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Škola jako vyznání
Máme za sebou nejdelší a nejkurióznější prázdniny, které nemají srovnání
v dlouhodobých dějinách snad celého
světa. Na takové asi dlouho nezapomeneme. Nebyly to sice dva roky prázdnin
jako ve stejnojmenném románu Julese
Vernea, ale zdá se, že ani taková kdysi
sci-fi představa nemusí být daleko od
skutečnosti. Pokud bylo totiž ještě před
půlrokem nepředstavitelné zavřít školy,
obchody, úřady, fabriky, doly, tak teď je
snad vše možné a umíme si to tak trochu představit. Je to pro nás všechny
nová zkušenost. Něco jako nová škola.
Ve škole ale lze obstát i selhat. Vzpomínám se studem: Já jsem mnohdy selhával. A to až do svých patnácti let. Mizerné
známky a trestuhodné chování. Byl to boj
s učiteli. Škola takto byla pro mne i moje
nebohé pedagogy kolbištěm, boxerským
ringem. Kdo s koho. Já jsem boxoval
svým vzdorem, neposlušností, vylomeninami a učitelé mi to vraceli známkami.
Někdy známky byly spíše hodnocením
mého chování než vědomostí. V patnácti
o prázdninách si mne Bůh našel. V modlitbě jsem před Bohem kapituloval a po
prázdninách se do nové školy vrátil nový,
zcela jiný člověk. Od tohoto zlomového
bodu jsem už nikdy neměl problémy
s chováním. A kupodivu ani se studijními výsledky. Nikdo také nikdy nemusel
pochybovat, zda jsem křesťanem. Pokud byly tyto poslední korona-prázdniny
v mnoha ohledech přelomové, ty moje
před desítkami let byly pro mne přímo
revoluční.
Od té doby vím, a to nejen na základě své
osobní zkušenosti, ale i zkušenosti mnoha
křesťanů, že škola může být neskutečně
výmluvným svědectvím, může to být silným a nezpochybnitelným vyznáním.

Přejme našim školákům, ať jejich vyznání je jednoznačně, nezpochybnitelně
křesťanské.
A všem nám nelze než přát, ať obstojíme ve škole, kterou nám naservírovala
tato naše opravdu zvláštní a nevyzpytatelná doba.
Zbyšek Kaleta

Vlci v Beskydech,
vlci mezi námi, vlci v nás
Do našich krásných Beskyd se nastěhovali vlci. Už to nejsou zbloudilí jedinci,
kteří se jen objeví a brzy vyrazí dál do Tater nebo do Polska. Jsou jich celé smečky. A vesele se rozmnožují. Nejen, že
zřetelně zdecimovali počty lesní zvěře
(srny, jeleny, zajíce…), pustili se i do domácích zvířat. Je to pro ně nejsnadnější
kořist. Páchají škody na ovcích a dobytku, ztrácejí přirozenou plachost, přibývá
setkání s člověkem, zatím bez útoku.
Vlci v mnoha případech zabíjejí jakoby
jen pro zábavu. Mrtvá nebo umírající
zvířata nechávají svému osudu a jdou
dál. Myslivci zuří, neboť proti nim nic nezmohou, vlci jsou totiž přísně chráněni
státem. Chovatelé pasoucí svá zvířata
na pastvinách blízkých jejich výskytu,
kteří přišli o jednotlivé kusy nebo celé
desítky, jsou nešťastní a mnozí rezignují
na další chov.
Ne nadarmo je vlk od nepaměti symbolem dravosti, krvelačnosti, zabíjení.
Tento příklad použil i Pán Ježíš: Vlk ovce
trhá a rozhání (J 10,12) nebo apoštol
Pavel: Vím, že po mém odchodu přijdou
mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit
stádo. Vlci mezi námi, to jsou lidé, kteří
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jdou za svým cílem nebo za svým ziskem přes mrtvoly. Zanechávají za sebou
zlomená a zklamaná srdce, mrtvé naděje. Jistě se mnoho takových pohybuje
kolem nás v tomto světě. Žel, vlci se
nevyhýbají ani církevním, křesťanským
společenstvím. A často přicházejí v převlečení za ovce (Mt 7,15). Významným
úkolem rodičů, starších církve, pastorů, pracovníků je rozpoznávat toto nebezpečí a chránit sobě svěřené ovečky
před těmito predátory. Postavit se vlku
na odpor je znamením dobrého pastýře,
věrného služebníka (J 10,12).
Nutno ovšem dodat, že mnohý z nás
zjistil smutnou skutečnost, když v sobě
samém odhalil něco z oné vlčí nátury
– vztek, agresivitu, bezohlednost. Vlci
nejenže žijí v horách, nepohybují se jen
kolem nás ve zlém a zkaženém světě,
mnohdy se probouzejí se svými sklony
i v našem nitru. Tam je vůbec není dobré
chránit, naopak je nutné je bezohledně
umrtvovat. Proto nás Boží Slovo opakovaně nabádá k umrtvování naší hříšné
přirozenosti, která nám připomíná onu
vlčí náturu. Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň,
zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. (Ko 3,5) Zatočme s vlky v nás
bez lítosti. Nedejme jim šanci.
Bohdan Taska

Problémy
teistické evoluce
Co je to evoluce?
Mnoho lidí, když slyší slovo evoluce,
si představuje, jak rybám postupně narůstají nohy, nebo jak se u dinosaurů
objevuje peří, jako předstupeň vývoje

k ptákům. Avšak slovo evoluce v biologických vědách má několik významů,
minimálně tři. První kategorií evoluce je
změna v čase. Do této oblasti můžeme
zařadit malé změny, které jsou pozorovány většinou uvnitř jednotlivých druhů,
jako ztmavnutí pepřové můry v důsledku znečistění prostředí, změny délky zobáků u pěnkav na Galapágách či vznik
rezistentních bakteriálních kmenů na
některá antibiotika. Nikdo rozumný, kdo
se zabývá studiem živých systémů, nebude negovat přítomnost těchto jevů.
Mnoho biologů mluví o evoluci v souvislosti s koncepcí společného původu
(nebo také univerzálního společného
předka). Tato představa je spojena s myšlenkou, že všechny známé živé organizmy pocházejí z jediného společného
předka, který vznikl někdy ve vzdálené
minulosti. Názorně je to vyjádřeno obrazem stromu života, jehož kmen vyrůstá
z prvotní formy života. Větve a větvičky
představují mnohé a rozličné formy života, které se z ní vyvinuly. Tato představa
evoluce předpokládá možnost téměř
neomezených změn ve formách a tvarech živých organizmů.
Poslední kategorií je chápání evoluce
jako tvůrčí moci přirozeného výběru ve
spojení s náhodnými mutacemi. V současném pojetí je tímto mechanizmem
přirozený výběr působící na mutace
v genetickém materiálu, tj. v DNA. Tato
představa evoluce je spojena s myšlenkou, že náhodné mutace ve spojení s přirozeným výběrem mají tvořivou
moc, která vysvětluje vznik všech forem
a charakteristických vlastností života na
Zemi.
Navíc evoluční biologové od dob Darwina tvrdí, že přirozené mechanizmy,
zejména náhodné mutace a přirozený
výběr, nejenom vysvětlují vznik všech
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forem života, ale vysvětlují také jednu
zvláštní charakteristickou vlastnost živých organizmů, a to účelné uspořádání. Vědci před Darwinem byli ohromeni
způsobem, jakým se organizmy přizpůsobují svému prostředí, a přisuzovali
tento zvláštní jev plánovité činnosti
mocné inteligentní bytosti. Darwin, a po
něm i jeho následovníci, začali tvrdit,
že se jedná pouze o zdání (či dojem)
účelného uspořádání, které je možné
vysvětlit jako výsledek působení čistě
neřízených mechanizmů.

Čtyři pohledy na vztah mezi stvořením a evolucí
V současném křesťanství existuje více
pohledů na otázky stvoření a evoluce.
Například Stanley Gundry uvádí čtyři názorové proudy – kreacionizmus mladého věku Země, kreacionizmus starého
věku Země, inteligentní design a teistickou evoluci, také označovanou jako evoluční stvoření. Mnoho křesťanů v dnešní
době zastává názor, že Země není starší
než asi 10 tisíc let. Jiní se kloní k názoru, že věk Země je starý (asi 4,5 miliardy
let). Někteří považují za doslovný výklad
dnů z knihy Genesis 1 den o délce 24
hodin. Avšak jsem si vědom, že existují
pečliví vykladači Písma, kteří zastávají
názor, že doslovný výklad hebrejského
slova „den“ umožňuje interpretaci biblických dnů z Genesis 1 jako dlouhých
časových intervalů trvajících miliony let.
Ještě jiní argumentují, že tyto dny mohly být normální čtyřiadvaceti hodinové
dny, avšak odděleny vzájemně od sebe
obdobím dlouhých časových intervalů.
Teorie inteligentního designu, či inteligentního plánu se liší od kreacionizmu
podstatně ve svých metodách i výchozích předpokladech. Zatímco kreacionizmus vychází z určitého pochopení

biblických textů, zejména prvních kapitol knihy Genesis, a snaží se vědecká
data sladit s tímto výkladem, teorie inteligentního plánu vychází z poznatků
a principů přírodních věd a ukazuje, jak
hledání odpovědi na základní otázky
o počátku nás nakonec nutí přisoudit
vznik života a jeho rozmanitost cílevědomé inteligenci. Teorie inteligentního designu časové intervaly primárně neřeší
a při argumentaci vychází ze současně
uznávaných časových škál.

Vymezení teistické evoluce
Mnoho význačných křesťanů tvrdí, že
církev se musí přizpůsobit současným
myšlenkám evoluční teorie a pozměnit
tradiční biblické myšlenky o stvoření
života. Argumentují tím, že Bůh použil,
třebaže neviditelným způsobem, evoluční mechanizmy k vytvoření všech forem
života, včetně nás lidí. V tomto kontextu se mluví o tzv. teistické evoluci nebo
nověji o evolučním stvoření. Stejně jako
slovo evoluce má různé významy, můžeme identifikovat i různé formy teistické
evoluce.
Nejčastěji je teistická evoluce chápána jako postačitelnost tvořivé moci
neřízených mechanizmů mutací a přirozeného výběru pro vysvětlení vzniku
nových forem života a také designu či
alespoň jeho zdání v živé přírodě. Konzervativní evangelikální teolog Wayne
Grudem definuje teistickou evoluci takto: Bůh stvořil hmotu a poté neřídil, nezasahoval ani nepůsobil žádným zjistitelným způsobem, aby změnil přirozené
chování hmoty, dokud se čistě přirozenými procesy nevytvořily všechny živé
organizmy.
Tato definice je v souladu s názory
významných zastánců teistické evoluce, jako jsou Karl Giberson a Francis
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Collins: Model evoluce řízené Bohem,
který navrhujeme, tedy si nežádá žádného zásahu zvenčí pro vysvětlení Božího tvořivého procesu kromě vzniku
přírodních zákonů řídících tento proces.
Podrobněji to Collins, známý genetik
a zakladatel nadace BioLogos, rozvádí
ve své knize: I když přesné mechanizmy
vzniku života na Zemi zůstávají nejasné, jakmile život vznikl, proces evoluce
a přirozeného výběru dovolil během
velmi dlouhých časových období vývoj
biologické rozmanitosti a komplexity.
Jakmile evoluce začala probíhat, nebyl
nutný žádný zvláštní nadpřirozený zásah. Jinak řečeno Bůh na počátku stvořil
hmotu s určitými fyzikálními vlastnostmi a tyto vlastnosti hmoty byly postačující k tomu, aby bez jakékoliv přímé Boží
činnosti vznikly všechny živé organizmy.
To odstraňuje problém jakékoli neshody
s vědou, protože současná evoluční teorie také tvrdí, že hmota se sama o sobě
během velmi dlouhých časových období
vyvinula do všech živých organizmů.

Vznik člověka podle teistické evoluce
Pokud jde o vznik člověka, zastánci teistické evoluce se liší v názorech,
zda Adam a Eva existovali jako historické osoby. Někteří z nich, jako Denis
Lamoureux, říkají zcela nepokrytě, že
Adam nikdy neexistoval. Jiní věří v historickou existenci prvních lidí, avšak nikoliv ve smyslu prvních lidských bytostí
vůbec nebo jako začátku celého druhu
člověka. Tvrdí, že je to z důvodu současných genetických studií, které ukazují
takovou různorodost lidského rodu, že
nemohla vzniknout pouze ze dvou jedinců na začátku, tj. z Adama a Evy.
Francis Collins píše: Populační genetici dospěli k závěru, že náš druh po-

chází ze společné množiny zakladatelů
v počtu asi 10.000, kteří žili před asi
100.000 až 150.000 lety. Křesťané,
kteří zastávají teistickou evoluci a současně chtějí zachovat víru v historického Adama a Evu, tvrdí, že Bůh vybral jednoho muže a jednu ženu z mnoha tisíců
lidských bytostí žijících na Zemi a označil muže jako Adama a ženu jako Evu.
Otázkou je, odkud se vzala prvotní populace asi 10 tisíců lidských bytostí?
Podle těchto názorů nevznikly z jediného páru muže a ženy, protože ten nikdy
neexistoval, nýbrž skrze evoluční mutace u předchůdců druhu člověk, které
se objevovaly krok po kroku mezi tisíci
těchto jedinců. Někteří z nich měli mít
lepší smysl pro rovnováhu a schopnost
vzpřímené chůze. U jiných se vyvinuly
změny v oblasti hlasivek, které umožnily vznik komplexní lidské řeči. U dalších
se údajně vyvinul větší mozek, umožňující lidské abstraktní myšlení. Některé
z těchto mutací měly přinést adaptační výhody a vedly k zanechání většího
množství potomstva. A pak se začali
tito jedinci mezi sebou pařit a z tohoto
evolučního procesu vzniklo mnoho tisíc
lidských bytostí, které všechny pocházely od svých primitivnějších předchůdců.
Kde však zůstala biblická zpráva
o Adamovi a Evě? Podle Denise Alexandra si Bůh ve své milosti vyvolil pár
neolitických farmářů na Blízkém východě, zjevil se jim zvláštním způsobem
a povolal do společenství s sebou. N.T.
Wright má podobný názor: Genesis nám
možná sděluje, že Bůh vybral jeden pár
mezi časnými hominidy k zvláštnímu,
nezvyklému a náročnému povolání.
Tento pár (pokud chcete, můžete si ho
pojmenovat jako Adama a Evu) se stal
zástupcem celého lidského rodu. Podobně to vidí Giberson a Collins, když
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píšou: V určitém okamžiku Bůh vstoupil do zvláštního vztahu s těmi, u nichž
se vyvinuly potřebné charakteristické
vlastnosti, a obdařil je svým obrazem…
Problém takových evolučně teistických
vysvětlení Adama a Evy však naráží na
zásadní odlišnost ve vztahu k biblické
zprávě v Genesis 1–3. Tvrdí se, že na
Zemi existovalo mnoho lidských bytostí před Adamem a Evou, takže Adam
a Eva nebyli prvními lidskými bytostmi
ani od nich nevzešel celý lidský rod. Navíc lidská smrt a lidský hřích, jako násilí,
agrese, uctívání falešných bohů existovaly dlouho před Adamem a Evou.

Řízená, či neřízená
V závislosti na tom, jak je teistická
evoluce definována, naráží na různé
problémy. Například, pokud někteří teističtí evolucionisté sdílejí neodarwinistický pohled na mutace a přirozený výběr
jako na neřízené procesy, a současně
tvrdí, že Bůh je kauzálně odpovědný za
vznik nových forem života, pak z toho
nutně vyplývá, že Bůh nějak řídil či vedl
neřízené a náhodné procesy. Logicky
není možné, aby nějaká inteligentní bytost (dokonce i sám Bůh) byla schopna
řídit neřízený proces. Jakmile je proces
řízen, přestává být neřízeným.
Z druhé strany existují teističtí evolucionisté, kteří vnímají mechanizmy
mutací a přirozeného výběru jako řízené procesy (kdy Bůh možná působil
zvláštní mutace). Tento pohled je ovšem
v protikladu k neodarwinizmu, který tyto
děje považuje za neřízené. Takový názor
(se kterým nemusíme z různých důvodů
souhlasit) se blíží spíše k určité podobě
inteligentního designu, protože potvrzuje myšlenku, že Bůh inteligentně směřoval živé organizmy k určitému funkčnímu cíli a záměru.

