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Vůně spasení
Realita roku 2020 mi umožnila objevit
něco, co jsem předtím vnímal automaticky: vůně a chutě. Nevím jak vy, ale já se
kontroluji. Navykl jsem si téměř podvědomě zjišťovat, zda mi funguje čich. Cítím-li vůni nebo nepříjemný zápach, jsem
zdráv, nemám koronu. Lékaři by proti mé
autodiagnóze mohli jistě leccos namítat,
já jsem ale po takové kontrole vždy jaksi
klidnější.
V této souvislosti jsem si při četbě Písma všiml, jak často se v něm objevuje
popis chuťových i čichových vjemů. Dokonce se zde setkáváme s příměrem
jezení Písma, Božího Slova. Na mnoha
místech čteme také o sladké či hořké
chuti. Hřích bývá v duchovní literatuře
spojován s nepříjemnými zápachy a Boží
svatost s příjemnými, nebo i příjemně
omamnými vůněmi. Pietismus – ale nejen on – dokázal tyto smyslové vjemy
krásně zachytit v písních. Jeden příklad
za všechny – vzpomeňme na známou
píseň Królu mój, Królu chwały, v níž autor vyznává: Tobie woń sieją róże. Zde je
vůně něčím, co Boha oslavuje.
Některé vůně míváme v mysli pevně
spojené s nějakou konkrétní vzpomínkou, místem nebo ročním obdobím.
Velmi dobře si vybavuji třeba ničemu
nepodobnou vůni šachty nebo zápach
vojenského pokoje, vůni jara či nadcházející zimy. Jak ale voní, či nevoní hřích
a jak lze tímto smyslem vnímat spasení?
Pokud jde o hřích, je to docela jasné.
Nad hlavu mi přerostly mé nepravosti,
jako těžké břemeno mě tíží. Páchnou
a hnisají mé rány pro mou pošetilost. (Ž
38,5–6) Ano, hřích nevoní. Hřích je něco,
co by nám ani vonět za žádných okolností nemělo. V Písni písní čteme naopak
o lásce ženicha a nevěsty. Obrazů Boží

lásky v podobě příjemných smyslových
vjemů včetně vůní tam najdeme požehnaně.
Narazil jsem na duchovní literaturu, která nabádá, abychom Boha vnímali všemi smysly. Jde to vůbec? Když chodím
v té naši zvláštní korona době po Brně
anebo po obou Těšínech na modlitební
procházky, vnímám že Bůh je i v chutích
a vůních. I ty jsou důvodem k vděčnosti
a chvále. Můžeme být vděční za čich jako
ukazatele zdraví, ale může nám být také
důvodem k vděčnosti za spasení. Boha
vnímám ve všech věcech, i ve vůních.
Pokud Boha můžeme vnímat všemi
smysly a chválit Ho všemi smysly, je to
známka zdraví. Nejen tělesného.
Zbyšek Kaleta

Ovoce, které nebylo vidět
Chtěl bych Vám vyprávět příběh misionářského páru, který je pro mě mimořádným povzbuzením a zároveň cennou
lekcí. Sloužili na misijním poli krátkou
dobu, neviděli skoro žádné výsledky
misijní práce, misijní výprava skončila
z lidského pohledu naprostým fiaskem,
a přesto jejich oběť byla semínkem, skrze které mohlo uvěřit v Krista mnoho
lidí. Sám Pán Ježíš říká: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře,
zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. (J 12,24)
Robert Jermain Thomas se narodil
v roce 1839 ve Walesu. Byl synem pastora. Sám se stal pastorem a s manželkou se v roce 1863 vydali na misijní cestu do Číny v řadách London Missionary
Society (LMS). Několik měsíců po příjez-
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du do Číny zemřela Robertova manželka v důsledku těhotenských komplikací
a náhlého úmrtí dítěte. Pro Roberta to
byla nepředstavitelná rána a přemýšlel,
zda misijní povolání nebyl omyl. Na nějakou dobu rezignoval na misijní práce
a pracoval jako celní deklarant (byl velmi jazykově nadaný).
Zásadním zvratem v jeho životě bylo
seznámení se dvěma korejskými rybáři, kteří byli tajnými křesťany (v Koreji
již dříve působili jezuitští kněží, z nichž
mnozí byli popraveni). Byli velmi dychtiví
po vlastní Bibli a sdíleli, jaká je v Koreji obrovská potřeba Biblí. Již v té době
byla Korea velmi uzavřeným státem, kdy
pro cizince bylo prakticky nemožné dostat se do země. Pro Korejce byl zakázán a trestán jakýkoliv kontakt s cizinci.
Křesťanství bylo velmi pronásledováno
a mnozí Korejci, kteří uvěřili, byli popraveni. Robertovo srdce začalo hořet
a prakticky okamžitě začal plánovat výjezd na korejské území s dodávkou čínských Biblí (pro Korejce srozumitelných).
Spolu s rybáři se přestrojen vypravil na
několikaměsíční výpravu, kdy tajně rozdával Bible lidem u různých příležitostí.
V mezičase se naučil jazyk do té míry, že
byl schopen s lidmi komunikovat. Pak
se kvůli narůstajícímu nebezpečí vrátil
a začal plánovat další výjezd.
Kapitán americké obchodní lodi s názvem General Sherman požádal Roberta o překladatelské služby. Kapitán
chtěl obchodovat s Koreou. Výměnou
mohl Robert vzít s sebou na palubu dodávku Biblí. Navzdory zákazu obchodu
se americká loď vypravila do blízkosti
korejské pevniny. Jeden z korejských
velitelů se v doprovodu vypravil na palubu lodi, aby oznámil, že loď v korejském
přístavu vítaná není. Avšak americký kapitán nechtěl ustoupit.

Existuje několik verzí, jak příběh pokračoval dále, jelikož celá posádka lodi
zahynula. Korejský velitel měl být zajat,
což vedlo k rozpoutání boje. K lodi byly
poslány hořící čluny. Robert se v mezičase snažil vyhazovat Bible přes palubu lodi a hlasitě vykřikoval jméno Ježíš.
Údajně se mu pak povedlo dostat až ke
břehu, kde byl popraven ve věku pouhých 27 let. Většina Biblí byla zničena.
Avšak tímto příběh nekončí. Vládce
dané provincie si ponechal jako trofej
stránky Bible. Tyto pak vyvěsil ve svém
domě na stěnu. Právě tyto stránky pak
posloužily k obrácení dalších lidí. Když
o 20 let později dorazil do Koreje misionář Samuel Moffatt, byl překvapen,
že nalezl v zemi církev a křesťany. Tak
se dozvěděl o příběhu Roberta, který je
pokládán za prvního protestantského
misionáře v Koreji. Korejská církev si jej
velmi váží. Pamatujme ve svých modlitbách i na naše bratry a sestry, kteří
v dnešní době pokládají své životy pro
víru v Pána Ježíše Krista.
Marek Říman

Můžeme důvěřovat
evangeliím?
V návaznosti na konferenci Evangelikálního fóra (viz IDEA č. 79, s. 7) jsem
se na konci září zúčastnil – opět online – zvláštního vyučování (tzv. Master
Class) na téma důvěryhodnosti evangelií. Přednáška mě nadchla, a tak jsem si
koupil knížku od přednášejícího Petera
J. Williamse s názvem Can We Trust the
Gospels? (Můžeme důvěřovat evangeliím?). Peter J. Williams, který má doktorát (PhD) z Cambridge, je v současné

-4-

době ředitelem Tyndale House v Cambridge v Anglii. Tato instituce je jedním
z předních ústavů na světě, které se
zabývají biblickými studiemi. Předtím
byl Dr. Williams docentem Nového zákona na Univerzitě v Aberdeen (město
ve Skotsku), byl předsedou Mezinárodního projektu řeckého Nového zákona
a účastnil se dalších překladatelských
aktivit týkajících se Bible.
Jeho knížka
má i s rejstříkem
pouze
153 stran, ale
je to mimořádně
hodnotné
a hutné čtení
o argumentech
svědčících pro
věrohodnost
evangelií.
Peter J. Williams

Mimobiblické
zdroje o Ježíši
a křesťanech
Zajímavá
je
hned první kapitola, ve které autor uvádí
mimobiblické
zdroje potvrzující pravdivost
evangelijních
sdělení. Jedná
se především
o citace z děl
Kornelia
Tacita (římského historika a senátora),
Plinia mladšího (římského spisovatele
a právníka) a Josefa Flavia, židovského
učence a historika. Není zde místo tyto
citace podrobně rozebírat, ale souhrnně
lze uzavřít, že z těchto mimobiblických
zdrojů plyne několik zjištění:

- potvrzují základní skutečnosti z Nového zákona, jako Kristovu smrt pod
Pontským Pilátem v Judeji v letech
mezi 26–36 po Kristu,
-u
 kazují, že Kristus byl velmi záhy uctíván jako Bůh,
- s vědčí o tom, že Kristovi následovníci
zakoušeli velmi kruté pronásledování,
- ž e křesťanství se rozšířilo velmi záhy,
a to daleko a široko,
-p
 otvrzují také, že prvotní křesťané znali detaily ohledně Kristova rodinného
původu (narození v Betlémě, původ
z královské dynastie apod.)

