdil, že pohlaví člověka
změnit nelze.) Walt má přehled o všech
hlavních vědeckých výzkumech a studiích, které byly na tomto poli provedeny,
a v neposlední řadě zná stovky osobních
příběhů lidí, kteří se na něj obracejí, protože litují prodělané změny pohlaví.
Walt tvrdí, že 100 % lidí, se kterými
naváže osobní vztah, dokáže po určité době identifikovat, co vedlo v jejich
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životě k touze stát se opačným pohlavím. Vždy jim položí stejnou otázku:
Řekněte mi, co způsobilo, že nechcete
být tím, kým jste? Všichni prý dokážou
odpovědět. Bývá to kombinace řady
faktorů od traumatických zážitků, přes
vliv vrstevníků, propagandu ve školách
a médiích, špatné vztahy v rodině. Paleta je pestrá. Některé děti se pro změnu pohlaví rozhodnou dokonce jen pro
to, aby naštvaly své rodiče. Walt vyzývá všechny, kteří znají transgenderové
lidi, aby jim byli přáteli a mluvili s nimi
o tom, co je uvedlo do genderového
zmatku. „Pokud vám věří, řeknou vám
to,“ uzavírá Walt. Tím se může nastartovat cesta k uzdravení.

největší chybu svého života. Připomněl,
že lidské pohlaví ve skutečnosti změnit
nelze, jde pouze o vnější vizuální úpravy, což potvrzují sami lékaři, kteří tyto
zákroky provádějí. Důležitou součástí
přednášky byly dotazy, které posluchači
psali během Waltova povídání na lístečky. Sám Walt mi řekl, že dotazy jsou jeho
nejoblíbenější částí přednášek a že bývá
nejvíce efektivní. Na některé otázky odpověděl velmi stručně, na jiné obsáhleji, na některé vtipně, například: Otázka:
Cítil jste se po operaci jako žena? Odpověď: Nemám tušení, protože jsem byl
stále muž. A jestli si nějaký muž myslí,
že ví, jak se cítí nebo jak přemýšlí žena,
tak ať se ožení.

Úterý
Walt vstává brzy, vyřizuje emaily a komunikuje s přáteli a spolupracovníky. Po
snídani, jejíž základ tvořila velká silná
káva, jsme opět vyrazili ven, tentokrát
mezi skály Českého ráje. Po obědě nás
čekalo první vystoupení v BJB Praha Vinohrady. Baptisté nám poskytli zázemí
ve své krásné modlitebně, kde nejprve
proběhl Waltův rozhovor pro Život víry
(rozhovor je na webu Svět víry4 a v rozšířeném vydání by měl vyjít v květnovém
ŽV) a video rozhovor pro Konzervativní
noviny. Od šesti hodin se pak konala
první veřejná přednáška. Kvůli výskytu
koronaviru již platilo omezení pro veřejná shromáždění na maximálně sto lidí.
To jsme splnili, bylo nás 97.
Svoje povídání začal Walt poukazem
na Boží plán pro lidskou sexualitu, kterým je plození dětí. To je v případě trans
genderu zcela opomíjeno. Potom hovořil
o svém příběhu a osudech dalších lidí,
kteří označují tzv. změnu pohlaví za

Středa
Nejnáročnější den programu; ráno
cesta do Prahy, odpoledne do Liberce.
Pražské jednání u kulatého stolu s politiky a odborníky z oblasti psychologie,
sexuologie a školství, které zorganizovala Aliance pro rodinu, se kvůli koronaviru přesunulo z původně plánovaného
senátu do nedalekého augustiniánského kláštera. Walt otevřeně hovořil o nebezpečí uspěchaných transgenderových
zásahů u dětí a všichni přítomní odborníci i politici nadšeně souhlasili. Někteří
z nich mluvili o strachu, který prožívají,
když mají vyjádřit svůj kritický postoj
k tzv. změnám pohlaví u dětí. Jedná se
o módní vlnu a určitou sociální nákazu,
které bychom neměli podléhat. Walt
všechny přítomné šokoval, když mluvil
o tom, že sám žije na utajeném místě,
které nezná dokonce ani jeho syn. Poštu si Heyerovi vyzvedávají v několik kilometrů vzdálené anonymní schránce, při
pohybu ve veřejných budovách a soudech má Walt vždy u sebe ochranku.
Slovní útoky a vyhrožování jsou na pořa-

4 https://www.svetviry.cz/sve-pohlavi-jsem-nemel-menit-rika-muz-ktery-byl-8-let-zenou/
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du dne. Přesto je Walt veselý, odhodlaný
a nebojí se říkat pravdu.
Bylo úžasné sledovat, jak Walt dodává lidem odvahu říkat, co si o otázkách
transgenderu opravdu myslí. Myslím,
že toto setkání bylo hlavním důvodem,
proč nás Pán k pozvání Walta Heyera
vedl. Podobně to prožíval i Walt sám.
Inspirovat místní lidi bylo jeho hlavním
cílem. Psychologové se rozhodli publikovat nové články a politici z několika
stran vyjádřili touhu iniciovat návrhy
legislativy, která by dala limity změnám
pohlaví u dětí. Aliance pro rodinu svolá
další jednání u kulatého stolu k problematice transgenderu u dětí.
Následovala tisová konference v parlamentu, kde hovořil Walt, rodinná terapeutka dr. Trapková a poslanci Výborný
(KDU), Juchelka (ANO), Benda (ODS)
a Válek (TOP 09). Více si můžete přečíst
v tiskové zprávě5, kterou vydala Aliance
pro rodinu. Video z jednání u kulatého
stolu by mělo být k vidění na webu Konzervativních novin.
Společně s přáteli z Aliance pro rodinu
jsme si potom vychutnali oběd v prázdné Malostranské besedě. Atmosféra
v ulicích už byla poznamenána koronavirovým nebezpečím. Dozvěděli jsme se,
že liberecká knihovna zrušila Waltovu
odpolední přednášku, ale rychle jsme
domluvili náhradní prostory v modlitebně CB Liberec.
V libereckém cébéčku se v pět hodin
odpoledne sešlo asi padesát posluchačů včetně jednoho sexuologa, který byl
Waltovými slovy nadšený a velice nám
děkoval za to, že jsme Walta do ČR pozvali. Forma přednášky byla podobná
jako předchozího dne na Vinohradech,
tedy nejdříve Waltovo povídání, pak
5 https://alipro.cz/2020/03/12/walt-heyer-v-poslanecke-snemovne-a-kulaty-stul-s-odborniky/