Francis Collins se odpovědi na tuto
otázku snaží vyhnout. Z jedné strany považuje standardní evoluční mechanizmy
za dostatečné, avšak současně neodpovídá na otázku, zda tyto procesy jsou
řízené, či nikoliv. Pouze složitým způsobem připouští, že by řízené být mohly.
Říká, že evoluce se nám může jevit jako
poháněna náhodou, avšak z Boží perspektivy je výsledek zcela určen. Bůh
může být plně a důvěrně zaangažován
do stvoření všech druhů, zatímco z naší
perspektivy... se to může jevit jako náhodný a neřízený proces. Trochu jako
v pohádce o chytré horákyni – oblečená i neoblečená, obutá i bosá – řízená
i neřízená, náhodná i cílená – můžete
si vybrat.
John West komentuje poměrně výstižně tento Collinsův pohled: ...aby odvrátil
přímý střet mezi neřízeným darwinizmem a doktrínou o Boží svrchovanosti,
zdá se, že Collins zobrazuje Boha jako
vesmírného podvodníka, který klame
lidi a přivádí k úvahám, že vznikli v důsledku slepých a neřízených procesů,
i když to takto nebylo.

Teologické problémy
Jiné verze teistické evoluce, stejně
jako biologie hlavního proudu, výslovně
negují, že Bůh řídí nebo vede evoluční
procesy mutací a přirozeného výběru.
Jedna z vedoucích osobností v oblasti
teistické evoluce, Kenneth Miller, ve své
populární učebnici opakovaně prohlásil,
že evoluce funguje bez plánu nebo záměru… Evoluce je náhodná a neřízená.
Podle tohoto názoru na začátku vzniku vesmíru Bůh vytvořil přírodní zákony,
které trvale udržuje. Tyto zákony způsobily, že vznik života byl buď možný, nebo
dokonce nevyhnutelný. Avšak Bůh tyto
evoluční mechanizmy nijak neřídí, nýbrž
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je v tomto procesu pasivní. Aktivním činitelem stvoření jsou z hlediska příčiny
a následku neřízené evoluční mechanizmy.
Tato verze teistické evoluce je však
problematická jak vědecky, tak teologicky. Především nelze nijak dokázat,
že informace potřebná ke vzniku jediného funkčního genu je obsažena
v elementárních částicích, v energii, ve
fyzikálních konstantách či v periodické
soustavě prvků, které byly dány na začátku vesmíru. Všechny pokusy dokázat
takovou souvislost, jakýsi autoorganizační princip hmoty, beznadějně selhaly a byly opuštěny jako slepé uličky ve
výzkumu vzniku života a s ním spojené
genetické informace. Ke vzniku nového
genu je zapotřebí nová informace (upgrade programu).
Tento pohled je však problematický
také z hlediska teologického, alespoň
pro ty, kteří odvozují Boží aktivity při
stvoření z biblických textů. Bible popisuje Boha nejen jako Stvořitele a udržovatele stvoření, ale i činitele, který diskrétně působí v rámci přírodního řádu.
Pohled, že Bůh již přírodu dále neřídí,
významně snižuje přímé Boží působení
ve stvoření a jeho svrchovanost. Otevírá
tím cestu k otevřenému teizmu, podle
kterého Bůh nemá všechny procesy pod
kontrolou a ani nemůže vědět, co tyto
neřízené procesy nakonec způsobí. Podle tohoto názoru mohl být vrcholným
výsledkem evoluce nikoliv člověk, ale
nějaký inteligentní tvor v podobě dinosaura s velkým mozkem.
Pokud je příroda do značné míry autonomní na Bohu a pokud Bůh přímo neřídí nebo nekontroluje evoluční procesy,
pak ani nemůže vědět, jaký bude konečný výsledek. Takový názor je v rozporu
s Boží vševědoucností a prozřetelností.

Jak si pak máme vysvětlit biblické texty o stvoření člověka k Božímu obrazu,
o tom, že Bůh mnohé věci předzvěděl
a předurčil? Pokud věci plně neřídí, nemůže nic předvídat ani předurčovat.

V zajetí metodologického materializmu
Současná věda je ovládána zásadou
metodologického naturalizmu, který
tvrdí, že aby teorie byla vědecká, musí
vysvětlovat všechny jevy s odkazem na
čistě fyzikální nebo materiální (to znamená neinteligentní) příčiny a procesy.
Metodologický materializmus ve vědeckých teoriích nedovoluje odkazování ke
kreativní inteligenci.
Většina teistických evolucionistů je
v zajetí metodologickému naturalizmu.
Například teistický evolucionista Darrell
Falk, který je spojen se společností BioLogos, nebude uvažovat o žádné teorii,
která spoléhá na tvořivou inteligenci,
jako je to v případě inteligentního designu. Své postoje zdůvodňuje: Přirozené
procesy jsou projevem Boží pokračující
přítomnosti ve vesmíru. Inteligence, ve
kterou já jako křesťan věřím, byla zabudována do systému od začátku, a je
realizována díky Božímu pokračujícímu
působení, které se projevuje skrze přírodní zákony... Nevidím žádné biblické,
teologické nebo vědecké důvody pro nějaké nadpřirozené popostrčení na této
cestě. Takový postoj však není něčím
neobvyklým, ale je patrný u mnoha teistických evolucionistů.
Od nástupu vlády vědeckého materializmu v devatenáctém století je metodologický naturalizmus jedním ze základních principů vědy. Z důvodu tohoto
omezení jsou ze hry předem vyřazeny
některé možnosti, které jsou logicky
možné nebo dokonce empiricky zdůvod-
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nitelné. Všechno, co se vztahuje k inteligenci, je předem vyloučeno, protože
nesplňuje kritéria metodologického naturalizmu. Zatímco digitální kód v DNA,
šifrování zpráv ve zprávě nebo nanotechnologie, které pozorujeme v živých
organizmech, by v jiných oblastech života ihned vedly k povědomí o předchozí
aktivitě inteligentního činitele, a to právě kvůli empirické zkušenosti, ve vědě
je takový názor díky metodologickému
naturalizmu nepřijatelný. Podle tohoto principu je nutné vznik digitálního
kódu v DNA, překryv genů – které znamená zašifrování jedné zprávy do jiné
a přítomnost různých nanotechnologií
– elektrického motoru v bakteriální buňce či optických vláken v sítnici, objasnit
stůj co stůj materialistickými způsoby.
Kdo nechce hrát podle těchto pravidel, je předem diskvalifikován, i když by
případně mohl zahrát lepší hru. Zdědili
jsme vědecký pohled, který je metodologický ateistický, komentuje situaci
jedna z křesťanských filozofek, Nancey
Murphy. A tak většina vědců, včetně
mnohých teistických evolucionistů, přijímá metodologický materializmus naprosto bez námitek, protože takto činí
věda.
V této souvislosti je paradoxem teistické evoluce, že na jedné straně přijímá
naturalistickou, tedy ateistickou metodologii ve vědě, ale současně mluví
o Boží existenci a stvoření. Jenže Bůh,
kterého prezentuje teistická evoluce je
stěží slučitelný s Bohem, kterého popisuje Bible. Tento „bůh“ je pouze nálepkou pro přírodní zákony, je zatlačen
někde zcela na okraj existence vesmíru,
nemůže do něj zasahovat, protože mu
to metodologický naturalizmus nedovolí. Profesor Philip Johnson přirovnává
tento myšlenkový proces k pokusu jíz-

dy na dvou koních, které jedou každý
v opačném směru.

Je hmota inteligentní?
Nejznámějším propagátorem teistické evoluce u nás je beze sporu Marek
Vácha. Evoluční teorii věnoval několik
knížek – zejména Tančící skály (2003),
Návrat ke Stromu života (2005), Loď
(2012), Věda, víra, Darwinova teorie
a stvoření podle knihy Genesis (2014).
Přesto, že je vystudovaný molekulární
biolog, ve svých knihách zcela pomíjí otázku vzniku genetické informace.
Popisuje různé genetické mechanizmy,
DNA, otázky spojené se zpracováním
a uchování genetické informace, ale
otázky vzniku kódu a genetické informace vůbec neřeší. Nevysvětluje ani,
odkud se vzala nová informace, nové
geny a další biologická informace při
tzv. kambrické explozi, při které se v relativně krátkém časovém okně – podle
současného datování v řádu 5-10 milionů let – objevily organizmy z nejrůznějších živočišných kmenů bez zřetelných
předchůdců v předchozích geologických
vrstvách.
Aby se při řešení vzniku nové informace obešel bez případného designera,
rozvíjí specifickou myšlenku, podle které hmota je inteligentní plastelína. Podle jeho tvrzení má hmota tvůrčí a inteligentní vlastnosti. V hmotě jsou nejen
základní čtyři fyzikální síly, nýbrž i úsilí
k životu a schopnost kreativity. Hmota je
skutečně onou inteligentní plastelínou,
která má v sobě zakódovánu schopnost
dalšího vývoje, tvoření vzniku nových
druhů či skupin organizmů. Hmota má
dokonce schopnost překročit svůj vlastní stín a uvědomit si sebe sama: Vesmír
je určitě schopen inteligenci vytvořit…
a minimálně jednou se to již zdařilo.
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Jsme hmota, která otevřela oči a uvědomila si, že je hmota… Dále píše: Za
sebe věřím... v biblický koncept Tvůrce,
tvořícího tvůrce, v to, že samotná hmota
má v sobě nejen čtyři základní síly, fyzikální zákony a princip neurčitosti, nýbrž
i princip tvořivosti, princip evoluce. (Citace jsou z knihy Věda, víra...)
Pojem inteligentní hmota je však
představa, která není podložena žádnými skutečnostmi, experimentálními
poznatky či důkazy. Je to myšlenkový
výplod, kterým se má obejít potřeba
objasnění vzniku obrovského množství
informace v živých systémech, při čemž
je evidentní, že hmota sama o sobě
není nositelem žádné informace či inteligence. Fyzikální ani chemické zákony,
kterými se řídí hmotný svět, nemají ani
kreativitu ani inteligenci ani schopnost
uvědomit si sebe sama. Slovní obraty
a metafory ve Váchově textu jsou sice
působivé, ale jejich vědecký význam pro
objasnění vzniku života, jeho složitosti
a rozmanitosti, vzniku člověka a jeho
vědomí je naprosto nicotný.

Jasnost Písma
Jednou z ústředních doktrín reformace 16. století byla jasnost Písma. Oproti středověkému církevnímu dogmatu
Martin Luther trval na skutečnosti, že
Písmo je jasné. Slovy Westminsterského vyznání víry jasnost Písma spočívá
v tom, že neomylnou zásadou interpretace Písma je Písmo samotné. Podle toho, co jsme si doposud řekli, je
zřejmé, že teistická evoluce v mnoha
oblastech Písmo zatemňuje. Mimo jiné
přináší zkreslené obrazy Boha, stvoření světa, člověka – jeho stvoření, pádu
a spasení.
Písmo nás na mnoha místech opakovaně ujišťuje, že to byl Bůh sám, kdo

působil při stvoření, že stvořil rostliny,
živočichy a člověka. Bůh aktivně vytvořil, učinil. Podle teistické evoluce Bůh při
stvoření rostlin, zvířat a člověka nepůsobil přímo, diskrétně či rozpoznatelně.
Po stvoření vesmíru již údajně nebyl jakkoliv aktivní ve stvoření, ale pouze udržoval probíhající přírodní procesy, které
samy o sobě byly zodpovědné za vznik
všech forem života.
Může vzniknout dojem, že taková revize biblického učení o stvoření lépe
zapadá do současného neodarwinistického chápání evoluce, která je přesvědčena o tvořivé moci neřízených
procesů. Avšak není ve shodě s běžným
čtením textu z Genesis nebo s mnoha
jinými texty Písma, které s textem z Genesis přímo korespondují. Nový zákon
například dále specifikuje, že aktivním
činitelem provádějícím Boží dílo stvoření byl věčný Boží Syn, který je ztělesněným Božím slovem, a nikoliv neřízené
a neosobní materiální procesy: Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. (J 1,3) ...neboť v něm
[v Kristu] bylo stvořeno všechno na nebi
i na zemi – svět viditelný i neviditelný...
a všechno je stvořeno skrze něho a pro
něho. (Ko 1,16)

Bůh podle Darwina
Četné důkazy svědčí o tom, že evoluční teorie byla vytvořena jako odpověď
na svůj teologický protějšek. Historička Abigail Lustig píše, že evoluční teorie byla zkrátka zrozena v teologii. Již
samotný Darwin používá argumentaci
silně obtěžkanou Bohem. Svými tvrzeními však buduje teologii svého boha,
kterého si sám vymyslel a vyspekuloval. Není to Bůh, kterého představuje
Bible. Stephen Dilley přehledně shrnuje
jeho tvrzení o Bohu. Uvedu jen některá
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z nich: Bůh, který má svobodu vytvořit
věci, jak si přeje, by vytvořil končetiny
od nova, a nikoliv podle stejného vzorce. Úctyhodná božská bytost by vytvořila biologické struktury nejjednodušším
způsobem podle lidské představy, aby
plnila funkci. Bůh otiskl zákony přírody
do hmoty. Bůh nekoná zázraky v historii
živé přírody po stvoření prvního života.
A konečně – takto vzdálený Bůh není
morálně odpovědný za přirozenou bolest a utrpení.
Je tedy zřejmé, že bůh, o kterém mluvil
Darwin, a dnes mluví mnozí jeho následovníci, není Bohem, kterého představuje Bible – tedy vševědoucí, moudrý,
svrchovaný, svatý, spravedlivý, dobrotivý, laskavý, trpělivý a s mnoha dalšími
atributy. Bůh evoluční vědy je otřesná
karikatura, okradena a oloupena o vše,
co Boha činí skutečně Bohem. Je to
Bůh, který údajně předal stvoření stvořitelské charizma, byl odstaven od svých
aktivit, nemůže zasahovat do stvoření,
protože je omezen zákony, které sám
vytvořil, nemá nic pod kontrolou a neví,
jak vše nakonec dopadne.

Oloupen o slávu
Teistická evoluce okrádá Boha o jeho
moudrost a slávu, která se projevuje
ve stvoření všeho živého, protože podle teistické evoluce je to hmota a její
vlastnosti, které vytvářejí všechny formy života. Teistický evolucionista Pierre
Teilhard de Chardin opěvuje hmotu ve
svém Hymnu na hmotu: Mízo našich
duší, Ruko Boží, Tělo Kristovo, Hmoto,
tobě žehnám. A Marek Vácha oslavuje
hmotu, která dostala do vínku část božského stvořitelského charizmatu, a nazývá ji svou matkou. Místo Stvořitele je
oslavováno stvoření. Podle tohoto pohledu by křesťan měl obdivovat a osla-

vovat hmotu za její pozoruhodné vlastnosti, které jí dal Bůh, a nikoliv Boha
samotného.
Avšak Písmo je v této oblasti jasné
a oslavuje přímo Boha, Stvořitele za
jeho moudrost a způsob, jakým učinil
živé bytosti. Když si otevřeme knihu Jób,
vidíme, že je to Bůh, který si přisvojuje
slávu za stvoření. Bůh se Jóba ve své
promluvě ptá: Dal jsi snad koni bohatýrskou sílu, přioděl jsi jeho šíji hřívou?
(39,19) Řídí se snad sokol tvým rozumem, když vzlétne, rozprostře křídla
k jihu? (39,26) Pohleď jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe; on jako
dobytče žere trávu. (40,15) Sláva za
stvoření patří bezprostředně Bohu, protože je to bezprostředně jeho stvoření,
není zde žádný mezičlánek.
Na rozdíl od teistické evoluce Písmo
přináší zcela odlišnou perspektivu pro
vztah Boha ke stvoření. Žalm 104 ukazuje, že Boží moudrost se zrcadlí přímo
ve všech stvořeních na zemi i v moři:
Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine!
Všechno jsi učinil moudře; země je plná
tvých tvorů. Tu je veliké a širé moře:
hemží se v něm nespočetných živočichů
maličkých i velkých. (v. 24-25). Ano, Bůh
je hoden své slávy za své stvoření napřímo, bez tvůrčích vlastnosti hmoty. Jsi
hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest.
(Zj 4,11) Hymny na hmotu jsou zbytné,
jelikož Bůh je bezprostředně hoden vší
slávy a cti za stvoření.

