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V tichosti před Bohem
Nedaleko paneláku, kde bydlím, vede
cyklostezka, která míří na Martinov
a dále pokračuje k přírodní rezervaci.
Je to nádherné místo. Rozlehlá pole.
Některá zatím zelená, jiná pokrytá
množstvím žlutých květů řepky. V dálce
jsou vidět stromy a za nimi se tyčí vysílač Hošťálkovice. Příjemná cesta vede
krajinou, kde je úžasné ticho. Slyšet je
pouze zpěv ptáků, vítr, občas cyklisty
a kolemjdoucí.
Na stromě ticha zraje ovoce pokoje.
Tento citát se mi znovu a znovu připomíná. Kolik opravdového ticha však
v dnešní době zažíváme? Byť prožíváme
určitou míru izolace způsobenou epidemií, jsme stále ve velmi aktivním spojení s množstvím lidí a informace jsou
nám dostupné v obrovské míře.
V knize V Božím podzemí můžeme číst,
jak farář Richard Wurmbrand prožil dva
roky samovazby. Neměl nic ke čtení ani
psací potřeby. Jeho společníky byly jen
jeho myšlenky. Jediným hostem byl vždy
jen dozorce, který mu přinášel černé
kůrky chleba s vodovou polévkou a nepromluvil jediné slovo.
Osobně často uvažuji nad Eliášem.
Řadu dnů strávil v úkrytu u potoka Kerítu. Havrani mu přinášeli chléb i maso
ráno a chléb i maso večer a z potoka pil.
Co však dělal celé ty dny? Neměl mobil ani internet ani společenství dalších
věřících. Přesto mám za to, že se právě
v tomto období odehrávaly formující věci
v jeho nitru. V 1. Královské 17. kapitole
čteme, že se k němu stalo slovo Hospodinovo. Myslím, že je to více než jenom
slyšet Boží slovo. Znát je. Rozumět mu.
Chápat jeho význam, důsledky a aplikaci. Stalo se k němu slovo Hospodinovo.
Eliáš se v úkrytu určitě modlil, přemýš-

lel a rozjímal. A Bůh k němu mluvil. V tichém rozhovoru a rozjímání prostupovala Boží slova život Eliáše. Vstupovala do
jeho srdce i mysli, až se to slovo k němu
stalo. Velice dobře mu porozuměl, vstal,
šel a podle slova jednal.
Příběhy života Božích lidí v odloučení
a izolaci nejsou ojedinělé. Vzpomeňme
na léta, která Mojžíš trávil s ovcemi na
poušti. Podobně i David vyrůstal jako
pastýř ovcí. Jan Křtitel, apoštol Pavel
i sám Pán Ježíš strávili mnoho dní na
poušti. Josef Egyptský, Jeremijáš, apoštolové se ocitli ve vězení. Navzdory izolaci a odloučení, které prožili, byl jejich
vztah s Bohem upevněn a slovo Boží
v jejich životech bylo později na veřejnosti ostré jako meč.
Možná vnímáme ztišení a tichý charakter jako slabost. Avšak při pozorování života Pána Ježíše a přemítání nad jeho
slovem, můžeme vidět, jak vzácná a nelehká tichost je. Pán Ježíš byl trápen
a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před
střihači zůstal němý, ústa neotevřel.
(Iz 53,7) V kolika životních situacích
chceme raději hájit své názory, bojovat,
vysvětlovat. Ale mnohdy je tou nejlepší
cestou mlčení před lidmi a odevzdání se
v tichu našemu Bohu.
Přeji Vám i sobě, abychom se nebáli
ticha, naslouchání, rozjímání a samoty
s Bohem. Učme se od Pána Ježíše, který
je tichý (Mt 11,29), a v tichosti přijměme
zaseté slovo, které má moc spasit naše
duše (Jk 1,21).
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Marek Říman

Co vzkazuje COVID-19
všem lidem?
Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Neuděláš si sochu ani jiné zpodobnění
Hospodina ničím, co je nahoře na nebi,
dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
Nebudeš se ničemu takovému klanět
ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj
Bůh… (Ex 20,3–5)
Ekonom Tomáš Sedláček, a nejen on,
veřejně vyučuje, že ekonomika je dnes
náboženstvím světa. Věříme jí, hledáme
v ní smysl života, budujeme ráj na zemi,
realizujeme se v materiálním bohatství,
konzumu, nadbytku a tomuto božstvu
obětujeme téměř celý svůj čas, nadání,
sílu a proto pořád roste…
Na rozdíl od prvotní církve, která žila
dle zásad Božího Slova, a lidé se vzájemně starali o své potřeby, dnes se
zajímáme jen sami o sebe tak, abych
se měl já dobře a měl všeho dostatek
nejen dnes, ale abych byl zajištěn i v budoucnu. Přitom se nikdo neptá na to,
v co kdo věří, a zda vůbec ještě věří, jestli žije s pěti ženami, nebo s pěti muži,
nebo s nikým… V celé EU je dnes zákonem zakázáno mučení lidí, týraní zvířat
a ani ty nejbrutálnější vrahy nesmíme
trestat smrtí. Otroctví je odstraněno,
rodiče nesmějí fyzicky trestat své děti,
lidé se mohou svobodně rozhodnout,
koho si vezmou, a s kým se rozvedou
bez ohledu na to, zda je to muž, žena,
nebo zvíře, jen abych já měl teď z toho
užitek a byl jsem tělesně uspokojen. Na
volný sex, rozvody, a takovou tu svobodu, kdy si mohu dělat to, co se mi právě
chce, se dnes klade vyšší důraz než na
svobodu, kterou nabízí Boží Slovo. To žel
už hraničí s rouháním se svatému Bohu,
a přitom nikdo proti tomu neprotestuje.
Tato situace mi připomíná poměry ve

staré pohanské Římské říši, kdy byla
prostituce běžná, homosexualita prezentovaná jako osobní svoboda a o zneužívání žen a dětí se nemluvilo. Tehdy
touto společností otřásl křesťanský
způsob života dle zásad Božího Slova,
obětavá láska pomoci bližnímu, sexuální čistota či manželská věrnost, což
tehdy bylo něčím šokujícím. Tehdejší
křesťané se nepřizpůsobili duchu doby,
protože osobně poznali živého Krista,
měli ho v srdci a žili s Ním každodenní
život. Proto snášeli útlak, pronásledování a dokonce i mučednictví.
Dnešní svět spěje k zániku. Křesťané
i v této době mají být světlem a solí.
Máme nést víru v Krista, žít vírou v Krista, být obrazem Krista, nelekat se problémů, kritiky či posměchu. Z Boží pomoci se zříkat nepoctivých výhod zisku,
lživých slibů, nabídek lákavých forem
hříchů… A ještě pořád je čas milosti.
Pamatujme v každé chvíli, že jsme dětmi živého Boha, Boha, který stvořil tuto
Zemi, nás všechny, vše řídí a vše má
pod kontrolou. Dá příkaz větru, a vše
je v pohotovosti, zatřese zemí a nebo
dopustí něco jiného jen proto, aby nás
probudil z duchovního spánku.
Měli jsme se moc dobře, ale zapomněli jsme na Toho, který všechno stvořil,
a který nám tak žehnal, že máme všeho
nadbytek. Myslíme si, že je to naše zásluha. Začala u nás růst pýcha z toho,
že jsme to my, naše promyšlená ekonomika, kterou řídíme a která tak perfektně funguje. Místo Boha oslavujeme
sebe, náš rozum, ekonomický růst, rozvoj kybernetiky a mnoha jiných technologií. V takovéto situaci Bůh dopustil,
aby vznikl malinký nebezpečný virus,
nakazil člověka a celý svět je zasažen…
Neví se, zda se člověk nakazil od zvířat, nebo virus unikl z laboratoře, ale
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víme, že dostal jméno COVID-19. Tento
koronavirus je vysoce nakažlivý, může
způsobit smrt a lék zatím není, i když se
na něm intenzivně pracuje. Uzavřely se
hranice států, hotely, restaurace, školy,
nastoupila karanténa. Zdravotníci, záchranáři a další pracovníci v první linii
pracují nad své síly s nasazením svého
zdraví s cílem, aby nákaza zasáhla co
nejmenší počet lidí a oni tak zachránili
životy mnohých.
Lidským okem neviditelný virus najednou změnil svět a dotýká se to každého z nás. Co nám tento virus chce říci?
Máme čas přemýšlet, srovnávat, analyzovat. Revidujeme životní hodnoty. Má
smysl to, čeho jsem chtěl dosáhnout?
Má to skutečnou hodnotu, která mě
naplňuje a přetrvá? Jaká je má osobní víra, jaké jsou mé duchovní jistoty?
Co se stane, když mě zasáhne nemoc,
nebo fakt, že i můj život může skončit?
Těším se na věčný život s Pánem Ježíšem Kristem v nebesích? Kde budu trávit věčnost? Nebo věřím, že se dostanu
do uměleckého, sportovního, či jiného
nebe, nebo že po smrti už nebude nic?
V této době se mnohdy cítíme sami,
možná nás trápí mnohá pochybení
nebo křivdy, rány, bolesti, které jsme
způsobili, nebo nám je způsobili jiní. Ať
jsi sám nebo v beznaději, neměj strach,
nezoufej. Je tady Někdo, kdo nechce,
abys byl sám, kdo nechce, abys byl nemocen, aby sis zoufal. Chce, abys byl
šťasten, věděl, že tě bezmezně miluje
a chce, abys s Ním žil věčně.
Je to Bůh, Pán Ježíš Kristus, který z lásky k nám přišel na tuto zemi, vzal na
sebe všechny hříchy, zemřel na kříži,
pak vstal z mrtvých a žije!
COVID-19 nám všem vzkazuje: Vrať se
k Pánu Ježíši Kristu, nezůstávej v beznaději, ale žij s Ním, pod Jeho ochranou

a požehnáním. Bůh s tebou počítá, chce
tě použít ve své službě.
A to je to svědectví: 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)
Osobně vyznávám, že život s Pánem
Ježíšem Kristem je úžasný. S Ním žiji
pod Jeho ochranou i požehnáním. Když
přijdou zkoušky, nemoc, problémy, vím,
ke komu se mohu utéci. Bůh mě nikdy
nezklamal. Buď Mu věčná čest i sláva!
Milan Pecka

Online prostor
S příchodem rozvolňování protiepidemických opatření v Česku se také
bohoslužby na Slezsku postupně vrací
z online světa do prostor kostelů a modliteben. Podívejme se v tomto článku na
minulé týdny v řeči čísel. V rámci SCEAV
jsme měli možnost sledovat pravidelně
přenosy bohoslužeb na 5 kanálech Youtube. V nedělní odpoledne se vysílaly
biblické hodiny. Návštěvnost biblických
hodin bývá ve sborech nižší než na bohoslužbách. V počtu sledování zajímají
biblické hodiny cca 10 % z celkového
počtu zhlédnutí v danou neděli. Trend
zhlédnutí je u biblických hodin podobný
jako u bohoslužeb z jednotlivých sborů. Pokud bychom sečetli sledovanost
v jednotlivých dnech, dostaneme následující data. Viz obrázek níže.
Na svátky většinou bývají kostelní
lavice plnější než během roku. Tento
zvyk jsme si přenesli i do online světa,
kdy Velký pátek (10. 4.) zaujal největší
množství diváků. Velikonoční neděle
a pondělí se již zařadily do průměru.
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Trendovou linii sledovanosti (tečkovaná
čára) nám volně týden po týdnu klesá.
Pokud by toto období trvalo déle, zřejmě by se ustálila na hodnotě pod 3000
zhlédnutí. To je blízko průměru zhlédnutí, který měly celkem všechny vysílané
přenosy v daný den. Tato data neberou
v potaz délku sledování. Jedno zhlédnutí je připočteno za zhlédnutí celého přenosu i za pár minut sledování.
Přenos bohoslužeb za normálních
okolností, jak jsme jej znali před karanténou, byl určen zejména pro ty, kteří
se z jakýchkoli důvodů nemohli účastnit bohoslužby osobně v kostele nebo
modlitebně. Primární společenství bylo
v kostele. Tomu odpovídal i průběh bohoslužeb a přenosu. Obsah byl tvořen
pro ty v kostele. Ostatní, kteří zhlédli video živě nebo ze záznamu, dostali tento obsah zprostředkovaně, náhražkou,
aby se aspoň trochu cítili, jako by byli
tam ve společenství. Změnilo se něco
na této situaci během karantény? Určitě. Změnilo se nebo bylo dočasně zrušeno primární společenství v kostelích
a modlitebnách. Změnil se obsah a forma přenosů? Někde se změnila vizuální prezentace, někde se mírně změnila
forma. Kam se ale přesunulo společenství? Z účastníků společenství v kostelích se stali diváci. Diváci, konzumenti
obsahu, kteří neděli co neděli dostanou
hodinový díl v premiéře dopoledne,
nebo později během dne za záznamu.