otázky posluchačů. V Liberci se Walt
více zaměřil na historii transgenderismu.
Walt nepoužívá žádné poznámky, mluví vždy spatra. Před každým vystoupením jsme si jen krátce řekli, kdo bude
v publiku a na co bude dobré se zaměřit. Nejvíce ho zajímaly otázky lidí, chtěl
odpovídat na jejich skutečné potřeby.
Jeho cílem bylo inspirovat a povzbudit
nás, místní, nikoli být sám za hvězdu.

Čtvrtek
Všichni jsme se těšili na cestu na Slezsko, kde měla proběhnout druhá polovina Waltova programu. Ráno ale Walt přišel do kuchyně s očima dokořán: Máme
problém, Trump zakázal všechny lety do
USA od páteční půlnoci na 30 dní. (Zpáteční letenka Heyerových byla až na následující pondělí.) Chvilku jsem nevěděl,
jestli to není další z Waltových legrácek.
Ukázalo se, že ne. Atmosféra v našem
malém týmu se proměnila. Koronavirus
už zkřížil i naše plány. Co teď?
Heyerovi byli nervózní. Mají pokračovat v programu, nebo se vrátit do USA?
Už jsme udělali hodně, zvlášť včerejší
jednání v Praze bylo skvělé, ale mnoho je ještě před námi. Kaycee zjistila,
že všechny lety amerických aerolinek
do USA jsou obsazené. Poslední čtyři volná místa měla Lufthansa, odlet
z Prahy v 11:50, přestup ve Frankfurtu.
Heyerovi navrhují, že si zaplatí letenku
sami. Je půl deváté. V deset na letišti,
to můžeme z Turnova stihnout. Kaycee
se na mě tázavě podívala: „Mám to zabukovat?“ Program v mojí hlavě v tom
okamžiku přepnul z režimu zvládnout
všechna vystoupení na režim dostat
Heyerovy do letadla. „Zabukuj to!“ Bylo
rozhodnuto. Rychle sbalit, kafe a snídani do auta. Jedeme na letiště.
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Blesková cesta na Ruzyň, na letišti
je překvapivý klid. Bál jsem se chaosu
a houfů Američanů. Heyerovi jdou k odbavovacímu pultu, rychlé rozloučení.
„Budeme muset přijet znovu.“ „Ano, zůstaneme v kontaktu.“ Rychlé objetí, poslední zamávání. Walt má slzy v očích,
bylo nám spolu dobře. Heyerovi mizí
v odletové hale. Blanka je smutná. Všímám si skupiny Američanů, kteří právě
dorazili do odletové haly a rozhlížejí se
zmateně kolem. Mají letenky? Ještě že
Walt vstává tak brzo.
Když už jsme v Praze, zastavujeme se
na Vinohradech pro videonahrávku. Atmosféra ve městě se změnila, ulice jsou
prázdné, metro taky.
Za pár hodin už sedíme doma a dozvídáme se, že Trumpův zákaz se netýká
občanů USA. Udělali jsme dobře? Nepodlehli jsme zbytečně panice? Moje
srdce sevře pochybnost. Ve dvě odpoledne přichází tisková konference vlády: Vyhlášení nouzového stavu, zákaz
shromáždění nad 30 osob, uzavření
hranic, zavírání obchodů a restaurací,
další a další opatření. Lidé jsou vyzváni,
aby zůstali doma a omezili kontakty na
minimum. Uleví se mi, rozhodli jsme se
dobře. Stejně by už Heyerovi nebyli v ČR
nic platní. (Druhý den vyhlašuje nouzový stav i USA. Situace se mění z hodiny
na hodinu, lety mohu být úplně zrušeny,
kdoví, jestli by se Heyerovi v pondělí vůbec domů dostali.)
Walt s Kaycee ve Frankfurtu také prožívají pochybnosti. Neukvapili jsme se?
Vyměníme si pár rychlých mailů, píšeme
jim o nouzovém stavu a zákazu shromáždění nad 30 osob. Další přednášky
by stejně nebyly možné. I oni prožívají
úlevu a uklidnění. Rozhodnutí zkrátit
misi bylo správné. A my jsme rádi, že
jsou v bezpečí.