Jasně postřehnutelný
Písmo dále ukazuje, že příroda poskytuje mnohé očividné důkazy o Boží existenci. Apoštol Pavel křesťanům v Římě
píše: Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je
jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.
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Jeho věčnou moc a božství, které jsou
neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. (Ř 1,19–20) Jeho
dílo bezesporu zahrnuje i rostliny, zvířata a lidské bytosti, které ukazují na Boží
moc a další božské přívlastky. Tyto důkazy jsou natolik zřejmé a dobře postřehnutelné, že lidé, kteří vzdorují Bohu, nemají výmluvu. Svědectví o Bohu, které
poskytuje stvoření, je natolik ohromující, že lidé nesou před Bohem morální
odpovědnost za jeho popírání.
Když lidé studují složitost lidského
oka, ptačích křídel nebo dokonce i jednoduché buňky, jsou důkazy pro Boží
existenci natolik silné, že lidé nemají
výmluvu pro svou nevíru. Avšak teistická evoluce odstraňuje důkazy pro Boží
existenci. Zatímco Písmo říká, že jeho
dílo svědčí o Boží věčné moci a božské
podstatě, teistická evoluce tvrdí, že živé
organizmy vděčí za svou existenci jedině vlastnostem samotné hmoty.
Ten protiklad je zcela jasný. Písmo tvrdí, že vše v přírodě ukazuje na Boha;
teistická evoluce tvrdí, že žádné živé
stvoření nesvědčí o Bohu, protože vše
vzniklo čistě naturalistickými evolučními procesy. Neexistuje viditelný podpis
Boha ve stvoření, protože při svém psaní používal neviditelný inkoust. Když je
nevěřící člověk konfrontován s úžasnou
složitostí živých systémů, teistická evoluce mu vysvětluje, že tento překvapivý
výsledek způsobily náhodné mutace
a přirozený výběr, a vůbec není nutné
přemýšlet o nějakém designerovi či
Stvořiteli. Evoluční věda mu poskytla
úplné vysvětlení života a jeho rozmanitosti. A tak teistická evoluce ve svém
důsledku zcela anuluje tvrzení Písma
o důkazu pro Boží existenci, který je ve
stvoření jasně postřehnutelný.

Bez Adama není Kristus
Další problém teistické evoluce se týká
morálního pádu prvních lidí, Adama
a Evy. Ať už bude výklad události, ke které došlo v zahradě Eden mezi Adamem,
Evou a hadem, jakýkoliv, tato událost
celkem jasně potvrzuje, že vzpoura prvních společných rodičů celé lidské rasy
měla za následek morální pád a zkaženou přirozenost, kterou zdědili i jejich
potomci a která se projevovala šířením
hříchu, jak to dokumentuje kniha Genesis 4–6 kapitola. Teistická evoluce však
skrze popření dokonce i minimalistické
verze historické interpretace Genesis 1
protiřečí nejenom učení o pádu člověka,
ale podkopává i učení o vykoupení.
Je to zcela evidentní, když si uvědomíme, že podle učení Nového zákona
byla oběť Ježíše Krista nutná z důvodu
zkažené lidské přirozenosti všech lidí,
kterou zdědili od společného předka,
tedy Adama. Avšak teistická evoluce a)
neguje existenci Adama nebo Evy, b) tvrdí, že pokud už existovali, pak nepadli
ze stavu nevinnosti do hříchu, nebo c)
tvrdí, že ne všechny lidské bytosti mají
původ v Adamovi. Ve všech případech
naprosto zpochybňuje myšlenku, že
všechny lidské bytosti obdržely morálně
zkaženou přirozenost od Adama jako
výsledek jediného aktu vzpoury vůči
Bohu, jak to formuluje apoštol Pavel
v listu Římanům: Jako jediné provinění
přineslo odsouzení všem... jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali
hříšníky. (Ř 5,18–19)
Pokud tedy – jak tvrdí teistická evoluce – Adam a Eva neexistovali nebo
pokud nepadli ze stavu nevinnosti do
hříchu nebo pokud Adamova hříchem
zkažená přirozenost nebyla předána
všem lidským potomkům, pak je těžké
pochopit biblické vysvětlení Kristova
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díla vykoupení, které paralelním způsobem přineslo odpuštění všem, kteří jsou
v Kristu zastoupeni. Na základě toho by
bylo možné argumentovat, že pokud by
se Pavel mýlil ohledně původu lidství od
Adama, musel by se mýlit ve věci zkažené lidské přirozenosti zděděné po
Adamovi, a v důsledku toho by se také
mýlil ohledně odpouštění a ospravedlnění, které získáváme skrze zastoupení
v Kristu.
Avšak Pavel zcela neochvějně a výslovně spojuje zastoupení v Adamovi,
pokud jde o pád člověka, se zastoupením v Kristu, pokud jde o ospravedlnění. Jestliže proviněním Adamovým
smrt se zmocnila vlády skrze jednoho
člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti,
budou vládnout v životě věčném skrze
jednoho jediného, Ježíše Krista. A tak
tedy: Jako jediné provinění přineslo
odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění
a život. Jako se neposlušností jednoho
člověka mnozí stali hříšníky, tak zase
poslušností jednoho jediného mnozí
se stanou spravedlivými. (Ř 5,17–19)
Někdo toto propojení a závislost mezi
Adamem a Kristem vystihl jednoduchou
větou: Bez Adama není Kristus. To je jeden z hlavních důvodů, proč není teistická evoluce slučitelná s učením Nového
zákona.

Uspěchané manželství
Více než 150 let po zveřejnění Darwinova díla O vzniku druhů neodarwinistická teorie ani její různé striktně materialistické modifikace nejsou schopny
objasnit vznik nových forem života. To
však měl být hlavní úkol evoluční teorie.
Gerd Müller, rakouský evoluční biolog
při jedné z konferencí Londýnské krá-

lovské společnosti prohlásil, že evoluční
věda trpí vysvětlovacím deficitem a to
jak v oblasti vysvětlení vzniku biologické
složitosti, tak vzniku významných vývojových novinek.
Neodarwinizmus ani jeho moderní varianty nejsou schopny vysvětlit vznik genetické a další informace potřebné pro
vznik nových biologických forem. Nicméně teističtí evolucionisté tvrdí, že Bůh
jako Stvořitel měl použít tyto neschopné
procesy náhodné proměnlivosti a přirozeného výběru, aby přivedl k existenci
rostliny, živočichy a všechny živé organizmy. Stephen Meyer přirovnává svazek
mezi křesťanským teizmem a evoluční
teorií k velmi uspěchanému sňatku. Tváří tvář mnohým selháním evoluční teorie
v pokusu o vysvětlení základních otázek
vzniku života, biologické rozmanitosti,
vzniku člověka a jeho jedinečných vlastností pomocí neřízených a náhodných
procesů se jeví vstup do uvedeného
manželského svazku jako značně nerozumný počin. Stephen Meyer však
také tvrdí, že ještě není příliš pozdě, aby
tento nevydařený svazek mezi křesťanstvím a neodarwinizmem byl zneplatněn. A to je myšlenka, která určitě stojí
za pečlivé promýšlení.
Štěpán Rucki

Jak ateisté objevují
kouzlo křesťanství
Nejnovější kniha britského historika Toma Hollanda Dominion: How the
Christian revolution Remade the World
vzbudila nemalou pozornost. Autor sám
není křesťanem, přesto napsal knihu,
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kterou lze považovat za jednu z nej
ambicioznějších historických obhajob
křesťanství a jeho vlivu na Západní civilizaci. A není jediný, kdo se řadí k nové
vlně ateistických nebo agnostických obhájců křesťanství.
Holland se profesně věnuje především
antickému světu. Při jeho studiu si cosi
uvědomil, jak píše. Antický svět byl krutý
a jeho hodnoty jsou nám cizí. Sparťané
rutinně vraždili nedokonalé děti. S otroky se zacházelo prostě jako s nástroji.
Infanticida byla běžná, chudí a slabí neměli žádná práva…

Existovali bychom bez křesťanství?
Jak jsme se odtamtud dostali až tam,
kde jsme dnes? Může za to křesťanství,
shrnuje Holland. Antický svět byl na
jedné straně světem filosofů, právníků,
vojevůdců a rétorů, ale současně i světem bezprávných otroků a pohozených
nemluvňat, světem hrubosti, sociální
nerovnosti a morálního úpadku. Mladá
křesťanská církev přicházela s neslýchaným poselstvím: Přinášela poselství
o rovnosti lidí, o důstojnosti a hodnotě
lidského života, o důstojnosti ženy a jejího manželského a mateřského údělu
a o její rovnosti s mužem. Křesťanství
přineslo doslova sexuální revoluci, když
zdůraznilo hodnotu sebeovládání a odpírání chtíči a omezilo sexualitu monogamním manželstvím. (A je ironií, všímá
si Holland, že právě za tohle je dnes nejvíce vysmíváno.)
Zkrátka, křesťanství naprosto změnilo
tehdejší svět. Holland jde až tak daleko,
že říká, že bez křesťanství by Západní
svět vůbec neexistoval. Dokonce i ti,
kteří dnes tak zarputile útočí na křesťanské dědictví, z něj ve skutečnosti
těží, žijí z něj, stojí na něm. Ti, kdo používají argumenty, odvolávající se na lásku,

toleranci či soucit, si vlastně vypůjčují
fundamentálně křesťanské argumenty.
Kdyby se Západ nestal křesťanským,
nestal by se Západem, jak jej známe
dnes.
Hollandova obhajoba toho, čím dnešní
elity tak rády pohrdají, samozřejmě neunikla tvrdé kritice. Holland se střetl ve
veřejné debatě s prominentním filosofem a militantním ateistou A. C. Graylingem. Je-li západní civilizace akváriem,
pak vodou v něm je křesťanství, zopakoval Holland v debatě jednu z metafor své
knihy. A opakovaně se také ukázalo, že
samotná kritika těch, kdo odsuzují křesťanství za nejrůznější dějinné nespravedlnosti, je zakořeněna v křesťanském
myšlenkovém podloží. Kritikové poměřují historické křesťanství (tedy spíše
tehdejší křesťanstvo) ideovými měřítky,
které však na svět přineslo a veřejným
majetkem učinilo právě křesťanství. Bez
něj by nebyly k dispozici, ono samo je
jejich zdrojem, původcem!

Je obhajoba křesťanství novým
trendem?
Zdá se, že Hollandova zapálená obhajoba křesťanské role v dějinách je součástí jakéhosi nového trendu. Toho si
všímá ve svém blogu Jonathon Van Maren, komentátor a blogger, který vede
portál The Bridgehead, věnovaný nynějším kulturním válkám.
Van Maren tvrdí, že Hollandova kniha
není osamoceným hlasem, nýbrž že je
součástí intelektuálního trendu. Jak
se Západ stává definitivně post-křesťanským, mnozí sekularisté (řekněme:
zastánci nenáboženského pohledu na
člověka a společnost) si začínají uvědomovat, že křesťanství by mohlo být
cennější, než si dosud mysleli. A tak
mnozí – včetně Hollanda – nejsou sice
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přesvědčeni, že křesťanství je pravdivé,
ale začínají věřit, že křesťanství by mohlo být užitečné, ba nezbytné.
Douglas Murray, konzervativní autor
a komentátor, je také ateistou. V posledních letech začal nicméně varovat,
že úpadek křesťanství může znamenat
nebezpečí. Společnost stojí před trojí
volbou – a každá má své důsledky: Především, píše Murray, můžeme křesťanství vyhodit oknem a popřít, že lidský život je vzácný a že na něm záleží. Druhou
možností je zuřivě pracovat na tom, aby
se konečně objevila nějaká ateistická
verze posvátnosti lidského individua.
A pokud to nevyjde? Pak už zbývá jen
cesta zpět, ke křesťanské víře – ať se
nám to líbí nebo ne…
Murray se příležitostně označuje za
křesťanského ateistu. V rozhovoru s Esther O’Reilly pochválil revoluční morální
vhledy křesťanství. Řekl jí, že při návštěvě Galilejského moře se nemohl zbavit
pocitu, že se tady něco stalo. A přiznal,
že jde-li o morálku, budou se ateisté
muset smířit s faktem, že myšlenka posvátnosti individuálního lidského života
není vůbec samozřejmá, že jde o židovsko-křesťanský pojem, který by ovšem
nemusel přežít smrt židovsko-křesťanské civilizace…

Křesťané krále Agrippy
Zdá se, že fenomén ateistů chválících
křesťanství narůstá. Jak nám křesťanství postupně mizí v dálce ve zpětném
zrcátku, mnoho inteligentních ateistů
si začíná uvědomovat, že osvícenství
mohlo v Evropě uspět pouze proto, že
mělo vliv na již existující křesťanskou
kulturu. Ve skutečně světské, nenáboženské společnosti, v níž lidé žijí svůj
život pod prázdným nebem a očekávají,
že budou po smrti místo vzkříšení recyk-

lováni, neexistuje solidní morální základ
pro dobro a zlo. Anti-teista Hitchens se
křesťanům vysmíval a tvrdil, že lidstvo
potřebuje Boha, aby rozpoznalo dobré
od zlého, ale stačily sotva dvě generace
naší Velké sekularizace a my už nerozeznáme ani muže od ženy…
Pryč jsou dny, kdy nový ateista Richard
Dawkins zuřil proti jedu náboženství.
Dokonce i on nyní přiznal, že křesťanství může být vhodnější než jeho případné náboženské alternativy. Odmítá
rovněž své předchozí přesvědčení, že
křesťanství by mělo být vyloučeno ze
společnosti ještě pevněji. V rozhovoru
pro The Times Dawkins řekl, že by to byl
hrozný nápad, protože by lidem dával
licenci, aby dělali opravdu špatné věci.
Ve své poslední knize s nevolí přiznává:
Ať je to racionální či ne, bohužel se zdá,
že je pravděpodobné, že pokud někdo
upřímně věří, že Bůh sleduje každý jeho
pohyb, je pravděpodobnější, že bude
dobrý. Musím říci, že to pomyšlení nenávidím. Chci věřit, že lidé jsou lepší.
Chtěl bych uvěřit, že jsem upřímný, ať
už někdo sleduje nebo ne. Toto poznání
není zatím dost dobrým důvodem, aby
sám v Boha věřil, říká Dawkins, uvědomuje si však, že potvrzení Boží existence prospívá společnosti a mohlo by vést
k omezení zločinnosti.
Mnozí vlivní ateisté a agnostici, od
Billa Mahera po Ayaan Hirsi Ali, do značné míry sdílejí Dawkinsovy pocity. Jde
o radikální posun za pouhých několik
let. A skutečnost, že sami ateisté bijí
na poplach před důsledky pokračující
sekularizace, by měla být pro křesťany
varováním.
Pak je tu Jordan Peterson. Slavný
psycholog odmítá říci, zda věří v Boha.
Nebo přinejmenším odmítá říci, co má
na mysli pojmy jako Bůh, Kristus nebo
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víra. Pokouší se (s nejistým výsledkem)
syntetizovat Písmo s Jungem a Darwinem. Je si však dobře vědom, že bez
křesťanství je nevyhnutelná nevýslovná
krutost. Občas mluví jako sekulární kalvinista – věří v lidskou zkaženost, ale
dosud se nedopracoval k vykoupení.
Charles Murray, přední americký sociolog, je agnostik. Přesto říká, že je přesvědčen, že americká republika nepřežije bez obnovy křesťanství. Můžete mít
svobodnou společnost s ústavou, jako je
americká, jen pokud se pokoušíte vládnout náboženským lidem, tvrdil Murray.
Také nedávno zesnulý sir Roger Scruton coby konzervativec hájil náboženství jako něco podstatného, důležitého,
formativního, jak pro život jednotlivce,
tak i národního společenství – a pro
uchování jejího ctnostného i svobodného charakteru. Byl přesvědčen, že ateismus je v mnoha ohledech destruktivní,
deformující, otevírající dveře prázdnotě.
Nicméně po většinu života byl Scruton
agnostikem, oceňujícím dobra společně
sdílených duchovních hodnot, ale svou
vlastní kantovskou filosofií odříznutý od
možnosti do této reality osobně vstoupit. Nakonec, zdá se, zamířil zpět k církvi, poznamenává van Maren. Zápasil
s řadou křesťanských dogmat, nebyl si
jistý, zda tomu všemu může věřit. Nicméně chtěl…
Jak říká van Maren, všichni tito muži
jsou křesťané krále Agrippy. Ten řekl
kdysi apoštolu Pavlovi: Málem bys mě
přesvědčil, abych se stal křesťanem.
(Sk 26,28) Věří, že křesťanství je dobré. Někteří věří, že je dokonce nezbytné.
Jak řekl Murray, věří ve víru. Vidí její dobré ovoce, ale nemohou (zatím) osobně
přitakat tomu, na čem pravdy křesťanství stojí – totiž že Ježíš Kristus skutečně vstal z mrtvých.