Myslím si, že v době, kdy se nelze
scházet v kostelích, není nutné lidem
zprostředkovat zážitek, jako by ve společenství v kostele byli. V takové situaci
je nutné sdělit, že primární společenství není aktuálně v kostele, ale u nich
doma. Pokud nedělní bohoslužba v domácnosti začíná a končí s online přenosem, je to špatně. Z druhé strany je
jednoduché nabýt dojmu, že takto je to
v pořádku. Online vysílání trvá okolo hodiny a je tam vše, co známe z kostelních
lavic. Časově jsme doma sledováním
přenosu splnili normu a liturgicky také.
Nejsme zvyklí na společenství nebo
bohoslužby doma. Přitom tomu není tak
dlouho (ještě na počátku 20. století) co
rodiny, které nemohly přijít do kostela
(zejména v zimních měsících), prožily
nedělní ráno domácí bohoslužbou. K vedení bohoslužeb používaly modlitební
knihu, která obsahovala biblický text,
písně a kázání, které se nahlas četlo.
V dnešní době může být internet novou
Dambrówkou. Pokud zvolíme správnou
formu online obsahu a naučíme lidi vnímat, že mohou mít společenství doma.
Online audio nebo video obsah se pak
stane součástí domácí bohoslužby, nikoli plnou (jedinou) náplní.
Postupně se opět vracíme do normálního sborového života. Není to právě
vhodné období, jak se společně učit
a vést se k domácím bohoslužbám?
Znovu se naučit to, co znali naši předci,
ale za použití moderních nástrojů, které
jsou nám dostupné?
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Tomáš Grygier

Čas se dal konečně
do pohybu
Chodívám v Brně kolem výlohy, v níž
jeden celostátní deník věšel po mnoho
let každý den aktuální vydání. V tomto
zvláštním roce jsem ale tři měsíce vídal
stále stejný výtisk, číslo z 13. března
a palcový titulek: Česko uzavírá hranice
a hospody. Uvědomil jsem si: Pomyslně
se zastavil čas. Až před dvěma týdny
jsem zaznamenal změnu: 8. června po
mnoha opravdu zvláštních týdnech se
ve výloze zase objevilo nové číslo.
To nejhorší je, věřme, za námi. Byla to
i pro křesťany zlá doba, kdy naše kostely
byly dokonce i přes Velikonoce zamčené
na sedm západů. Presbyterstva, pastoři,
sbory a církve nyní počítají ztráty. Ohlížejí se na tento zvláštní čas a hodnotí, zda
byl jen pohromou, nebo přinesl i něco
dobrého. V rozhovorech napříč českou
a slovenskou evangelikální ekumenou
zjišťuji, že mnohé sbory se s touto výzvou vyrovnaly velice dobře. Byly vyhledávány ve virtuálním prostoru a zaznamenaly zájem o evangelijní poselství.
Ve sborech máme skupinu lidí, která
byla před pandemií neviditelná, a nebýt koronakrize, nejspíš by tomu tak
bylo dosud. Vzpomněli jsme si na ně
pouze, když něco nefungovalo, neznělo
dobře, když v technice něco nepříjemně
zapískalo nebo když jsme na internetu
nenašli včas záznam z nějaké křesťanské akce. To jsme na ně hleděli s výčitkou v očích. Ano, tou skupinou lidí jsou
technici odpovědní za zvuk, nahrávání
a přenosy.
V posledních měsících jsme si uvědomili, jak důležití jsou naši sboroví technici. Období pandemie nám otevřelo oči:
Bez nich by to opravdu nešlo. Bez nich
by se evangelium nedostalo za práh

Foto Zbyšek Kaleta

kostelů, sborových kanceláří a bytů kazatelů.
Nahrávat bohoslužby s předstihem
bylo daleko náročnější než starat se
o přenosy, na které jsme si už leckde
stačili zvyknout. Uvědomili jsme si,
že natočit, nastříhat, upravit a doplnit o hudbu bohoslužby a záznam pak
umístit na internet je neskutečně moc
práce. Čas nahrávání se násobil. Trvalo to někdy dvakrát nebo i třikrát déle
než při přenosu. To, že se nám podařilo
v této výzvě obstát je z velké části zásluhou našich techniků. Rád bych jim
proto vyjádřil za nás všechny vděčnost.
Děkujeme!
Jednoho z techniků Josefa Sniegoně
z Oldřichovic jsem se rozhodl oslovit
s několika dotazy.
Jak zhruba vypadala příprava nahrávání bohoslužeb a umisťování záznamu na internetu?

Byly dvě možnosti, jak bohoslužby zaznamenat. První, jednodušší byla nahrát vše jako živý přenos do počítače
a pak už jen záznam umístit na internet,
většinou na YouTube. Druhou možností,
tou složitější a časově náročnější, ale
také většinou lépe zpracovanou, bylo
nahrát na kameru celé bohoslužby po
částech, každý vstup zvlášť. Tento způsob umožňuje si vše předpřipravit, opravit na místě nebo potom při střihu v programu. Do takového záznamu lze také
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přidat další elementy, jako jsou titulky,
biblické texty, či texty písní. Nikdy jsme
ale bohužel neměli dost času na to, aby
byl výsledek dokonalý.

Na mezinárodní
křesťanské konferenci
online

Kolik času práce připadalo na jedny bohoslužby
anebo shromáždění?

Ve dnech 23. až 28. května se měla
konat konference Evropského fóra
vůdcovství (European leadership forum), při kterém se scházejí osobnosti
z evangelikální oblasti z celé Evropy.
Hlavním posláním fóra je příprava nových pracovníků, obnova biblických
církví a evangelizace Evropy. Fóra se
účastní kolem 800 účastníků ze 40
zemí a jenom z České republiky bylo
letos přihlášeno kolem šedesáti osob.
V současné době se fórum skládá ze 27
zájmových skupin, které jsou zaměřeny
na různé oblasti služby. Nejstarší z nich
je skupina pro apologetiku, avšak jsou
i zájmové skupiny zaměřené na teologii,
pastoraci, evangelizaci, zakládání církví, vědu, politiku či media.
První setkání ELF se konala v Maďarsku, avšak vzhledem k narůstajícímu
počtu účastníků byly každoroční konference přeloženy do zařízení, které je
schopno pojmout jejich současný počet.
Tímto místem je hotel Gołębiewski ve
Wiśle. Musím říct, že jsem se celkem těšil na tuto velkolepou událost, kde jsem
očekával možnost setkat se s různými
osobnostmi z evangelikálního světa,
koupit si zajímavou literaturu a načerpat inspiraci pro můj osobní duchovní
život a křesťanskou službu.
Nicméně koronavirová pandemie tuto
konferenci, stejně jako mnoho jiných
křesťanských setkání znemožnila.
Avšak vedení fóra nerezignovalo a vyzvalo všechny přihlášené, aby se konference zúčastnili online. Měli jsme si předem stanovit osobní program, tj. vybrat
semináře, kterých se chceme zúčastnit,
rezervovat si volno a být připraveni se

Většinou 1,5 až 3 hodiny natáčení
a 8 a více hodin střihu. Někdy i okolo
14 hodin.

Foto Zbyšek Kaleta

Jak tuto koronavirovou dobu vnímáš? Byla přínosem? V čem konkrétně?

Přínosem byla v množství křesťanského
kontentu (obsahu), který se nahrával na
YouTube a podobné platformy. Mnoho
sborů začalo vytvářet vlastní videa a živé
přenosy z bohoslužeb. Výhodou také bylo,
že jsme si mohli vyzkoušet něco jiného,
kreativnějšího než klasické bohoslužby.
Jako nevýhodu vnímám to, že pro nás
techniky bylo toto období hodně vyčerpávající. Mnohým z nás přibylo práce
dvoj- až desetinásobně. Znám člověka,
který natáčel a stříhal i čtyři videa týdně
pro ostatní sbory, což je velice náročné
s ohledem na to, že musíte chodit také
do práce.
Sledovanost na YouTube se během koronaviru samozřejmě zvedla. Po zmírnění
bezpečnostních opatření a po znovuotevření sborů se ale zase vrátila přibližně
na předchozí hodnoty.
Děkuji Josefu Sniegoňovi za službu i rozhovor.
Zbyšek Kaleta
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i aktivně podílet na setkáních ve skupinách. Přesto, že jsem s konferencí ve
svém osobním programu už nepočítal,
uspořádal jsem si práci v zaměstnání
tak, abych byl schopen nerušeně poslouchat přednášky a semináře. V práci
jsem si vybíral náhradní volno za služby
a pospíchal domů, abych už ve 14 hodin byl připraven poslouchat biblické
studium nebo semináře na různá zajímavá témata, která jsem si zvolil. Usadil jsem se pohodlně ve své pracovně
nebo v obýváku a připojil se přes internet k danému setkání. Plenární setkání
s velkým počtem posluchačů probíhala
přes privátní sdílení na Youtube, semináře a setkání v zájmových skupinách
byla sdílena přes program/platformu
Zoom.
Každý z účastníků ELF se hlásí k určité zájmové skupině a já jsem si vybral
apologetiku. Byl jsem zařazen do začátečnické skupiny a její součástí bylo
i vzájemné sdílení. Organizace online
vysílání a sdílení byla výborná, jenom
setkání v malých skupinách byla trochu
problematická. Osobní konverzace s lidmi, které jsem předem vůbec neznal
a se kterými se mám najednou i modlit, mi přišla místy trochu obtížná. Také
přepojování do menších skupin (tedy do
virtuálních místností) bylo technicky náročnější a občas se zadrhávalo. Online
jsem se zúčastnil i setkání s českými
účastníky, při němž jsme se mohli alespoň trochu osobně poznat.
Nicméně přes tyto dílčí a nevýznamné
problémy se online konference vydařila.
Vyslechl jsem některé zajímavé plenární přednášky, kdy přednášejícími byly
hvězdné osobnosti. Jednou z nich byl
bezesporu emeritní profesor matematiky z Oxfordu John Lennox, který je znám
nejen svými publikacemi, ale také veřej-

nými debatami s různými ateisty, třeba
s Richardem Dawkinsem. Tentokrát
však mluvil na téma, které bylo velmi
aktuální a týkající se osobních životů
mnohých účastníků nebo jejich rodin –
Jak žít věrně ve světě s koronavirem?
Na začátku si položil otázku, která v této
souvislosti napadne mnoho křesťanů,
zda tato globální pandemie není Božím
soudem nad lidstvem? Při hledání odpovědi si všiml, že když v Písmu máme
zmínky o epidemiích jako o Božím soudu, vždy byla tato skutečnost Bohem
sdělena. Avšak v případě COVIDu-19
toto sdělení chybí. Současnou pandemii, která přináší utrpení mnohým lidem
a jejich příbuzným, přirovnal – slovy C.
S. Lewise – k Božímu megafonu, kterým
Bůh k nám promlouvá skrze utrpení.
V další části promluvy provedl posluchače biblickým úsekem z Janova
evangelia 11. kapitoly, který popisuje
nemoc, smrt a vzkříšení Lazara. Jak
Marie, tak Marta při setkání s Pánem
Ježíšem, který přichází do této situace,
říká – „Pane, kdybys byl zde, nebyl by
můj bratr umřel.“ Oběma Lazarovým sestrám chyběla v nejtěžší chvíli, kdy umíral jejich bratr, osobní přítomnost Pána
Ježíše. Profesor Lennox aplikoval tento
aspekt z historie o Lazarovi na současnou situaci, kdy lidé procházející utrpením a nemocí se ptají po Boží blízkosti
a účasti v jejich utrpení. Lennox poukázal na emoční Kristovu angažovanost
v této těžké situaci (čteme, že Ježíšovi
vstoupily do očí slzy) a také na naději,
kterou v Kristu máme, pokud jde o život
a zmrtvýchvstání.
Jiné plenární setkání vedl pastor Rico
Tice ze sboru Všech duší, z náměstí Langham v Londýně. Tento sbor je
znám tím, že v něm kázal John Stott.
Jeho vyučování se týkalo otázek – proč
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a jak evangelizovat. Zdůrazňoval tři prvky, které jsou při evangelizaci nutné:
Boží svrchovanost, celistvost evangelia
a naše kreativita – způsob, jak zvěst
o spasení předáváme. Upozorňoval na
deformace evangelizace, které vznikají
při vynechání některého z těchto prvků. Zejména varoval před tendencemi
upravovat evangelium tím, že se nemluví o hříchu. Avšak při navázání kontaktu s lidmi musíme vycházet především
z toho, že jsou stvoření Bohem a nosí
v sobě jeho obraz.
Další plenární přednášku měl známý
švédský apologeta Stefan Gustavsson,
ředitel křesťanského apologetického
centra Apologia ve Stockholmu. Téma
setkání bylo provokující: Nahý bez studu
– Revoluční pohled Bible na sex. V poměrně krátkém čase byl schopen postihnout nejen základní problémy sexuální
revoluce, která se datuje od Marquisa
de Sade a byla programově vymezena
Wilhelmem Reichem v jeho knize Sexuální revoluce, ale také připomenout
základní pilíře biblického pohledu na
sex a manželství, které je podle Božího
stvořitelského programu monogamní
a heterosexuální. V závěru zazněla myšlenka, že sex je primárně dobrý, avšak
není konečným cílem. Stejně jako jsou
dobré sex i manželství, je také dobré být
sám a žít v celibátu. V této oblasti existují různá povolání se společným cílem.
Před přednáškou bratra Gustavssona zaznělo krátké svědectví lékařky
a poslankyně za Finskou křesťansko-demokratickou stranu do Finského
parlamentu Päivi Räsänen, která je
pronásledována za veřejnou obhajobu
biblického pohledu na homosexualitu
a sexuální etiku. Dr. Räsänen vydala
v roce 2004 knížečku s názvem Jako
muže a ženu je stvořil: Homosexuální

vztahy jsou výzvou křesťanskému pojetí
lidství. Po 16 letech od sepsání své knížky byla vyslýchána policií pro podezření
na podněcování nenávisti ke skupině
obyvatel, za což ji může hrozit dvouletý
trest odnětí svobody. Jeden výslech již
proběhl na podzim minulého roku, kdy
policie dospěla k závěru, že trestný čin
spáchán nebyl. Přes tuto skutečnost
hlavní žalobce nařídil nové otevření případu a provedení nového předběžného
zkoumání knížky. Její výslech trval pět
a půl hodiny. Policii kromě jiného sdělila, že „knížka není jednoduše obhajobou manželství mezi mužem a ženou,
ale o tom, na jakém základě jsme věčně spaseni skrze víru v Bibli, Boží slovo.
Päivi Räsänen je provdána za luterského pastora, který je doktorem teologie.
Každý den konference začínal plenárním setkáním věnovaným studiu
listu Židům, kterým nás provázel Peter
Mead ředitel křesťanského vzdělávacího centra v Anglii s názvem Cor Deo. Tři
hlavní myšlenky, které list Židům podle
Meada sděluje jsou, že Kristus trpěl
jako my (2.–5. kapitola), Kristus trpěl
za nás (7.–10. kapitola) a Kristus trpěl
před námi (11.–12. kapitola). Skutečnost, že Kristus trpěl jako my, z něj činí
Velekněze, který s námi soucítí. Jeho
utrpení za nás z něj činí lepšího kněze,
který je ustanoven na věky podle Melchisedechova řádu. Jeho utrpení přináší
také lepší smlouvu, lepší svatyni a lepší oběť. Ježíšovo utrpení před námi je
zdrojem a motivací pro vytrvání v běhu
víry a v utrpeních, kterými jako věřící
v Krista procházíme. Meadowo studium
listu Židům se mi moc líbilo, jako teologie byla zřetelně orientována na Novou
smlouvu a velmi rád bych si jej ještě
chtěl poslechnout při jiné příležitosti.
Z volitelných seminářů mě nejvíce
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oslovily webináře Petera S. Williamse,
profesora v komunikaci a světových názorech na soukromé vysoké škole Gimlekollen College, NLA University v Norsku.
Peter Williams je výrazná apologetická
osobnost a autor velmi zajímavých knih,
jako Skeptikův průvodce k ateizmu, Pochopení Ježíše: pět cest k duchovnímu
osvícení, Jak se dostat k Ježíši: Souhrnná kritika nesmyslů nových ateistů na
téma Ježíšovy historie. Stejně jako jsou
zajímavé jeho knihy, byly velmi podnětné
i jeho tři semináře, které jsem vyslechl:
Důkazy pro historii Starého zákona – od
Abrahamova Ur až po Daniele v Babylonu, Archeologické důkazy a Ježíš a Poznáváme Ježíše s novými ateisty. Všechny tři semináře byly koncipovány jako
vyvrácení tvrzení některých současných
ateistů zpochybňujících biblickou historii, historickou osobu Ježíše Krista a věrohodnost evangelií. V prvním semináři
profesor Williams uvedl přehled všech
nejdůležitějších archeologických nálezů
potvrzujících historicitu starozákonních
osob a událostí (včetně některých důkazů o přítomnosti Židů v Egyptě apod.).
V té druhé shrnul archeologické důkazy
pro novozákonní historická místa a historické osoby (např. synagogu a Petrův
dům v Kafarnaum, historicitu Pontia Piláta podle nápisu s jeho jménem v Nadmořské Cesareji, kostní pozůstatky po
Jakubovi, Ježíšově bratrovi) a také důkazy o existenci křesťanských domácích
církví a modliteben dávno před Nicejským koncilem. V tom třetím semináři si
pohrával s citacemi od nových ateistů,
jako je Richard Dawkins, Christopher Hithes a další, kteří všeobecně zpochybňují historickou osobu Ježíše Krista.
Avšak v jednotlivostech přiznávají jeden
nebo více historických faktů, které když
se shrnou dohromady, vytvářejí všechny