Zhodnocení
Návštěva Heyerových byla kratší, než
jsme původně plánovali. Vystoupení
a konference ve Slezsku žel z důvodu
koronaviru nemohly proběhnout, což
je nám upřímně líto. Na druhou stranu,
jednání v Praze bylo natolik podnětné,
že dalece předčilo moje představy o významu návštěvy Walta Heyera. Myslím,
že klíčové slovo je odvaha. Walt totiž dodal odvahu odborníkům a politikům říct,
co si o transgenderové vlně skutečně
myslí. A přiznat, že prožívají strach. Walt
nám dal příklad, inspiraci a informace.
Modleme se, ať nám tato odvaha vydrží.
Až přejde bouře virové nákazy, bude čas
navázat tam, kde jsme přestali.
Co dál?
Ze všech veřejných vystoupení jsme
pořídili videozáznamy, které co nejrychleji zveřejníme. Budeme dál v kontaktu
s Heyerovými a na stránkách www.muzizenybible.cz budeme průběžně publikovat překlady některých Waltových
článků. Mezi odbornou veřejností se objevil zájem o překlad a vydání některé
z Waltových knih; modleme se, ať se to
podaří. Možná, že tu Walt Heyer nebyl
naposledy…?
Spolupráce spolku Muži, ženy, bible,
z.s., Křesťanského společenství, z.s.
a Alinace pro rodinu, z.s. se ukázala
jako velmi plodná. Získali jsme zkušenost s pořádáním přednáškového turné,
ve kterém bychom mohli příští rok pokračovat s nějakým dalším zajímavým
řečníkem. Ale tentokrát začneme určitě
na Slezsku!
Díky všem za podporu!
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Vítek Šťastný

Co zažíváme na letošním
roku BŠT
Když jsem poprvé před asi sedmi lety
slyšela myšlenku vzniku biblické školy,
řekla jsem si, že se tam na 100 % přihlásím. Letos se mi sen splnil a jsem ráda,
že můžeme na jednotlivá setkání docházet i s manželem a dcerkou. Na letošní
ročník Biblické školy Timoteus se nás
přihlásilo 13 účastníků se stejným cílem
– více studovat Bibli a poznávat našeho
Pána, abychom byli vyzbrojeni nejen do
služby, ale především do každodenního
života. Je pro mě velmi povzbudivé vidět
mladé lidi s touhou být oddanými následovníky Pána Ježíše. Tito mladí lidé
obětují deset sobot, které by mohli využít třeba ke svým koníčkům a zálibám,
aby se učili, jak ze svého osobního studia Bible vyzískat co nejvíce a jak tím,
co se naučíme, prakticky sloužit. Velkou
výzvou je pro nás také slyšet svědectví
života a víry našich předků. Neméně
důležité je zamýšlet se nad biblickými
pravdami pro život křesťana. I když bib-

lická škola ještě neskončila, už jsme si
vyzkoušeli, jak studovat Bibli pomocí
syntetické a analytické metody, prošli
jsme na jednotlivých přednáškách celý
biblický příběh a velkou část církevních
dějin. V praktické teologii jsme se například učili, jak se dělit s evangeliem, jak
vést pastorační rozhovor nebo přípravu
biblického proslovu i s praktickými aplikacemi. V systematické teologii jsme
hovořili mimo jiné o Boží Trojici, duchovních darech nebo o daru spasení.
Z jednotlivých předmětů také dostáváme úkoly, které nás motivují přemýšlet
následujících 14 dní nad tím, co jsme
probírali. Jelikož máme s manželem
stejné úkoly, je to také dobrá příležitost,
jak více v manželství společně studovat
Bibli. Jsem za Biblickou školu Timoteus
velmi vděčná.
Vnímám, že je nezbytné, aby se naše
generace tváří v tvář tomuto věku přimkla o to více k Bibli jako ke zdroji životní moudrosti a věčné pravdy. Věřím, že
stejně vděčných studentů bude přibývat
a že budeme moci vyznávat stejně jako
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jeden z našich učitelů bratr Stanislav
Kaczmarczyk na úvodní hodině: „Je mi
83 let a Pán Ježíš mě ještě nikdy nezklamal.“
Petra Tomalová

Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu
hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. (L 12,36)
S vděčností
Pavel Kaczmarczyk

Vzpomínka

Několik osobních
vzpomínek na Jana Drózda

Pohled na starou fotografii vedoucích
pracovníků Křesťanského společnosti
– Społeczności Chrześcijańskiej nám
připomíná, že v únoru uplynulo právě
20 let od chvíle, kdy nás opustili bratři
Jarek Říman a Janek Drózd. Bratři byli
úzce spjatí s prací KS-SCh. Byli členy
jeho výboru (tzv. Devítky). K oběma bratřím jsem měl osobní vztah a s vděčností na ně vzpomínám. V paměti mi
vyvstávají obrazy sdílení Božího Slova,
modliteb, porad, diskusí, zpěvu, hry na
kytaru ale také momenty úsměvů a legrace. Obě náhlá úmrtí jsou pro můj život výzvou, abych byl stále připraven na
neočekávané setkání s Pánem Ježíšem
Kristem.