Agnostici hájí víru
Měli bychom s neklidem naslouchat
těm ateistům a agnostikům, kteří dnes
říkají, že křesťanství je nutné, že bez
něj směřujeme do těžké temnoty. Křesťanství nám umožnilo poznat lidská
práva. Poskytlo ochranu slabým. Soucit
zakořeněný v přikázání lásky. Naučilo odpouštět nepřátelům. Svou etikou
služby revolucionalizovalo svět. Nyní
jsme v procesu, který by nejraději tuto
křesťanskou revoluci zcela popřel, nebo
přinejmenším ji nahradil vlastní sexuální revolucí.
Pomáhat bližním, napomínat hříšníky, ukazovat cestu bloudícím, dát napít
žíznivým, ujímat se pocestných, těšit
zarmoucené, starat se o vdovy a sirotky – to vše je dobré a správné, ne kvůli spáse, ale kvůli nim samým, jakožto
lidským bytostem, s nimiž sdílím jeden
svět, jeden morální vesmír, stvořený
dobrým Bohem… Mnohé z toho dnes
považujeme jaksi za samozřejmé, za
naše. Souvislost s dávnými křesťanskými zdroji se možná mnohým zdá přeháněná a nevěrohodná. Nicméně, jak
poctivý pohled do dějin, tak pohled přes
hranice dnes již postkřesťanského světa do jiných civilizačních okruhů nám
velmi rychle ukáže, že o žádnou přirozenou samozřejmost nejde, nýbrž že jde
o ovoce, které z dobrého semene dozrává po dlouhém pěstování…
David Floryk
Článek byl zveřejněn dne 19. 8. 2020
v Konzervativních novinách na stránce
https://www.konzervativninoviny.cz/
jak-ateiste-objevuji-kouzlo-krestanstvi/
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Kristína Royová –
160. výročí narození
Jako každý věřící v Ježíše Krista, tak
i Kristína Royová procházela duchovními zápasy. Prožívala je však většinou
společně se svojí sestrou Marií. V tom
byla pro ně veliká Boží milost. Mohly
se v zápasech vzájemně podepírat, povzbuzovat a posilňovat. Můžeme říci, že
zápasy, kterými procházely, byly ve čtyřech oblastech.
První oblastí bylo jejich vlastní nitro.
Byl to zápas s vlastní starou přirozeností – jak říká Kristína s vlastní pýchou.
Podívejme se, jak tento zápas prožívala Kristína. Již v dětství poznávala Boží
slovo. Jelikož žila v prostředí veliké úcty
k Bohu, snažila se plnit Boží přikázání.
Mnohé snahy se jí dařily. Od dětství četla pravidelně Bibli, poslouchala mnohá
kázání a měla stále větší známost Písma svatého. S tím narůstala i určitá
spokojenost se sebou a pýcha z vlastní
zbožnosti. V zimě roku 1876 navštívily
sestry Marie a Kristína svého strýce Pavla Roye v Kochanovcích, kde se seznámily s českým křesťanským časopisem
Betanie, který vydával Josef Kostomlatský, s nímž sestry pak navázaly písemný
kontakt. Čtení časopisu Betanie, který
si později předplatily, prohloubilo ještě
víc jejich zájem o duchovní hodnoty. Pod
vlivem tohoto časopisu prožily sestry
duchovní probuzení. Kristína vzpomíná:
Probuzený člověk už nemůže nečinně
ležet – tak jsme i my začaly usilovat
žít z vlastní síly Bohu a pro Něho. Ještě usilovněji než před tím, navštěvovaly jsme kostel i Večeři Páně, četly jsme
pravidelně Boží slovo, o Vánocích jsme
připravily stromeček pro chudobné děti.
S pomocí pana Kostomlatského jsme

zorganizovaly malou knihovnu křesťanských spisů na půjčování, navštěvovaly
jsme nemocné atd. Při tom jsme zavedly
přísnou neděli, takže se nám tento den
nakonec stál břemenem a nejzdlouhavějším dnem v týdnu. A při tom světlo
Boží zářilo do dvou pyšných, samo-spravedlivých, nečistých srdcí a působilo
nám muka.
Rozhodující zápas nastal až při návštěvě v Písku v září 1888. Na pozvání redaktora Josefa Kostomlatského navštívily
obě sestry město Písek v Čechách. Kristína Royová vzpomíná: V pohostinném
domě bratra a sestry Kostomlatských
nás čekalo odpočinutí, tělesné i duševní… Avšak boje začaly až tam. Předivné
jméno Ježíš, které už v Betanii na nás
mocně působilo, se v tomto domě vyslovovalo s takovou láskou! Viděli jsme
konečně lidi, kteří pro Krista mnoho na
světě opustili. Bratr Kostomlatský mohl
být bohatým inženýrem a mohl hrát první roli ve společnosti. Místo toho odešel
na Chrischonu, připravil se na kazatele
evangelia a žil nyní zde, v čistě katolickém kraji, jako chudobný kazatel, za kterým písecké obyvatelstvo, obzvlášť gymnaziální mládež, posměšně na každém
kroku vykřikovala: Beran, Beran nebo
Béé-béé! … Do jejich malého shromáždění chodila dvě chudobná děvčata, zapálena první láskou k Pánu Ježíši… Zpozorovala jsem: ony mají pokoj s Bohem a ty
ho nemáš, protože ony jsou skutečně
vnitřně obmyty krví Beránkovou. Jaká to
bolest pro pyšné srdce, muset připustit:
Stojíš níže než ony!… Přišlo to tak daleko, že v pěkných biblických hodinách,
kde Boží slovo, jako meč na obě strany
ostrý, vnikalo do srdcí, obměkčených
krásnými zpěvy, začala se zvedat ve mně
proti kazateli Kostomlatskému téměř nenávist. Nedá se popsat ani zapomenout,
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kolik trpěla ubohá duše v tom tuhém
boji, skrývaném za úsměv… Konečně
přišlo nezapomenutelné odpoledne.
Naši hostitelé vyšli i se sestrou Marií na
procházku ven za město. Já jsem zůstala
doma sama, vždyť v tom široširém, nádherném světě neexistovalo nic, čím by se
moje duše dala potěšit. „Kéž bych sem
nikdy nebyla přišla!“ –myslela jsem si
o samotě. „Chci pryč, pryč od těchto lidí,
kteří se vším svým vystupováním jakoby
chlubili, že je Bůh přijal a že jim odpustil
hříchy. Co pak jen oni mají Pána Ježíše?
Jen oni jsou jeho dětmi? Hned zítra chci
jít domů!“ Avšak vnitřní hlas jakoby mi
pravil: „I když utečeš na konec světa, to
vnitřní neštěstí, které nyní naplňuje tvé
srdce, půjde s tebou všude, jemu nikde
neunikneš!“ Toto vědomí zlomilo konečně pýchu mého srdce. Vždyť jsem věděla, že Bůh ode mne žádá, abych mu přinesla své hříchy i svoji hříšnost, kterou
jsem v samospravedlivé pýše nechtěla
připustit. Nyní jsem setrvala před Pánem
v modlitbě o milost a odpuštění. Když
jsme se pak se sestrou Marií ocitly samy
v ložnici, svěřila jsme se jí konečně a ona
mně, se všemi svými boji, které jsme dosud pečlivě jedna před druhou ukrývaly.
Oné noci, pro nás památné, našly naše
duše pokoj pod křížem a očištění krví
Beránka, za nás zabitého, když jsme si
Ho vírou přivlastnily jako svého Spasitele. Ráno jsme s radostí vyznaly svým
hostitelům, co se v noci s námi stalo a že
jsme teprve nyní jejich sestrami v Kristu.
Pobyt v Písku byl tedy požehnaným
zakončením zápasu s vlastní pýchou
a také upřímným sebe-pokořením v pokání před Ježíšem Kristem. Oné památné noci došlo k veliké vnitřní proměně
v duši Kristíny. Odevzdala vládu nad
svým srdcem i nad svým životem do
rukou Pána Ježíše Krista. On se ujal

vedení jejího myšlení i života a začal
formovat její život ke svému obrazu.
Ona se učila svému Pánu naslouchat
a poslušně konat, k čemu ji vedl svým
Duchem. Pro Kristínu začala nová kapitola, o které píše apoštol Pavel slovy:
Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali
jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na
něm postavte základy. (Ko 2,6-7) Při setkání s Dr. Baedeckerem v Praze, byla
již připravena zasvětit svůj život cele do
služby evangelia pro slovenský národ.
Po návratu z Prahy začal nový zápas,
a to v oblasti sociální. Sestry si začaly
všímat velké bídy lidu i velké zaostalosti
dětí. Byly vedeny Duchem, aby se věnovaly dětem. Začaly diakonickou práci
s dětmi hauzírerů. Později se přeorientovaly na práci se sirotami. Sestry viděly
své poslání rovněž v zachraňování lidí
z alkoholizmu. Jejich velikou touhou
bylo rovněž pomáhat nemocným lidem.
Výsledkem modlitebního zápasu bylo
postavení nemocnice na Staré Turé. Se
službou nemocným byl spojen i zápas
o založení slovenské diakonie. Kristína
měla otevřené oči i na problémy a utrpení starých lidí. Přes svůj pokročilý věk
se rozhodla realizovat tuto dlouholetou
touhu – vybudování domova pro seniory. Postupné uskutečňování těchto sociálních projektů, to byl výsledek mnohých duchovních zápasů, velikého úsilí,
ale také viditelného Božího požehnání.
Současně s velkým úsilím v oblasti sociální vedly sestry Royové i zápas v oblasti duchovní. Věděly z vlastní zkušenosti, že jen Boží slovo má moc změnit
člověka. Člověk proměněný Božím slovem žije pak v lásce s Bohem i v lásce
k lidem. Založily proto nedělní školu.
S dětmi přicházeli na vyučování i dospě-
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lí. Mnozí z nich se pak rozhodli pro následování Pána Ježíše.
Duchovní zápas o záchranu národa
vedla Kristína i svojí spisovatelskou službou. Prostřednictvím časopisů Svetlo
a Večernica přinášela biblické vzdělávání do mnohých rodin jak na Slovensku,
tak na Moravě, v Čechách a na Slezsku.
Rozhodující úlohu v nesení světla evangelia lidem sehrály však její knihy. Napsala jich celkem 77. Ve všech je jasné
poselství evangelia. Každá kniha byla
mnohokrát promodlena. Modlitby byly
součástí velikého duchovního zápasu
o spásu národa. Pán Bůh tento upřímný zápas bohatě požehnal. Její knihy se
staly zdrojem požehnání nejen pro Slováky, ale i pro mnohé národy světa.
Další oblastí zápasů sester Royových
byla protivenství, nepochopení a překážky. Splnila se prorocká slova apoštola Pavla: A všichni, kdo chtějí zbožně
žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. (2Tm 3,12) Kristína o tomto období
vzpomíná: Malé shromáždění navzdory
překážkám rostlo, duše se probouzely
a nepřítel zuřil. Ty nejhorší, nejšpinavější řeči byly o nás veřejně beztrestně
hlásány. Čím víc jsme byli tupeni, tím víc
nás On, Ježíš obohacoval. V tomto těžkém období se ještě víc přivinuly k Pánu
a učily se spoléhat na Boží ochranu
a vedení. Jejich víra byla přetavena jako
zlato v ohni. Prožité těžkosti se staly
zdrojem inspirace pro mnohé články,
písně i další knihy.
Požehnání, které z těchto duchovních
zápasů vyrostlo, je veliké. Sedmdesát
let po smrti Kristíny smíme vidět hojné
ovoce služby i obětavého života obou
sester. Velmi si vážíme jejich píle, obětavosti, věrnosti i vytrvalosti. I o nich
platí Ježíšova slova: Kdo přijde o život

pro mne a pro evangelium, zachrání jej.
(Mk 8,35) Blaze vám, když vás budou
tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti
vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se
a jásejte, protože máte hojnou odměnu
v nebesích. (Mt 5,11)
Stanislav Kaczmarczyk

Báseň
Jak zkažený člověk jsem
Mou špatnost z mého srdce, Otče, vem
Moje přirozenost mne spoutává, že se nedokážu hýbat
Bez Božího zásahu se nad láskou vždy bude stmívat
Já nedokážu vidět světlo, Pane
Které nám bylo v Tobě dané
Moje srdce od narození je špatností vadné
Vždyť pro člověka je hřešit tak moc snadné
Mě charakterizujou zlá slova, ohavnost a domýšlivost
Však Tebe láska, svrchovanost a lítost
Já oslavit chci sebe a na Boha zapomenout
Tys však chtěl ve svém milosrdenství na lidstvo
shlédnout
Bože, odpusť mi můj hřích, pomoz mi na Tobě stát
Pomoz mi můj život navždy Tobě odevzdat
Pomoz mi mít vždy upřímnou lásku k lidem
Tak abych svědčil, že jsem tvým vykoupeným dílem
Pomoz mi abych vše činil na tvou chválu každým dnem
Dej ať tvá láska a dobrota bude mým největším snem
Ty jsi Bůh, Ty jsi Pán, Ty jsi Král
Ty jsi vždy na svém rozhodnutí stal
Ty svůj vyvolený lid nikdy neopustíš
A ve svém hojném hněvu se na nepravosti pomstíš
Ach Pane, jaká radost, že ty jsi rozhodl svůj lid zachránit
Že můžem věčnost navždy s Tebou strávit
Díky za Krista, který byl smírnou obětí mezi Tebou
a mnou
Díky jeho oběti už nemusím bloudit tmou
TOBĚ BUĎ SLÁVA NA VĚKY VĚKŮ
Amen
Markéta Slowiková
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Duchovní centrum
Evropy?
Přesto, že na toto téma byly popsány
stohy papíru, stojí za reflexi fakt, že Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze stojí, ale otazníky i vykřičníky
zůstávají. Brněnské knihkupectví Cesta
do středu výlohy umístilo publikaci Duchovní centrum Evropy. Dějiny Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 1620–2020 autorů Petra
Blažka a Vojtěcha Pokorného. Tlustá
kniha, kterou přečtou spíše nemnozí. Je
to ale heslo a určitý symbol: Mariánský
sloup v centru Evropy. Hesla a symboly
jsou vlastně to podstatné, o co tady tak
doopravdy jde. Dlouhé roky, po mnoho
generací bylo v podstatě zřejmé: Jan
Hus miloval pravdu a pro ni zemřel, byl
popraven, Bílá hora byla ponížením hrdého národa, poprava dvaceti sedmi
pánů byla potlačením národní i náboženské svébytnosti, rekatolizace byla
pošlapáním jakékoli osobní náboženské svobody, propojení církve a státu
bylo nedobré jak pro církev, tak pro stát,
dominikáni a jezuité zničili jakýkoliv
projev náboženské jinakosti. Na těchto
obrazech a symbolech byla postavena
myšlenka československé státnosti.
Tomáš Garrigue Masaryk za duchovní
základ národa a státu považoval Jana
Husa, husitství a Jednotu bratrskou.
Teď jde o masivní snahu o změnu pohledu na historii, jde o výměnu symbolů,
které po století formovaly českou či československou společnost. A tak se tento
konkrétní sloup a jeho obnovení stává
symbolem, který relativizuje odkaz české reformace. Místo toho (prozatím nesměle) nabízí obraz protireformace jako
období růstu a prosperity.