Znali autoři své reálie?
Nejvíce mě však zaujala třetí kapitola
s názvem Znali autoři evangelií reálie?
Jako reálie jsou označovány skutečnosti, které vyznačují určitý národ nebo
stát jako něco jedinečného. Tyto vlastní
a zvláštní rysy se mohou najít v jakékoliv oblasti života, např. v jazyku, kultuře, ale také v geografických detailech či
v prostředí, ve kterém daný národ žije.
Jedním z testů prokazujících věrohodnost evangelií, mohou být právě znalosti
ohledně místa a času, o němž jeho autoři psali. Dnes žijeme v době, kdy máme
velmi snadný přístup k informacím,
zvláště díky internetu. Když však cestujeme, často jsme překvapeni některými
kulturními a geografickými aspekty navštěvovaných zemí, které jsme neznali
a které nás mohou uvádět do rozpaků.
Představte si, že byste měli napsat
nějaký příběh o události, která se odehrála na odlehlém místě, jež jste nikdy
předtím nenavštívili. Neměli byste přitom přístup k internetu. I kdybychom
použili informace z různých dostupných
knihoven, velmi bychom zápasili se sběrem informací o daném místě, aby nám
všechny detaily našeho příběhu zapa-

-5-

daly do různých podrobností (reálií), které znají místní lidé.
Dokonce i kdyby většina těchto detailů byla správná, nemuselo by vyprávění
znít autenticky. Potřebovali bychom znát
kulturu, ekonomiku, geografické detaily,
jazyk, politiku, a dokonce i jména, jimiž
bychom pojmenovali hlavní hrdiny příběhu. Jinak by hrozilo, že se pozná, že
píšete o něčem, co jste nikdy neviděli
a nezažili.
Peter Williams evangelia z tohoto úhlu
pohledu v mnoha zmiňovaných oblastech testuje. Jsou to zejména geografické detaily, jména, a další podrobnosti,
jako jsou finance a lokální zvyklosti.

Geografická místa v evangeliích
Všechna novozákonní evangelia ukazují na dobrou znalost geografických
míst, o kterých jejich autoři psali. Celkově je v evangeliích zmíněno 26 měst.
Matouš a Lukáš zmiňují po 16 z nich,
Marek a Jan po 13. Mezi městy, o kterých evangelisté píšou, nejsou jenom
známá místa, jako například hlavní
město Jeruzalém, nýbrž také malé osady a vesnice, jako Betanie (zmíněna ve
všech evangeliích), Betfage (zmiňovaná
Matoušem, Markem a Lukášem) a další
malé lokality, jako Ainon, Salim, Sychar,
Kana, Efraim, o kterých píše Jan.
Takovou znalost geografických reálií nebylo možné získat z nějakých písemných zdrojů, protože žádné známé
informační zdroje z této doby takové
podrobnosti neobsahují. Existují pouze
dvě možnosti, jak autoři mohli k těmto
detailům dospět: buď z osobní zkušenosti, nebo ze slyšení z velmi dobře obeznámeného a spolehlivého zdroje.
Zajímavé je také zjištění, že geografická místa, která zahrnují nejen zmiňovaná města, ale i pojmenování regionů,

vodních ploch či jiných míst, se přes svou
různorodost vyskytují v poměru k počtu
ostatních slov v hodnotách, které mají
relativně malý rozptyl mezi jednotlivými
evangelii. Tento poměr v jednotlivých
evangeliích se pohybuje od 4,9–5,4
slov popisujících geografické pojmy ku
1000 ostatních slov. Jinak řečeno na
každých tisíc slov, které máme v evangeliích, najdeme kolem 5 slov týkajících
se geografických reálií. Tato skutečnost
ukazuje na přirozený způsob sdílení kultury a popisu událostí, které byly v této
době obvyklé (a svědčí naopak proti nějaké konspiraci při sepisování evangelií,
jak to tvrdí lidé zpochybňující jejich věrohodnost).

Topografické znalosti Palestiny
Asi nejvíce mě oslovily detaily ohledně
cest a topografie v tehdejší Palestině.
Líbí se mi to zejména proto, že jsme si
s manželkou při našich cestách po Izraeli mnohé z těchto reálií osobně ověřili.
Všechna evangelia nám správně sdělují, že při cestě do Jeruzalému se musí
jít do kopce (Jeruzalém je v nadmořské
výšce asi 750 m).
Když Ježíš vystupoval do Jeruzaléma,
vzal si stranou dvanáct učedníků a cestou jim řekl: [Český studijní překlad,
Mt 20,17]
Byli na cestě, vystupovali do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi; a děsili se ti,
kteří doprovázeli, se báli. [Český studijní
překlad, Mk 10,32]
Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš
vystoupil do Jeruzaléma. [Český studijní překlad, J 2,13]
Marek a Lukáš také vědí, že z Jeruzaléma je topografie terénu směrem dolů:
Učitelé Zákona, kteří sestoupili z Jeruzaléma, říkali... [Český studijní překlad,
Mk 3,22]
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Toto možná není až také zajímavé, protože město Jeruzalém je typicky vyobrazeno jako vyvýšené v terénu. Existují
však jiná místa, která ukazují, že autoři
evangelií znali topografii země, o které
psali, velmi dobře.
Evangelista Lukáš popisuje historii,
kterou vyprávěl Pán Ježíš: Jeden člověk
sestupoval z Jeruzaléma do Jericha
a padl do rukou lupičům; ti ho svlékli,
zbili, nechali polomrtvého a odešli. Náhodou sestupoval po té cestě jeden
kněz, ale když ho uviděl, obešel. [Český
studijní překlad, Lk 10,30–31]
Cesta z Jeruzaléma do Jericha je prudké klesání, při kterém je překonán výškový rozdíl kolem 1 km (Jericho je totiž
nejníže uložené město na světě – nachází se ve výšce 250 m pod hladinou
moře). Takže popis této cesty jako sestup je velice výstižný. (Samozřejmě se
přitom předpokládá přímou cestou z Jeruzaléma do Jericha, kterou tato pasáž
popisuje).
Cesta z Kany Galilejské do Kafarnaum
je také popisována jako sestup:
Potom sestoupil on, jeho matka, jeho
bratři i jeho učedníci do Kafarnaum
a zůstali tam několik dní. [Český studijní
překlad, J 2,12].
Lokalita Kany je diskutována, ale nejpravděpodobnějším kandidátem je
místo Khirbet Qana (archeologické naleziště v Dolní Galilei), které se nachází
v nadmořské výšce asi 200 m, zatímco
Kafarnaum (Kfar Nahum) je asi 200 m
pod hladinou moře. Podobné je to s cestou z Nazareta (350 m nad mořem) do
Kafarnaum, kterou Lukáš popisuje jako
sestup: Sestoupil do galilejského města Kafarnaum a učil je v sobotu. [Český
studijní překlad, Lk 4,31].
Matouš a Marek také vědí, že od moře
(tedy od Galilejského jezera) lze vystou-

pit hned na horu (na Golany): Ježíš se
se svými učedníky odebral k moři. A vydalo se za ním velké množství z Galileje
a z Judska... Vystoupil na horu a zavolal
k sobě, které sám chtěl. I odešli k němu.
[Český studijní překlad, Mk 3,7.13]
Další detaily se týkají přístupových
cest k Jeruzalému. Lukáš například zmiňuje přístup přes Jericho (18,35) a pak
z východu přes vesničky Betfage a Betanie k Olivetské hoře (19,26). Všechna
jmenovaná místa dnes můžete v dnešním Izraeli nalézt, navštívit a ověřit si
jejich polohu.
Tyto detaily, které evangelisté popisují, nejsou sice automaticky důkazem
toho, že evangelia jsou pravdivá. Svědčí
však o skutečnosti, že autoři znali velice
podrobně místa, kde Pán Ježíš a jeho
učedníci působili. Tyto informace nebyli
schopni získat z jakýchkoliv jiných informačních zdrojů, protože takové informace nejsou z jiných dobových zdrojů
dostupné. Kdyby evangelia byla sepisována, jak tvrdí pochybovači, ze vzdálených míst bez důkladné znalosti terénu,
nemohla by obsahovat takové detaily.
To nepřímo potvrzuje, že musela být sepsána lidmi velmi dobře obeznámenými
s reáliemi tehdejšího Izraele.