podstatné prvky potvrzující, že Ježíš byl
skutečně tím, za koho ho křesťanství
považuje. Osobně si myslím, že profesor
Williams by mohl v mnohém posloužit
i na takové akci jako je náš XcamP.
Velice zajímavý byl také seminář univerzitního profesora Ralfa Bergmana
na téma: Mohou existovat zázraky? Ralf
Bergmann je fyzikem, který se věnoval
fyzice pevných stavů, polovodičů, fotovoltaiky a optických technologií. Kromě
výzkumu se angažuje v oblasti obhajoby
racionality křesťanské víry, a to v trojúhelníku tří věd – fyziky, filozofie a teologie. Je autorem knížky Bůh a objasnění světa. Co je rozumnější – křesťanská
víra, nebo ateistický světový názor?
Ve své přednášce představoval model
vesmíru, vycházející z teorie řízeného
chaosu a kvantové mechaniky, který
umožňuje božskou intervenci bez současného porušování zákonitosti v našem světě. Na základě známých fyzikálních zákonitostí vesmír není uzavřený
systém, nýbrž otevřený, a tato vlastnost
umožňuje diskrétní řízení zvenčí.
V mnohém byl přínosný i seminář Leonarda De Chirica, pastora evangelikálního sboru v Římě v Itálii s názvem Rozdílná evangelia: Evangelikálové a římští
katolíci. Leonardo di Chirico je ředitelem
Reformanda Initiative, která má za cíl
vzdělávat evangelikály v oblasti lepšího pochopení římského katolicizmu
a formování stanoviska k němu. Často se říká, že evangelikální protestanti
a římští katolíci mají mnoho společného. Z jedné strany je zde společná víra
v Boží Trojici a společná christologická
vyznání víry. Z druhé strany však stejná
slova mají někdy poměrně odlišný význam. Obrácení je chápáno jako trvalý
proces, milost má vždy svátnostní (sakramentální) rozměr, kříž není chápán
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v souvislosti oběti na Golgotě, která
byla jednou pro vždy, nýbrž jako stále
se opakující oběť při eucharistii. Hřích
je spíše nemoc či choroba než duchovní
smrt. Misie je rozšíření Boží milosti na
lidi, kteří již tuto milost do určité míry
mají. Modlitba je vždy směřována k Marii a svatým. Římský katolicizmus je tedy
v mnoha ohledech odcizen evangelikální víře. A proto také římskokatolické
evangelium je odlišné od biblické zvěsti
evangelia. Autor má dlouhodobou zkušenost s prací v katolickém prostředí,
proto jeho přístup není nepřátelský konfrontační, ale závěry, ke kterým přivádí
posluchače, jsou nekompromisní.
V rámci apologetické zájmové skupiny jsem vyslechl ještě jednu zajímavou
přednášku, a to od Petera J. Williamse
(neplést s Peterem S. Williamsem – viz
výše) s názvem Jak můžeme důvěřovat
Písmu? Dr. Williams je vedoucí a výkonný ředitel společnosti Tyndale House,
která se specializuje na jazykový, historický a kulturní kontext Bible. Don Carson komentuje činnost tento výzkumné
společnosti jako nejlepší, pokud jde
o seriózní biblický výzkum a publikace v této oblasti. Vědci v Tyndale House mají k dispozici jednu z nejlepších
knihoven pro biblická studia na světě.
Ve své přednášce Dr. Williams formuloval důvěru k Písmu v oblasti racionální,
vztahové a spravedlnosti. Většina času
byla věnována biblickým protiřečením
a chytačkám – jako některá zdánlivě si
protiřečící Ježíšova prohlášení, ospravedlnění z víry a ze skutků, platnosti či
neplatnosti zákona a další. Protože biblické důkazy mají morální strukturu, vedou podle Williamse člověka buď k dalšímu hledání a potvrzení, nebo naopak
ke klopýtání a zatvrzení. Věřící člověk je
tak stále hlouběji ujišťován o věrohod-

nosti Písma, zatímco nevěřící je stále
více utvrzován ve své nevíře.
Peter J. Williams pak měl ještě jedno
vystoupení v programu, a to 25. května
ve večerním programu otázek a odpovědí s názvem Otázky ohledně Bible, na
které jste se vždy chtěli zeptat, ale měli
jste strach. Otázky psali lidé ve virtuálním fóru, cela debata byla v reálném
čase moderována. Byla to smršť otázek,
od triviálních až po ty velmi složité. Dr.
Williams podával při odpovědích grandiózní výkon, který se nevidí. Jeho biblické znalosti byly omračující, všechno
odpovídal spatra. Moc bych si přál zažít
něco takového někde u nás. Snad by to
navnadilo některé naše mladé křesťany k intenzivnímu studiu Božího slova,
k hledání a nalézání odpovědi na životně důležité otázky.
Poslední, tzv. postkonferenční seminář, který jsem slyšel, byl prezentován
lékařem Dr. Peterem Saundersem, jež
pracoval dlouhá léta jako všeobecný
chirurg v jedné misijní společnosti Africe a od roku 1992 byl předsedou Křesťanské lékařské společnosti, sdružující
jako členy čtyři a půl tisíce britských
lékařů a 1000 studentů medicíny. Od
roku 2019 je výkonným ředitelem mezinárodní organizace ICMDA, sdružující křesťanské lékaře z 80 zemí světa.
Jeho současná činnost je soustředěna
na vyučování evangelizace a křesťanské etiky, školení vedoucích pracovníků
a publikace. Jeho seminář měl název
Důvěryhodné křesťanství. Původně byl
koncipován jako kurz, který měl pomáhat studentům medicíny sdílet svou
křesťanskou víru. Během 25 let byl zdokonalován a v současné době je zcela
jistě použitelný i mimo oblast zdravotnictví. Kurz slouží jako pomůcka k pochopení nekřesťanských životních postojů
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a k důvěryhodnému sdílení křesťanské
víry podobně, jak to činili apoštolové –
ve srozumitelné řeči, v bezpečném prostředí a s možností diskuze. Kurz má
dvanáct modulů a jeho prezentace trvá
standardně 8 hodin, takže Saundersův
seminář probíhal letem světem. Vůbec
mu nevadilo, že přetáhl čas a s obětavostí odpovídal na mnoho otázek, které
jeho seminář vyprovokoval. Domnívám
se, že pokud bychom chtěli zapálit mladé křesťany k evangelizaci, mohl by je
takový kurz nastartovat správným směrem.
Musím říct, že nelituji, že jsem si našel
čas na tuto online konferenci. Byla pro
mne velikým povzbuzením a troufám si
říct, že zanechala i některé nesmazatelné stopy. Nesdílet s lidmi skutečné
společenství při takové příležitosti je
handicap, ale ne až zase takový, jak by
to mohlo na první pohled vypadat. Díky
moderní technice se dá mnohé překážky – včetně světové pandemie – překonat. Nicméně chtěl bych si ještě jednou
takovou konferenci zopakovat, ale již nikoliv ve virtuálním, ale v reálném světě
se zúčastněnými osobami naživo.
Štěpán Rucki

Mariánský sloup v Praze
Na Staroměstském náměstí v Praze
byla vztyčena kopie mariánského sloupu, který byl postaven z rozkazu císaře
Ferdinanda III. podle mnichovské předlohy v roce 1650 jako oslava výsledků
třicetileté války. Na tomtéž náměstí, kde
o 29 let dříve (21. června 1621) bylo na
popud jezuitů popraveno 27 českých
pánů. Z luteránů pět odsouzenců bylo

členy sboru U Salvátora, z nichž Jáchym
Ondřej Šlik byl popraven jako první. Hlavy byly vystaveny na potupu a postrach
evangelickému lidu na Staroměstské
mostecké věži. Poslední z nich byly sundány až o deset let později po dobytí
Prahy Sasy. Není se co divit, že J. A. Komenský, exulanti a pronásledované obyvatelstvo očekávali od Švédů záchranu.
Sloup naopak oslavoval jejich porážku.
Zbořen byl 3. listopadu 1918. Zásadní
roli přitom sehrál František Sauer, který
svůj čin zdůvodňuje odporem ke svazku katolické církve s monarchií v právě
ukončené válce: Když ve strašlivé světové válce mordovali se lidé navzájem
po statisících a ztráty ty byly neustále
doplňovány novým a novým lidským materiálem, když z válečného pole přicházeli domů mrzáci – slepí, bez nohy, bez
ruky, když doma nemohly matky dát dětem co do úst, a když v zoufalství dostupovalo vrcholu, tu nenašel se ani jediný
kněz, ani jediný klerikální poslanec, ani
jediný jezovita z redakce Čecha, aby proti tomu strašlivému vraždění zaprotestoval… Naopak! Viděli jsme tyto podařené
„učedníky” Kristovy, jak na vojně velmi
rádi a ochotně konali takové služby bývalé naší monarchii, k nimž by se nepropůjčil jeden jen trochu citlivý člověk.
Polní kuráti každou tzv. „maršku”, jdoucí na jistou smrt nebo strašnému zmrzačení vstříc, „povzbuzovali” k boji. Sauer
a jeho společníci viděli ve sloupu hanby
symbol poroby národa, takže svůj čin
nezdůvodňoval cítěním náboženským,
ale vlasteneckým.
Původci znovupostavení sloupu si slibují, že tento kámen bude symbolem
smíření. Otázkou je s kým? S potomky
těch, kteří byli pobiti, vyhnání z vlasti, nebo násilně rekatolizováni, anebo
s vlastním pokušením bohatství, moci
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Staroměstské náměstí s mariánským sloupem

a slávy? Novinář Martin Zvěřina je přesvědčen, že sloup nemůže být symbolem smíření, a to ze tří důvodů. Za prvé,
původci obnovy se dopouštějí manipulací a lží, například Ekumenická rada
k opětnému vztyčení nikdy nevyslovila
souhlas, pouze v tiskové zprávě vyjádřila, že výstavbě bránit nebude. Za druhé,
pražské zastupitelstvo s tím souhlasilo
na poněkolikáté pod nátlakem, a pouze
těsnou většinou. Za třetí, proti podobě
obnoveného sloupu protestovalo 24
předních českých kunsthistoriků, jelikož
kvalita kopie sloupu je, jemně řečeno,
sporná.
Bývalý předseda Ekumenické rady
církví a nynější předseda Kostnické jednoty Pavel Černý označuje tento kámen
za sloup rozdělení. Napsal také otevřený dopis kardinálovi Dominiku Dukovi,
který taktéž odpověděl otevřeným dopisem. V něm násilnou rekatolizaci v naší
zemi zdůvodňuje zásadou „cuius regio
eius religio – koho země, toho náboženství“, avšak toto ujednání z Augšpurského sněmu z roku 1555 bylo uskutečněno ve prospěch konfesní menšiny pouze
v protestantských zemích, nikoli v katolických. Po bitvě na Bílé hoře a následném vydání nové ústavy, Obnoveného
zřízení zemského (1627–28), šlechta
a měšťané museli buď přestoupit do
katolické církve, nebo opustit zemi, což

zvolila přibližně jejich čtvrtina. Poddaní
neměli žádnou volbu, všichni byli nuceni stát se katolíky. Před rekatolizací se
více než 80 % hlásilo k protestantství.
Ke konci třicetileté války stále ještě dvě
třetiny obyvatelstva setrvávaly při evangelickém vyznání, za dalších 133 let ve
vlasti z nich zůstal jen zlomek věrných.
Je známo, že prezident T. G. Masaryk
schvaloval odstranění tohoto symbolu
náboženského útlaku a národní poroby
ze Staroměstského náměstí. Vzhledem
k tomu, že mnozí současní představitelé
veřejného života s opovržením opouštějí
hodnoty, které ctili zakladatelé našeho
moderního státu, věnujme pozornost
myšlenkám Masarykova přítele Karla
Čapka, který byl považován za dvorního
spisovatele naší první vzkvétající i smrtelně ohrožené republiky.
Vždy se mi tají dech, čtu-li v Písmu: „Na
počátku stvořil Bůh nebe a zemi… A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil
Bůh světlo od tmy.“ Řečeno jest: oddělil. To znamená rozčlenil, omezil a očistil… Odděluj, odděluj! Jinak se tvůj svět
rozvalí v beztvarou látku, na níž ještě
nespočinula milost Boží. (Karel Čapek.
Život a dílo skladatele Foltýna.)
Mám velmi za zlé klerikalismu, že mu
pod rouškou jistých populárních ideálů
jde o otázku moci; pohříchu však jiným
politickým stranám jde také o otázku
moci pod rouškou jistých populárních
ideálů. Nejošklivější na klerikalismu je,
že se chová stejně jako jiné politické
strany. Ale je těžko násilím jej nutit, aby
se choval lépe. Není pochyby, že klerikalism je vláda tmy; myslím však, že
by bylo snáze o tom národ přesvědčit,
kdyby ostatní politický život byl vláda
osvícenosti… (Karel Čapek. Místo pro
Jonathana!)
Bože, který jsi stvořil tuto krásnou
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zemi, Ty vidíš naši bolest a zklamání;
Tobě nemusíme říkat, jak nám je a jak
jsou skloněny naše hlavy. Ne hanbou;
my se nemáme zač stydět, i když nás
osud bije prutem železným… Pravda je
víc než moc, protože je trvalá.
Bože, neprosíme Tě, abys nás pomstil;
ale prosíme Tě, abys každému z nás
vdechl ducha důvěry i abys nikoho nenechal marně zoufat, ale už teď hledat,
v čem může být platný pro budoucí úkoly
věčného národa. Zoufalců teď nepotřebujeme. Potřebujeme víry. Potřebujeme
vnitřní síly. Potřebujeme účinné lásky,
která nás zdesateronásobní. Nikdy nebude malým národ, který se nedá zviklat ve své víře v budoucnost a v práci
pro své lepší příští. (Karel Čapek. Modlitba tohoto večera. Lidové noviny, 22.
září 1938)
Bože, vrať světu pravdu! Bude to víc
než smlouva míru, bude to cennější než
každé spojenectví… Zbavit svět lži je víc
než odzbrojení. Jaké to bylo podivné
jasnozření, když náš Masaryk vepsal do
našeho státního znaku slova Pravda vítězí. Jako by tušil, že jednou lež podnikne generální útok na náš stát a národ
a už předem razil heslo pro toto utkání.
S tím heslem můžeme jít do boje; ale jenom s tím heslem může jít celý svět do
míru. Neboť jenom bez lži se mohou lidé
a národy dorozumět, ať mluví jazykem
kterýmkoliv. Bože, vrať světu pravdu!
(Karel Čapek. Modlitba za pravdu. Lidové noviny, 25. září 1938)
Jaký postoj tedy zaujmout k obnově
symbolu násilné rekatolizace?
Za prvé, jako lidé Písma považujeme
uctívání soch, byť i biblických postav,
za modloslužbu (Ex 20,4). K Husovu pomníku evangelíci nekonají procesí a neuctívají jej.
Za druhé, je pro nás nepřijatelné spo-