Martin Středa SJ a ti druzí
Možná trochu méně ve středu mediálního zájmu byl jiný vskutku symbolický
počin posledních dnů a týdnů. V Brně
u jezuitského kostela byla postavena
a pak slavnostně odhalena socha Martina Středy. Jezuity, který svými zázračnými schopnostmi a modlitbou údajně
zachránil Brno před Švédy. Zachránil katolické Brno před protestantskými Švédy. Když odmyslíme nesmyslné legendy, které jsou o činech Martina Středy
vyprávěny, historicky šlo ve skutečnosti
o to, že Brno bylo zachráněno hlavně
díky vojenským zkušenostem velitele
Ludvika Raduita de Souches. O koho
šlo? O jednoho z nejschopnějších vojevůdců třicetileté války. Jako protestant,
a to francouzský kalvinista (hugenot),
nejprve bojoval na straně hugenotů během obléhání svého rodného města La
Rochelle. Poté odešel z Francie a vstoupil do řad švédské armády. Tu však pro
neshody s nadřízenými opustil. Jeho
nadřízený, švédský generál jej odsoudil k trestu smrti, povedlo se mu však
uprchnout. Přeběhl na stranu rakouských Habsburků, katolíků. A tam se zasloužil o vítěznou obranu Brna. Klasický příklad žoldáka v dobách třicetileté
války. Kněz Martin Středa je ale velice
vhodný jako prototyp jezuity, který není
tím zloduchem koniášovského typu ničícím české protestantské knihy, ale chlapíkem, který svou odvahou, modlitbami
a zázraky zachrání město před nepřáteli. Nevadí, že skutečnost je jiná a většina udatných činů je spíše z oblasti bájí
a legend. Za záchranu vděčí takto Brno
protestanskému dobrodruhovi.
Protestantská Morava
V červeném kostele Českobratrské
církve evangelické taktéž v Brně na ulici
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Husově byla po celé léto k vidění pozoruhodná výstava: Protestantská Morava.
Na vnitřních zdech kostela byly rozmístěny panely, které dokumentovaly bohatou
evangelickou minulost jižní Moravy. Člověk si uvědomil, že mnohde dlouho před
světovou reformací prožívala jižní Morava duchovní probuzení. Na jednotlivých
panelech byla popsána místa a města
s protestantskou minulostí. Prohlídku
jsem absolvoval dvakrát. Dlouze jsem
poté musel některé věci promýšlet. Víte,
co je zarážející? Že my protestanté jsme
snad vždycky byli neskutečně nejednotní. I na té jižní Moravě se nejednalo o jeden, jediný proud anebo dva směry. Byly
to desítky většinou znepřátelených skupin. Většinou konkurence, nepřejícnost
a někdy i nepřátelství. Uvědomil jsem si,
že toto duchovní rozvlažení, probuzení
nemohlo obstát vskutku vojenské kázni
jezuitů. Jejich podřízenosti autoritám,
generálovi řádu a papeži. Co jsme mohli
nabídnout? Desítky a možná stovky konkurujících si skupin a skupinek?
Posunuli jsme se nějak za těch několik
set let?
Mám obavu, že nikoliv. Nejenže úspěšně pokračujeme dále v díle štěpení,
kdy malé sbory se dělí na ještě menší
a menší. Nejsme schopni se domluvit
ani na jednotném postoji v rámci evangelických církví vůči tak jednoznačným
aktům a jasným symbolům jako je znovupostavení Mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí v Praze.
Přiznám se Vám, že všechny tyto tři momenty: causa Mariánský sloup, socha
jezuity Martina Středy i výstava o protestantství na Jižní Moravě mne inspirují ke
snaze o evangelijní jednotu se všemi,
kdo milují Písmo i Pána Ježíše Krista.

Co mě naučil Bůh
v koronavirové době?
Předem se omlouvám, že znova budeme mluvit o tomto zvláštním čase. Ale
zrovna v tom čase mě naučil Bůh vnímat několik věcí.
Zejména to, jak vzácné je mít v něčem
opravdu 100 % jistotu. Dovolte, že se
zmíním o škole. Letos jsem maturoval.
Zkouška se mi nepovedla úplně podle
mých představ, a tak jsem maturoval
ještě teď v září. Již v červnu jsem byl
přijat ke studiu na vysoké škole. Velmi
jsem se těšil. Bylo to jisté. O prázdninách jsem si našel brigádu, abych mohl
sám zaplatit všechny náklady, které se
spojují s mým studiem. Jenže bohužel
nastala taková nemilá věc. I kdybych
teď odevzdal vše, co mám odevzdat, to
nejdůležitější by tam chybělo. Maturitní
vysvědčení. To dostanu až po termínu,
dokdy jej mám odevzdat na vysoké škole. Co to pro mně znamená? Tento rok
nebudu studovat. Můžete mi věřit, že
studiem na vysoké škole jsem si byl velmi jistý, ale jak vidíte, i to se může lehce
změnit.
Proto je pro mě úžasné vidět, jaký je
Pán Bůh. Ten je zde, ať se děje cokoliv.
Je jedno, co za virus venku řádí, je mu
jedno, jaké je počasí. S Jeho přítomností můžeme počítat vždy. A sám Pán Bůh
nám dává jednu další úžasnou jistotu.
Jistotu spasení pro ty, kdo v něj věří
a věrně jej následují.
Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno
Syna Božího, abyste věděli, že máte
věčný život. (1J 5,13)
Pán s vámi!

Zbyšek Kaleta
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Michal Mazur

Ohlédnutí za XcamPem
Milí čtenáři, bratři a sestry v Kristu.
Co je rozhodující zápas a duchovní boj?
To je téma, které bylo stanoveno pro letošní Xcamp. On nás vysvobodil z moci
tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení
a odpuštění hříchu. (Ko 1,13–14) Božím Slovem nás provázel bratr v Kristu
Bolek Taska. Ten největší rozhodující
zápas a duchovní boj se už stal. Výsledkem tohoto zápasu je díky Boží milosti
obrácení hříšného člověka ke Kristu skrze Jeho smrt na kříži. Ježíš zde na kříží
vítězí nad našimi hříchy, když je bere na
sebe. On je ten, který žije a který zvítězil.
Druhá myšlenka, která mne oslovila, je:
„Proti komu bojujeme?“ Satan již nemá
žádnou moc nad člověkem, který patří
Kristu a žije v něm na každý den. Satan
není žádným ohrožením proti Bohu, protože mu není roven. Množstvím svých
nepravostí, nepoctivosti svých obchodů
jsi znesvětil své svatyně. Způsobím, že
z tvého středu vyšlehne oheň a stráví
tě, pohodím tě na zem jako popel před
očima všech, kdo tě spatří. Všude mezi
lidmi, kde tě znají, strnou nad tebou
v úděsu, staneš se odstrašujícím příkladem,zanikneš navěky. (Ez 28,18–19)
Bůh je obrovský, mocný a je Pán Pánů
a Král Králů. Apoštol Petr nás varuje
před protivníkem Satanem, který usiluje
o to, aby nás svedl. Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník ďábel obchází
jako „lev řvoucí “ a hledá, koho by pohltil. (1Pt 5,8) Chtěla bych vás povzbudit
veršem z 1. listu Timoteovi 6,12: Bojuj
dobrý boj víry, abys dosáhl věčného
života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před
mnoha svědky.
Nela Humpolcová

Letní pobyt
třanovické mládeže
V srpnu jsme jako třanovická mládež
byli na týdenní dovolené v obci Zlatý Potok kousek od Šumperku. Nebudu vám
vyprávět, co všechno jsme navštívili, ale
jen zmíním pár myšlenek z Bible, které
jsem si odvezl domů. Celý týden jsme
probírali kázaní apoštolů z knihy Skutků. Evangelium a způsob, jak jej zvěstovat, bylo hlavním tématem všech probíraných kázání celého týdne.
První myšlenka: Evangelium jsou
slova, je to zpráva kterou je třeba říct.
Žádný člověk nemůže uvěřit na základě
něčeho jiného než evangelia, například
dobrého chování, fyzické pomoci v nouzi nebo kamarádství. Evangelium je
třeba hlásat. Samozřejmě tím neříkám,
že se nemáme dobře chovat, usilovat
o posvěcení a být dobrým příkladem pro
lidi. Jen zdůrazňuji, že člověk může uvěřit jen na základě slyšení této radostné
zvěsti evangelia. Na pobytu jsme hovořili o tom, co by měla zpráva evangelia obsahovat. Kdo je Bůh? Kdo je Ježíš? Co
způsobilo naše provinění a co nás za to
čeká? A konečně. Jaké je řešení? Z Bible víme, že jediný největší všemohoucí
Bůh v těle člověka, jeho Syn Pán Ježíš
sestoupil na zem. Žil život, jaký jsem
měl žít, a umřel smrtí, jakou jsem měl
umřít já (to je věčná smrt bez Boha). To
vše udělal ve své veliké lásce, abych už
takovou smrtí umřít nemusel. Po smrti Krista ho Bůh vzkřísil a vyvýšil nade
všechno. Tím mi otevřel cestu k Bohu
Otci, abych mohl na věčnosti být s Ním.
To je ta zpráva určená všem lidem. Mnozí jí uvěřili a ještě uvěří a takovým lidem
Bůh zaslibuje věčný život. Tohle zvěstovali apoštolové, tohle máme zvěstovat
i my.
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Druhá myšlenka: Když byl Filip veden
na poušť, potkal tam vůz, který vezl královského dvořana, Etiopana, eunucha,
který zrovna četl svitek s 53. kapitolou
Izajáše. Filip se k němu připojil a zeptal
se ho: Rozumíš tomu, co čteš? Otázka,
kterou potřeboval Etiopan slyšet. Odpověděl: Jak bych mohl, když mi jej nikdo
nevyloží. Nyní přišla chvilka pro Filipa,
dostal příležitost zvěstovat evangelium.
(Skutky 8) Řekové ve své době uctívali
mnoho bohů. Když apoštol Pavel mluvil
evangelium Řekům, pronesl jednu větu.
Toho Boha, kterého vy neznáte, toho
já vám zvěstuji. Tím otevřel jejich srdce k tomu, aby naslouchali, tím dostal
prostor hovořit o evangeliu. Mnozí se
mu vysmáli, ale mnozí zprávě evangelia
uvěřili. (Skutky 17)
Na těchto dvou příkladech evangelizace mohu vidět, že příležitost, kdy
můžeme mluvit o Kristu, není stejná,
obsah zvěsti však ano. Každý rozhovor
začínáme jiným způsobem, ale podstatu evangelia nesmíme nikdy změnit.
Ve všech kázáních apoštolové vytvářeli
jakýsi most pro komunikaci a upoutání
lidí, aby měli prostor pro zvěst Krista.
Na konci kázání apoštolové dávali výzvu
k pokání a naději na věčný život v oběti
Krista Ježíše. (Skutky 5)
Na závěr poslední myšlenka. Když byl
Petr a apoštolové zatčeni pro hlásání
evangelia, přišel v noci anděl, otevřel jim
dveře a vyvedl je z vězení. Poté opět hlásali Krista na ulici. Když je členové rady
znovu našli, přivedli je před veleradu
a hovořili: Výslovně jsme vám přikázali,
abyste neučili v tomto jménu (Krista Ježíše). Petr odpověděl: Boha je třeba poslouchat více než lidi. Tím nám ukazují,
že nemáme mít strach z lidí ani z toho
co si o nás pomyslí, když jím říkáme tak
bláznivou zvěst. Zažijeme odmítnutí,

posměch, možná i útoky, ale získáváme
velikou radost a sílu, protože činění Boží
vůle nám působí daleko vetší radost
a povzbuzení než útrapy, které můžeme
zažívat během pozemského života.
Přemysl Humpolec
Tento rok jsme s třanovickou mládeží
na letním pobytu měli možnost probírat
Evangelium. Jak správně evangelizovat
jsme se učili z knihy Skutků, konkrétně
podle kázání Petra a Pavla. Avšak jeden
den bylo slovo z knihy Starého zákona,
příběh o malomocném Naamánovi.
(2Kr 5)
Naamán byl velitel armády a velice
vznešený člověk. Tento udatný hrdina
však byl postižen malomocenstvím. Byl
nemocný. Jak Naamán zjistil, za kým
má jít, aby byl zdravý? Nebo spíše, kdo
mu poradil? Poradilo mu děvče. Malé
děvčátko, které kdysi Naamán ukradl
od její rodiny a zotročil. Cožpak by právě
teď to děvče nemělo dobrou příležitost
k pomstě? Vždyť pán, u kterého slouží,
umírá. Místo toho, ale ona sama přispěchá na pomoc a poradí, za kým má jít.
Nepřipomíná nám to něco? Nebo spíše někoho? Sám Pán Ježíš byl jako to
děvčátko. Byl posmíván, neměl domov,
lidé na Něj plivali. Byl ponížen lidmi.
Klidně se mohl pomstít a odvrátit tvář
od nás zkažených lidí. Vždyť po tom
všem, co vytrpěl, by se nikdo nedivil.
Ale On udělal opak. Připravil pro nás
cestu k tomu, jak máme a můžeme být
zachránění, neboli uzdravení (malomocenství = hřích).
Stejně jak to malé děvčátko mělo
pravdu a ukázalo Naamánovi správnou
cestu ke zdraví, tak i Pán Ježíš je jediná
pravda a jediná správná cesta k záchraně. (J 14,6)
Už v této době Pán ukazuje, že mu na
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nás záleželo a toužil nás zachránit. Ta
doba trvá z Jeho milosti dodnes. Děkujme mu za to každým dnem!
Jana Niemczyková

Závěrečná práce z BŠT
Boží láska
Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo
nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh
je láska. V tom se ukázala Boží láska
k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli
život. V tom je láska: ne že my jsme si
zamilovali Boha, ale že on si zamiloval
nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže
Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. (1J 4,7–11)
V řečtině existuje více slov pro lásku.
Mezi jinými je to philia a agape. Philia je
jinak nazývaná bratrská láska. Jde o lásku podmíněnou, která se řídí rozumem.
Jinak řečeno: Dává, ale očekává, že se
jí to vrátí. Za to agape, je velice zvláštní,
je jiná a pro nás nepochopitelná. Je to
láska bezpodmínečná, která dává, aniž
něco očekává zpět. Můžete namítnout,
že i dnes žijí kolem nás nevěřící lidé,
kteří projevují nezištnou pomoc obětem
přírodních katastrof a nejrůznějších neštěstí.
Všechny projevy solidarity, dříve i dnes,
patří do kategorie lásky philia. Tento
druh lásky nevzdává slávu a čest Kristu,
nýbrž člověku nebo organizaci.

Boží láska je ovocem znovuzrození
V 7. verši Jan píše: kdo miluje, z Boha

se narodil a Boha zná. Statistik George
Barna klasifikuje jako znovuzrozené
všechny ty, kdo uvádějí, že v minulosti
učinili osobní rozhodnutí pro Ježíše Krista, které má stále podstatný význam
pro jejich život, a dále udávají, že věří,
že po smrti půjdou do nebe, protože
vyznali své hříchy a přijali Ježíše Krista
jako svého Spasitele. Podle Barny by
tak 35–40 procent Američanů bylo znovuzrozených. Podle dalších studií se ale
ukazuje, že životní styly křesťanů bývají
se stejnou pravděpodobností naprosto
stejně materialistické a sobecké jako
ve světě vůbec. Apoštol Jan definuje
znovuzrození trochu jinak. V životě znovuzrozeného křesťana musí být vidět
Boží láska. Je ve tvém životě vidět tato
láska? Co by o tobě řekli tví přátelé, sousedé a rodina?