Srovnání s apokryfy
Toto zjištění můžeme dát do protikladu s velmi kusými geografickými informacemi, které nacházíme v jiných tzv.
evangeliích, která byla sepsána prokazatelně mnohem později. Jsou to zejména evangelium Tomášovo, Filipovo
(na kterém postavil své dílo Šifra mistra
Leonarda autor Dan Brown) a ještě tzv.
evangelium Judovo, které bylo publikováno až v roce 2006 v magazínu National Geographic. Všechna tři jmenována evangelia byla sepsána odhadem
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50–150 let po vzniku čtyř biblických
evangelií.
Pokud jde o geografická data Tomášovo evangelium zmiňuje jednou Judeu.
Jiné geografické názvy se zde nevyskytují. V Judově evangeliu nenajdeme
žádné geografické názvy. Evangelium
Filipovo uvádí čtyřikrát název města Jeruzalém, jednou je uvedena Nazara (alternativa pro Nazaret) a jednou Jordán.
Avšak toto nejsou žádné mimořádné
informace. Každý zná Jeruzalém, hlavní
město, Jordán (hlavní řeku) a Nazaret,
město Ježíšova původu (když byl také
označován jako nazarejský). Nic neukazuje na mimořádnou znalost geografických reálií těchto míst. V tom se čtyři
evangelia, která máme v Bibli, naprosto
odlišují a nepřímo dokazují svou autenticitu.

tem jmen v Nové zákoně: Šimon (8), Josef (6), Eleazar (Lazarus – 1), Juda (5),
Johanan (Jan – 5), Joshua (Ježíš – 2).
V době Nového zákona žilo mnoho
Židů v Egyptě. Když se podíváme na
nejčastější židovská jména v Alexandrii,
jsou to podle výskytu tato pojmenování:
Eleazar, Sabbataius, Josef, Dositheus,
Pappus, Ptolemaius, Samuel. Ať se podíváme na Židy žijící v Lybii, v západním
Turecku nebo kdekoliv jinde, všechna
vypadají jinak než jména vyskytující se
nejčastěji v tehdejší Palestině. Kdyby
se někdo, kdo žil v jiné části tehdejšího
Římského impéria, pokusil pojmenovat
své hrdiny podle židovských jmen v komunitách mimo tehdejší Palestinu, nestrefil by se do nejčastějších židovských
jmen vyskytujících se v tehdejší Palestině.

Jména v evangeliích
Jednou z nejzřetelnějších známek
obeznámení se autorů evangelií s věcmi, o kterých psali, jsou osobní jména.
Existuje mnoho studií, které ukazují
na rozdíly ve výskytu jmen u Židů žijících v tehdejší Palestině ve srovnání
s jinými oblastmi tehdejší Římské říše.
Jeden z vědců, který relativní výskyt
židovských jmen v různých oblastech
tehdejšího středomoří podrobně studoval, je Richard Bauckham. Za tímto
účelem prohlížel díla Josefa Flavia, svitky od Mrtvého moře, časné rabínské
texty a také kostnice (bedýnky s kostmi
zemřelých a jejich jmény). Bauckham
našel asi 2953 výskytů 521 jednotlivých jmen, z toho 447 bylo mužských,
74 ženských. K nejčastějším mužským
jménům patří Šimon (243), Josef (218),
Eleazar (Lazarus – 166), Juda (164), Johanan (Jan – 122), Joshua (Ježíš – 99).
Vidíme celkem dobrou korelaci s výsky-

Upřesňující jmenné přívlastky
Zajímavá jsou také upřesňující jména
(jmenné přívlastky či moderně řečeno
příjmení), kterými jsou jednotlivé osoby
v Novém zákonu označovány, aby se při
stejném osobním jménu vyloučila jejich záměna. Nejčastějším jménem, jak
jsme již uváděli, byl Šimon. Toto jméno
v evangeliích vždy vyžadovalo bližší určení, přívlastek – Šimon Petr (Mk 3,16),
Šimon Kananejský (Mk 3,18), Šimon
Malomocný (Mk 14,3), Šimon z Kyrény (Mk 15,21). Podobně to bylo nutné
u jména Marie, které bylo nejčastějším
ženským jménem. Nový zákon mluví
o Marii Magdalské a Marii, matce Jakubově a Josefově. [Český studijní překlad, Mt 27,56]
Podívejme se nyní v tomto kontextu na
jména všech apoštolů, jak jsou zapsána
v Matoušově evangeliu:
Jména těch dvanácti apoštolů jsou
tato: první Šimon [1] zvaný Petr, jeho
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bratr Ondřej [>99], Jakub [11] Zebedeův a jeho bratr Jan [5], Filip [61=],
Bartoloměj [50=], Tomáš [>99], celník
Matouš [9], Jakub [11] Alfeův, Tadeáš
[39=], Šimon [1] Kananejský a Juda [4]
Iškariotský, který ho pak zradil. [Český
studijní překlad, Mt 10,2–4]
V hranatých závorkách v textu jsou
uvedena pořadí výskytů jednotlivých
jmen podle prací Richarda Bauckhama. Ihned vidíme, že pro nejčastěji se
vyskytující jména jsou nutné upřesňující přívlastky. Platí to až do 11. v pořadí
nejčastějšího jména, kterým je Jakub.
U jmen, která měla mnohem nižší výskyt, upřesňující přívlastky nutné nebyly. Jsou to jména Tadeáš, Bartoloměj,
Filip a Tomáš. Uvedený seznam jmen
apoštolů nejenže autenticky potvrzuje výskyt nejčastějších jmen v tehdejší
Palestině, ale navíc k tomu ukazuje, že
přívlastky u jednotlivých jmen se vyskytují právě v těch případech, kde to pro
odlišení jmen v tehdejší Palestině bylo
nutné.
Když to srovnáme opět s apokryfními
evangelii, vidíme velký rozdíl. Tomášovo
evangelium z druhého století jmenuje
pouze Jakuba Spravedlivého, Ježíše,
Marii, Matouše, Salome, Šimona Petra
a Tomáše. Mariino evangelium, také
z druhého století, jmenuje Ondřeje, Leviho, Marii, Petra a Spasitele. Při jeho
sepisování je patrný již dostatečný odstup, protože Pána Ježíše nejmenuje
jeho osobním jménem. Judovo evangelium jmenuje pouze dvě palestinská židovská jména: Juda a Ježíš! Zbytek jsou
jména z řecké Bible nebo z tehdejšího
mysticizmu jako Adam, Adonaios, Barbelo, Gabriel, Galila, Michael, Nebro,
Saklas, Seth a další.
Jména v evangeliích nám dávají další
důkaz o vysoké kvalitě jejich svědectví.

Ukazují na skutečnost, že autoři evangelií byli schopni poskytnout zcela autentický obraz toho, jak se lidé v jejich
příbězích skutečně jmenovali. Nebyla
to jenom fiktivní jména, ale jména, která velmi dobře zapadala do tehdejšího
kulturního kontextu Palestiny prvního
století.

Botanické pojmy
Evangelia odkazují také k celé řadě botanických pojmů. Mnohé z nich – jako
například fíky, víno, pšenice se vyskytují
všude ve středomořské oblasti, takže
neposkytují nic jedinečného pro kontext
popisovaných událostí. Avšak například
Ježíšova zmínka o desátcích, kterou farizeové dávali z máty, kopru a kmínu (viz
Mt 23,23), ukazuje na specifické znalosti o rabínských debatách týkajících
desátek z kopru a kmínu.
Jiná pozoruhodná znalost se objevuje
v místě, kde vrchní celník Zacheus vylezl na strom zvaný planý fíkovník (v jiných
překladech je uvedeno strom sykomory). Odpovídající druh ficus sycomorus
nerostl v severních částech středomoří
(Itálie, Řecko, Turecko), protože zde pro
něj chybí přirození opylovači. Podle rabího Abba Šaula žijícího ve druhém století
po Kristu, byl tento strom typickým pro
oblast Jericha. Odkud tedy mohl autor
vědět o sykomorách v Jerichu? Nejjednodušším a nejvěrohodnějším vysvětlením je, že tam byl sám, anebo se to dozvěděl od někoho, kdo to důvěrně znal.
Finance
Matouš a Marek popisují celé skupiny celníků, které byly přítomny v Kafarnaum (Mt 9,9–10; Mk 2,14–15).
V evangeliích však není zmínka o tom,
že Kafarnaum bylo strategickým místem
pro výběr cla na severní hranici teritoria
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patřícího Herodu Antipovi. Obdobně se
Lukáš zmiňuje o tom, že Zacheus byl
vrchním celníkem v Jerichu (Lk 19,2).
Jericho bylo v té době významným městem na judské straně hranice teritoria
patřícího Pontskému Pilátu. Přes toto
město probíhala hranice s Pereou, která patřila Herodu Antipovi, a stejně jako
na severu i zde bylo místo intenzivního
výběru cla. A tak Matouš a Marek na
jedné straně a Lukáš na druhé straně
popisují nezávisle na sobě různé události s celníky, které se odehrávaly v rozdílných hraničních oblastech. Evangelisté měli správné a podrobné informace
o místním systému výběru cla.
Matouš je tradičně spojován s povoláním celníka a jeho evangelium prokazuje nejvyšší úroveň zájmu o oblast financí, včetně mnohých odkazů k penězům
a pokladům. Pouze v jeho evangeliu najdeme záznamy o:
- mudrcích, kteří přinesli své dary
(2,11),
- podobenství o ukrytém pokladu
(13,44),
- podobenství o objevení drahocenné
perly (13,45–46),
- popis setkání Petra s výběrčími chrámové daně (17,24–27),
- podobenství o služebníku, kterému
byl odpuštěn dluh ve výši deseti tisíc
hřiven, ale který sám pak nedopustil
svému spoluslužebníkovi dluh ve výši
sto denárů (18,23–35),
- podobenství o dělnících na vinici,
kteří byli nespokojeni se svou mzdou
jednoho denáru, když opozdilci, kteří
pracovali mnohem kratší dobu, obdrželi stejnou mzdu (20,1–16),
- podobenství o hřivnách (25,14–30),
- informace ohledně peněz, za které
Jidáš vydal Ježíše (27,3), a jak bylo
s nimi naloženo (27,7),

- informace o úplatku, které velekněží
dali vojákům střežícím Ježíšův hrob
(28,12).
Všechny uvedené informace ukazují
na autorovy velmi dobré znalosti finančních záležitostí v tehdejší Palestině.