Moje osobní vzpomínky na pastora
Jana Drózda nejsou ani nezaujaté a nestranné, ani odborně teologické. Jsou
opravdu pouze a jenom osobní.
Vzpomínka první: Můj otec se jednou
vážně zranil při žních. Mlátička mu polámala ruku. Nepomohly ani operace ani
další léčebné postupy. Ruka se po mnoho měsíců nehojila. Dokonce se začalo
hovořit o amputaci. To vše v situaci, kdy
celá rodina se šesti dětmi musela vyjít
a vyžít z jedné nemocenské. O práci
otce na hospodářství nemohla být ani
řeč. V té neradostné situaci se do věci
vložil bratr Janek. Jelikož byl pravidelně
ve fakultní nemocnici v Brně z důvodu
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nemoci své mladší dcery, přimluvil se
za přijetí mého otce do tohoto zařízení.
Můj otec se poté v této nemocnici léčil,
a i vyléčil. Jenom jizva přes celé předloktí svědčila o velkém problému.
Vzpomínka druhá: Pamatuji si na jednu jeho přednášku v rámci Biblického
školení pracovníků o tom, jak budou vypadat misijní bohoslužby. Myslím si, že
tento úkol dostal bratr Drózd od pastora
Vladislava Santariuse. Lituji, že jsem si
nevyžádal kopii této přednášky. Mnohé
jsem už zapomněl. Po létech jsem si
útržky, které jsem si zapamatoval, zapsal, ale mnohé je tak i tak pryč. Bratr
Drózd prezentoval nejen průběh takových bohoslužeb, ale měl (samozřejmě
pod vedením Pastora Santariuse) jasno
v oblasti vzdělávání, povolávání a celoživotní formace bratrů ve službě Slovem
Božím.
Vzpomínka (tentokrát vypůjčená) třetí:
V sešitu, kde si jedna sestra navštěvující vzdělávání BŠP za totáče zapisovala
poznámky, je několik přednášek, které
měl právě bratr Drózd. Je zřejmé, že se
zabýval kromě jiného intenzivně otázkou eklesiologie – nauky o církvi. Mám
za to, podle zápisků v onom sešitu, že
tyto přednášky byly teologicky kvalitní
a hodnotné. Usmál jsem se, když jsem
narazil na poznámku té slovenské sestřičky. Na okraji je totiž noticka: powsinoga – tulák. A tak si říkám: snad šlo o to,
že bratr Janek řekl, že křesťan bez církve je powsinoga (na vysvětlenou po-wsi-noga čili doslova po-vesnici-noha jinak
člověk, který sie bóncko, toulá se po
dziedzinie). To jsou ale snad úsměvné
spekulace, jelikož na mnohé to i další se
už bratra Drózda opravdu nezeptáme.
Vzpomínka čtvrtá: Docela těsně po sametové revoluci jsem se zhlédl v charismatickém učení. Byl jsem nadšen pro

toto nové a opojné. Byl to Jan Drózd, se
kterým jsme prodiskutovali hodiny a hodiny o různých pro mne palčivých otázkách. Vždy měl pro mne čas.
Vzpomínka poslední, tentokrát s reflexí: Zpětně si uvědomuji, že on sám to
neměl lehké. Působil jako člověk usměvavý a pohodový. Jednal citlivě a empaticky. Byl mu cizí jakýkoliv, byť jenom náznak, třeba jen verbální hrubosti. Vlastní
mu byla kultivovanost. Ale nejspíš nebyl
schopen pouhopouhým mávnutím ruky
přecházet útoky. Z jeho korespondence
je zřejmé, že tyto tlaky a nepříjemnosti
se podepisovaly na jeho zdraví a snad
i na tom, že k Pánu odešel jako poměrně mladý člověk.
Zbyšek Kaleta

Aktuality ze světa
ČR. Valné shromáždění Ekumenické
rady církví v listopadu 2019 přijalo mezi
členské církve Armádu spásy. Předsedou ERC zůstává Daniel Ženatý, místopředsedy jsou Petr Raus (CB) a Marián
Čop (ECAV).
Švédsko. Luterská farnost v Malmö
umístila na konci listopadu 2019 ve
svém kostele sv. Pavla obraz nazvaný
Ráj, zobrazující dva Adamy a dvě Evy
v necudných pózách. Po několika dnech
byl obraz odstraněn – avšak ne proto,
že zobrazoval homosexuální páry, to je
dle vyjádření příslušné diecéze naprosto nekontroverzní. Důvodem odstranění
obrazu byla skutečnost, že had byl na
něm vyobrazen jako transgenderová
žena. A protože had symbolizuje Satana, mohl by být obraz vykládán tak,
že transgenderismus je špatný, a to je
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něco, s čím se Švédská luterská církev
absolutně nemůže ztotožnit.
USA. – Svět. Dne 7. prosince 2019
zemřel v Orlandu kontroverzní letniční
evangelista a uzdravovatel Reinhard
Bonnke. Bylo mu 79 let. Věnoval se
evangelizační práci zejména v Africe;
roku 1974 založil organizaci Kristus pro
všechny národy (CfaN), kterou vedl do
roku 2011.
Anglie. Anglikánští biskupové vydali
v prosinci pastorační směrnici, v níž zopakovali tradiční učení církve, že sexuální aktivita patří výlučně do manželství,
jakožto svazku muže a ženy; zároveň
nepovolili duchovním žehnat uzavření
životních svazků osob stejného pohlaví. Řada liberálů začala Anglikánskou
církev obviňovat, že ustrne na pozici
fundamentalistické sekty; nesouhlasný
otevřený dopis biskupům církve podepsalo na 800 kněží církve.
Severní Irsko. V dříve loajalistické provincii Spojeného království probíhá
pozvolný demografický posun ke katolíkům, kteří mají více dětí. Vloni poprvé získala v Severním Irsku Sinn Féin,
strana prosazující sjednocení s Irskou
republikou, více křesel než loajalisté.
Turecko. V provincii Bursa v prosinci
policie zabavila nelegálně prodávaný
1200 let starý rukopis arménské Bible.
USA. Pew Research Center provedlo průzkum ohledně kázání v křesťanských
shromážděních v zemi. Z výsledku průzkumu plyne, že kázání trvá v USA v průměru 37 minut, nicméně v katolických
kostelech v průměru jen méně než 15
minut, naproti tomu v protestantských
černošských kostelech téměř hodinu.
Svět. Podle údajů za rok 2019 je Bible
dostupná v 698 jazycích; Nový zákon je
přeložen do dalších 1 548 jazyků a alespoň pasáže z Bible do dalších 1 138 ja-