jovat matku Pána Ježíše Krista s řáděním meče.
Za třetí, je nám líto, že hierarchie katolické církve v naší zemi se opět uchyluje
k velebení moci a potlačování svědomí.
Za čtvrté, ekumenické soužití křesťanů se může rozvíjet pouze mocí Kristovy
lásky a pravdy a nikoli ostřím kopí, jak
to představoval původní sloup. Neodplácejme zlým za zlé, čiňme pokání ze
svých nepravostí a držme se slov Pána
Ježíše: Milujte své nepřátele a modlete
se za ty, kdo vás pronásledují, abyste
byli syny nebeského Otce. (Mt 5,44–45)
Za páté, lhostejno kolik takových sloupů stojí či bude stát v naší zemi, nemá
smysl bojovat proti kameni, ale pokorně
vzhlížet k živému Bohu, zvěstovat mocné evangelium Ježíše Krista a v moci
Ducha svatého podle něho žít a zůstat
věrným až na smrt.
Bůh nám nedal ducha bázlivoti, nýbrž
ducha síly, lásky a rozvahy. Nestyď se
tedy vydávat svědectví o našem Pánu…
(2Tm 1,7–8)
Stanislav Piętak

Dvě triumfální vítězství
Krista
Triumfální vítězství na kříži
Triumfální vítězství Krista na kříži bylo
vyjádřeno slovy: Dokonáno jest. Kristus vykoupil svou obětí miliardy lidí ze
satanova otroctví. Za to Mu buď věčná
chvála.
Lidé byli zotročeni satanem od chvíle,
kdy přijali jeho nabídku, poslechli ho
a začali jednat podle jeho slov. Byli dokonale zotročení. Satan proměnil jejich
lidskou přirozenost a naplnil jejich přirozenost zlými vlastnostmi. Nejhroznější
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důsledek neposlušností prvních rodičů
je v tom, že v satanově otroctví se rodí
všichni jejich potomci. I viděl Hospodin,
jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce
je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na
zemi učinil člověka, a trápil se ve svém
srdci. (Gn 6,5) Pán Ježíš ty zlé vlastnosti vyjmenoval: Z nitra totiž, z lidského
srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství,
loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost,
zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý
pohled, urážky, nadutost, opovážlivost.
To všecko zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka. (Mk 7,21.23) Apoštol Pavel
to zotročení vyjádřil za všechny lidi svým
vyznáním. Vím totiž, že ve mně, to jest
v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už
ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. (Ř 7,18–19) V celých dějinách lidstva i dnes vidíme, jak
hrozné je satanovo zotročování člověka.
Jsme nesmírně vděční, že se Pán Ježíš nad námi zotročenými lidmi smiloval
a rozhodl se, že nás z otroctví satana
vykoupí svou obětí. Věděl, že výkupné
za naše vysvobození bude velmi vysoké.
Věděl, že jako výkupné musí obětovat
sebe. A přece se pro tuto cestu vykoupení rozhodl. Tak si nás lidi zamiloval,
a tak mu bylo nás zotročených líto, že se
rozhodl vykoupit nás za nejvyšší cenu.
Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si
dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. (Mk 10,45)
V Něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše
hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost. (Ef 1,7) Člověk Kristus
Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné
za všechny. (1Tm 2,5–6 ) A nevešel do
svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou
provždy dal svou vlastní krev, a tak nám
získal věčné vykoupení. (Žd 9,12)

Výkupná oběť Pána Ježíše na kříži je
pro celé lidstvo úžasným zázrakem Boží
lásky. Všichni, kteří Pána Ježíše jako
Vykupitele poznali, přijali a žijí s Ním,
velebí Ho stále za jeho lásku a za jeho
triumfální vítězství na kříži. Miliardy vykoupených budou Pána Ježíše věčně
velebit.

Triumfální vítězství
ve chvíli vzkříšení
Druhé triumfální vítězství Pána Ježíše, vítězství nad smrtí, nastalo ve chvíli
vzkříšení! Jako Syn člověka vstal z mrtvých v novém duchovním těle, které
je věčné. Svým vítězstvím nad smrtí
připravil také vysvobození z moci smrti pro miliardy křesťanů. Je to největší
triumf v dějinách lidstva – triumf nad
smrtí. Jeho vítězství nad smrtí vidíme ve
stvoření nového duchovního těla, které
připravil rovněž pro všechny, kteří Pána
Ježíše přijímají jako svého Spasitele.
Když se Pán Ježíš zjevil učedníkům po
svém vzkříšení v jejich zavřené místnosti, nebyli schopni pochopit, co se vlastně stalo. Zděsili se a byli plní strachu,
poněvadž se domnívali, že vidí ducha.
Řekl jim: Proč jste tak zmateni a proč
vám takové věci přicházejí na mysl?
Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť
jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti,
jako to vidíte na mně. To řekl a ukázal
jim ruce a nohy. Když tomu pro samou
radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl
jim: Máte tu něco k jídlu? Podali mu kus
pečené ryby. Vzal ji a pojedl před nimi.
(L 24,37–43) Po 40 dnech byl s učedníky na Olivové hoře. Řekl jim poslední
instrukce a pak byli svědky zázraku. Po
těch slovech byl před jejich zraky vzat
vzhůru a oblak jim ho zastřel. (Sk 1,9)
Vzkříšený Kristus měl totiž nové tělo –
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duchovní tělo, které se mohlo zhmotnit
i odhmotnit a vznášet vzhůru k nebesům. Bylo to první duchovní tělo v dějinách lidstva. Tímto novým zázrakem
vzkříšení těla v nové kvalitě, v kvalitě
duchovní, připravil Pán Bůh geniální
zázrak – nové tělo pro všechny následovníky Pána Ježíše. Pavel to vyjádřil
v podobenství o zrníčku. Tak je to i se
zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. Co
je zaseto v poníženosti, vstává v slávě.
Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. (1K 15,42) Jako jsme nesli podobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeského. (...) Pomíjitelné tělo
musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost… Pak se naplní, co
je psáno: Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil. (1K 15,49.53–54) My však máme
občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. On
promění tělo naší poníženosti v podobu
těla své slávy silou, kterou je mocen
všecko si podmanit. (F 3,20–21) Jsme
plní úžasu, že takové skvělé duchovní
tělo, ve kterém budeme věčně prožívat
dokonalou radost a blaženost, připravil
Pán Ježíš i pro nás.
Velikonoce jako nejdůležitější křesťanské svátky nám každý rok připomínají
triumfální vítězství Ježíše Krista nad
satanem a nad smrtí. Jsou pro nás největším důkazem Boží lásky k nám lidem
a zároveň nám připomínají dva zázraky,
které tvoří začátek nové epochy v dějinách lidstva. Za tyto dva triumfální zázraky velebíme našeho drahého Pána
a Spasitele Ježíše Krista a chceme ho
s velikou vděčností oslavovat věčně
v Jeho království.
Stanislav Kaczmarczyk

Kdo se zjevil v Én-dóru?
Pokud se některý příběh v Bibli blíží
hororovému žánru, je to nepochybně
ponuré vylíčení účasti krále Saula na
spiritistické seanci v noci přede dnem
jeho smrti. Čteme o tom v První knize
Samuelově, ve 28. kapitole.
Saul, stojící před bitvou s Pelištejci, se
bojí a snaží se zjistit od Hospodina, jak
bitva dopadne. Když Bůh mlčí, obrací se
král na vyvolávačku duchů, aby mu vyvolala zemřelého proroka Samuele, který mu dříve za svého života zprostředkovával Boží výroky. Žena skutečně vyvolá
Samuele, který králi zopakuje své dřívější výpovědi, že od něj bude království
odňato a dáno Davidovi; dále předpoví,
že v nadcházející bitvě budou Izraelci
poraženi a on i se svými syny zemře.
V biblickém textu čteme o tom, že žena
uviděla Samuela; Saul poznal, že je to
Samuel; Samuel se zeptal a Samuel
řekl. První dojem, který máme při přečtení textu je ten, že to byl skutečně Samuel, kdo se tehdy Saulovi zjevil.
Křesťané, kteří však nad daným textem přemýšleli, začali mít záhy pochybnosti, zda je možné, aby se svatí Boží
lidé zjevovali na zavolání věštců a vyvolávačů duchů. A tedy – zda to byl skutečně Samuel, kdo se tehdy v Én-dóru
zjevil, nebo to byl jen nějaký démon,
předstírající, že je prorokem Samuelem.
Podrobně se této otázce věnoval již
roku 396 biskup Aurelius Augustinus ve
spise Odpověď Simplicianovi, kde zodpovídal různé nesnadné otázky týkající
se výkladu Bible, které mu zaslal biskup
Simplicián z Milána. Jedna z nich se týkala právě zjevení v Én-dóru.
Augustin uvádí, že sice principiálně
nemohou být duše svatých v moci čarodějů a vyvolávačů duchů, nicméně Bůh
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to mohl v případě popsaném ve 2S 28
ve své svrchované moudrosti výjimečně
dovolit. Píše: Znepokojuje-li nás to, že
bylo zlému duchu dovoleno probudit
duši spravedlivého a jakoby ji vyvolat
z odlehlých příbytků mrtvých, copak
není podivuhodnější, že Satan vzal samotného Pána a postavil ho na vrchol
chrámu? (…) Když nás nepobuřuje ono
místo v evangeliu, protože Pán chtěl
a dovolil, aby se to stalo, aniž se jakkoli
zmenšila jeho moc a jeho božství, (…)
pak není nesmyslné věřit, že z nějakého
rozhodnutí božské vůle bylo dovoleno,
aby duch svatého proroka souhlasil, že
se ukáže královým zrakům a ohromí ho
božským výrokem – ne proti své vůli ani
pod vládou a v područí magické síly, ale
chtěně a v poslušnosti skrytému rozhodnutí Božímu, které bylo té věštkyni
a Saulovi neznámé.
Tomuto Augustinovi výkladu by mohl
nasvědčovat i jeden drobný detail v textu – ve verši 12., kde čteme, že když
žena uviděla Samuele, hlasitě vykřikla.
Bible nevysvětluje důvod onoho výkřiku,
ale nabízí se možnost, že nečekala, že
se skutečně zjeví samotný Samuel.
Na druhou stranu sám Augustin uvádí
i argumenty pro opačný výklad a píše:
Nemusíme věřit, že Samuelův duch byl
opravdu probuzen ze svého klidu, ale že
to byl nějaký přelud a klamavá představa vytvořená ďábelskou lstí, a tu Písmo
nazývá jménem Samuelovým proto, že
je obvyklé nazývat obrazy jmény těch
věcí, které zobrazují. (…) Proto sochy
cherubů vyrobené z kovu, (…) jsou nazývány nejinak než „cherubové”, ačkoliv
cherubové jsou nebeské mocnosti.
Augustin se zabývá i dvojím možným
výkladem slov, která řekl Samuelův
duch Saulovi ve verši 19.: Zítra budeš
ty i tvoji synové u mne. Víme, že po smr-

ti jsou spravedliví od nespravedlivých
oddělení. Nicméně Samuelovo slovo
mohlo podle Augustina poukázat ne na
rovnost štěstí, ale na stejný stav smrtelnosti.
Augustin ponechává výsledek onoho sporu o to, kdo se zjevil v Én-dóru,
otevřený: Z onoho čtení můžeme podle
obojího způsobu chápání učinit závěr,
který není proti víře.
A vskutku, poselství onoho příběhu
není závislé na tom, kdo se zjevil. Jeho
hlavní smysl spočívá ve výstraze, jak
končí stále se prohlubující neposlušnost. Nenastoupí-li pokání z dřívější
neposlušnosti, vrší se na jednu neposlušnost další a další, až přichází propad na samé dno duchovního bahna.
Člověk, který byl Božím pomazaným,
končí ve společnosti démonů a čarodějnic, v zoufalství a beznaději. Na pozadí
tohoto hrozného příběhu zní každému
člověku ještě naléhavěji ona žalmistova
výzva naděje: Jestliže dnes uslyšíte jeho
hlas, nezatvrzujte svá srdce!
Daniel Spratek

Karol Kulisz
vlastními slovy
V pátek 8. května 2020 uplynulo 80
let od mučednické smrti Karola Kulisze
v koncentračním táboře Buchenwald.
Karol Kulisz (1873–1940) byl evangelickým kazatelem, farářem v Komorní
Lhotce a posléze v Těšíně, seniorem Těšínské diecéze Evangelicko-augsburské
církve v Polsku, iniciátorem diakonické
práce v Komorní Lhotce, zakladatelem
evangelického diakonátu EbenEzer
v Dzięgielowě, publicistou a polským ná-
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rodoveckým aktivistou. Sehrál klíčovou
roli během duchovního probuzení na
Těšínsku na počátku 20. století a stál
u založení Křesťanského společenství
v roce 1906. U příležitosti výročí jeho
smrti si jej chceme připomenout prostřednictvím jeho vlastních slov:
Náš Pán Ježíš Kristus v Evangeliu
Matouše, v osmnácté kapitole, ve verši dvacátém, řekl: „Neboť kde jsou dva
nebo tři shromážděni ve jménu mém,
tam jsem já uprostřed nich.” Toto Kristovo společenství mezi dvěma či třemi
nerozvíjíme. Protože máme velká, obrovská shromáždění, zdá se nám, že
nedostatek těch malých není důležitý.
Ale je pravda, že přirozeným základem
všech křesťanských společenství mají
být právě ona setkání dvou či tří. Zapomínáme na to, že našim hromadným bohoslužbám v kostele tak často chybí oživující závan proto, že nevyrostly z oněch
menších společenství. Pan Ježíš neříká
náhodou: dva nebo tři, ale naopak, je
si vědom jejich důležitosti. Nedostatek
těchto společenství odporuje podstatě
křesťanství a může se bolestně vymstít.