Závěr
Autoři evangelií prokazují mimořádnou
až precizní znalost různých reálií v tehdejší Palestině. To vylučuje teorie a tvrzení různých pochybovačů o tom, že by
evangelia mohla být zdeformována způsobem, který známe z hry jménem tichá
pošta. Při této společenské hře si první
účastník vymyslí nějaké slovo a pošeptá
ho nejbližší osobě do ucha. Ten druhý
šeptá to, co uslyšel, do ucha dalšímu
účastníkovi a hra pokračuje dále. Výsledkem tohoto opakovaného šeptání
a předávání zprávy bývá často úplná
zkomolenina původního slova.
Avšak vysoká přesnost údajů včetně
reálií, velmi dobře korespondujících
s mimobiblickými zdroji a zapadajících
věrohodně do sebe navzájem, ukazuje
na mimořádnou kvalitu informačního
přenosu při vzniku čtyř evangelií. Předávání informací o díle a životě Pána Ježíše nefungovalo na principu tiché pošty.
Tyto zprávy byly předávány s vysokou
kvalitou v přenosu i v záznamu. O to
více bychom měli slovům zapsaným
v evangeliích důvěřovat a brát je velmi
vážně.
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Štěpán Rucki

Bílá hora
Již před Mistrem Janem Husem evangelium v Čechách padalo na živnou
půdu. Poselství věrozvěstů Cyrila a Metoděje ve srozumitelné řeči nejen přivedlo Slovany mezi kulturní národy, ale především jim ukázalo cestu k Pánu Bohu
skrze jeho Syna, Ježíše Krista. Jejich
touhu po Boží milosti později vyjadřuje
nejstarší česká píseň z období kolem
roku 1000: Hospodine, pomiluj ny! Jezu
Kriste, pomiluj ny! Ty, spase všeho mira,
spasiž ny i uslyšiž, Hospodine, hlasy
naše! V dnešní češtině znamená: Hospodine, smiluj se nad námi! Jezu Kriste,
smiluj se nad námi! Ty, spáso celého
světa, spas nás a vyslyš, Hospodine,
hlasy naše! Píseň se zachovala, protože
zlidověla a stala se hitem.
Valdenští, kteří museli utíkat z Francie
a severní Itálie před pronásledováním
kvůli šíření Písma svatého, přišli také
do jižních Čech, kde se výrazně projevili již po roce 1300. Později usilovali
o nápravu církve podle evangelia Matěj
z Janova, Konrad Waldhauser, Jan Milíč
z Kroměříže, Tomáš Štítný ze Štítného
a další. Hus navázal na své předchůdce
a ještě horlivěji zvěstoval Boží pravdu
a milost danou v Ježíši Kristu, kterého
vroucně miloval a oslavil svým životem
i mučednickou smrtí. Devět dní před
upálením napsal Pražské univerzitě: Ctihodní a v Ježíši Kristu nejmilejší mistři,
bakaláři a studenti Pražské univerzity!
Vyzývám vás při samotném nejlaskavějším Ježíši, abyste milovali jedni druhé,
abyste vymýtili rozkoly, usilovali především o čest Boží…
Kostnická hranice, na které byl upálen
on a o rok později i Jeroným Pražský, reformní hnutí ještě více rozdmýchala. Na
basilejském koncilu v roce 1433 zástup-

ci husitů žádali o uznání čtyř pražských
artikulů – 1) svobodné kázání Slova
Božího, 2) přijímání večeře Páně podobojí pro všechny, nejen pro duchovní, 3)
trestání smrtelných hříchů bez rozdílu
postavení, 4) odnětí světského majetku církvi a omezení světské moci církve. V podstatě šlo o odstranění zábran
v šíření Božího slova, o biblickou zásadu
rovnosti před Pánem Bohem a o samozřejmost, že církev se má věnovat svému poslání, a ne světským zájmům.
Jednání byla završena tzv. basilejskými kompaktáty, která podepsali papež
Evžen IV. a císař Zikmund Lucemburský v červenci roku 1436. Basilejská
kompaktáta byla doma vyhlášena
v následujícím roce v Jihlavě. Katolická strana v nich uznala jen přijímání
podobojí (lat. sub utraque specie),
a to ještě pod podmínkou, že utrakvisté kromě této výjimky přijmou učení
římské církve bez výhrad. Zanedlouho
však bylo potlačováno také přijímání
podobojí s odůvodněním, že kompaktáta byla dohodnuta jen pro nejstarší
generaci Čechů.
Petr Chelčický (asi 1379–1460) v šestnácté kapitole Sítě víry píše: Ale poněvadž jsou synové Antikristovi, raději říkají, že církev svatá může Zákon rušit
a spasení lidské zjednávat bez Zákona
Božího, na základě správy podle zákonů té církve… A poněvadž veliký sněm
mistrů basilejských z mnohých univerzit
církve římské ten názor má na Zákon
Boží, může jej lehce zrušit…
O to papež usiloval, ale král Jiří z Poděbrad, který vládl v letech 1458–1471,
toho nedbal, protože chtěl být králem
obojího lidu. Tak se Čechy stávaly v Evropě patnáctého století stále více ostrovem svobody náboženského vyznání, ač
Jednota bratrská, která byla založena
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v roce 1457, se z ní mohla těšit na základě uzákonění až od roku 1609.
Mezitím české země silně ovlivnila wittenberská reformace. Shodně s augsburským vyznáním byla vydána v roce
1575 Česká konfese, kterou stavové
předložili čerstvě korunovanému českému králi a císaři Rudolfu II. Ten však
s jejím uzákoněním otálel, až konečně
9. července 1609 vydal Majestát na náboženskou svobodu, který navrhli Václav
Budovec z Budova a Petr Vok. Na konci
své vlády (1611) však chtěl Majestát
zvrátit s vojenskou pomocí svého bratrance Leopolda V. Habsburského, rakousko-tyrolského arcivévody, který byl
již ve svých dvanácti letech jmenován
také biskupem pasovským a později
i štrasburským. V roce 1611 vtrhl se svými žoldnéři proti protestantům do Prahy
a Čech a vyplenil je. Rudolf II., vychován
jezuity ve Španělsku, v roce 1577 zakázal nekatolické bohoslužby ve Vídni.
V Čechách musel počítat s drtivou většinou protestantů různých směrů, kterých
bylo asi 85 až 90 %. Přesto však rušil
dohody a všemožně upřednostňoval
katolickou menšinu. Stejně postupovali i jeho nástupci – Matyáš Habsburský
(českým králem 1611–1619) a Ferdinand II. (českým králem 1619–1637).
V Hrobu na Teplicku 11. prosince 1617
ozbrojený oddíl na příkaz pražského arcibiskupa Jana Lohelia srovnal se zemí
kostel, který tři roky předtím postavili
zdejší luteráni. Tato událost, jakož i uzavření evangelického kostela v Broumově
u Náchoda a zatčení předáků tamějších
měšťanů v únoru 1618, vyvolaly silný
odpor většiny českých stavů. Královští
místodržící Vilém Slavata a Jaroslav
Bořita a sekretář Filip Fabricius byli 23.
května 1618 vyhozeni z oken Pražského hradu. Tato pražská defenestrace,

jakých bylo v evropských dějinách více,
je považována za počátek stavovského
povstání proti Ferdinandovi II. a příčinu
vypuknutí třicetileté války.
Ve skutečnosti důvody byly spletitější.
Některé země chudly, jiné se vzmáhaly.
Španělsko drancovalo zlaté a stříbrné
doly v zaoceánských koloniích a bylo
schopno expandovat. Šestnácté století
je označováno za španělský zlatý věk
(Siglo de Oro – století zlata). Španělská
větev Habsburků prostřednictvím rakouských příbuzných značně zasahovala do dění ve Střední Evropě. Symbolem
toho může být tzv. Pražské Jezulátko,
dřevěná soška (47 cm) potažená barevným voskem pocházející ze Španělska,
kterou katolíci považují za duchovní
bránu Prahy. Je uctíváno v kostele, který postavili v letech 1611–12 luteráni
a zasvětili ho Nejsvětější Trojici. Po bitvě na Bílé hoře jej převzali karmelitáni
a přejmenovali na kostel Panny Marie
Vítězné. Španělské zlato sice do značné míry rozhodlo šarvátku na Bílé hoře,
ale nijak valně nepomohlo rozvoji země
v následujících letech, ba naopak. Katolická liga měla v porovnání s českými
stavy desetinásobné zdroje k financování armády.
K bitvě, která způsobila v dějinách
národa hlubokou jizvu, došlo v neděli
v poledne 8. listopadu 1620 a trvala
necelé dvě hodiny. Střetla se tam armáda Katolické ligy bojující pro Ferdinanda II. a stavovské vojsko českého krále
Friedricha Falckého. Na obou stranách
byli najati vojáci. Stavové však nebyli
schopni zásobovat svou armádu tak,
jako Ferdinand II. s pomocí Španělů.
U Rakovníka se snažili zabránit Katolické lize v postupu na Prahu, ale ta si
probojovala k Praze snazší cestu. Stavovské vojsko muselo postupovat přes
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křivoklátské lesy a na Bílé hoře ji zbylo
nevýhodné postavení. Vojáci byli unavení, hladoví a jakousi dobu bez žoldu.
Friedrich Falcký v tu dobu byl v Praze
a na bojiště přijel, až už bylo rozhodnuto. Po bitvě z Čech utekl. Následky byly
pro evangelíky a podle zakladatelů Československa i pro národ katastrofální.
Náčelníci odboje, pokud neutekli za
hranice, byli v únoru 1621 zatčeni a 27
jich bylo 21. června 1621 na Staroměstském náměstí popraveno. Hlavy některých z nich visely 10 let v koších na
mostecké věži naproti jezuitské koleje
Klementinum. Veškerá česká protestantská šlechta byla najednou vyvlastněna. Jaroslav Kadlec uvádí, že konfiskaci
propadly, nepočítáme-li statky královské
a církve římsko-katolické, přes tři čtvrtiny země. Z této kořisti císař obdaroval
šlechtu horlivou v rekatolizaci.
Po vydání Obnoveného zřízení zemského 31. července 1627 pro Čechy
a 9. března 1628 pro Moravu platilo,
že v zemi nesmí být trpěn nikdo, žádný
muž, žádná žena, šlechtic, měšťan nebo
sedlák, kdo by nevyznával katolickou
víru. Šlechtě, rytířům a měšťanům bylo
povoleno odejít do ciziny. Sirotci z tohoto stavu museli zůstat v zemi a měli být
vychováváni katolicky. Katolické náboženství bylo prohlášeno za jediné státem uznané a každý, kdo by se pokoušel
na tom něco změnit, byl považován za
škůdce míru a země, který bude trestán
ztrátou cti, života i majetku.
Zemi opustily tisíce českých protestantů, včetně osobností světového významu jako byl Jan Amos Komenský.
Odhady počtu exulantů jsou jen přibližné. Edita Štěříková uvádí: Nikdo se pobělohorských exulantů už nedopočítá.
Ztráta obyvatelstva… je někdy udávána počtem 36.000 rodin, tedy zhruba