zyků. Celkem tak je alespoň část Písma
dostupná v 3 384 jazycích. Uvedenými
3 384 jazyky hovoří asi 6,9 miliard lidí.
Jazyky, do nichž doposud z Bible není
přeloženo nic, hovoří 252 milionů lidí.
Svět. Podle organizace Open doors byli
v minulém roce křesťané nejvíce pronásledovaní v Severní Koreji; na dalších
místech se umístily státy Afghánistán,
Somálsko, Libye a Pákistán.
Svět. Podle Světové zdravotnické organizace (World Health Organization,
WHO) je ročně na světě provedeno od
40 do 56 milionů potratů.
USA. V USA posiluje instituce manželství. Již 30 let klesá rozvodovost a v současné době je zhruba na úrovni přelomu
60. a 70. let. V posledních 5 letech se
mírně zvyšuje počet dětí vychovávaných
v rodině oběma svými rodiči
JAR. V lednu proběhlo setkání zástupců
tří jihoafrických luterských církví, jehož
cílem má být sjednocení uvedených tří
denominací.
Slovensko. Novým biskupem Východního distriktu ECAV se stal Petr Mihoč. Má
41 let, jeho manželka je též teoložka,
mají spolu 3 děti. Má všestranné zájmy
– křesťanské divadlo, sport, literatura.
V minulosti se mj. podílel na přípravě
evangelizací Pre Teba, na Slezsku jsme
měli možnost ho slyšet na Konferenci
rodin. Jeho volbou se dovršila obměna
na biskupských postech v ECAV – již dříve došlo ke změně v úřadě generálního
biskupa (Ivan Eľko) a biskupa západního distriktu (Ján Hroboň). Deník Postoj
k novému vedení ECAV napsal: Evanjelici majú dnes na čele cirkvi názorovo
a generačne kompaktné vedenie. Ich
spoločný, dobre uvážený hlas môže byť
v týchto časoch požehnaním a nádejou
pre celé Slovensko.
USA. – Svět. Druhá největší protes-
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tantská denominace United Methodist
Church stojí před rozdělením. Církev má
sbory kromě USA i v jiných zemích (zejména v Africe); v USA žije asi polovina
z jejích 12,7 milionů členů. Konzervativní část, která neschvaluje sňatky homosexuálů a vnášení genderové ideologie
do církve, v lednu 2020 navrhla, že se
oddělí a stávající denominace půjde
liberálním směrem. O návrhu by měla
hlasovat generální konference v květnu. Očekává se, že návrh bude přijat i liberály, neboť liberální sbory se menší,
kdežto konzervativní rostou.
USA. V lednu se Donald Trump jakožto
první prezident země zúčastnil osobně Pochodu pro život a pronesl na něm projev.
ČR. Dne 18. 1. 2020 zemřel náboženský myslitel Petr Pokorný. Vyučoval na
Evangelické teologické fakultě v Praze,
kde negativně ovlivnil řadu mladých bohoslovců. Popíral fundamentální pravdy
křesťanství: nevěřil v Kristovo fyzické
vzkříšení a odmítal učení o zástupné
smrti Ježíše Krista za lidské hříchy, které nazval v podstatě pověrečným.
Kanada. Sekularizace společnosti postupuje mílovými kroky. Polovina populace výslovně deklaruje, že jsou ateisté,
agnostici nebo bez vyznání. Pouze 11 %
Kanaďanů se účastní nějaké náboženské akce (tedy nejen křesťanské, ale
i muslimské, buddhistické aj.) každý
týden. Podíl evangelikálních křesťanů
v populaci klesl z 12 % v roce 1996 na
6 % v roce 2019. Tomuto trendu odpovídají i radikální kroky současné vlády
Justina Trudeaua k podpoře potratů,
genderové politiky a omezování náboženské svobody.
ČR. Ve věku nedožitých 90 let zemřela
6. 2. 2020 česká husitská teoložka prof.
Jiřina Kubíková. Byla mj. autorkou monografií Křesťanská misie v 16.–18. století

(2001) či Kázání od času předreformačního k velkému probuzení (1998).
ČR. Česká pravoslavná církev svatořečila osoby, které se podílely na podpoře atentátníků na R. Heydrycha v roce
1942 a byly nacisty popraveny. Tito noví
svatí budou oslavováni jako svatí novomučedníci čeští a jejich památka se
bude konat vždy 5. září.
Švýcarsko. Firma na výrobu špičkových
čokoládových výrobků Läderach čelí
dlouhodobým útokům LGBT aktivistů,
neboť její zakladatelé, evangelikální
křesťané, se netají konzervativními
názory na manželství či potraty. Útoky
LGBT aktivistů vedly dokonce k tomu,
že Švýcarské aerolinie přestaly od firmy
odebírat čokoládové výrobky.
Rusko. Evangelicko-luterská církev Ingrie (ELCI) má nového biskupa. Stal se
jím Ivan Laptev. ELCI je konzervativní luterskou denominací; historicky je
spojena s Finy žijícími na území Ruska,
v současné době však stoupá počet jejích ruskojazyčných členů. Církev má 75
sborů a asi 15 tisíc členů.
Slovensko. Do funkce ministra zdravotnictví nové slovenské vlády byl v březnu
jmenován evangelikální křesťan. Je jím
MUDr. Marek Krajči (*1974), dětský kardiochirurg a člen baptistického sboru
v Bratislavě. V minulosti se podílel na
vzniku platformy Křesťané ve městě,
kdy k náplni této platformy uvedl: Mojou
túžbou však je najmä to, aby kresťania
svietili v každej oblasti našej spoločnosti, svojimi životmi zjavovali Božie hodnoty, boli soľou našej krajiny.
Anglie. – Svět. Jako mnoho jiných církevních akcí, kvůli epidemii nemoci
Covid-19 byla odložena i Lambethská
konference – vrcholné setkání anglikánských biskupů z celého světa. Měla by
se nově konat až v roce 2021.