Karol Kulisz

Společenství dvou nebo tří je tím plukem, který vzdálen útočnému, těžkému
boji, následuje tiše jiné pluky, vyrábí pro
ně výzbroj, chystá náboje, stará se o raněné. Do těchto tichých řad by měli utíkat ti, kteří na těle slábnou v zoufalých
bojích, a tady by mohli načerpat nové
síly. Síla modlitby, tiché soustředění
mysli, výchova pevných, věrných charakterů – to by byla práce křesťanských
kroužků, které máme na mysli – práce,
která se nedá jen tak lehce něčím nahradit.
(O pěstování křesťanského společenství, 1902)
Síla, která spočívá v naší tradiční církevní zbožnosti, je síla v nejlepším případě něco zachovávající, zřídkakdy pak
tvůrčí a rozvíjející; je to síla, kvůli které
je těžké pohnout z místa těžkým, velkým
kamenem, ale není to síla, která dává
moc orlovi vzlétnout. Ta síla, jejíž znaky
často má i naše kázání – to není koráb,
který s napnutými plachtami vesele
míří ke svému cíli, ale je to loď, stojící
na místě ze strachu, že v mlze uvízne
na mělčině nebo se rozbije o skálu. Příliš často se odvoláváme na své předky
a příliš málo postupujeme vpřed. Početní velikost našich sborů proměňuje Kristovo společenství na církevní továrny.
Dát se pokřtít, naučit se katechismus,
konfirmovat, dát se v kostele oddat
a své mrtvé pohřbívat v doprovodu faráře – nechci říci, že už jsme zašli tak
daleko, že to je celé naše křesťanství,
ale chci říci, že seschlé kosti, byť by jich
bylo velmi mnoho, se bez Božího vdechnutí nebudou schopny bránit novodobému duchu, nebudou schopny splnit svůj
novodobý úkol.
(O pěstování křesťanského společenství, 1902)
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Je to udivující, ale je to pravda, že lidé
pociťují a vědí, že jim něco chybí, naříkají nad tímto nedostatkem a chtěli
by mu zabránit, ale když jim Bůh chce
dát svou pomoc, tak se odvracejí a říkají: „Och, tak ne.” Z kazatelen horlíme
a modlíme se, ale když Bůh chce náš
život obnovit, tehdy říkáme: „Dobře,
dobře, ale tak jsme si to nepředstavovali.” – Možná, že ne, ale Bůh si to tak
představoval. Jeho Duch vane, jak chce,
a ne jak my chceme. Židé si velice zakládali na své naději na Mesiáše, ale
když Mesiáš přišel, říkali: „Cožpak může
přijíti z Nazaretu něco dobrého?” Před
reformací katolická církev stále pořádala koncily, aby bylo napraveno zkažení,
ale když Bůh poslal reformátora, tak na
něj uvalili klatbu. Je také pravdou to, co
říká jistý Boží člověk, že nejeden kazatel
by se nemálo vyděsil, kdyby Bůh splnil
to, o co obyčejně v modlitbách v kostele
prosí. Ale vlastně tím způsobem se projevují myšlenky srdcí a ukazuje se, kdo
je z pravdy. Kdo je z pravdy, ten slyší její
hlas, ten ji s radosti přijímá, i kdyby si
to předtím představoval jinak. Kdo není

z pravdy, ten se vždycky bude vykrucovat a vymlouvat.
(Co chceme?, 1905)
Jen v samotném nekonečném Bohu
máme svůj cíl. „Buďte tedy dokonalí,
jako je dokonalý váš nebeský Otec.” Jinou devizu člověku nelze předložit: Čiň
pokání a věř! Jestliže nechceš, vyvrátím
tvůj svícen! Není jiný přechod ke světlejším zítřkům, jen skrze pokání a víru.
Kdo jde jinudy, jde do propasti, i kdyby
si nevím co představoval.
(Hořící keř, 1919)
Dám vám otázku, na níž si upřímně
odpovězme: Katolíci mají autoritu římskou církev a její hlavu: papeže! A nám
evangelíkům – je Bible také ještě autoritou? Kdo z těch dvou poslouchá více
svou autoritu, katolíci nebo evangelíci?
Mám zato, že o odpovědi nejsou pochyby. Stoupenci katolické církve daleko
horlivěji a upřímněji poslouchají svou
autoritu než stoupenci evangelické církve Bibli.
(Mládež a Bible, 1929)
Potkávám lidi, kteří nevěří v Boha,
a těm říkám: Já bych také nevěřil v takového Boha, jakého ty si představuješ!
Heslem církve v dnešním světě může
být jen: Je třeba lépe poznat Boha!
(Připravujte cestu Páně, 1933)
Jestliže někomu leží na srdci budoucnost jeho církve, jestliže se někdo ptá,
co bude s touto církvi v budoucnosti,
ten ať zkoumá a pozná, jak jeho církev
a stoupenci této církve zacházejí s Božím Slovem.
(Moc Božího Slova, 1933)
Daniel Spratek
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Vymodlený Boží zázrak
Už je tomu téměř šest let, co se celé
naší rodině změnil život.
Byla jsem šťastnou maminkou tříměsíční Viktorky a dvouleté Gabrielky, se
kterými jsem zrovna byla na pár dnů na
návštěvě u rodičů, když jsem jedno lednové ráno z ničeho nic upadla do bezvědomí. Přivolaná rychlá záchranná služba mě převezla do nemocnice v Třinci,
kde zjistili masivní krvácení do mozku
v důsledku vrozené vývojové vady mozkových cév, o které nikdo nevěděl a která se do té doby nijak neprojevovala.
Z Třince mě transportovali vrtulníkem
do Fakultní Nemocnice v Ostravě. Po
konzultaci neurochirurgického týmu
jsem byla ještě ten den operována. Poté
jsem byla uvedena do umělého spánku
a nikdo nevěděl, co se mnou bude. Lékaři nechtěli dát žádnou naději – kritický stav, uvidí se … říkali.
Od první chvíle, od první zprávy o mé
nemoci začal usilovný modlitební zápas
– doma, ve sboru v Oldřichovicích, ale
i ve sborech v širokém okolí, i na Slovensku a v Polsku. To vše však vím jen
z vyprávění.
Po 14 dnech umělého spánku a řízeného dýchání mě lékaři začali probouzet. Nikdo netušil, co bude. Nabyla jsem
sice vědomí, ale trpěla jsem ztrátou
paměti. Své nejbližší, kteří mě navštěvovali, jsem zpočátku nepoznávala, stejně fotografie mých dětí mi neříkaly nic.
Byla jsem ochrnutá na pravé polovině
těla, nemohla jsem mluvit ani jíst, na
levé oko jsem téměř neviděla.
Kromě trvajícího modlitebního zápasu
začala i usilovná rehabilitace, logopedie
a cvičení mozku v kognitivní laboratoři. Postupně se mi obnovovala paměť
a velmi pomalu se mi částečně začala

vracet citlivost do pravé části těla, nejdříve do nohy, později i do ruky. Mezitím
jsem musela podstoupit další operaci
– vložení lebeční kosti, bez které jsem
byla dva a půl měsíce.
Ve Fakultní nemocnici v Ostravě jsem
strávila tři měsíce. Byla jsem velmi slabá a bála jsem se, že to tak zůstane.
Lékaři zprvu nevěřili, že by se můj stav
mohl výrazně zlepšit, ale jak se pomalu
obnovovaly mé pohybové funkce a řeč,
i když byla velmi špatná, objevovaly se
záblesky v paměti – a lékaři začali mluvit o zázraku, a to všichni, se kterými
jsem přišla do styku.
Začátky mé cesty do nového života byly
velmi těžké ve všem a se vším. Těžké to
měli také moji nejbližší. Pomáhali všichni – manžel Libor, obojí rodiče, sestra
Jolka s rodinou i další příbuzní a přátelé.
K dnešnímu dni ještě není úplně dobrá
pravá ruka ani řeč, pořád trvá rehabilitace i logopedie. Když však jdu v Ostravě na kontrolu a zastavím se pozdravit
lékaře a sestřičky na neurochirurgii, tak
mi říkají, že jsem jejich chodící reklama.
Ano, zdravotníci odvedli dobrou práci,
ale hlavně jsem vymodlený Boží zázrak.
Nad tím vším bděl Pán Bůh, kterému
patří veškerá vděčnost, čest a sláva.
Prožívám obrovskou radost, že žiji, že
jsem, že mohu být s manželem, se svými dětmi, s rodinou.
Už 15 let mě provází můj nejoblíbenější Žalm 107,23–32: Ti, kteří se vydávají
na lodích na moře, kdo konají dílo na
nesmírných vodách, spatřili Hospodinovy skutky, jeho divy na hlubině. Poručil
a povstal bouřný vichr, jenž do výše zvedl vlnobití. Vznášeli se k nebi, řítili se
do propastných tůní, ztráceli v té spoušti hlavu. V závrati jak opilí se potáceli,
s celou svou moudrostí byli v koncích.
A když ve svém soužení úpěli k Hospo-
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dinu, vyvedl je z tísně: utišil tu bouři,
ztichlo vlnobití. Zaradovali se, když se
uklidnilo, on pak je dovedl do přístavu,
jak si přáli. Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi
koná, ať ho vyvyšují v shromáždění lidu,
v zasedání starších ať ho chválí!
Jsou věci, které mě těší a jsou věci,
které mě tíží. To, co se Vám zdá zcela
normální a samozřejmé, je pro mně
úspěch, například, že mohu po čtyřech
letech ráno vstát a doprovodit děti do
školy a školky (dříve to dělala maminka), že se mohu s Gabkou učit, že obstarám dárky, napíšu blahopřání a podobné malé věci, to jsou pro mě věci velké.
Největší bariéry mi působí postižené
centrum řeči. Jeden příklad: v pondělí
jsem celou hodinu dopoledne cvičila
logopedii, myslela jsem si, že mám nacvičeno a šla jsem pro dceru do školy.
Gabka mi řekla, že ztratila v šatně šálu
a já to chtěla vyřešit. Oslovila jsem paní
učitelku, jestli o šále neví, načež ta se
mě zeptala, jakou má šála barvu. A já
nic. Barvy jsou problém…v hlavě to bylo,
ale vyslovit to nešlo… Podobné situace
zažívám i v obchodech, na úřadech atd.,
ale bojuji a jsem vděčná.
Eva Biedravová

Život a smrt z Pavlovy
perspektivy
Život, to je pro mne Kristus, a smrt je
pro mne zisk. (F 1,21)
Apoštol Pavel vyjádřil těmito slovy dvě
důležité skutečnosti, které prožíval.
První skutečnost vyznává slovy: Život,
to je pro mne Kristus. Proč vyznával, že
Pán Ježíš je pro něho životem, tedy zdro-

jem života i obsahem jeho života? Vyznával to proto, že Kristus učinil v jeho
životě úžasný zázrak.
Pavel získal v mládí nejlepší a nejvyšší
vzdělání. A přesto, že byl vzdělaným mužem, měl v sobě hodně zlých vlastností: byl pyšný, sobecký, měl mnoho zlých
myšlenek a neuměl žít v lásce s lidmi.
V jednom dopise to na sebe vyznává:
Vím, že ve mně, v mé lidské přirozenosti nepřebývá dobro. Chtít dobro, to
dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které
nechci. (Ř 7,18) Dokonce pronásledoval
křesťany, kteří věřili v Pána Ježíše, mnohé nechal uvěznit, některé poslal i na
smrt (Sk 26,9–11). Nevěřil, že Ježíš je
Boží Syn a zaslíbený Mesiáš. Také jsem
se domníval, že musím všemožně bojovat proti jménu Ježíše Nazaretského.
A to jsem v Jeruzalémě vskutku dělal.
(Sk 26,9)
Pak přišla chvíle, kdy prožil zázrak. Pán
Ježíš se mu zjevil a s láskou k němu promluvil. Pavel poznal, jak se tragický mýlil.
Vyznal Pánu Ježíši všechnu svoji mravní
i duchovní špínu, všechno své zlo a prosil
o odpuštění a milost. Když mu Pán Ježíš
všechno odpustil a očistil ho, přijal Ježíše
jako svého Pána, kterému se cele svěřil.
Poznal, že Pán Ježíš ho miluje a zahrnuje
ho svou láskou a nejen, že mu všechno
odpustil, ale také začal proměňovat jeho
charakter i jeho život.
Pavel pak začal veřejně vyznávat před
lidmi, že Kristus je pro něj životem. Co
tím myslel? Vyznával tím, že Pán Ježíš
je jeho dárcem života i dárcem všech
schopností. Vyznával, že Pán Ježíš je
také jeho Zachráncem, který ho vysvobodil z moci zla, z moci hříchu a z moci
smrti. Pavel učinil velké rozhodnutí a dal
Ježíši první místo ve svém životě. Přijal
Ho za svého Učitele a On ho naučil žít
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v lásce k Bohu i v lásce k lidem. Ve škole Ježíše se stal novým člověkem. Jeho
život dostal opravdovou kvalitu. Pavel
si zvolil Ježíše také za svého Průvodce.
Pán Ježíš mu také ukázal, že má nyní
před sebou novou, nádhernou budoucnost. Dostal také nový cíl života, nádherné Boží království. Pavel pak věrně
následoval Krista a radostně vyznával:
Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro
Krista odepsal jako ztrátu (…) To, že
jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi
nade všecko. Pro něho jsem všecko
ostatní odepsal a pokládám to za nic,
abych získal Krista a nalezen byl v něm.
(F 3,7–9)
Takovou skutečnost, vyjádřenou slovy: Život, to je pro mne Kristus, může
prožívat každý křesťan, který si zvolil
Pána Ježíše za svého Spasitele, Učitele
a Průvodce života. Víme, že On je našim
geniálním Stvořitelem, že si zamiloval
každého člověka. Víme, že nás vykoupil svou obětí z moci hříchů, z moci zla
i z moci smrti. Víme, že pro každého
křesťana připravil nový obsah života.
Jsme jistě nesmírně vděční, že smíme
svůj život prožívat ve škole nejskvělejšího Učitele. Víme také, že je i pro nás tím
nejspolehlivějším Průvodcem na cestě života. Každému, kdo mu důvěřuje,
praví: Nikdy tě neopustím a nikdy se tě
nezřeknu. Pán Ježíš se jednou přirovnal
k dobrému pastýři a nás lidi přirovnal
k ovečkám. Jako dobrý pastýř dal svůj
život za své ovečky a každému, kdo je
jeho ovečkou dává ujištění: Moje ovce
slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou
a já jim dávám věčný život: nezahynou
na věky i nikdo je z mé ruky nevyrve.
Kdo Krista s důvěrou následuje, může
tedy radostně vyznávat: Život, to je pro
mne Kristus.
Druhou skutečností, kterou apoštol Pa-