Kdo miluje, zná Boha
Co to znamená znát? Jak to souvisí
s láskou? Na tyto otázky si odpovíme za
chvíli. Před tím, bych se ale chtěla podívat do Matoušova evangelia.
Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten,
kdo činí vůli mého otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: Pane, Pane,
což jsme ve tvém jménu neprorokovali
a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy
a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů? A tehdy jim prohlásím: Nikdy
jsem vás neznal, jděte ode mne, kdo se
dopouštíte nepravosti. (Mt 7,21–23)
Pro slovo znát je v řečtině použito slovo
ginosko, což znamená něco víc, než jen
vědět. Znamená to cítit, vnímat a rozumět.
Všimněte si, že Ježíš nemluví o nevěřících, ale o lidech, kteří činili dobro ve
jménu Boha. Naše slova by mohly být:
Pane, což jsem nepomáhal chudým li-
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dem, což jsem nepřispíval na dobročinně účely a neprokazoval lásku. A pak
nám Ježíš může odpovědět: Ale já neznám tvé srdce, nikdy jsi mi ho nedal.
Nikdy si mě nemiloval tak, jak tě miluji
já. Bůh naší lásku chce víc, než dodržování nějakých pravidel.
Během karantény jsem měla příležitost přečíst si knížku Love Riot od Sary
Barratt. Toto jsou slova autorky: Během
těch let, kdy jsem byla křesťankou, jsem
cítila, že moje láska k Bohu je nedostačující. A ona opravdu je. On si zaslouží
mnohem víc lásky a chvály než mu lidstvo dokáže dát. Jsou zde chvíle, kdy
necítím nic. Jednou jsem si uvědomila,
že vztah s Bohem nemůže být založený
na emocích, ale na volbě milovat Boha.
(...) Modlila jsem se: (...) Bože mám pocit, že tě nemiluji dostatečně. Já tě chci
milovat, ale ne vždy vím jak. Přitáhni mě
k sobě blíž.
Proste Boha o více lásky k němu a o to,
aby se Vám dal poznat.

Jak se láska projevuje?
V desátém verši se píše, že Bůh obětoval svého Syna ze své velké lásky
k nám. Láska se tedy projevuje obětí,
mohou to být malé oběti, ale i velké.
Obětovat můžeme například svůj čas,
svoje úsilí, peníze a mnoho dalších věcí.
Vraťme se ještě ke knize Love Riot,
šestá kapitola nese název everything
means everything což můžeme přeložit
jako všechno znamená všechno. Tato
kapitola začíná příběhem Jima Elliota.
Jim byl jedním z těch kluků, kteří měli
úplně všechno. Byl hezký, talentovaný
a vtipný. Byl skvělým hercem a řečníkem. Pro své okolí byl nezapomenutelný. Je jedna věc, co byste do něj neřekli,
Jim měl ve svém životě jeden jediný cíl
– sloužit Bohu a chválit ho svým živo-

tem. Jeho sen se splnil a měl možnost
zvěstovat evangelium v Ekvádoru. Spolu s jinými misionáři se učil jejich jazyk
a připravoval se na službu. Ve svém srdci měl ale ještě jednu touhu, zvěstovat
evangelium tam, kde ještě nebylo, chtěl
jít zvěstovat kmeni Huaromi, neboli
Auca. Tento kmen je spojován s násilím
a nenávistí k cizincům. Po letech příprav
a učení se jejich jazyku byla zahájena
Operace Auca. Jim a další čtyři misionáři se rozhodli setkat s kmenem Huaromi
tváří v tvář. Věděli, že riskuji, ale láska
k Bohu byla větší. 8. ledna roku 1956
byl Jim a jeho čtyři přátelé zavražděni
mužem, za kterého se Jim po dobu šesti let modlil. Jim obětoval svůj čas pro
službu Bohu, vzdal se svých snů a energie pro zvěstování evangelia. Odložil
svatbu se svou milovanou Elisabeth,
protože cítil, že to tak chce Bůh. Sama
sebe se musím ptát. Byla bych ochotná
obětovat tolik věcí jako Jim? Miluji Ježíše tak moc, že bych se vzdala čehokoli?
Modlím se, abych to dokázala. Ale vím,
že často selhávám.
Zuzana Lisztwanová

50 let od úmrtí výjimečné
diakonky – sestry Jadwigy
Kunert
Letos v srpnu si (nejen) polská evangelická církev připomenula 50. výročí
úmrtí diakonky Jadwigy Kunert.
Narodila se roku 1907 ve Varšavě do
smíšené rodiny – otec byl katolík, matka evangelička. Její hluboce věřící matka se seznámila u baptistů s misijně-evangelizační službou a měla podíl na
jejím rozšíření i do varšavského evangelického sboru. Jako náctiletá Jadwiga
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Na snímku je Jadwiga Kunert s misijně evangelizační službou v kapli ve Smilovicích 26. 5. 1963.

odevzdala svůj život Ježíši a v 17 letech
se rozhodla vstoupit do evangelického
diakonátu Tabita ve Varšavě. Její rozhodnutí kategoricky odmítal Jadwižin
otec. Ona nechtěla odejít proti jeho vůli;
po usilovných modlitbách Jadwigy, její
matky i sester diakonek nakonec otec
změnil svůj názor. Jadwiga začala sloužit v domově pro starce a v nemocnici;
později byla vedoucí noviciátu a redaktorkou časopisu vydávaného diakonátem. Dne 29. listopadu 1931 byla ordinována na diakonku. V letech 1932–33
absolvovala biblický kurz v německém
Malche. Lví měrou se zasloužila o otevření mezidenominační biblické školy ve
Varšavě v roce 1937.
Po tragických prožitcích během varšavského povstání (1944) odešla po skončení druhé světové války do diakonátu
Eben-Ezer v Dzięgielowě na Těšínsku.
Zde se stala vedoucí noviciátu a věnovala se biblickému vzdělávání mladých
sester a dívek, které přicházely do diakonátu sloužit jako dobrovolnice. Od
roku 1963 zastávala funkci zástupkyně
sestry představené. Kromě služby potřebným ji na srdci obzvláště naléhavě
ležela služba evangelizační. Od počátku se aktivně zapojila do organizace
Evangelizačních týdnů, na nichž vedla

evangelizace, diskusní skupinky a měla
přednášky. Řada pamětníků si právě
první ročníky těchto evangelizačních
týdnů nerozlučně spojuje s osobou sestry Jadwigy. Připravovala také ke službě
učitele na nedělních besídkách a ty, kdo
sloužili slovem na biblických hodinách;
sama sloužila na setkáních mládeže
a na biblických hodinách. Od roku 1954
organizovala zvláštní pravidelná setkání
sester, kde postupně přednášela o postavách biblických žen a následně vykládala Knihu Žalmů a Knihu Zjevení.
Zemřela 7. srpna 1970 v Dzięgielowě,
kde je i pohřbena.
Daniel Spratek

Wspomnienie siostry Jadwigi
Wielu z nas wspomina Siostrę Jadwigę jako swą duchową matkę, której
zawdzięcza nie tylko poznanie Jezusa
Chrystusa, lecz także wiele cennych rad,
wskazówek i pomocy w pracy dla Pana.
W czym tkwiła tajemnica siły jej przemówień ewangelizacyjnych? W tym, że
były wymodlone, a jej usługa prowadzona przez wyraźne kierownictwo Ducha
Świętego. Wszystkie dusze powierzone
jej opiece, pracowników misyjnych, księży i poszczególne domy nosiła w swym
sercu w wiernej modlitwie przyczynnej.
Dzięki tak wiernemu pilęgnowaniu społeczności z Panem jej przemówienia
miały wielką moc i stały się dla niejednej duszy drogowskazem do Chrystusa.
Udzielała cennych rad zarówno w małych, jak i w wielkich sprawach. Wiele
cennych wskazówek dawała też studentom teologii i młodym księżom. W rozmowach wyczuwało się zawsze serce
przepełnione miłością Chrystusową.
Świadectwem prawdziwości tej wiary
była jej postawa w cierpieniu. Pomimo
wielkich cierpień fizycznych trwała do
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końca w wierze i ufności wobec tego,
któremu poświęciła swe życie i w którego służbie znalazła swe szczęście.
Tomasz Bruell

Kontakty pastora Vladislava Santariuse s diakonkou Jadwigou Kunert
Byl jsem požádán, abych pro časopis
IDEA napsal několik vět – vzpomínek
na vazby spolupráce mezi mým otcem
Vladislavem Santariusem a diakonkou
Jadwigou Kunert (první písemnou zmínku o jejich kontaktech v evangelizačně
misijní práci a práci diakonické jsem
zveřejnil v knize Práce pro Pána není
zbytečná z roku 2015, str. 16–17).
O teorii a praxi evangelizačně misijní
práce a nutnosti jejího spojení s diakonií – křesťanskou sociální prací – uvažoval již mladý Vladislav při pasení krav,
když četl knížky evangelické slovenské
spisovatelky Kristíny Royové. Jako student gymnázia navštívil se skupinou
věřící mládeže ze Stonavy centrum diakonické práce na Staré Turé a při studiu
na Evangelické teologické fakultě v Bratislavě se dále intenzivně zabýval evangelizačně-misijní prací a diakonií, kterou
v té době realizovala se svými spolupracovníky diakonka Kristína Royová.
V roce 1938 Vladislav Santarius pokračoval ve studiích teologie ve Varšavě, kde se setkává s další věřící osobou,
diakonkou Jadwigou Kunert. Dle mně
dostupných písemných materiálů byla
diakonka Jadwiga členkou diakonátu
Tabita ve Varšavě. Nenašel jsem ale
písemnou informaci, v jaké funkci pracovala, konkrétně v roce 1938. V brožurce Siostra diakonisa Jadwiga Kunert
(ISBN 83-87308-83-8) na str. 3 se píše:
W celu pogłębienia wiedzy z zakresu
Starego i Nowego Testamentu wyjecha-

la do Szkoly Biblijnej do Maleke do Niemiec (lata 1931-1932). W późniejszych
latach byla wykladowczynią w Szkole
Biblijnej w Warszawie.
Právě zde asi došlo k navázání prvních
kontaktů a sblížení pohledu na nutnost
spojení evangelizačně-misijní práce
s diakonií.
Nevím, jak se rozvíjela spolupráce
po druhé světové válce, když Vladislav
Santarius realizoval v praxi jejich společné náměty v Komorní Lhotce a širokém okolí jako vedoucí evangelických
sociálních ústavů Betezda – Sarepta.
Diakonka Jadwiga Kunert pak rozvíjela
podobnou práci v diakonátu Eben-Ezer
v Dzięgielowě.
Vím ale určitě, že živé kontakty mezi
Vladislavem Santariusem a diakonkou
Jadwigou Kunert byly součástí úzké spolupráce mezi misijním hnutím na Těšínsku v Československu a misijně evangelizační prací v Dzięgielowie, včetně
Tygodni Ewangielizacyjnych, a pokračovaly v nelehké době totality v rámci možností, které komunistický režim v obou
zemích toleroval.
Sestra diakonka Jadwiga Kunert často
navštěvovala biblická setkání na různých místech české části Těšínského
Slezska, kde sloužila Božím slovem,
povzbuzením a fundovanými biblickými
výklady.
Česlav Santarius

Aktuality ze světa
USA. Nejšťastnější manželky jsou ty
nábožensky konzervativní. 73 % manželek, které zastávají tradiční konzervativní postoje a chodí s manželem na bohoslužby, mají vysoce kvalitní manželství.
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Popsal to loni deník New York Times,
když hodnotil několik výzkumů o rodině
a manželství.
Svět. – Británie. Desítky Biblických společností (Bible Societies) ve světě je ekonomicky ohroženo z důvodu pandemie
koronaviru. Ekonomický propad, karanténa a bezpečnostní dopady na přímý
prodej Biblí poznamenaly až 88 biblických společností ve světě, které slouží
245 milionům lidí. Biblická společnost
v Anglii proto vytvořila plán záchrany ve
výši 5 mil. liber, aby předešla bankrotu
nejvíce ohrožených společností a zabránila tak nedostupnosti Biblí pro některé
křesťanské komunity ve světě.
USA. Z výzkumu Ligonier Ministries vyplývá, že mezi americkými evangelikály
jsou fatální neznalosti biblických doktrín. Například 30 % respondentů souhlasilo s tvrzením, že Ježíš byl velkým
učitelem, ale ne Bohem a 42 % souhlasilo s tvrzením, že Bůh přijímá uctívání
ze všech světových náboženství, včetně
judaismu a islámu.
Polsko. 71. ročník Evangelizačního
týdne v Dzięgielowě pod heslem Ciąg
dalszy nastąpi proběhl v ryze on-line podobě. Z nahrávek doporučujeme např.
sérii 3 přednášek dr. Piotra Lorka na
téma křtu Duchem Svatým.
Švédsko. Ve Švédské luterské církvi
letos přesáhl počet žen v úřadu faráře
počet mužů.
Honduras. Prezident země J. O. Hernández poděkoval církvím za to, že během
kulminace covidové pandemie poskytly
své prostory pro zřízení nouzových center pro pacienty.
Súdán. V zemi dochází po pádu prezidenta Umara al-Bašíra k pozitivním
změnám ve vztahu k náboženským
menšinám. V červenci byl zrušen trest
smrti za odpadnutí od islámu a v září

bylo zrušeno postavení islámu jako
státního náboženství. (Ze 42 milionů
obyvatel Súdánů je asi 2 miliony křesťanů; podle míry jejich pronásledování byl
Súdán vloni zařazen na seznam zemí
s nejvyšší mírou perzekuce křesťanů na
7. místo.)
Čína. V první polovině roku 2020 bylo
z budov státem uznaných kostelů odstraněno více než 900 křížů. Je to jeden
z mnoha projevů protikřesťanské politiky komunistické vlády.
Kanada. Dne 17. 7. 2020 zemřel ve
věku 93 let význačný evangelikální teolog James Innell Packer. Autor světově
známé knížky Knowing God (k nám se
dostal začátkem devadesátých let polský překlad Poznawanie Boga, světově
bylo prodáno více než 1,5 mil. výtisků)
působil do konce 70. let minulého století na Oxfordu, poté byl učitelem na biblické škole Regent College v kanadském
Vancouveru. Patřil k nejvýznamnějším
postavám evangelikálního prostředí 2.
poloviny 20. století a je právem uváděn
vedle jmen jako John Stott nebo u nás
více známý Billy Graham, kteří ho v minulém desetiletí předešli na věčnost. Vyrůstal v anglikánské církvi, ve které se
na začátku studií v Oxfordu v roce 1944
obrátil. Účastnil se tehdy večerního setkání. Biblické zvěstování ho na začátku kázání nudilo, ale v druhé polovině
starší evangelista – anglikánský pastor
popsal, jak na mládežnickém kempu byl
sám osloven otázkou, zda je skutečně
křesťanem. Packer poznal v tomto příběhu sám sebe a uvědomil si, že nezná
Krista. A při výzvě za zpěvu známé písně
Tak jaký jsem odevzdal svůj život Kristu.
J. I. Packer se začátkem nového tisíciletí
se však začal rozcházet se svou církví,
když v roce 2002 nesouhlasil s rozhodnutím synody Anglikánské diecéze New
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Westminster ve Vancouveru ohledně
udělení povolení biskupovi žehnat párům stejného pohlaví. Přestože celý
život byl přívržencem low church hnutí
v Anglikánské církvi (velmi zjednodušeně se jedná o interní hnutí, které klade
důraz na zvěstování Božího slova a jeho
autoritu včetně osobní zbožnosti oproti
high church, které jako opozice zdůrazňuje liturgii, kněžskou ordinaci), byl nakonec v roce 2008 z Anglikánské církve
v Kanadě vyloučen. Přesto na anglikanismus nezanevřel a v posledních letech,
když již nebyl schopen z důvodu slabého zraku číst ani psát, s pomocí své
manželky Kit připravoval knižní vydání
svých přednášek Dědictví anglikánské
teologie – dílo mělo vyjít v roce 2021.
J. I. Packer byl také šéfredaktorem nového anglického překladu bible English
Standard Version, který vyšel začátkem
tisíciletí a jedná se o jeden z pěti nejrozšířenějších anglických překladů.
Slovensko. Vedoucí ECAV na Slovensku
opakovaně zareagovali na závadné učení a jednání sboru v Bratislavě-Starém
Městě; tento sbor – a zejména jeho farářka Anna Polcková – obhajuje soužití
homosexuálních osob a účastní se aktivit LGBT+ komunity. V červenci tyto věci
odmítl sbor biskupů a následně v srpnu
i Věroučný výbor. Výbor mj uvedl: Pán
Boh stvoril človeka ako muža a ženu.
K tomuto stvoriteľskému poriadku sa
priznával aj sám Pán Ježiš. Nestvoril
nás s rozličnou sexuálnou orientáciou
a rodovou identitou. Boh je darcom
dokonalého údelu a dokonalého daru.
Nemôžeme povedať, že Pán Boh je
darcom akejkoľvek sexuálnej orientácie a rodovej identity. Preto za pomoc
nepokladáme utvrdzovanie týchto ľudí
a spoločnosti v presvedčení, že je to
dané ako dar od Pána Boha. Sme však