- 30 -

USA. Mel Gibson chystá uvést v roce
2021 pokračování svého filmu Umučení
Krista (2004). Nový film Vzkříšení Krista
by měl zachycovat tři dny mezi Ježíšovou smrtí a jeho vzkříšením.
Daniel Spratek

Aktuality z KS
Modlitební konference, připravená EC
MISE, proběhla 12. 1. 2020 v Třinci.
Hlavní proslov měl br. senior Marián Kaňuch; modlitební náměty za KS přednesl br. D. Spratek.
Konference pro muže se konala pod
heslem Tah na bránu. Tématy proslovů
V. Blahuta, V. Ciesara a S. Gregy byly tři
charakteristiky správného chlapa: pevnost, pružnost a čistota.
Středisko Karmel. Na středisku proběhly práce související s výstavbou výtahu
a vstupního prostoru, v plánu je i úprava
vnitřního schodiště.
Chata Lípa. Pokračují přípravné práce na realizaci rekonstrukce přístavby.
Náklady jsou prozatím vyčísleny takto:
cement 3 500 Kč, ztracené bednění
5 000 Kč, dlažba 11 000 Kč, krov 35
000 Kč, palubky 45 000 Kč, krytina
150 000 Kč, dveře 50 000 Kč. Více
informací naleznete na www.chatalipa.
cz/prestavba/. Budeme vděčni za finanční podporu rekonstrukce; peněžní
prostředky můžete směřovat na účet č.
2100149274/2010; do zprávy pro příjemce uveďte „dar na rekonstrukci“.
Knihovna multimédií na webu KS se
stále rozrůstá a má v současnosti již
téměř šest set položek. V Knihovně
multimédií naleznete například 28 kázání pastora Vladislava Santaria, 178

nahrávek Biblického školení pracovníků
(ročníky 2010/11 – 2019/20 jsou kompletní) či přes 200 nahrávek z XcamPu.
Zrušené akce. V důsledku protiepidemických opatření byla mj. zrušena
vystoupení Walta Heyera v Ostravě
a v Třinci (12.-14. 3. 2020), setkání Výboru KS a Církevní rady SCEAV (30. 3.
2020) Konference žen (4. 4. 2020),
Ústřední konference delegátů KS (4. 4.
2020) a Velikonoční slavnost (12. 4.
2020), která bude vysílána jen on-line.
XcamP. Službu evangelisty přijal br. Bolek Taska, dopolední přednášky by měl
proslovil Jim Johnson z USA. Otevřenou
otázkou zůstává, nakolik konání festivalu ovlivní protiepidemická opatření
vlády.
Čísla účtů a variabilní symboly. Křesťanské společenství je neziskovou organizací a ve své činnosti je závislé zejména na darech svých členů a příznivců.
Nedostává žádné pravidelné příjmy od
státu nebo z ústředí SCEAV. Chcete-li
finančně podpořit činnost KS, můžete
tak učinit zasláním peněz na bankovní účet, přičemž je možné volbou účtu
nebo variabilního symbolu konkretizovat účel, na který má být dar použit.
Dárci samozřejmě obdrží potvrzení pro
daňové účely. Za všechny dary jménem
vedení KS děkujeme.
Číslo hlavního účtu: 260182314/0300
Variabilní symboly:
• 684011 – Karmel – investice
• 684021 – Lípa – investice
• 684041 – Odbor mládeže – centrální akce a školení mládeže
a dorostu
• 684081 – BŠP
• 684091 – Vydavatelská činnost
• 85000 – bez konkrétního určení (na
aktuální potřeby)
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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

Literární hlídka
Poutníkova četba vydala v loňském
roce knihu Adoniram Judson a povolání k misii, jejímž autorem je Erroll Hulse.
Přibližuje život amerického misionáře,
který působil v 1. polovině 19. století
v Barmě. Ukazuje jej jako vzor vytrvalosti a oddanosti svěřenému úkolu, který
stále ještě není dokončen.
Vydavatelství Juda publikovalo český
překlad knihy belgického teologa Ignace
Demaerela 95 tezí o humanismu s podtitulem Křesťanství versus osvícenství,
sekularismus a volnomyšlenkářství.
Autor v něm ukazuje, jak humanismus,
který původně vznikl na křesťanském
půdorysu, se svým kořenům postupně
vzdálil a dnes vede k rozkladu západní
civilizace. Vyvrací přesvědčení, že odstraněním Boha člověk nabude na hodnotě.
Vydavatelství Maranatha vydalo soubor dvou DVD s filmem Achillovy paty
evoluce. Film z roku 2014 je rozdělen
do 8 částí, v nichž jsou s odborníky probírány slabá místa evoluční teorie: přirozený výběr, moderní genetika a DNA,
původ života, fosilní záznam, genetický
záznam, radioizotopové datování, kosmologie a etické důsledky. K filmu je