vel napsal, je jeho skvělé vyznání: Smrt
je pro mne zisk. Někteří lidé, když čtou
tato slova, kladou otázku: Jakým ziskem
může být smrt pro člověka? Pavel věděl,
že když jeho tělo zemře, duše odejde
do nebe. Pán Ježíš totiž řekl: Nebojte
se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. (Mt 10,28) Duše věřícího člověka odchází do nebe, kde získá
daleko víc, než měl na zemi. Věděl, že
tam ho čeká opravdový – skvělý ráj –
místo skvělé blaženosti. Pavel jistě slyšel o lotru, který visel na kříži vedle Ježíše. Lotr na kříži se zastal Krista, když
se mu druhý lotr posmíval. Pak zavolal:
Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do
svého království. A Pán Ježíš mu odpověděl: Amen, pravím ti, dnes budeš se
mnou v ráji. Pán Ježíš zde odhalil tajemství, že duše věřících v Něho odcházejí
v duchovním světě do ráje – do místa
blaženosti. Pán Ježíš řekl také svým
učedníkům nádherné zaslíbení: V domě
mého Otce je mnoho příbytků (…) Jdu,
abych vám připravil místo (…) Opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli,
kde jsem já. (J 14,2-3) Slova Pána Ježíše platí pro všechny, kteří ho přijali za
svého Průvodce.
Apoštol Pavel byl už v zemském životě
obdařen zvláštním jedinečným zážitkem.
Dvakrát ho Pán Ježíš vzal do nebe; tam
viděl nádheru nebeského domova. Napsal to pak v jednom dopise: Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku ani
na mysl nepřišlo, to připravil Bůh těm,
kteří ho milují. (1K 2,9) Pavel byl tak nadšen tím, co v nebi viděl, že napsal slova:
Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě
mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je
potřebnější pro vás. (F 1,23)
A v dopise Korintským napsal: V této
důvěře chceme raději odejít z těla a být
už doma u Pána. (2K 5,8) Proto také ra-

- 22 -

dostně vyznával, že smrt těla je pro něj
ziskem. Věděl, že odchodem ze svého
smrtelného těla do nebeského domova
získá mnohem, mnohem víc, než měl
zde na zemi.
Dnes jsou lidé, kteří čtou Bibli a kladou otázku: Můžeme věřit, že ta zaslíbení Pána Ježíše platí stále? S radostí
můžeme odpovědět: Ano! On řekl také
pozoruhodná slova: Nebe i země pominou, ale má slova nepominou. Od
té doby uplynulo již dva tisíce let. Slova
Pána Ježíše nejen nepominula, ale jsou
již přeložena do 4 tisíc jazyků. Jeho slova i zaslíbení platí opravdu věčně. Jeho
zaslíbení platí pro každého, kdo v Něho
uvěřil a přijal ho za svého Spasitele –
Zachránce z moci hříchu a z moci smrti,
a také za svého Učitele a Průvodce na
cestě života. Nebe je pro všechny lidi,
kteří si Pána Ježíše zamilovali a chtějí
s Ním žít věčně. Každý z nás může být
tím šťastným člověkem, který vyznává:
Život, to je pro mne Kristus a smrt je pro
mne zisk.
Pán Ježíš nás ujišťuje:
Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám
dám odpočinout.
Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve
mne, i kdyby umřel, bude žít.
Moje ovce slyší můj hlas, jdou za mnou
a já jim dávám věčný život: nezahynou
na věky i nikdo je nevyrve z mé ruky.
Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.
Tato skvělá zaslíbení platí! Jsme velmi
vděční, že můžeme patřit k lidem, kteří
s Pánem Ježíšem důvěrně žijí, a můžeme každý den radostně vyznávat: Život,
to je pro mne Kristus a smrt je pro mne
zisk.
Stanislav Kaczmarczyk

Vzpomínka
na Karla Walacha
V září uplyne 30 let, kdy nás opustil
dlouholetý misijního pracovník bratr Karel Walach. Bratr Walach byl dlouholetým vedoucím místního společenství KS
v Oldřichovicích a po smrti faráře Vladislava Santariuse v roce 1989 koordinoval celé misijní hnutí ve SCEAV (pozdější
Křesťanské společenství).
Žil v době, která nebyla snadná, a měl
spoustu omezení kvůli svému zdraví.
Přesto z Boží milosti prožil život, který
byl naplněn službou pro Pána Ježíše
Krista a pro šíření Božího království.
Narodil se 22. ledna 1934 v Tyře v křesťanské rodině. Od svého mládí byl zapojen do různých křesťanských aktivit.
Byl vedoucím mládeže a v roce 1956
po návratu z vojenské služby začal vést
smíšený pěvecký sbor v Oldřichovicích,
jehož dirigentem byl až do roku 1990.
Hudba a práce s mládeží mu byla blízka
po celý jeho život.
Ve svých devatenácti letech se oženil
s Amálií Walachovou, rozenou Walkovou, se kterou vychovali dva syny – Petra a Jana. V roce 1961 zahájili stavbu
rodinného domku a už v rozestavěné
stavbě byly pořádány různé kurzy a školení. Jejich dům byl vždy otevřen pro
setkání křesťanů. Konaly se zde nejen
nedělní besídky, ale také různá školení,
jako Biblické školení pracovníků (zkratkou BŠP), kurzy pracovníků nedělních
besídek, setkání starších bratří a jiné.
Jelikož v době komunistického režimu
nebylo povoleno shromažďování, měla
všechna tato setkání ilegální charakter.
Do roku 1967 pracoval jako mistr elektroúdržby válcoven v Třineckých železárnách. Pak vážně onemocněl a po operaci páteře v roce 1968 částečně ochrnul
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na dolních končetinách. Stal se invalidním důchodcem. To mu však nebránilo
v tom, aby svůj další život zasvětil službě pro Pána. Byl jedním z organizátorů
velkého stanového tábora Pod Lípou
v roce 1969. Inicioval také přestavbu
střediska Lípa, kde se v 70. a 80. letech
minulého století konaly tábory pro děti
a mládež a také tajná školení pro misijní pracovníky, zejména pro pracovníky
s mládeží a v biblických hodinách.
V období normalizace bratr Karel udržoval ilegální styky s různými zahraničními misijními organizacemi, které podporovaly křesťany za železnou oponou
dovozem Biblí, křesťanské literatury,
materiálů pro nedělní besídky jako flanelografy aj. V rodinném domku Walachových se také konala ilegální setkání
s lidmi, kteří byli oporou misijnímu hnutí
v období totalitního režimu – např. Trudi
Kuhlmanová a Marta Heidinger z Child
Evangelism Fellowship z USA, Herma
Stipper ze SRN a jiní. Na jejich pozemku
se konala tradiční setkání v den letnic.
Skrze tuto činnost bratr Karel hodně
riskoval bezpečí své vlastní i své rodiny,
ale Pán Bůh jej i všechny tyto aktivity
prozřetelně chránil.
Kromě toho bratr Karel využíval své
technické schopnosti zejména k samizdatové činnosti, ke které používal
tajnou kopírku (tzv. cyklostyl). Některé
tisky vázal i do formy knížek. Tímto způsobem vytiskl velké množství not pro
pěvecké sbory, pomůcky pro pracovníky, různé přednášky, skripta BŠP a jiné
materiály pro misijní práci.
Bratr Walach zastával významné
funkce ve SCEAV. V roce 1962 se stal
členem presbyterstva místního sboru
SCEAV v Oldřichovicích, od roku 1975
byl pokladníkem sboru a v roce 1989
byl zvolen celocírkevním kurátorem.

V té době byl iniciátorem obnovení tradice stanových táborů známých později
jako Tošanovice a Smilovice.
Po sametové revoluci byl plný nadšení
a plánů ohledně nových možností misijní práce. Avšak v dubnu 1990 bylo u něj
zjištěno závažné onemocnění, kterému
dne 18. 9. 1990 podlehl. Nicméně i po
třiceti letech s vděčností vzpomínáme
na jeho dílo a stopy, které díky Boží milosti a působení zanechal v mnohých
z nás.
Štěpán Rucki

Aktuality ze světa
Švýcarsko. – Svět. Generální tajemník
Světové luterské federace Martin Junge
oznámil, že hodlá rezignovat na svůj
úřad k 31. 10. 2021, tj. tři roky před
vypršením jeho kadence. Svou funkci zastává od roku 2010, kdy nahradil
Ishmaela Noko.
Vatikán. – Svět. Papež František zřídil
v dubnu v pořadí již druhou expertní
komisi, jež by se měla zabývat otázkou,
zda by mohly ženy v katolické církvi přijímat jáhenská svěcení. První expertní
komise nedospěla k žádnému závěru.
Rusko. V časopise Metafyzika publikoval A. J. Sěvalnikov z Filozofického institutu Ruské akademie věd stať o problému transcendentna v současné fyzice;
poukázal v ní na to, že teorie relativity
a kvantová mechanika ukazují na existenci jiného modu reality.
ČR. V úterý 14. dubna 2020 byla podepsána mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví Dohoda o podmínkách vzniku a působení
duchovní služby v prostoru Policie Čes-
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ké republiky a u ostatních bezpečnostních sborů.
Německo. Přestože již Výmarská ústava
z roku 1919 a následně spolková ústava z roku 1949 předpokládají ukončení přímých finančních podpor ze strany
státu pro církve, stále se k naplnění tohoto ústavodárcova příkazu neodhodlala žádná německá vláda. 27 katolických
diecézí a 20 evangelických zemských
církví tak ročně dostávají ze státního
rozpočtu kolem 500 milionů eur jako
odškodné za majetky sekularizované na
začátku 19. století. To by se mohlo v brzké budoucnosti změnit. Opoziční strany
– zelení, levice a liberálové – připravily
návrh zákona, který by provedl finanční
odluku státu a těchto církví.
USA. Organizace EEMN (East European Mission Network), již máme spjatou
zejména s osobností jejího zakladatele
pastora Donalda Richmanna, změnila
v květnu svůj název na Spiritual Orphans
Network (SON). Více na sonetwork.org.
USA. Dne 19. května 2020 zemřel ve
věku 74 let jeden z nejvýznamnějších
křesťanských apologetů současnosti
Ravi Zacharias. Původem z Indie, prožil
radikální obrácení po neúspěšném pokusu o sebevraždu ve věku 17 let. O tři
roky později emigroval z Indie do Kanady. Vystudoval teologii, stal se evangelistou; psal křesťanské knihy, vystupoval
v médiích v pořadech, kde obhajoval
křesťanskou víru. Založil mezinárodní
apologetickou službu Ravi Zacharias
International Ministries (RZIM). Roku
1989 jsme měli možnost slyšet ho na
evangelizačním týdnu v Dzięgielowě.
V češtině vydalo nakladatelství Návrat
domů jeho knihy Lotos a kříž (rozhovor
Ježíše s Buddhou), Skutečná tvář ateismu a Volání lidského srdce. Timothy
Keller ve svém nekrologu zdůraznil, že

Ravi Zacharias dříve než jiní vnímal, jak
se západní společnost mění na „post-křesťanskou“ a přizpůsobil tomu formu
svého poselství evangelia, v němž vymezil daleko větší prostor pro zodpovídání
otázek lidí, pro něž je spousta křesťanských pravd nesamozřejmých.
Černá Hora. Za porušení karanténních
opatření proti koronaviru COVID-19 byl
vzat do vazby pravoslavný biskup Joanikije a sedm dalších kněží. Ti vedli několikatisícové procesí ve městě Nikšić. K incidentu došlo na pozadí déletrvajícího
konfliktu mezi černohorskou socialistickou vládou a pravoslavnou církví, která
má své ústředí v Srbsku.
Polsko. Dne 29. 5. 2020 zemřel polský
spisovatel Jerzy Pilch, který ve svém díle
mj. zpopularizoval evangelické společenství na Těšínsku, a zejména ve své
rodné Visle.
Německo. Dne 8. června zemřel ve věku
79 let renomovaný profesor Nového zákona Klaus Berger. Do roku 2006 vyučoval na univerzitě v Heidelbergu. Patřil ke
kritikům tzv. historicko-kritického výkladu
Bible, uznával Kristovo narození z panny
jako dějinnou událost a odsuzoval snižování důvěryhodnosti Písma svatého
v rámci studia na teologických fakultách.
ČR. Katoličtí aktivisté dosáhli obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Hlavní práce byly
dokončeny 4. 6. 2020 osazením sochy
Panny Marie na vrchol sloupu. Původní
sloup byl vystavěn po třicetileté válce
v letech 1650–1652 císařem Ferdinandem III. jednak jako poděkování za
vítězství nad Švédy, jednak jako triumf
nad protestantismem, který byl na sloupu zosobněn v podobě démona hereze.
Stržen byl jako symbol habsburského
útlaku po vzniku Československa v roce
1918. Obnova sloupu byla kritizována
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z mnoha kruhů, nejen protestanty, ale
i historiky umění a vůbec všemi, jimž
není příjemná oslava brutálního klerikalismu doby protireformační. Prof. E.
Štěříková sloup nazvala sloupem národní tragédie a křesťanské hanby, prof.
Melmuková pak přímo sloupem totality,
neboť vyjadřuje záměr totalitní rekatolizace Evropy a úplného ideologického
monopolu římskokatolické církve v tomto geoprostoru.
Řecko. Svatý synod řecké pravoslavné církve schválil v červnu stanovisko
k józe; uvedl v něm, že jóga je absolutně
neslučitelná s naší pravoslavnou vírou
a nemá místo v životě křesťana.
Polsko. Evangelický biskup J. Samiec
napsal 14. 6. na svém twitterovém účtu:
(…) Nie ma zgody na odmawianie ludziom godności i szacunku. W naszym
Kościele są osoby #LGBT i nie są ideologią, ale Siostrami i Braćmi w Chrystusie (…) K uvedenému twittru se kriticky
vyjádřil mj. reformovaný pastor z Gdaňska P. Bartosik, jenž v otevřeném dopise
biskupovi napsal: (…) w kościele oczywiście są osoby zmagające się z własną
homoseksualnością, ponieważ kościół
powinien być miejscem dla każdego
grzesznika, który pragnie żyć zgodnie
z wolą Bożą. Kogo przyjął Chrystus, tego
i kościół powinien przyjąć. Jednak mówienie o takiej osobie jako o „LGBT” jest
bardzo degradujące, raniące i krzywdzące. Robiąc to, sprowadza ksiądz
człowieczeństwo tychże osób do funkcji seksualnej (Lesbian, Gay, Bisexual,
Transsexual), od której sami się odcinają. (…) Jeśli natomiast mówiąc o „osobach LGBT w kościele” ma Ksiądz na
myśli tych, którzy z „tęczowym” sztandarem uczestniczą w tzw. Marszach Równości postulując kulturowe przemiany
(np. homo-małżeństwa, adopcję dzieci