povinní, pokiaľ o pomoc stoja, podať im
pomocnú ruku na ceste životom a to
v súlade s Božím zámerom. Odmietame
označovanie homofóbia pre tých, ktorí
nezdieľajú rovnaký názor na ideológiu
súvisiacu s príťažlivosťou k rovnakému
pohlaviu či transexualitu a rodovú identitu. Veriaci ľudia nemajú strach z ľudí,
ale boja sa neposlúchať Pána Boha.
Turecko. V červenci byla budova Chrámu Boží moudrosti (Hagia Sofia) v Istanbulu opět přeměněna na mešitu. Uvedený postup vůči kdysi největšímu
křesťanskému chrámu světa je dalším
projevem podbízení se současné turecké vlády radikálním islamistům. V srpnu byl následně na mešitu přeměněn
i Chrám svatého Spasitelé v Chóře, známý nádhernými freskami ze 14. století.
Velká Británie. V červenci došlo k výměně na druhém nejdůležitějším biskupském stolci anglikánské církve.
Arcibiskupem Yorku se namísto Johna
Sentamu stal Stephen Cottrell. Zatímco
dřívější arcibiskup byl teologicky spíše
konzervativní, nový arcibiskup spojuje
z evangelikálního hlediska dvě nejhorší
tradice anglikanismu – na jedné straně
příchylnost k římskému katolicismu,
na druhé straně výrazný liberalismus
v etických otázkách.
USA. Grace Community Church, kde
je pastorem známý publicista John
McArthur, je v konfliktu s úřady ohledně
nedodržování protikaranténních opatření. Sbor je odmítá dodržovat s poukazem na oddělení státu a církve a zaručenou svobodu vyznání.
Uganda. Radikální muslimové ztloukli
a následně utopili pastora Petera Kyakulagu a jednoho člena sboru jménem
Tuule Mumbya ve vsi Lugonyola jako
odvetu za jejich evangelizační činnost
mezi místními muslimy.
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Polsko. V rámci vášnivé společenské
debaty o LGBT+ vydala katolická biskupská konference 27stránkový dokument
na uvedené téma. V něm mj. uvedla:
Kościół z jednej strony nie boi się głosić
obowiązku poszanowania godności osobowej każdego człowieka, również osób
związanych z LGBT+, a z drugiej strony
dla tych samych racji musi się odnieść
z rezerwą, a w partykularnych przypadkach z wyraźnym sprzeciwem do ideologii gender oraz form aktywności ruchów
LGBT+ pomijających tę prawdę o człowieku oraz do ich społecznych projektów i wyznaczanych sobie celów.
Finsko. Bývalá ministryně Päivi Räsänen byla v srpnu již potřetí předvolána
k policejnímu výslechu kvůli svým výrokům na téma sexuality a manželství.
Generální prokurátor podezírá paní
Räsänenovou z toho, že její výroky (souladné s biblickým učením) představují
nenávistný projev. Výroky zazněly v prosinci 2019 v rozhlasovém pořadu Co by
si Ježíš myslel o homosexuálech?
Izrael. V září byly veřejnosti představeny
objevy palácových kamenných ornamentů z Jeruzaléma. Pocházejí z doby zhruba
mezi panováním králů Chizkijáše a Jóšijáše.
ČR. – Svět. Tématem Aliančního týdne
modliteb, který se uskuteční ve dnech
10.–17. 1. 2021, je v ČR Tváří v tvář.
Více na http://ea.cz/149/aliancni_tyden_modliteb_2021.
ČR. Evangelikální fórum by se mělo
uskutečnit v Praze v termínu 17.–19. 2.
2021. Jeho tématem je Hluboká církev
s podtitulem prameny a budoucnost
evangelikální spirituality.
Daniel Spratek

Aktuality z KS
XcamP. Letošní XcamP měl zcela jiný
charakter než předchozí ročníky. Pětidenní program byl kombinací menších
live setkání a přenosů on-line. Evangelizace br. Bolka Tasky se nesly v duchu
tématu Rozhodující zápas; klíčovým veršem byl text On nás vysvobodil z moci
tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení
a odpuštění hříchů. (Ko 1, 13-14)
Mládežnické akce v září. V neděli 6. 9.
se navzdory ne příliš příznivému počasí
uskutečnil mládežnický výšlap spojený
s bohoslužbou u příležitosti zahájení
školního roku; kázal br. M. Piętak. V pátek 18. 9. 2020 se v Třinci uskutečnil
Sejšn mládeže s heslem Bible není
spam; místo J. Máhrika, který nemohl
kvůli protiepidemickým opatřením dorazit ze Slovenska, posloužili pastoři L.
Sztefek a J. Chodura.
Karmel. Vedení KS se zabývá projektem
umístění chatek do areálu střediska
Karmel, které by nabízely možnost alternativního ubytování pro zájemce o využití areálu našeho rekreačního a školícího střediska.
Resolved. Biblická konference Resolved je letos naplánována v termínu 2.
– 4. 10. 2020; místem konání má být
Hrádek ve Slezsku. Tématem je: Od
vlažnosti k horlivosti.
Biblické hodiny. Témata biblických
hodin v posledním čtvrtletí 2020 jsou
věnována kralování Ježíše Krista; studovat budeme vybrané pasáže z Lukášova
evangelia.
Setkání s CR. Setkání Výboru KS a CR
SCEAV je naplánováno na 15. 10. 2020;
jedním z hlavních témat rozhovorů je
další rozvoj Odboru mládeže.
Publikace. KS chystá k vydání přepis
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dochovaných záznamů kázání pastora
Vladislava Santariuse a skriptum vybraných přednášek BŠP. KS zároveň
předobjednalo publikaci Walta Heyera
Odvrácená tvář transgenderu, kterou
by měla v nejbližší době vydat Aliance
pro rodinu.
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
·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
Daniel Spratek

Literární hlídka
Nakladatelství Trinity vydalo knihu Pawła Bartosika Zabijają dzieci, která se
z evangelikální perspektivy vypořádává
s problematikou potratů.
Nakaldatelství Didasko vydalo v jazyce
21. století dva spisy od Johna Bunyana:
Poutníkovu cestu a na ní navazující
Cestu křesťanky. Oba spisy jsou doplněny výkladovými poznámkami Aloise
Adlofa.
Nakladatelství Warto vydalo v polském
překladu knihu finských autorů Niila
a Päivi Räsänenových Co z tym małżeństwem?
Nakladatesltví Academia vydalo historickou studii M. Jemelky a J. Štofaníka
Víra a nevíra ve stínu továrních komínů s podtitulem Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích
(1918—1938); kniha obsahuje i informace k moderním dějinám protestantismu v Ostravě.
Nakladatelství Argo vydalo knihu Thomase Kaufmanna Vykoupení a zatracení: Dějiny reformace, jejíž německý
originál se dočkal již čtyř vydání.
SCEAV
vydala
kolektivní historickou monografii S.
Piętaka, D. Pindura a D. Spratka
nazvanou Dějiny
evangelíků na Těšínsku od reformace do tolerance. Poprvé se tak
českému čtenáři
dostává podrobné zpracování nejstarších dějin těšínského protestantismu
v 15. – 18. stol. Téměř 400 stran textu
je doprovozeno řadou ilustrací.
Daniel Spratek
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Na podzim letošního roku vyjde u nás
kniha Walta Heyera s názvem Odvrácená tvář transgenderu. Publikace tohoto druhu, na jejímž překladu a vydání
spolupracoval spolek Muži, ženy, bible
a Aliance pro rodinu, dosud na našem
trhu chyběla. Čtenář se na jejích stránkách seznámí s osudy desítek lidí, kteří
v autentických emailech svými vlastními
slovy popisují svá trápení s genderovou
dysforií, které se nevyřešilo operativními zásahy ani hormonální léčbou, protože vychází z hlubokých psychologických
příčin. Kromě působivých osobních výpovědí obsahuje kniha i řadu vědeckých
faktů, informací a odkazů na výzkumy,
které se transgenderovým fenoménem
zabývají. Autor se nebojí ani poukázat
na nečisté praktiky transgenderových
klinik a expertů, kteří si z lidského neštěstí dělají doslova průmyslové odvětví.
Výrazným znakem knihy je osobní zájem Walta Heyera o každého z transgen-

derových lidí a jeho hluboká náklonnost
k nim, která vychází jak z Heyerovy osobní zkušenosti s transgenderovým životem (prožil 8 let jako žena), tak i z jeho
upřímné víry v Krista, kterou v knize nijak neskrývá.
Věříme, že kniha má potenciál oslovit
široké spektrum čtenářů: laiky i odborníky; rodiče i dospívající; ty, kteří genderovou dysforii prožívají i ty, kteří se jen
chtějí o tomto novodobém fenoménu
dozvědět víc. Walt nabízí své zkušenosti a pomoc všem bez rozdílu, a zároveň
otevřeně vyznává, že svobodu a smíření s vlastním biologickým pohlavím do
jeho života přinesl Pán Ježíš Kristus.

Slovo překladatele k českému
vydání
Co znamená být mužem? Co znamená
být ženou? Co znamená být chlapcem?
Co znamená být dívkou? Tyto otázky patří k těm nejnaléhavějším, na které dnes
mnozí podvědomě hledají odpovědi. Na
jedné straně jsme svědky aktivistického
popírání jakýchkoli přirozených rozdílů
mezi muži a ženami. Jak mi před časem
řekla jedna žákyně posledního ročníku
základní školy: Všechny rozdíly mezi
mužem a ženou jsou jenom v hlavě. Na
druhé straně pak vidíme extrémní projevy pohlavní odlišnosti: steroidové hyper-mužství a silikonové hyper-ženství;
obojí je spíš parodií na přirozenou krásu
a eleganci obou pohlaví.
Naše nejistota ohledně podstaty mužství a ženství a s tím souvisejících tzv.
genderových rolí proudí jako podzemní
řeka skrytá pod povrchem, podemílající
pilíře naší společnosti. Jak máme dnes
vychovávat naše syny? A jak máme vychovávat naše dcery? Stejně, podobně,
nebo jinak? Náš vzdělávací systém se
před několika desetiletími vydal cestou
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uniformity. Dnes ale výzkumy potvrzují,
že oddělené školství je v mnoha ohledech výhodnější pro obě skupiny. Specifická výchova a vzdělávání chlapců
a dívek přizpůsobená jejich charakteristickým odlišnostem a potřebám paradoxně vzniku mnoha negativních genderových stereotypů předchází. Chlapci
se v chlapeckých kolektivech nestydí vynikat v literatuře nebo výtvarné výchově,
zatímco dívky nemají zábrany excelovat
v matematice či fyzice. Ignorování přirozených rozdílů mezi pohlavími nepřináší
očekávané výsledky.
V našich základních a středních školách již není výjimkou, že se žák či žákyně náhle identifikuje jako opačné pohlaví, popřípadě jako pohlaví neutrální,
a požaduje, společně se svými rodiči
a terapeuty, aby k němu bylo podle jeho
přání a pocitů přistupováno. Co mají
v takové situaci dělat učitelé, vedení
školy, spolužáci, rodiče ostatních dětí?
Transgenderový fenomén není bleskem z čistého nebe. Je kulminací dlouhodobého vývoje, který ve snaze osvobodit člověka od všech omezení odmítá
vzít v úvahu danosti přesahující naši
vůli a vymykající se naší kontrole. Důraz
na lidské právo rozhodovat si v životě
prakticky o všem naráží na biologickou
realitu pohlaví, které je nám přisouzeno
už při početí, aniž by se nás někdo ptal.
Zde ale spěchá na pomoc moderní medicína a nabízí zdánlivě nemožné: změníme – za peníze, samozřejmě – pohlaví
člověka. Lze ale lidské pohlaví skutečně
změnit?
Walt Heyer k otázce transgenderu nepřistupuje jako biolog nebo lékař, ani
jako psychiatr nebo sociolog, i když jeho
kniha všechny uvedené oblasti pokrývá.
Walt se dívá na otázku transgenderu
jako člověk. A jako člověk nemluví ani

k akademickým institucím, ani ke společenskému systému, ale k lidem: laikům
i odborníkům, rodičům i dětem, ke všem
transgenderovým i normálním lidem.
Více než co jiného zajímají Walta Heyera
radosti a starosti, bolest a štěstí, touhy
a přání, smrt a život skutečných lidí, lidí
kteří mají jména a tváře. Jeho přístup
pramení z toho, že sám transgenderovým životem prošel. Ke zkoumání transgenderového fenoménu Walta Heyera
nedovedla zvědavost nebo akademický
zájem, ale vlastí bolestná zkušenost.
Proto má hluboké, nefalšované porozumění pro všechny, kdo prožívají trápení
se svým biologickým pohlavím. A co víc,
má je upřímně rád, a to bez jediné stopy odsouzení. Vřelost, náklonnost a pochopení dýchne na čtenáře na každé
stránce této knihy. Walt Heyer nebojuje
proti transgenderovým lidem, ale bojuje
za ně.
Ve veřejném prostoru a médiích dnes
prakticky jednohlasně zní, že všichni
lidé, kteří podstoupí tzv. operativní změnu pohlaví, jsou už nadosmrti šťastní
a spokojení. Walt Heyer k tomuto populárnímu uklidňujícímu narativu říká
hlasité Ne. Toto ne je podpořeno těžko
vyvratitelnými důkazy: osobními svědectvími desítek konkrétních lidí, se kterými
se setkáte na stránkách této knihy, spolu s dalšími stovkami těch, kteří se na
Walta Heyera obracejí prostřednictvím
jeho stránek SexChangeRegret.com. Je
naším přáním, aby Vám tato kniha přinesla nejen tolik potřebné informace
a poučení, ale také povzbuzení, radost
a naději.
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Vítězslav Šťastný, překladatel