přiložena brožurka, jejíž text je k dispozici i on-line.
Nakladatelství KMS vydalo již druhou
brožuru z pera vynikajícího anglikánského teologa Sama Allberryho. Po tématu
homosexuality přichází téma křesťanů
žijících bez manželského vztahu. Nese
titul 7 mýtů o singles. Cílem této knihy je pomoci všem křesťanům – bez
ohledu na to, zda žijí v manželství nebo
mimo něj – vnímat svobodný život jako
dar od Boha.
Monografie Historického ústavu AVČR
Biblický humanismus Jana Blahoslava. Překlad Nového zákona z roku
1564/1568 a jeho kontext. od Jiřího
Justa přibližuje vznik nejstaršího českého novozákonního překladu z řečtiny,
který se stal následně součástí Bible
kralické.
Daniel Spratek

Rady zkušeného ďábla
v kontextu české církve
V nakladatelství Křesťanské misijní
společnosti vyšla v těchto dnech kniha
předsedy Církve bratrské Davida Nováka s názvem Jak zničit církev? a podtitulem Rady zkušeného ďábla. Útlá publikace, které zcela určitě neprospívají
nyní zavřená knihkupectví, přistála na
mém pracovním stole a já si ji s chutí
přečetl.
Jak napovídá podtitul, jedná se o navázání na veleúspěšnou knihu C. S.
Lewise Rady zkušeného ďábla. David
Novák přitom používá dokonce stejnou
metodu – text má podobu fiktivních dopisů. Před otevřením oné brožury čítající
necelých sto stran, se tak člověk sám
sebe ptá: dá se ještě vůbec o boji dobra

a zla v této formě něco povědět? Kupodivu dá.
Autor využívá starý postup neotřele.
Uplatňuje ho na něco, čemu lze s nadsázkou říkat česká církev – tj. (z jistého
hlediska) na malou, nevýznamnou, rozštěpenou, dále se štěpící a hašteřivou
skupinu, která si říká evangelikální křesťané. Mladý pekelník Bezejmen řízený
starším a zkušenějším ďáblem Maluglorem je nasazen (pozor!) do nově založeného sboru. A to je to opravdu objevné.
David Novák čerpá ze svých dlouholetých zkušeností kazatele, zakladatele
sboru i z pozice člena úzkého vedení
své denominace. Církve, která má právě v oblasti zakládání sborů dlouholeté,
měřitelné a pozitivní zkušenosti. Už proto snad kniha stojí za přečtení.
Čteme v ní o porodních bolestech mladých sborů i o napětí, kterému musí
členové takových společenství čelit. Je
popsána i jejich náročná dynamika. Autor na dálku polemizuje se svými oponenty, a ač je nejmenuje, z popisu lze
pochopit, o koho se jedná. Názory, které
prezentuje, jsou totiž stejné jako ty, jež
zaznívají z jeho blogu i jiných textových
zdrojů nejen evangelikálních médií,
v nichž pravidelně publikuje.
Pokud má kniha nějakou slabinu, pak
by jí mohla být určitá teologická nevyhraněnost. Zdá se však, že i toto je spíše záměrem. Po čistě formální stránce
by bylo fajn, kdyby redakce před vydáním vychytala místa se zdvojeným názvoslovím. Pokud autor přejmenovává
církev na nemocnici (z hlediska pekelníků jsou křesťané nemocní vírou v Krista
a sbor je nemocnice plná takto postižených lidí), jedná se o krásně objevné
přirovnání a nebylo by špatné se tohoto
označení v celém textu přidržet.
Vnímám, že publikace otvírá mnoho

otázek, které stojí za to promýšlet. Některé pak může k přečtení knížečky povzbudit i to, že se dá přečíst za několik
desítek minut.
Myslím si, že v tomto čase napětí
v církvi i mimo ni, je dobré si uvědomit,
že jak sbory, tak celé církve jsou objekty
zájmu pekelníků.
Zbyšek Kaleta