przez pary homoseksualne) lub jawnie
żyjących w homoseksualnym związku
- wówczas oznajmianie, że takie osoby
są w Księdza kościele, jest druzgoczącym wyznaniem. Oznacza ono bowiem,
że Kościół Ewangelicko-Augsburski publicznie zaakceptował grzech homoseksualnego stylu życia, co mam nadzieję,
że nie jest jednak prawdą i jest to jedynie nieadekwatne dobranie słów. Osoby znajdujące się w homoseksualnych
związkach lub podejmujące homoseksualne współżycie powinny być z miłością wzywane do zerwania z grzechem,
żalu za niego i zaufania Jezusowi. Nazywając takie osoby „Braćmi i Siostrami w Chrystusie” odmawiamy im łaski
i radości przebaczenia grzechów. (…)
Nie stoimy przed wyborem dwóch złych
dróg: pogardy wobec osób homoseksualnych albo akceptacji grzechu homoseksualizmu. Jest inna droga, droga
Ewangelii, która oznajmia, że Chrystus
ukochał cię takim jaki jesteś (a więc
jako grzesznika), abyś nie pozostał takim, jaki jesteś…
Polsko. V sobotu 20. června se uskutečnilo zasedání synodu Evangelicko-augsburské církve, jež proběhlo virtuálně pomocí platformy Zoom. Synod mj. schválil
změny církevních předpisů, které budou
do budoucna upravovat mimořádné situace, podobné letošní pandemii.
Polsko. Evangelizační týden v Dzięgielowě bude v roce 2020 probíhat pouze
formou on-line vysílání, a to od 5. do 12.
července 2020. Heslem týdne je zkratka „CDN“ (ciąg dalszy nastąpi = pokračování příště). Dopolední biblické přednášky budou mít Bartosz Cieślar a Piotr
Lorek.
ČR. Ve dnech 15. – 17. 10. 2020 by
se měla v Třinci uskutečnit konference
ICEJ Connection – křesťanská konferen-
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ce o Izraeli se židovskými a arabskými
hosty.
Daniel Spratek

Aktuality z KS
Chata Lípa. Na chatě pokročily práce na
realizaci rekonstrukce přístavby (hospodářské budovy). Zároveň byla pořízena
stavební dokumentace pro zamýšlený
záměr výstavby ČOV. Budeme vděčni za
finanční podporu rekonstrukce; peněžní
prostředky můžete směřovat na účet č.
2100149274/2010; do zprávy pro příjemce uveďte „dar na rekonstrukci“.

Rada KS. Na červnovém setkání rady
KS (Dvacítky) přednášel br. Martin
Piętak o Augsburském vyznání.
XcamP. Tématem XcamPu 2020 je
Rozhodující zápas. Chceme se věnovat
postavě novozákonního Timotea a dvěma dopisům, které mu adresoval apoštol Pavel. Forma XcamPu 2020 bude
ovlivněna epidemií koronaviru. Program
bude zkrácen na 5 dní a bude sestávat
ze dvou live setkání a třídenního on-line
vysílání, které ale bude možno sledovat na několika přenosových místech.
Live setkání jsou naplánovaná na středu 22. 7. 2020 od 17.00 hodin v Čes-

kém Těšíně v kostele na Rozvoji (host:
Michael Stahl z Německa) a na neděli
26. 7. 2020 od 10.30 hodin v kostele
v Bystřici nad Olší. On-line vysílání bude
zahrnovat v 10.30 hodin Studiové vysílání (hosté: Bohdan Taska, Pete Lupton,
Mojmír Adámek), ve 13.00 hodin semináře a v 18.00 hodin evangelizace Boleslava Tasky. Evangelizace budou promítány pro zájemce i na Karmelu.
Biblické hodiny. Témata biblických hodin z dubna a května byla přesunuta na
červenec a srpen 2020. Témata jsou
převážně věnována setkáním a rozhovorům s Ježíšem, jak jsou zachyceny
v prvních osmi kapitolách Janova evangelia. V září se chceme na biblických hodinách věnovat tématu věrnosti.
Termíny některých akcí. 6. – 11. 9.
2020 Pobyt seniorů (chata Lípa); 27. 9.
2020 Výročí Karmelu; 2. – 4. 10. 2020
Konference Resolved; 10. 10. 2020 Zahájení BŠP; 17. 10. 2020 Setkání seniorů na Karmelu; 1. 11. 2020 Festival pěveckých sborů (Bystřice); 30. 11. 2020
Adventní setkání pracovníků (Smilovice); 26. 12. 2020 Štěpánské setkání.
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
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·684081 – BŠP
·684091 – Vydavatelská činnost
·85000 – bez konkrétního určení (na
aktuální potřeby)
Číslo účtu střediska Lípa:
2100149274/2010
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
Číslo Odboru mládeže (centrální
akce a školení dorostu a mládeže):
2301751368/2010

ovoce Ducha; Důsledky generačních
hříchů a jejich odstranění; Co chce Bůh
říci židům? A mluví toto slovo i ke křesťanům? Pokud ano, jak?; Je Bible Boží
slovo? Důsledky nerespektování Božího
slova pro nás a naši společnost? atd.
Druhá část setkání byla zaměřená na
řešení organizačních problémů.
B. Vzdělávací programy:
Biblické hodiny – KS připravilo témata
a ve většině případů organizuje setkávání na biblických hodinách.
Biblické školení pracovníků 2018/2019
a 2019/2020, zodp.: br. Z. Kaleta
Biblická škola Timoteus 2018/2019
a 2019/2020, zodp.: br. R. Heczko a br.
M. Pecka

Daniel Spratek

Stručná zpráva
o činnosti Křesťanského
společenství, z. s.
v roce 2019
Všem známé okolnosti a protiepidemická opatření nám nedovolily uskutečnit konferenci KS, která byla naplánována na 4. 4. 2020. Dovolte, že Vás velmi
krátce seznámím se skutečnostmi roku
2019. Soustředím se na aktivity, které
jsme organizovali jako celek, protože
vycházím z toho, že činnost jednotlivých
společenství byla hodnocena na místních konferencích.
A. Výbor KS, Rada KS a vedení místních společenství se scházela jednou
za měsíc, kromě července a srpna.
V těchto grémiích jsme probírali různá témata, která pro ilustraci uvádím:
Obnova narušených vztahů; Jak nést

C. Evangelizační aktivity, konference,
koncerty
Velikonoční setkání (mládež Třanovice)
- zvěst Božího Slova br. Mainolf Melwig
Konference BŠP (ve spolupráci s mládeží, zodp.: br. Z. Kaleta, br. L. Sztefek)
Setkání všech generací pod stanem
(br. V. Chodura, br. G. Kotajný, br. K. Říman, br. J. Tomala)
- Zvěst Božího Slova (br. S. Kaczmarczyk, br. S. Piętak)
- Hudební vystoupení (smíšené pěvecké
sbory s doprovodem smyčcového orchestru)
- Cílený čas pro vzájemné sdílení s občerstvením
XcamP „Revoluční modlitba“
- Evangelizace: br. J. Chodura, br. Pavel
Petrut
- Přednášející: br. David Breidenbach,
br. Alois Boháček
- Semináře, hudební skupiny, workshopy
Konference Resolved (mládeže Bystřice, Třanovice)
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- Přednášející: br. Marcus Denny, br. Š.
Rucki, br. Bolek Taska, br. Bohdan Taska
- Semináře: br. D. Spratek, br. M. Tomala, br. M. Denny
Koncert smíšených pěveckých sborů
(br. K. Říman)
- vedení: s. U. Szymeczek, br. K. Guznar
- vystoupení smíšených pěveckých sborů Třinec, Třanovice, Guty, Komorní
Lhotka, spojené pěvecké sbory
- zvěst Božího Slova br. Bolek Taska
Štěpánské setkání „Umlčíš pravdu!?“
(MS Třanovice)
- Zvěst Božího Slova – br. Czesław Bassara
Koncerty smyčcového pěveckého sboru (zodp.: br. J. Roman)
Evangelizační setkání na obecních
úřadech, domovy důchodců
- OÚ Vělopolí, OÚ Střítež, Farma Koňákov
- DD Komorní Lhotka, Třinec – Sosna,
Český Těšín
Setkání seniorů
- Středisko Karmel (zodp.: br. J. Sláma,
manželé Chmielovi)
- Chata Lípa (zodp.: br. V. Hrachovec)
D. Zahraniční misijně-charitativní aktivity
KS je aktivní ve dvou projektech
1. Srdce pro Afriku (zodp.: br. Š. Rucki)
2. Misie Mongolsko (zodp.: br. B. Taska)
E. Vydavatelská a publikační činnost
1. IDEA vychází čtvrtletně (zodp.: br. Z.
Kaleta)
2. Příprava brožury br. S. Kaczmarczyka
(zodp.: br. J. Walach)
3. On-line přenosy akcí KS (zodp.: br. L.
Niemczyk)
4. Aktualizace Knihovny multimédií KS (br.
D. Spratek, br. T. Grygier, br. E. Kroczek)
5. Příprava sbírky kázání pastora V. Santaria (br. K. Říman)

F. Hospodářské aktivity
KS provozuje 2 objekty. Středisko Karmel (zodp.: br. J. Sláma) a Chata Lípa
(zodp.: br. J. Kaleta). V roce 2019 jsme
směřovali prostředky na středisko Karmel.
1. Rekonstrukce objektu Karmel – vikýře, výtah (zodp.: br. Z. Niemiec, br. M.
Pecka)
2. Zhotovení elektrického přívodu (včetně postavení sloupu) pro napájení spotřebičů XcamPu (zodp.: br. Z. Molin)
G. Dceřiné organizace
KS různým podílem participuje v těchto
dceřiných organizacích
1. Šance podaná ruka, z. ú.
2. Karmel služby, s. r. o.
3. Evangelizační centrum MISE
H. Mezinárodní spolupráce
KS aktivně spolupracuje a udržuje kontakty na mezinárodní úrovni
1. Centrum Misji i Ewangelizacji (Polsko)
2. Bracia ewangeliści (Polsko)
3. Gemainschaft Sasko (Křesťanské
společenství v Německu)
Drazí bratři a sestry, jsme Pánu Bohu
vděčni za Vaši ochotu přiložit prostředky
a ruku k dílu v Křesťanském společenství. Moc si vážíme Vaší ochoty a nasazení. Prosíme Vás o modlitby za dílo KS,
za nové pracovníky, za porozumění Boží
vůle a odhodlání ji realizovat v praxi.
Na závěr chci citovat pro povzbuzení
úsek z Božího Slova:
Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako
živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je
vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli
rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré,
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Bohu milé a dokonalé. (Ř 12,1–2)
Modleme se, ať živý Kristus realizuje
toto slovo v našich životech.
Pavel Kaczmarczyk

Zápis z revize
hospodaření KS, z. s. za
rok 2019
Dne 16. 3. 2020 revizní komise provedla kontrolu hospodaření s finančními prostředky u jednotlivých účtujících
celků dle vedených pokladních knih
a knih bankovních výpisů. Byly zkontrolovány jednotlivé položky a porovnány
s příjmovými a výdejovými doklady.
Kontrola byla provedena v těchto střediscích:
KS, z.s. Ústředí – bankovní účty, faktury
přijaté a vydané, doklady hlavní pokladny
Srdce pro Afriku – bankovní účet, pokladna
Misie Mongolsko – bankovní účet
Odbor mládeže – korunová a eurová pokladna, faktury přijaté
Pracoviště Šance podaná ruka – pokladna, bankovní účet, grantový účet,
faktury přijaté
Středisko Lípa – pokladna, bankovní
účet, faktury přijaté, faktury vydané
Středisko BŠP – pokladna
XcamP – běžný účet, grantový účet,
pokladna, faktury přijaté a vydané

příjmové a výdajové pokladní doklady,
faktury přijaté a vydané, interní doklady
a smlouvy.
Ve vedení účetnictví KARMEL Služby,
s.r.o., nebyly zjištěny nedostatky.
Revizi provedla komise ve složení:
Ing. Cienciala Libor
Ing. Szmeková Jana
Ing. Szymeczková Urszula

Literární hlídka
Knížka Podstata luterství poukazuje
na tři nesprávná, ale rozšířená pojetí
reformace: heroické, kulturně-dějinné
a nacionální. Připomíná, že v reformaci šlo v prvé řadě o obnovu církve skrze obnovené zvěstování spásného díla
Ježíše Krista. Tím se autor vymezuje
i vůči reformovanému chápání reforma-