150.000 lidí… To však je číslo týkající
se pouze Čech, a je to odhad Viléma
Slavaty, který zemřel už v roce 1652.
V té době byla emigrace ještě v plném
proudu.
V poznámce ze mše na Bílé hoře, kterou tam 8. listopadu 2020 celebroval
kardinál Duka, stojí: To je také naše povinnost, jednak si uvědomit pod tímto
obrazem Panny Marie zde v oltáři, že
onen potupený obraz ze strakonické
kaple připomínal potupení Matky Boží
a krucifix v ruce Dominika a Jesu y Maria připomíná krucifix, který byl stržen
jako první při devastaci interiéru katedrály sv. Víta. Autor poznámky nám
tedy (snad) bezděčně namlouvá, že na
bitevním poli šlo především o zachování modloslužby. Tu Pán Bůh přísně zakazuje v přikázání: Nebudeš mít jiného
boha mimo mne. Neuděláš si sochu ani
jiné zpodobení Hospodina ničím, co je
nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve
vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu
takovému klanět ani tomu sloužit. Já
jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě
milující… (Ex 20,3–6). Uctívání obrazů a soch nepřipouští ani Nový zákon.
A proč vedle kalvinistů, kteří tyto symboly odstraňovali, byli vyhánění ze země
nebo popravováni luteráni, kteří těmto
symbolům přiznávají výchovný význam,
aniž by je uctívali, a členové Jednoty bratrské, která má ve znaku velikonočního
beránka s křížem?
V debatě o Bílé hoře se arcibiskup
vyjádřil o novoutrakvistech, že to byli
převážně německy mluvící luteráni, (…)
zvlášť v oblastech, kde převládali Němci
(Echo, č. 44 / 29. 10. 2020). Snahu nálepkovat evangelíky jako cizí živel v zemi
musíme zásadně odmítnout z mnoha
důvodů. Vzpomeňme jen, že český luterán František Palacký byl považován za
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otce národa. Nejen Němci v Čechách,
ale také mnoho jiných národností na
celém světě přijalo reformaci. Jde přece
o mnohem víc, než o kulturní záležitost,
proto také mnozí Němci sympatizovali s Husem, který se zasloužil o české
vedení univerzity. Zaťatý odpůrce reformace Němec dr Eck v roce 1519 nazval
Martina Luthera kacířem a Čechem, jelikož rozdmýchává staré popely Husův
a Jeronýmův.
Naopak barokní kulturu přinášejí
k nám většinou cizinci. Cizinci převládají
ve správě farností i v mnišských řádech.
První pobělohorský pražský arcibiskup,
který byl Čechem, byl až od roku 1668
Matouš Ferdinand Sobek. Jeho tři předchůdci neuměli pronést ani tři slova v jazyce národa, který chtěli navracet, jak
podotýká Pavel Stránský.
Arcibiskup si také posteskl, že se v dějinách slavilo Bílou horu víc v Římě než
v Praze. Není divu, vždyť o půl století
dříve po vyvraždění dvou tisíc evangelíků v Paříži a třiceti tisíc v celé Francii
za jednu noc v srpnu 1572 papež Řehoř
XIII. nechal rozezvučet všechny zvony
a z děl Andělského hradu vypálit oslavnou salvu. Čeští katolíci měli prý z bělohorského vítězství divný pocit a ostatně,
proti mariánskému sloupu měl výhrady
papež Pavel IV. i arcibiskup Harrach…
Proč tedy pan arcibiskup požehnal jeho
kopii na Staroměstském náměstí 15.
srpna 2020?
Můžeme diskutovat o oprávněnosti či
neoprávněnosti napadených se bránit.
Můžeme debatovat o motivaci, strategii či následcích bitvy. Můžeme porovnávat svobodu vyznávání katolické víry
a činnosti mnišských řádů ve většinově
protestantských českých zemích před
Bílou horou s absolutním zákazem
nejen evangelických bohoslužeb, ale

i prostého bytí nekatolíkem… Můžeme
si také všímat etiky práce a sociální
kultury v protestantských a katolických
zemích… Lidé se mohou mýlit, proč ale
neomylné Písmo svaté bylo zvláště jezuity zabavováno a páleno, a proč jeho
čtenáři byli krutě trestáni? A přece stejně jako po Bílé hoře, tak i ve všech dobách Boží děti mohly a mohou vyznávat:
Kdyby mi tvůj Zákon nebyl potěšením,
dávno bych v svém pokoření zhynul.
(Ž 119,92) Apoštol Pavel, který prošel
mnohým utrpením, povzbuzuje: Jenom
veďte život hodný Kristova evangelia…
a v ničem se nestrachujte protivníků.
Jim je to předzvěst zahynutí, vám však
spasení, a to od Boha. Neboť vám je
z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale
pro něho i trpět. (F 1,27–29).
Stanislav Piętak

Summa zdravých řečí
aneb učení křesťanského
v Písmích svatých Starého
i Nového zákona zřetedlně
a nepohnutedlně
založeného
K 400. výročí vydání Třanovského
překladu Augsburské konfese
Na letošní rok připadá 490. výročí
přednesení Augsburského vyznání na
říšském sněmu v roce 1530. Zároveň si
můžeme připomínat i 400. výročí prvního vydání jeho českého překladu z pera
Jiřího Třanovského v roce 1620 a 300.
výročí druhého vydání tohoto překladu
v roce 1720.
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Třanovského překlad nebyl prvním
převodem Augustany do češtiny. On
sám vyznává v předmluvě ke svému
překladu, že se přidržoval dřívějšího
překladu z roku 1576. Ze všech pořízených překladů však byl zřejmě nejkvalitnější (Třanovský při překladu pečlivě
porovnával latinskou i německou verzi
Augsburského vyznání) a dlouhou dobu
si udržel přednost.
Jiří Třanovský překlad pořídil snad
v nejšťastnějším období svého života
– v době prvních let svého působení ve
Valašském Meziřící na Moravě. Je třeba
zdůraznit, že protestantismus na Moravě v době těsně před bělohorskou porážkou byl převážně luterský. Sám Třanovský zastával úřad tajemníka neboli
notáře luterské konzistoře v Olomouci.
Nový překlad měl tedy zřejmě sloužit
ke konfesnímu upevnění evangelíků na
severní Moravě a v přilehlých oblastech
Slezska a Slovenska. Snad mohl být zamýšlen i jako obrana proti kalvinismu,
jenž byl posílen volbou kalvinisty Fridricha Falckého na český trůn roku 1619.
Třanovského překlad Augsburské konfese (Konfessí Augšpurská) byl vytištěn
roku 1620 v Olomouci. Své dílo věnoval městské
radě a celé
obci města
Těšína.
Ve
své
předmluvě
datované
1.
ledna 1620
v domě farním města
Meziříče nad
Bečvou uvádí, že svým
překladem
vyšel vstříc

pociťovanému nedostatku českého překladu Augustany: Poněvadž sem tedy od
dávní chvíle exemplářů tohoto vyznání
evangelitského nedostatek spatřoval…
za věc hodnou a užitečnou býti sem soudil, aby v nově vydána… byla. Evangelická církev je podle Třanovského ta, která
evangelium věčného i všech jiných věcí,
k němu přináležejících … stále se drží.
Jiří Třanovský vyzdvihl Augsburskou
konfesi ve své předmluvě nejvřelejšími
slovy: Augsburské vyznání je podle něho
summa zdravých řečí aneb učení křesťanského v Písmích svatých Starého
i Nového zákona zřetedlně a nepohnutedlně založeného, je to drahý klenot
a poklad od Boha v těchto posledních
časích svěřený, ve kterém ač krátce,
však patrně, vážně a důvodně položený grunt apoštolského učení se nachází. Předmluva je prodchnuta mocným
eschatologickým očekáváním, neboť
Třanovský v Augsburském vyznání spatřuje poslední záblesk Boží pravdy pro
tento svět před jeho koncem.
Konec světa sice záhy nepřišel, nicméně bitva na Bílé hoře a následná
katastrofa způsobily, že Třanovského
překlad nedošel zcela zamýšleného využití. Posiloval nicméně perzekvované
protestanty v habsburské monarchii
i v exilu. O tom, že nebyl zapomenut,
svědčí i jeho opětovné vydání přesně
o sto let později – roku 1720 legendárním vydavatelem českých exilových tisků Václavem Kleychem, který své vydání dedikoval šlechtickým opatrovníkům
a správcům při chrámě Ježíšovém v Knížectví slezském před městem Těšínem.
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Daniel Spratek