Jak slavit Velikonoce
2020?
Dá se vůbec tyto Velikonoce 2020
nějak oslavit? Bez nákupů, anebo sice
s nákupy, ale ve strachu? Bez věcí, na
které jsme si krásně zvykli: Bez bohoslužeb, bez společných obědů, bez návštěv
příbuzných a přátel? Bez kamarádů?
Bez dorostů anebo mládeží? Dokonce
bez návštěvy u babičky a dědečka. Bez
toho, abychom si užili vnuků a vnuček?
Jaké tyto Velikonoce vlastně budou?
V Novém zákoně je ale jedno přikázání: Slavme Velikonoce. Citovat ale jen
první část osmého verše: Slavme Velikonoce by nebylo fér, jelikož důraz textu je
jinde: 1. Korintským 5,6-8
· Nevíte, že ‚trocha kvasu všechno těsto prokvasí‘?
· Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, vždyť vám nastal čas
nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus.
· Proto slavme Velikonoce ne se starým
kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale
s nekvašeným chlebem upřímnosti
a pravdy.
Někdy nelze jednoduše pochopit zvěst
Nového zákona, pokud alespoň trochu
neznáme poselství Mojžíšova Zákona.
Pro starozákonní exodus bylo absolutně
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podstatné to, co zmiňuje náš text: Po
celý ten paschový velký týden nesmělo
být použito nic kvašeného. Nic, co prošlo kvasným procesem.
Hebrejsky je to nečisté a kvašené nazýváno jako chamec a čisté a nekvašené jako maca, takže možná se nám
vybavují nekvašené chleby, macesy.
Nečistým by mohl být takto i plesnivý
zbytek chleba, který spadl za pohovku.
Kvas. O co šlo Pavlovi? O hřích.
V tomto konkrétním případě se ve
sboru vyskytl nemravný případ v sexuální oblasti. Bylo to nechutné a hnusné.
Ale stává se to i v nejlepších sborech.
Tady ale sbor tento hřích neviděl, anebo
nechtěl vidět. Místo toho, aby tento problém řešil, nechal ho být. Nevíme, zda
viníkem a hříšníkem byl bohatý sponzor
anebo se jednalo o něco jiného, možná jenom pohodlnost vedení sboru či
neformální vliv hříšníka. Samozřejmě
původně to byl hřích na osobní rovině
jednoho a pak dvou lidí. Pak začal být
problémem celého sboru. Jak vše probíhalo, není ani důležité. Podstatné je,
že Pavel a předtím Duch svatý žádá
nekompromisně: Odstraňte takového
člověka, odstraň ten kvas, chamec ze
svého středu. Pokud to neuděláte, tak
nemůžete počítat s tím, že byste mohli
řádným Božím způsobem slavit Velikonoce. Když už si ten dotyčný hřích ve
svém životě nechal, tak s tím dělejte
něco na úrovni sboru. Pavel pokračuje:
Nemůžete s tímto starým kvasem slavit
Velikonoce! Vlastně nabádá k tomu, co
je v zákoně Mojžíšově: Takový člověk ať
je vyobcován z Božího lidu.
Apoštol Pavel tímto říká: Chcete slavit
opravdové Velikonoce? Fajn. Ale s tímto
kvasem, s tímto chamecem těžko. Máte
problém, milí korintští křesťané.
Je zvláštní, že my křesťané jsme

schopni udělat pro Velikonoce mnohé,
třeba rádoby židovskou sederovou hostinu, poctivě se účastnit bohoslužeb,
ale to podstatné pro kvalitní křesťanské
slavení vynecháme. Neodstraníme kvas
hříchu. Jsou to pak pravé Velikonoce?
Apoštol Pavel by nám sdělil: Ani náhodou. Klidně necháme ten, obrazně řečeno, kus plesnivého chleba čili třeba absolutně tajný hřích zahnívat za gaučem.
Nikdo to přeci nevidí.
Když někomu nemůžeme odpustit, co
je to? Kvas hříchu, chamec. Když někoho podrazíme, co je to? Když jsme v rebelii, když nejsme schopni se nikomu
podřídit, když někoho zle pomluvíme?
Co je to? Kvas hříchu. S tímto se nedá
řádným způsobem slavit Velikonoce.
Chamec, kvas, hřích je potřeba odstranit. Slyšíme Pavlův příkaz: Slavme Velikonoce. Z hlediska našeho dnešního
textu není to podstatné, že si je neužijeme tak, jako jiné roky. Budeme sice
litovat, že nenavštívíme bohoslužby, nezajdeme za nemocnou babičkou, nevyrazíme na koncert duchovní hudby, nepošleme děti ven, jelikož to s rouškami
nezvládají.
Možná to bude tak, jak to popisovala
jedna maminka dvou dětí na našem
virtuálním modlitebním setkání: Nejdřív jdeme s dětmi do jednoho pokoje,
postavíme skrýše a hrajeme si, pak do
druhého a hrajeme si na schovávanou,
a pak do třetího a pak znovu začínáme
od prvního. Budou to opravdové Velikonoce? Jsou. Pokud kvas hříchu byl
odstraněn, jsou to ty nejopravdovější
Velikonoce pod sluncem. Pokud jsme
vykoupeni Hospodinovým jednáním,
jsou to ty nejlépe slavené Velikonoce.
Požehnané Velikonoce Vám přeje redakční rada časopisu IDEA.
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1. P.J. přišel podle proroctví SZ, která se na něm naplnila
--Pán Bůh plní věrně své sliby
2. P.J. je Bohem a geniálním Stvořitelem světa
--Pán Ježíš všechno stvořil, udržuje, o všechno pečuje
3. P.J. stvořil nás lidi podle Božího obrazu
--Stvořil nás pro dokonalé společenství lásky s Ním
4. P.J. je prorokovaným „Synem člověka“ – zcela se ponížil
--Obrovský důkaz lásky k nám lidem
5. P.J. žil na zemi v chudobě, neměl, kde by hlavu sklonil
--Kvalita života není závislá na majetku
6. P.J. obětavě sloužil všem potřebným – na každém mu záleželo
--Služba bližním má velikou hodnotu
7. P.J. je nejlepším Učitelem – učí pravé moudrosti
--Chce, aby život každého měl nejlepší kvalitu
8a. P.J. se za nás obětoval a vykoupil nás z moci zla a smrti
--Je to největší důkaz jeho lásky k nám
8b. P.J. je Vítězem nad smrtí – zázrak jeho vzkříšení
--Svým vzkříšením nám připravil nové tělo
9a. Jaký nový život můžeme žít zde s Pánem Ježíšem
--Zázrak znovuzrození a nový život s Pánem
9b. P.J. nám připravuje nádherný věčný domov a skvělý život
--Máme se na co těšit a každý den Ho velebit
Časopis „Idea” je určen pro vnitřní potřebu
Křesťanského Společenství–Społeczności Chrześcijańskiej při SCEAV.
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2. P.J. je Bohem a geniálním Stvořitelem světa

Konference pro muže
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