Nebyly zjištěny žádné závady, účetnictví je vedeno poctivě, pečlivě a správně.
Byla provedena kontrola účetnictví
a dokladů organizace zřízené Křesťanským společenstvím, KARMEL Služby,
s.r.o. Ke kontrole byly předloženy tyto
doklady: výpisy bankovního účtu Fio,
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ce, které spočívá v nalezení a uplatnění
biblických směrnic, podle nichž má být
církev, její koncepce a praxe, reformována. Zároveň osazuje svou církev do
kontextu všeobecného pravověrného
křesťanství. Dále klade a zodpovídá
zásadní a nepříjemné, kritické otázky
do vlastních řad: Nepřecenila luterská
církev svou reformaci? Jak to, že ji provedla napůl a z velké části zůstala vězet v katolicismu? Proč není otevřenější
vůči švýcarské reformaci? Proč není luterská církev ochotna uzavřít s reformovanou církví společenství stolu Páně?
Proč tolik zdůrazňuje rozdíl v jeho chápání v protikladu k reformovanému?
Odpověď spočívá v odhodlání zachovat
věrnost pravdě vyrozuměné z Písma
svatého.
Knížka Podstata luterství je klíčovou
publikací na téma luterské reformace
a identity. Je útlá, ale zároveň velmi hutná i pronikavá, protože kriticky míří i na
samotný luteranismus. I s předmluvou
čítá 130 stran. Kniha je k dostání na
ústředí SCEAV v Českém Těšíně, Na Nivách 259/7.
Autor této knihy Hermann Sasse
(1895–1976) byl německým farářem
a profesorem církevních dějin, který se
stavěl proti nacismu. Po válce odešel
z Německa do Austrálie, jelikož nesouhlasil se sloučením své církve s reformovanou.
Marek Říčan
Letošní 350. výročí úmrtí Jana Amose
Komenského se stalo příležitostí k vydání jeho tří děl: nakladatelství Kalich
vydalo spis Jedno nezbytné (překlad latinského díla Unum necessarium), který
Komenský napsal dva roky před svou
smrtí, nakladatelství Poutníkova četba
převedlo do moderní češtiny jednak

Komenského spisek Kratičká zpráva
o morové nákaze, který nabízí mnohé
paralely mezi tehdejšími epidemiemi
moru a současnou epidemií COVID-19
(na webu vydavatele je k dispozici zdarma ke stažení), jednak jeho slavné pedagogické dílko Informatorium školy
mateřské.
Nakladatelství Stefanos vydalo životopis Girolama Savonaroly s podtitulem
Rytíř Ježíše Krista. Autorem je ženevský
teolog, politolog a pracovník mládežnické organizace YMCA Théophile Geisendorf-des Gouttes (1874–1953).
Brněnská tisková misie vydala aktuální brožuru z pera oxfordského profesora
Johna Lennoxe Kde je Bůh v době koronaviru?
Nakladatelství Biblion vydalo knihu
Debry Hirsch Svatý sex. Psycholog M.
Macák, který český překlad opatřil předmluvou, o autorce napsal: Naučila se
v Ježíšově stylu neředit ani pravdu, ani
lásku, ale být aktivně přítomná v životech lidí, kteří zápasí jak se svojí vlastní
sexualitou, tak s tím, jak na jejich zápasy reaguje okolí.
Nakladatelství Didasko vydalo knihu
Johna Pipera Konečně naživu, která pojednává o znovuzrození křesťana.
Pokud bych měl někomu doporučit knihu o Janu Husovi, v první řadě bych sáhl
po útlém spise Jana Karafiáta Mistr Jan
Hus – z Boží vůle reformátor a mučedník. Jsem proto nesmírně rád, že tento
spis se nyní dočkal v nakladatelství Didasko nového vydání, tentokrát v převodu do současné češtiny.
Tato útlá kniha nabízí čtenáři příležitost
setkat se hned se dvěma mimořádnými
postavami duchovních dějin českého
národa: Jan Karafiát (1846–1929) nám
v ní představuje Jana Husa (†1415).
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Na rozdíl od hrdiny, kterého si
bez
zaváhání
spojíme se zásadními událostmi v dějinách
křesťanského
myšlení, autora zná většina
z nás hlavně
jako pohádkáře,
autora Broučků,
českého Andersena. On sám se však
takto nevnímal. Své životní poslání spatřoval ve službě reformovaného teologa
a kazatele. Byl pevně zakotven v dědictví švýcarské a české reformace a usiloval o budování církve, která nebude
jen věřit správným věcem, ale bude především správně jednat – církve, která
bude krásná před Bohem.
Brilantní esej o Janu Husovi napsal
Karafiát roku 1871 na podnět přátel
z Velké Británie; měla Čechům posloužit jako evangelizační materiál. Aniž by
přehlížel Husovo lidství, češství či univerzitní působení, snaží se autor v první řadě vykreslit českého reformátora
v jeho duchovním rozměru. Oslovuje své
krajany, kteří Husa uctívají jako ikonu,
ale nenaslouchají jeho učení. A právě
těmto lidem – jak svým současníkům,
tak Čechům ve 21. století – Jan Karafiát ukazuje, že Mistr Jan Hus byl velikán zrozený z víry a vychovaný Písmem,
a vysvětluje, co to znamená.
Karafiátova kniha nepřináší – s ohledem na svůj nevelký rozsah – o Husovi
velké množství informací, avšak představuje ho s hlubokým vhledem do nejhlubšího jádra Husovy bytosti. Karafiát
Husa chápe, neboť s ním duchovně
souzní a dovede to trvalé v jeho odkazu
přenést přes staletí až do moderní doby.

Mistr Jan Hus Jana Karafiáta je opomíjeným klenotem české reformační literatury. Kéž nové vydání přispěje k tomu,
že tento klenot bude české církvi zářit
o něco jasněji než doposud.
Daniel Spratek
Když se víra poprvé objeví v duši, je
jako hořčičné semínko (…) Ale když
Bohu Duchu svatému zalíbí pokropit ho
posvátnou vláhou své milosti, klíčí (…)
dokud se z něj nakonec nestane veliký
strom (…) Víra je velmi malá a někteří
křesťané se za celou dobu, co jsou na
světě, nikdy nedostanou z místa malé
víry. Povšimněte si, kolik Malověrných
zmiňuje John Bunyan ve své Cestě Poutníka (…) Malověrný má nebe vždy jisté,
protože Bůh v něm začal své dobré dílo
a bude v něm pokrčovat (…) Malověrný
je vždy v bezpečí, ale jen vzácně si to
uvědomuje (…) Malověrný se stěží dokáže podívat do slunce, jen velmi zřídka
vidí světlo. Tápe v údolí, a ačkoli mu nic
nehrozí, vždycky si myslí, že je v nebezpečí…
Asi jediným způsobem, jak roste víra
většiny lidí, je skrze velké obtíže. Naše
víra nesílí během slunečných dní. Víra
lidí roste jen v drsném počasí (…) Velká
víra musí mít velké zkoušky.
Výběrem citací několika vzájemně navazujících myšlenek z jedné kapitoly
knihy Slova povzbuzení od Ch. H. Spurgeona představujeme tuto publikaci,
která může být nápomocná k růstu naší
víry. Autor v jednotlivých kapitolách vybírá verše nebo myšlenky z Božího slova,
které pak svým mistrovským způsobem
rozebírá a nalezené pravdy aplikuje do
praktického života. Kniha vyšla v roce
2019 v nakladatelství Poutníkova četba.
Jan Rucki
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Biblická škola pracovníků
v roce 2020/2021
V tomto roce chystáme znovu nový ročník Biblické školy pracovníků. Je to projekt, který funguje a slouží KS i SCEAV
několik desítek let. Za tu dobu vychoval
mnoho pracovníků pro naše potřeby, ale
i pro potřeby jiných církví. V jisté době
docházelo k nebývale plodným kontaktům mezi misijním hnutím na Slezsku
a křesťany z Čech i ze Slovenska. Mnozí
byli povzbuzeni do služby.
V tomto ročníku se chceme věnovat
další knize Bible. Je to dopis Hebrejským. Tušíme, že touto částí Písma jsme
se dosud soustavně neprobírali. Probrali jsme mnoho biblických knih, ale tuto
ještě v rámci BŠP ne. Není to vůbec jednoduchý spis. Už pro nebývale mnoho
odkazů na Starý zákon. Nelze tuto knihu
pochopit, pokud neznáme Starý zákon
poměrně důkladně. Klíčovou postavou
pro křesťany prvotní církve byl Abraham
a potažmo otázka, zda se křesťané mohou vůbec považovat za dědice Abrahamova požehnání. Kniha na to odpovídá
jednoznačným způsobem. Skutečně nelze mít opravdový užitek ze studia této
knihy, pokud nemáme znalosti o starozákonních obětech, o úloze a službě
andělů, o Melchisedekovi a dalších souvislostech. List měl říct křesťanům: Milí,
skrze Ježíše Krista jsme v řetězu lidí,
kteří byli osloveni Bohem. Máme nárok
na dědictví starozákonních praotců ve
víře. Patriarchové patří i nám. Máme
právo na všechny hrdiny víry vyjmenované (nejen) v jedenácté kapitole tohoto
listu.
Druhý blok jsme se rozhodli věnovat
našim hrdinům víry. S ohledem na kulatá výročí se takto podíváme na mnohé
postavy historie. Proč? Je třeba čas od

času připomenout, co zůstává z odkazu
velikánů dějin nosné. Je třeba jasně říct,
čím může naši víru inspirovat minulost.
Je třeba připomínat, že máme hluboké
duchovní kořeny. A že ty kořeny přes
naši žitou víru, přes víru našich předků
do Písma nás drží. Možná je to ujištění
o tom, že díky tomu jsme a chceme nadále zůstat přínosem pro současnost.
Budeme se zabývat takovými velikány
víry jako hrabě Zinzendorf, Martin Luther, Philipp Melanchton, hugenoti, náš
těšínský pastor Steimetz, vzpomeneme
na popravu českých pánů po porážce
stavovského povstání, dále pak se podíváme na osobnost Johanna Sebastiana
Bacha a Augustina. Necháme se inspirovat?
Budeme se scházet podle léty vyzkoušeného modelu: Víceméně každou druhou sobotu v měsíci. Od října do konce
března. Vždy v budově Církevní rady
v Českém Těšíně od 17 hodin.
Srdečně zveme
Tým BŠP

Je Bible Boží Slovo?
Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než
jakýkoli dvousečný meč. (Žd 4,12)
V období komunistického režimu v nedávné minulosti se veřejně učilo, že Bible není Boží Slovo. I v dnešní době však
zaznívají hlasy zpochybňující Bibli jako
celé Boží Slovo.
Martin Luther v Malém katechizmu
s výkladem se k tomuto problému vyjadřuje jasně: Bible je „Svaté Písmo“, jelikož Bůh Duch svatý dal svým vyvoleným
pisatelům myšlenky, které oni vyjádřili,
a slova, která oni zapsali (verbální inspirace). Takto je Bible slovem samého
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Boha a bezchybnou pravdou (neomylnost).
K tomuto Lutherovu vysvětlení přikládám dva citáty z Božího Slova:
Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování,
k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému
dobrému činu. (2Tm 3,16–17)
Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví
z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha
svatého mluvili lidé, poslání od Boha.
(2Pt 1,21)
Centrem biblického poselství je Pán
Ježíš Kristus, který je jediná Cesta, Pravda i Život, a který k člověku promlouvá
skrze své Slovo i přes různé události.
Když najednou malý virus COVID-19
změnil život nejen nám, ale v podstatě
celému světu, většina z nás byla nucena omezit volný pohyb, dodržovat hygienická a různá další opatření a možná
jsme zjistili, že máme více času.
Určitě se zamýšlíme nad svým žebříčkem hodnot, nad tím, co jsme dělali
dobře a co je třeba změnit. Vždyť jde
o život! O život, který žijeme tady na
zemi…
Všechna přijatá hygienická opatření
včetně karantény mají za úkol ochránit
naše zdraví a životy. Využijme příležitost a naplňme náš život tak, abychom
nemuseli litovat ztraceného času, abychom žili v takových hodnotách, které
mají smysl a hodnotu, protože nevíme,
kdy náš pozemský život skončí.
V čase karantény máme více příležitostí poslouchat mnohá kázaní z Božího
Slova a pokud v nich zní čisté Boží Slovo, je to moc dobře. Boží volání k nám
lidem k záchraně před věčnou smrtí pořád trvá. Byla by škoda promarnit tento
čas tím, kdybychom místo Božího Slova
poslouchali či dokonce propagovali růz-

né filozofické směry, humanistické výzvy či etické způsoby života a ukazovali
hodnoty, které ve skutečnosti hodnotami nejsou.
Spisovatel, kněz, pedagog a psychiatr
Jaroslav Maxmilián Kašparů trefně přirovnal problémy naší společnosti, a konec konců i nás samých, k rybníku: byl
jeden rybník, ve kterém se rybám velmi
dlouho dobře dařilo. Po čase se však
v rybníce začalo objevovat stále více
a více nemocných ryb a některé předčasně umíraly. Majitel se obrátil na vědeckého odborníka. Ten ryby zkoumal,
pitval, dělal rozbory a pak majiteli poradil, aby do rybníka nasypal deset pytlů
určité chemikálie, že ryby budou opět
zdravé. Stalo se, avšak stav ryb se nezlepšil, ba naopak, stále se zhoršoval.
Majitel oslovil jiné vědecké pracovníky,
kteří ryby opět zkoumali a pak nařídili
do rybníka nasypat jiné chemikálie. Žel,
ani to nepomohlo… Starý sedlák, který
situaci sledoval, zašel za majitelem rybníku a říká mu: „Sousede, nesypejte už
do rybníka žádné chemikálie. Vypusťte
špinavou vodu, vybagrujte bahno a hlavně vyházejte všechno smetí a odpad,
který do vody nepatří. Pak napusťte
rybník čistou vodou a ryby budou opět
zdravé!“
My žijeme v podobné situaci. Prostředí tu vodu, která je otrávená kdejakým
ideologickým či jiným odpadem, neřeší,
a ještě se té době přizpůsobuje.
Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.
(Sk 10,43)
Vraťme se k prameni čisté vody, vraťme se k Božímu Slovu a žijme požehnaný život s Pánem Ježíšem Kristem.
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MULTIŽÁNROVÝ
KŘESŤANSKÝ
FESTIVAL

22.-26.7.20 20

Středa 22. 7. 2020 Český Těšín, evangelický kostel na Rozvoji
v 17.00 hod.
host: Michael Stahl (Německo)
Neděle 26. 7. 2020 Bystřice nad Olší, evangelický kostel
v 10.30 hod.
káže: Boleslav Taska
VSTUP VOLNÝ

Čtvrtek 23. 7. 2020 – sobota 25. 7. 2020
10.30 — Studiové vysílání
13.00 — Semináře
18.00 — Evangelizace

www.xcamp.cz
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