Zpívání Evangelia: Luterské písně
a úspěch reformace (Příběh luterského města Jáchymova v českém
Krušnohoří). Autor: Christopher Boyd
Brown (Lutherova společnost, 2019)
Je obecně známo, že luteráni považují duchovní písně za důležitou součást
své zbožnosti. V rámci přípravy jubilea
500 let reformace byl dokonce jeden
rok z tzv. Lutherovy dekády, desetiletí
před oním výročím, věnován hudbě: Pět
set let reformace: Reformace a hudba.
Mohlo by se tedy zdát, že na toto téma
již bylo vše podstatné řečeno. Chyba
lávky. Christopher Boyd Brown, americký církevní historik, objevuje ve své
knize Zpívání Evangelia: Luterské písně
a úspěch reformace význam hymnů pro
reformaci v nových souvislostech, a to
včetně těch českých. Brownův výklad
má dvě velmi zajímavé roviny.
Tou první je dokumentace významu,
ba přímo nadvlády luterských hymnů
v období po reformaci. Autor hned v úvodu cituje jezuitu Adama Contze, který
si postěžoval, že Martin Luther svými
hymny přivedl ke zkáze (samozřejmě
z jezuitské perspektivy) více duší než
všemi svými spisy a kázáními. Společně
s Brownem zjišťujeme, že luteráni v jisté
době drželi v oblasti písní monopol. Ani
římští katolíci, ani reformovaní se jim
svou hudební aktivitou nevyrovnali.
Druhou, neméně zajímavou rovinou
je luterský příběh našeho Jáchymova.
Město známé vědeckým zkoumáním
smolince, objevením radiace Marii Curie-Skłodowskou a později vybudováním
prvních radiačních lázní, je zajímavé
ještě něčím jiným. Prosperita tohoto
města plynoucí z těžby stříbra se v první
polovině šestnáctého století seběhla se
začátkem německé reformace. Němečtí horníci tehdy přinesli do Jáchymova

nejen hornické dovednosti, ale i Lutherovo učení. Prolnula se tak historie
hornického města, příběh reformace
a příběh luterské písně. V tomto ohledu
bychom snad paralelu Jáchymova našli
i u nás na Těšínském Slezsku, kde se
spojil okraj průmyslové aglomerace, reformační učení a hudba.
Těším se na to, až si ono západočeské
„luterské“ město projdu s Brownovou
knihou v ruce.
Šikmý kostel. Románová kronika
ztraceného města, léta 1894–1921.
Autorka: Karin Lednická (Bílá vrána,
2020).
Kniha Šikmý kostel není křesťanská,
přesto má zcela jistě křesťanské přesahy. Tato publikace týkající se Těšínského Slezska, a přesněji Karviné stojí za
zmínku už proto, že zaplavila všechna
knihkupectví v naší republice. Karvinou
mnozí doposud znali jenom z písně Yo
Yo bandu, která je spíše antireklamou
na toto město. Ani poslední mediální
zprávy o Karviné nepatří k těm pozitivním – skloňovala se v souvislosti s korona nákazou v dolech. Najednou je tady
kniha, která nahlíží na toto místo a jeho
historii přejícným okem. Jde o románovou prvotinu Karin Lednické, ovšem
o prvotinu velice zdařilou. V této knize
s výmluvným názvem Šikmý kostel autorka popisuje nesmírnou dřinu horníků
i jejich rodin a také jejich osobní životní
útrapy. Častým námětem je neúspěšný
boj s alkoholismem. Mnohé z toho, co je
v příbězích zaznamenáno, znám z vyprávění o mém dědečkovi, horníkovi karvinského dolu Gabriela. Na stejné šachtě,
v té době přejmenované na Mír jsem začínal svoji krátkou hornickou kariéru i já.
Kniha stojí za přečtení z několika důvodů. Zaprvé, Lednická v závěru popisuje
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napjaté národnostní poměry na Slezsku
a nestraní přitom ani jedné národnosti,
její líčení je vyvážené. Nepolarizuje, ale
snaží se pochopit. Zadruhé, autorka
dává čtenáři možnost na pozadí osudů obyčejných horníků a jejich rodin
nahlédnout na bídu začátku minulého
století. V tom můžeme nalézt inspirací
k vděčnosti Hospodinu za blahobytný
dnešek.
Kniha ale stojí za přečtení také kvůli
věcem, které v ní nejsou uvedeny. Není
zde zmínky o tom, že právě v této době,
na začátku dvacátého století, naše Těšínsko prožívalo duchovní probuzení. Těšínský zázrak. Zázrak, který dával lidem
biblickou a věčnou naději, ale také měnil od základů celé rodiny, města i vesnice. Doprovázelo ho odmítnutí alkoholismu a osvobození od dalších zlozvyků
a svázaností. Následovalo uzdravení
vztahů v rodinách. Kniha nepojednává
ani o tom, že pastor Vladislav Santarius
nabídl lidem místo národnostních třenic a nenávisti model společné práce
pro Boží království. A to při prozíravém
ponechání národnostních specifik. Celá
kniha končí momentkou z polsko-české
války ve Stonavě. Desítkami ubitých vojáků. Na stejném místě působil o několik desítek let později náš Pastor.
Šikmý kostel je pro mě inspirací tím, co
sděluje, i tím, o čem mlčí – oněmi okolnostmi, o nichž autorka samozřejmě
nemá tušení.
Post scriptum
Stojím v Brně v divadle Husa na Provázku a čekám v řadě na podpis autorky. Chci ji poděkovat a prohodit s ní
několik slov. Přede mnou stojí paní, která během besedy vstoupila do diskuse
s tím, že sice bydlí v Brně, ale pochází
ze Stonavy. Nechá si podepsat knihu,

otočí se a já ji poznám. Neviděli jsme
se desítky let. Moje maminka a její maminka navštěvovaly stejnou školu a po
vyučování občas chodívaly do sboru ve
Stonavě, kde sloužil pastor Santarius.
O několik let později byly obě tyto dívky
společně s ještě jednou spolužačkou ze
školství vyhozeny.
Snad stojí za zmínku jedna situace z jejich vzpomínek. Když tyto tři spolužačky
jednou navštívily nějaké stonavské shromáždění, pastor Santarius měl z jejich
účasti nesmírnou radost, a tak jim dal
čokoládu. Každá dostala balení čokolády s názvem Kočičí jazýčky. O několik
let později musely všechny tři opustit
školství, protože komunisté nesnesli ve
školách věřící učitele. Desítky let poté
jsem byl požádán, abych jedné z nich
ku příležitosti životního jubilea poslal na
Bieszczady, kam se odstěhovala, dárek.
Měl jsem vybrat typické české výrobky.
Tímto úkolem jsem samozřejmě pověřil manželku. A ta vybrala kromě jiného
právě Kočičí jazýčky. Poslali jsme balíček do Polska do Bieszczadského Wisłoczka. Vyvolali jsme vděčnost za dárek,
ale nevědomky také hluboké dojetí, jelikož si jubilující vzpomněla na pastorův
dárek, který dostala před šedesáti léty
ve Stonavě. Kočičí jazýčky byly krásným
svědectvím o Pastorově zájmu o lidi.
Toto v knize Karin Lednické pochopitelně není. Tento příběh je pro mě důkazem, že díky Boží milosti lze zpracovat
jakékoliv nepříjemné a těžké dědictví.
Třeba to karvinské anebo stonavské.
Uvědomil jsem si také, jak cenné je, že
pastor Santarius ponechal oběma národnostem jejich národní hrdost a doplnil ji úctou ke všem lidem a hlavně láskou k Pánu Ježíši Kristu.
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Výpisky odjinud
Protestantské ctnosti a vznik kapitalismu
Když se Weber pokoušel odpovědět na
otázku, proč kapitalismus vznikl na Západě, a to zejména v Nizozemí a Velké
Británii, vysvětlení nemohl najít v právních a obchodních změnách, institucionálních změnách či v technických
inovacích, tedy v nějakých materiálních
podmínkách, ale ve zvláštním a odlišném kulturním étosu, který byl rozvinut
v protestantství, spíše než v katolictví
– kapitalismus vyrůstá vlastně z kalvinistické (a v menší míře z luteránské)
etiky, stojící spíše na asketismu, který
ale nerozvíjí odklon od tohoto světa, ale
naopak zdůrazňuje povinnost pracovat,
přičemž práce není chápána primárně
jako prostředek obživy, ale jako povolání, úkol, k jehož naplnění je člověk
v tomto světě předurčen (jedna z Lutherových tezí). Spolu se sebeovládáním,
tvrdou prací, obezřetným odkládáním
spotřeby na úkor úspor a investic, osobní čestností a individualismem jsou to
tedy tyto protestantské ctnosti, které
umožnily vznik kapitalismu.
(Michal Šejvl: Stát jako nositel sekularizace? Právník, 10/2013, s. 279-280.)
Humanismus a demokracie
Humanismus tvrdí, že pevně věří v lidstvo, a nárokuje si, že demokracie je
jedním z jeho nejdůležitějších výdobytků. Nicméně demokracie nepovstala
z víry v člověka, ale naopak z nedůvěry
k člověku – z vysoké pravděpodobnosti
hraničící s jistotou, že lidé přílišnou moc
zneužijí. Proto demokracie vytváří pojistky proti zneužití moci.
(Ignace Demaerel: 95 tezí o humanismu. Mělník 2019, s. 65.)

Problém aktivního náboženského
pluralismu
Názor, že všechna náboženství jsou
stejná a vedou nakonec ke stejnému
cíli, může vypadat jako jakási vyšší vize,
jako vznešená myšlenka, nicméně ve
skutečnosti je to pouze jeden názor vedle druhých názorů (vedle, nikoli nad
nimi). A dokonce ani ty druhé názory
nebere vážně. Vytvoření univerzálního
náboženství vede ke vzniku jakéhosi
náboženského esperanta, které nikoho
nenadchne.
(Ignace Demaerel: 95 tezí o humanismu. Mělník 2019, s. 105.)
Skutečné a kulturní křesťanství
Jak se učení, která mají potenciál hluboce zasáhnout ducha, mění v mrtvé
dogma, se dá dobře ilustrovat na postoji mnoha věřících k učení Kristovu.
Křesťanství definujeme jako zásady
a předpisy Nového zákona. Ty jsou považovány za svaté všemi, kdo se nazývají
křesťany. A přece nepřeháníme, když
řekneme, že ani tisícina křesťanů si podle těchto přikázání nezařizuje svůj život. Míra, kterou užívají pro své jednání,
je spíše zvyk jejich národa, jeho stavu
a stavu náboženského vyznání. Na jedné straně mají sbírku morálních poučení, tedy měřítko svého jednání pocházející od neomylné moudrosti, a na druhé
straně řadu všedních názoru a zvyků,
jež s některými větami Písma víceméně
souhlasí a s jinými zase ne. Tak vznikají kompromisy mezi křesťanskou vírou
a preferencemi a zájmy světského života. Morální poučení uznávají, ale kompromisy také. Všichni křesťané věří, že
chudí a strádající budou povzneseni, že
spíše velbloud projde uchem jehly, nežli
se boháč dostane do království nebeského, že nemají soudit, aby nebyli sou-
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zeni, že mají milovat svého bližního jako
sebe samého a tak dále, jestli chtějí být
dokonalí. Nelžou, když říkají, že tomu
věří. Věří v to tím způsobem, jako se věří
vychvalované a nikdy nezpochybněné
věci. Ale ve smyslu živé víry věří v Písmo
jen po ty hranice, ve kterých běžně jednají. (…) Pokud někdo připomíná lidem,
že toto učení obsahuje i pravidla, podle
kterých je nikdy ani nenapadlo, že se
mají chovat, nedosáhne tím ničeho jiného, než že bude zařazen do kategorie
lidí, kteří chtějí být lepší než ostatní.
(John Stuart Mill: O svobodě myšlení
a slova. Praha 2020, s. 41-42)

Který boháč bude spasen?
Kolem roku 200 napsal Klement Alexandrijský pojednání s titulem Quis dives salvetur? (Který boháč bude spasen?). Už titul je pozoruhodný. Žádný
předkřesťanský autor by nepřišel na
myšlenku napsat pojednání k této otázce. Neboť žádný antický člověk, ani žid,
ani pohan, by byl v této otázce neviděl
problém. Tento problém přinesl na svět
teprve Ježíš. Pro Klementa a jeho adresáty je věčná spása bohatých pochybná
jedině na základě Ježíšových slov o této
věci. A autor se neptá, zda boháč může
být spasen, nýbrž který. Už formulace
titulu tedy ukazuje: za určitých předpokladů může být spasen i boháč. Tyto
předpoklady je nutno objasnit. — Klementovi bylo vytýkáno, že dal boháčům
teologické alibi pro jejich blahobyt. Ale
tento soud je nespravedlivý. Klement
(…) ukazuje, že majetek lze křesťansky
ospravedlnit jen tehdy, když je dán do
služby bližnímu. Ze slov o nespravedlivém mamonu u Lk 16,9 usuzuje, …
že každý majetek, který někdo má jen
pro sebe jako své vlastnictví a nedává
jej k dispozici potřebným k obecnému

užívání, je ve své podstatě nespravedlivý. Takovou zásadu by nemohl stanovit
žádný antický autor a marně bychom ji
hledali i v židovské tradici.
(Marius Reiser: Nepohodlný Ježíš. Praha 2019, s. 168-169.)

Kritérium lásky
Žijeme v době, kdy se emoční zranění
nebo urážky často stávají kritériem, které rozhoduje o tom, zda byla prokázána
láska. Jestliže někdo prohlásí, že byl zraněn tím, co jsi řekl, mnozí předpokládají,
že jsi nejednal v lásce. Jinými slovy, láska není definována kvalitou a motivací
určitého jednání, ale subjektivní reakcí
druhých. V tomto způsobu myšlení má
ten, kdo je zraněn, absolutní autoritu.
Jestliže říká, že jsi ho zranil, nemohl jsi
jednat v lásce. Jsi vinen. — Ale Ježíš nedovoluje, aby takovýto způsob myšlení
zůstal bez odezvy. Láska není definována reakcí toho, kdo je milován. Člověk
může být skutečně milován, a přitom se
cítit zraněn, uražen, rozzloben, toužit po
odvetě či být ochromen, aniž to jakýmkoli způsobem umenšuje krásu a hodnotu
projevu lásky, jenž ho zranil. Nejjasněji
to vidíme na Ježíšově smrti – největším
jednání lásky, jaké kdy bylo uskutečněno – protože reakce na toto jednání se
pohybují od vroucí náklonnosti (J 19,27)
až po vzteklé běsnění (Mt 27,41-42). To,
že někteří lidé byli zlomení, zranění, rozhněvaní, vzteklí či cyničtí v reakci na Ježíšovu smrt, nemění nic na skutečnosti,
že to, co učinil, bylo velikým skutkem
lásky.
(John Piper: What Jesus Demands
from the World. Wheaton 2006, s. 217218.)
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Odpočinutí
Máme za sebou zvláštní dobu dovolených. Nebylo jednoduché si odpočinout.
Jednak mnohé dříve preferované dovolenkové destinace nám byly odepřeny
anebo omezeny, ale také proto, že mnozí neměli ani pomyšlení v těch dnech
nečekaných a abnormálních stresů na
nějakou dovolenou. Někteří v obavách
z propadu rodinných příjmů na dovolenou raději ani nejeli.
Ale i Bible umí pozvat k odpočinku.
Jednak, když třeba sečteme všechny
starozákonní svátky, dojdeme ke zjištění, že Židé měli docela dost dnů volna.
Není to ale jediné pozvání k odpočinku. Naopak Nový zákon také umí pozvat
k opravdu kvalitní dovolené.
Ve čtvrté kapitole Listu Židům v prvních jedenácti verších je odpočinutí,
odpočinek zmíněn třináctkrát (!). Samozřejmě se nehovoří o dovolené našeho západního typu: pláž, hory, opalování, prohlídky hradů a zámků a třeba
sport. Toto ze zmíněného úseku Písma
těžko vyčteme. Ale přesto, mluví se
tady o tom, že Bůh má pro nás připravenou věčnou a nejkrásnější ze všech
možných dovolených. Svoje odpočinutí. Nejen konečné odpočinutí v Nebi,
v Nebeském království, někdy po naší
časné smrti, v budoucnosti. To samozřejmě také, ale naše dovolená může
začít hned. Tuto dovolenou můžeme
trávit sami s Hospodinem, ale také ve
společnosti Hospodina a jeho dětí.
Není jedno, s kým trávíte dovolenou.
Loni jsme si takto jednu dovolenou
užili. Rozhodli jsme se odjet s manželkou na víkend do Wrocławi. S vnučkou.
Stálo to za to! Vnučka v pubertě nám
dala zabrat. Řekli jsme si: Nikdy více!
jen proto, aby to tento rok manželka

znovu zopakovala. Dovolená se v problematické společnosti může proměnit
v trápení.
Boží slovo nabádá k odpočinutí: Neboť
kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého. A tak usilujme, abychom
vešli do toho odpočinutí…
A text pokračuje známým veršem: Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než
jakýkoli dvousečný meč; proniká až na
rozhraní duše a ducha, kostí a morku,
a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.
Člověk, když takto přemýšlí o výše řečeném, tak se opravdu musí ptát: Je
pro mne Boží slovo odpočinutím, dovolenou, ze které čerpám síly? Je pro mne
každodenním dokonalým sabatem,
vzácným svátkem?
Vyznávám, že v Božím slově jsou pro
mne úžasné vrcholy vyšší než Tatry, Alpy
anebo Himaláje. Hloubky větší než Jadran, historie zajímavější než vykopávky
v Gíze anebo v Mikulčicích a krása úžasnější než palmy v Dubrovníku anebo spíše (pro mne) bílé skály, úhledné vinice
a voda v novomlýnských nádržích na Jižní Moravě na Pálavě. Bible je schopna
poskytovat mi každodenní příděl Božího
adrenalinu, větší než nějaká dovolenková dobrodružství.
Jsme zvaní na dovolenou, do Božího
odpočinutí v Písmu. Nechme se pozvat.
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