Domácí bohoslužby
Na posledním setkání s konfirmandy,
které se konalo jak jinak než přes internet, jsem se těchto mladých lidí ptal,
co by si přáli na Mikuláše. Čekal jsem,
že budou povídat o sladkostech, dostal
jsem ale jinou odpověď. Všichni si přáli
jediné: Ať už ten Covid skončí, ať už se
vše vrátí do normálu. Tuto touhu sdílíme
zdá se všichni.
Každý rok vznikají žebříčky nejfrekventovanějších slov. Pro rok 2020 je to
nečekaně slovíčko lockdown, tedy uzavření všeho, plošná karanténa. Všichni
pociťujeme dopady lockdownu. Ti, kdo
během jediného dne absolvují hned několik internetových setkání a celé dny
koukají na ploché lidi, zažívají dosud
neznámou zoom únavu. Ano, dokázali jsme se přizpůsobit, naučili jsme se
v těchto podmínkách žít, ale nepřipadá
nám to normální, toužíme po návratu
k dřívějšímu způsobu života.
Nyní se opatření uvolňují a lidé po celém světě se mohou vrátit do kostelů.
Přicházejí ale zprávy, že se tak neděje. Jedna až dvě třetiny věřících se do
sborů dosud nevrátila. Pastoři a sboroví
pracovníci se ptají: Kde tito lidé jsou?
Vrátí se nám vůbec? Navštívil jsem jedno společenství na jižní Moravě. Před
koronou se tam na biblických hodinách
scházelo padesát až sedmdesát lidi, po
první vlně pandemie účast klesla na deset lidí.
Církve v Americe zaznamenaly zajímavý jev. Dětské bohoslužby se po první
vlně vrátily do normálu, anebo dokonce
zaznamenaly nárůst účasti, ale účast
na shromážděních pro dospělé výrazně
klesla. Čím to? Ptali se pastoři. Vysvětlení je možná překvapivé, ale docela
logické: Rodiče přijedou do sboru, od-

loží děti do nedělky a sami jdou třeba
nakupovat. Bohoslužby si pak v pohodlí
domova pustí až ze záznamu. Zvykli si
na virtuální církev.
Jak řešit situaci, kdy se církev nemůže scházet? Luterská část církve má na
předestřenou otázku časem prověřenou
odpověď. Jistě tušíte, že mám na mysli
domácí bohoslužby. Tím nemyslím to,
že si rodina večer sedne ke stolu, každý
si vezme svůj mobil nebo počítač a sluchátka a poslouchá bohoslužbu či kázání, na které má zrovna chuť.
Jak to vypadalo kdysi a jak to může vypadat dnes?
Praxi domácích bohoslužeb velmi pěkně dokumentuje kniha Christophera
Boyda Browna Zpívání evangelia: luterské písně a úspěch reformace pojednávající o luterském Jáchymově. Ještě
několik generací po zdánlivém konci
evangelictví v tomto městě přetrvávalo
luterské učení po domech. Jak se vyučovaly evangelické biblické pravdy? Písněmi, a to takovými, které měly dost slok
na to, aby mohly srozumitelně vysvětlit
dogmatické pojmy.
Z vyprávění vím, že i zdejší evangelíci zažívali ještě v půli minulého století
něco podobného. Když nemohli jít do
kostela třeba kvůli silnému sněžení
nebo jiné přírodní překážce, scházeli
se na domácích pobožnostech. Písně,
modlitby a čtená kázání. Ve svém archivu mám několik rodinných postil, sbírek
kázání. Někdy se lidé k takovým bohoslužbám dokonce svátečně ustrojili.
Vždy se zachovávala vážnost a nekázeň
nebyla tolerována. Rodiče i děti zpívali,
četli a modlili se.
Že to může velmi dobře fungovat, vím
i z vlastní zkušenosti. Také u nás doma
jsme takové bohoslužby před léty pravidelně mívali. Maminka nám vždy četla,
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zpívali jsme a modlili se. Každou neděli.
Kromě toho jsme si ve všední dny čítali společně z knihy Příběhy dosud živé
a z dalších tajně dovezených českých
i polských publikací. Bez ohledu na
množství práce a učení tyto chvíle u nás
nikdy nechyběly.
Mám takové skromné doporučení:
Zkusme být přítomni v prvé řadě ve
svém společenství. Před brouzdáním
po cizích pastvinách upřednostněme
vysílání svého sboru a ta ostatní berme
jako bonus – něco, čemu se věnujeme
ve volných chvílích. Při sledování přenosů anebo záznamů se místo kafíčka
a ležérního pyžama klidně ustrojme do
svátečního. Ani zapálená adventní svíce
neuškodí. Nebojme se ve svých rodinách hlasitě pronášet modlitby a zpívat
spolu se sborem. A především: Pokud to
půjde, vraťme se do svých kostelů a nespokojme se s virtuálním křesťanstvím.
Tato doba nás naučila mnoho nového.
Čerpejme z toho i po návratu do vytouženého normálu. Zachovejme to, co je
funkční a inspirativní, to, co nás posunulo kupředu. Dovolím si nabídnout
vám inspiraci: Na jaře jsme místo osobních setkání modliteb a chval zavedli
tato setkání na zoomu. Dříve jsme se
dokázali dohodnout zhruba jednou za
šest týdnů, teď se virtuálně potkáváme
každý týden. Takto to funguje už tři čtvrtě roku. Úžasně to posílilo modlitební
život skupinky a je dobré v tom pokračovat. Stejně tak velmi oceňuji rychlé internetové plánovací porady, díky nim se
dá důležité věci dohodnout operativně
a s velkou úsporou času. Nač cestovat
několik desítek kilometrů, když se to dá
udělat rychleji a levněji?
Nic z toho nenahradí osobní setkání
Božího lidu. Nemluvě o tom, že třeba
k Večeři Páně je osobní přítomnost nut-

ná. Na návrat do normálu se moc těším.
Ale pro luterskou církev byly normální
i domácí bohoslužby. Pokud jste tuto
krásnou možnost ještě nevyužili, zkuste
to. Věřím, že se vám skrze ně dostane
nečekaného požehnání.
Zbyšek Kaleta

Koronavirus
Co se děje na Zemi?
Lidé na celé Zemi prožívají veliké překvapení. Neviditelný virus zasahuje do
života národů, rodin i jednotlivců. Je
velikým překvapením nejen pro obyčejné lidi, ale i pro nejvzdělanější vědce.
Způsobuje mnoho problémů milionům
lidem, ale i ve společenském životě
a v ekonomice. Mnozí lidé si kladou
otázku, co se to děje na naší Zemi, že
neviditelný virus dovede zastavit i miliony vzdělaných lidí a vést je k přemýšlení
o budoucnosti lidstva i o budoucnosti
Země. V posledních desetiletích se dějí
na Zemi mnohé skutečnosti, které jsou
neobvyklé a mimořádné.
Lidé, kteří čtou Bibli, si připomínají, že
jsou tam napsána zvláštní prorocká slova, která řekl Ježíš Kristus: Lidé budou
zmírat strachem a očekáváním toho, co
přichází na celý svět. Neboť mocnosti
nebeské se zachvějí. (L 21,26) Mnozí
lidé jsou opravdu naplněni strachem.
Šokující je tentokrát skutečnost, že ten
strach způsobuje neviditelný, maličký
virus. Lidé se bojí budoucnosti, protože
nevědí, kde to skončí a kam spějí dějiny
lidstva a co se stane s touto Zemí.
Ježíš Kristus nám odhaluje i tajemství
budoucnosti. Sděluje nám také na jakou
událost nás připravuje i koronavirus.

- 17 -

Lukáš zaznamenal jeho prorocká slova: A tehdy uzří Syna člověka přicházet
v oblaku s mocí a velikou slávou. Když
se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.
(L 21,27–28) Koronavirus je tedy Božím
signálem pro lidstvo, že se blíží druhý příchod Pána Ježíše Krista na tuto
Zemi. Koronavirus je zároveň Boží výzvou k pokání pro všechny lidi a výzvou
k přípravě na setkání s Kristem.
Každý člověk přemýšlí o své budoucnosti. Ví, že jednou zemře. Klade si také
otázku: Bude smrtí všemu konec, anebo bude po smrti nějaké pokračování?
V Bibli čteme, že Kristus nám odhalil
tajemství smrti i věčné budoucnosti. Ve
chvíli smrti umírá jen tělo. Duše člověka odchází do duchovního světa, kde
jsou pro člověka dvě možnosti. První
možností je nebeský domov, který Pán
Bůh připravuje pro všechny, kteří uvěří
v Ježíše Krista, jako Zachránce z moci
zla a vítěze nad smrtí a přijmou Ho za
svého Spasitele a Průvodce. S Ním budou lidé prožívat dokonalou radost, pokoj a věčnou blaženost. Druhá možnost
je existence bez Krista, bez domova,
bez Boží lásky, bez radosti a bez pokoje.
Bude to úděl věčných bezdomovců, žijících ve tmě, v zoufalství a v beznaději.
Bible říká mnohokrát, že Pán Bůh miluje všechny lidi, všechny k sobě zve
a všem nabízí místo v nebeském domově. Říká nám: Milováním věčným
miluji tě! Jelikož v nebeském domově je
dokonalá a svatá čistota, nabízí Kristus
všem lidem dokonalé očištění od veškeré mravní a duchovní špíny. Každý člověk se sám rozhoduje, zda Boží nabídku
přijme nebo odmítne. Když odmítne,
rozhoduje se sám pro věčné zoufalství.
Když nabídku přijme a poprosí Krista
o dokonalé očištění a o Jeho vedení ces-

tou života, má před sebou šťastný a blažený věčný život v nebeském domově.
I dnes volá Kristus všechny k sobě
a všem nabízí dokonalé očištění od
všech špinavých myšlenek, slov a činů
a také dar věčného života. Kdo k Němu
zavolá a vše nečisté upřímně vyzná
a poprosí o očištění a odpuštění, dostane milost a novou budoucnost. V Bibli
čteme nádherná slova: 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.
(1J 4,10) Milý čtenáři, tato slova platí
i pro Tebe! Pán Bůh si i Tebe zamiloval a chce Tě učinit věčně šťastným ve
svém království. Využij tuto příležitost
a řekni Pánu Ježíši svoji prosbu i své rozhodnutí. Přejeme Ti, abys byl také věčně
šťastným v nebeském domově.
Stanislav Kaczmarczyk

Kdo byl Melchisedech?
Málokterá biblická postava je obestřena takovou tajuplností jako starozákonní král a kněz Melchisedech (Malkísedek).
V Písmu se poprvé objevuje v Gn
14,18–20: V bojích dvou koalic blízkovýchodních králů byla poražena koalice,
jíž se účastnila Sodoma, a mezi sodomskými zajatci se ocitl Lot. Lotův strýc
Abram (Abraham) vytáhl se svými ozbrojenými muži, osvobodil svého synovce
a sodomský lid i s jejich majetkem, který
jim byl předtím uloupen. Vracejícímu se
vítěznému Abrahamovi vyšel v ústrety
kromě sodomského krále též Malkísedek, král Sálemu. Písmo o něm uvádí,
že přinesl chléb a víno a byl knězem
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Boha Nejvyššího (El Eljon); Malkísedek
Abrahamovi požehnal a Abraham dal
Malkísedekovi desátek ze všeho. Kratičkou tříveršovou pasáží se informace
o Malkísedekovi vyčerpávají. (Na okraj
uveďme, že Malkísedek je první osobou, která je v Bibli nazvána knězem.)
Podruhé se ve Starém zákoně Malkísedek objevuje v Žalmu 110, jehož autorem je David a který je jedním z tzv.
mesiášských žalmů. Hned v prvním verši je ten, ke komu se mluví, jako jediná
osoba v celém Starém Zákoně vyzván
k usednutí po Boží pravici, tedy ke sdílení Hospodinovy vlády. Ve 4. verši je
o tomto Hospodinovu spoluvládci (Mesiášovi) prorokováno toto: Hospodin přísahal a nebude toho litovat: Ty jsi kněz
navěky na způsob Malkísedeka.
Sám Ježíš vyučoval, že Mesiáš je ten,
kdo dle Žalmu 110,1 usedá po Boží pravici (Mt 22,44; Mk 12,36; Lk 20,42).
Když pak před veleradou prohlásil
sebe sama za sedícího po Boží pravici (Mt 26,64; Mk 14,62) zcela jednoznačně se přihlásil k poselství Ž 110,1.
Vzhledem k tomu, že osoba, k níž je ve
110. žalmu mluveno, je tatáž v prvním
i čtvrtém verši, představuje vztažení
Malkísedkova kněžství na Ježíše jen
logické vyústění samotných Ježíšových
slov o jeho usednutí po Boží pravici.
Toto logické vyústění je prezentováno
a rozvinuto pisatelem Listu Židům, který Malkísedekovi a jeho kněžství věnuje
poměrně hodně místa v kapitolách 5,
6 a zejména 7. Zdůrazňuje, že Ježíšovo kněžství není kněžstvím levitským
(podle řádu Áronova), ale je to kněžství
podle řádu Melchisedechova, které
Áronovo kněžství převyšuje, neboť je
věčné. O samotném Melchisedechovi
je pak v Žd 7,1–3 uvedeno: Tento Melchisedech, král Sálemu, kněz Boha Nej-

vyššího, který se setkal s Abrahamem,
když se navracel od porážky králů, a požehnal mu, a kterému také Abraham
oddělil ze všeho desátek, je nejprve podle překladu ‚král spravedlnosti‘, dále
pak i král Sálemu, což znamená ‚král
pokoje‘. Je bez otce, bez matky, bez rodokmenu, nemá ani počátek dnů ani
konec života; a tím je připodobněn Synu
Božímu a zůstává knězem navždy. Následně je ukázáno, že Abrahám (v jehož
bedrech byl i Lévi) je nižší než Melchisedech ze dvou důvodů: nižší přijímá
požehnání od vyššího a nižší odevzdává
desátek vyššímu.
To, co uvádí List Židům o Melchisedechovi – zejména, že je bez otce, bez
matky, bez rodokmenu, nemá ani počátek dnů ani konec života – vedlo některé
čtenáře Písma k domněnce, zda Melchisedech nepředstavuje jednu z teofanií,
tedy viditelné zjevení Boha (Ježíše) ve
Starém Zákoně (jako např. hlavní host
u Abrahama – Gn 18, či zápasník s Jákobem – Gn 32), či zda se případně
nejednalo o anděla (kupříkladu názor
Origenův). Žádný člověk totiž nesplňuje podmínku bytí bez počátku a konce
a bez rodičů. Za zmínku v této souvislosti stojí, že určité nadlidské (andělské či
božské) chápání osoby Malkísedekovy
je přítomno už v židovské literatuře před
vznikem Nového zákona: v kumránských textech či v díle židovského filosofa a teologa Filóna z Alexandrie.
Nicméně většina biblických vykladačů
chápe text Listu Židům tak, že Melchisedech nebyl vskutku věčný a neměl rodiče, ale že je jen Ježíšovým předobrazem
v tom, že Písmo o jeho počátku, konci
a rodičích nic nesděluje. Obrazně tedy,
co Písmo neříká, jako by nebylo. Jako
argument proti teorii teofanie se uvádí,
že předobraz nemůže být totožný s rea-
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litou, kterou figuruje, tedy že předobraz
Ježíše nemůže být totožný se samotným
Ježíšem, zvláště když List Židům hovoří
o tom, že Melchisedech je pouze podoben Synu Božímu (argument poprvé použit Epifanem ze Salaminy ve 4. století).
Navíc – na rozdíl od jiných textů o teofanii – v Gn 14,18–20 není Malkísedek
osloven jako Bůh ani vypravěč nic o jeho
božství neříká.
V případě Malkísedeka se tedy nejpravděpodobněji jedná o skutečného
člověka, žijícího na území Izraele v době
bronzové, o historického krále města
Sálemu, ztotožňovaného nejčastěji s Jebúsem – pozdějším Jeruzalémem (podobné jméno měl pozdější jeruzalémský král Adonísedek – Joz 10,1 a násl.).
Uctíval stejného Boha jako Abraham,
rozpoznával v tomto Bohu Nejvyššího.
V Abrahámově době byli lidé, kteří měli
dosud nezkreslené povědomí o skutečném Bohu, byť jej neznali tak osobně
a bezprostředně jako Abraham; kromě
Malkisedeka patřil patrně k takovýmto
lidem třeba Jób.
Tuto osobu krále-kněze Malkísedeka si
Pán Bůh použil k prokázání toho, že Stará smlouva – včetně svých ustanovení
o levitském kněžství – je jen stínem věcí
budoucích, ale skutečností – konečnou
realitou – je Ježíš Kristus. On je skutečným knězem podle Písem, byť nenavazuje na linii lévijských kněží, nýbrž navazuje na jiné starozákonní kněžství – a to
Melchisedechovo.
Daniel Spratek

Ohlédnutí za konferencí
Resolved
Není tomu dávno, kdy jsme spolu
s bratry a sestrami v Kristu trávili čas
na konferenci Resolved v Hrádku. Zpětně se velice raduji z Božího daru, jímž
nepochybně tato konference, navzdory
problémy s covidem, byla. Chvála Pánu
Ježíši za jednotu, kterou v něm všichni,
jež mu patříme, máme. Nejvíce si to
uvědomujeme, když jsme spolu s lidmi,
které vůbec neznáme, a přesto k ním cítíme blízký vztah.
Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš:
Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný
a nuzný, slepý a nahý. (Zj 3,17–18)
Měl-li bych zvolit verš, který mě na konferenci nejvíce usvědčil, pak bych vybral
tento. Dopis je adresován církvi v Laodiceji, nicméně v nynější konzumní době
má co říci právě nám. Jako křesťané
jsme zvyklí na styl života, který bychom
do určité míry označili jako bohulibý.
Ve zkratce: víme co se Bohu líbí a co
ne, nechceme hřešit, uvědomujeme si,
co pro nás skrze Kristovu prolitou krev
udělal, a chválíme jej nejen za to. Nikomu neubližujeme, budujeme s Bohem
vztah, ale je to všechno co můžeme dělat? Na více místech v Bibli vidíme, že
Boží vůlí je i služba druhým, a to i pomocí majetku, který spravujeme. Nad
těmito pasážemi se mnohdy raději ani
nezamyslíme, protože jsme se vším
spokojeni a nechceme riskovat naše
pohodlí. Problém u Laodicejských není
v tom, že jsou bohatí, ale v postoji jejich srdce. Nechme Hospodina zkoumat
naše nitro, a sami ho zkoumejme, zda
nejsme stejně ubozí a bědní (ne fyzicky,
ale duchovně). Víme, že Bůh si přeje ab-
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solutní důvěru v něj a jeho slovo. Když
říká: Hledejte především jeho království
a spravedlnost, a všechno ostatní vám
bude přidáno (Mt 6,33), tak nás předtím vybízí, abychom nelpěli na zajištění
našeho života.
Mimo přednášky a semináře byla součástí dobrovolného programu i cesta do
Třince. V Třinci jsme se rozdělili do menších skupin a mluvili s lidmi, které jsme
potkali, o Bohu, jak nás k tomu vybízí 1.
list Petrův 3,15: Buďte vždy připraveni
dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. Nesnažili
jsme se lidi přesvědčovat, ale s dobrým
svědomím mluvit o tom, kým je pro nás
Ježíš a jak důležitá je zpráva evangelia.
Náš postoj k evangeliu má dopad na
celou věčnost, což si bohužel málokdo
připustí.
Christian Krutsche
Drazí bratři a sestry, ve dnech 2.–4.
10. proběhl již třetí ročník konference
Resolved, letos na téma: Od vlažnosti k horlivosti. Jsem nesmírně vděčný
Pánu Bohu, že vůbec tato konference
mohla být, jelikož hned od dalšího týdne
vláda zpřísnila nařízení a už by to nešlo.
I v tom vidím Boží jednání, moc a jeho
panství nade vším. Mnoho jsem si odnesl ze všech přednášek a svědectví.
Jsem vděčný i za bratra Jerryho Farnika,
který byl hlavním řečníkem. Krátce se
budu sdílet o semináři s názvem: Jsem
povolán evangelizovat? Odpověď je jasná, samozřejmě, že jsem. Každý z nás
je povolán sdílet evangelium. Znovu
jsem si mohl uvědomit, co by mělo být
obsahem té zvěsti. Mělo by zaznít, že
je tady svatý, dokonalý, milosrdný Pán
Bůh, Stvořitel všeho, že jsme tady my,
lidé, kteří jsme pravým opakem Pána
Boha. Dále, že za to, jací jsme, si za-

sluhujeme pouze a jenom věčný trest
a odsouzení, ale že je tady Ježíš Kristus,
který na sebe vzal všechny naše hříchy
a my jsme mohli skrze pokání a víru přijmout odpuštění a jeho spravedlnost.
Bratr David Piksa, který měl tento seminář, mluvil nejenom teorii, ale taky
spoustu praktických a užitečných rad,
které získal za poslední tři roky. Odpoledne pak následovalo i uplatnění toho
všeho v praxi, kdy nás mohlo asi 20 jít
do Třince, kde jsme se setkali s dalšími
bratry a sestrami z jiného sboru a mohli
jsme sdílet evangelium po celém městě. Naše skupinka byla složená ze 3 lidí.
Takový delší rozhovor jsme měli asi se
třemi lidmi. Po nějaké chvíli jsme v rozhovorech mohli vidět, že lidé mají různé, malé i velké problémy, a tak jsme
mohli sdílet evangelium a taky se s nimi
modlit. Evangelizace je potřebná a má
smysl. Soli Deo Gloria.
Karel Guznar ml.
Bylo obrovským požehnáním, že se
mohla konference Resolved v roce
2020 konat! Spousta dalších křesťanských akcí, na které jsem měl namířeno,
byla z důvodu pandemie COVID-19 zrušena. Oddělení od společenství s bratry
a sestrami ve víře způsobuje mnohem
víc duchovních bitev a sám jsem to na
sobě pociťoval, když bylo omezeno chození do církve a stýkání se s jinými věřícími. Konference však toto omezení těsně minula a mohl jsem tak společně se
svými mladšími bratry vyrazit z Liberce
na Slezsko.
Tématem konference bylo Od vlažnosti
k horlivosti. Mluvilo se o církvích z Bible, které se potýkaly s různými formami
vlažného chování vůči Pánu a službě
v Jeho církvi. Toto téma je nanejvýš aktuální v této době a bylo povzbuzující
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trávit čas s lidmi, kteří berou skutečnost, že se to týká i nás a našich církví,
vážně.
Odpovědí pro církve v Bibli, stejně jako
pro nás dnes, nebyla změna politiků,
větší rovnoprávnost či jiná reforma, ale
uvědomění si, že jsme všichni před Bohem hříšní a jediné odpuštění přichází
skrze Božího syna Ježíše Krista jeho
smrtí na kříži. Každý řečník byl svým seminářem či přednáškou unikátní a během celé konference byl kladen důraz
právě na evangelium.
To, jak se máme nyní chovat a připravovat se na Jeho druhý příchod mi bylo
připomenuto v semináři Bděte! Ale jak?
od br. Bolka Tasky. Z celé přednášky mě
zaujala pasáž z 1. listu Tesalonickým
5,1–11, kde nám je připomenuto, že
máme být bdělí a střízliví již teď, a zároveň se máme navzájem povzbuzovat
a budovat.
Po rozhovorech s ostatními bratry ve
víře jsme se všichni shodli na tom, že
velmi usvědčující bylo i slovo právě pro
nás mladé muže od br. Antonína Váhaly.
Hlavní text pro jeho přednášku byl z knihy Job ze 31. kapitoly a zvláštní důraz
kladl hned na první verš: Se svýma očima jsem uzavřel smlouvu…
Děkuji všem na Slezsku, kteří se podíleli na organizaci této konference, jejímž
cílem bylo zdůraznit výzvu z Bible o důležitosti horlivosti ve službě Pánu. Jsem
rád za nová přátelství a budu se těšit na
příští konferenci Resolved.
Philip Karásek

Rozhovor
s Jerrym Farnikem
Jerry, mohl by ses na úvod představit a říct něco
krátce o sobě a svojí rodině?

Pocházím z Montany a moje manželka
z Kalifornie a jsme spolu jako manželé skoro 40 let. Máme tři dospělé děti:
syna Jareda (pracuje v Praze pro Deloitte jako redaktor), dceru Autumn (žije
v Arizoně s manželem a mají jednu dceru) a dceru Havalind (žije také v Arizoně
s manželem a je učitelka). Všichni tři
vyrostli zde v České republice.
Mohl by ses s námi sdílet o tom, jak Ti Pán Bůh
dal milost a stal ses Jeho dítětem?

Slyšel jsem na univerzitě evangelium
Ježíše Krista a uvěřil jsem v Krista jako
Pána a Spasitele, když mi bylo 19 let.
Začal jsem evangelizovat další vysokoškoláky a růst jako věřící. Po studiu
jsem se stal pracovníkem křesťanské
organizace, která pracuje mezi vysokoškoláky. Sloužili jsme v Minnesotě, Chicagu a v České republice.
Jsi původem z USA, proč jsi se rozhodl pro službu
v ČR?

V roce 1977 jsem se začal skoro denně modlit za Československo. Věděl
jsem o Československu velmi málo, ale
začal jsem si číst o vaší zemi články
a knihy. Můj dědeček emigroval z Tišnova do USA v roce 1905, ale přestali
doma mluvit česky. Jako kluk jsem češtinu neslyšel, ale věděl jsem o rodinném
pozadí pár podrobností. V roce 1980
jsem na misijní cestě do Polska mohl
navštívit Brno a Prahu. Když jsem se dozvěděl o duchovních potřebách v Polsku
a v Československu, bylo mi jasné, že se
sem mám s Marilyn jako misionář vrátit. Pracovali jsme zde jako misionáři od
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Vyzbrojení budoucích vedoucích v církvi
je nesmírně důležité. Bez efektivního
vyučování a praktického tréninku církev
zůstane stát na místě.
Když cestuji po republice, poznávám
sbory, kde je důraz na celou rozmanitost a opravdovost Božího Slova, zvláště
v oblasti biblické reformované soteriologie. Bůh je svrchovaný nad všemi věcmi,
i v oblasti lidského spasení. Když vidím
ten hlad po správné teologii a biblickém
vyučování, je to pro mne povzbuzující.

Jerry Farnik, foto Anna Ponková

1982 do 1986, ale zároveň jsem studoval zpěv. Dostudoval jsem teologii v Kalifornii, byl jsem ordinován jako kazatel
a vrátili jsme se do Čech v roce 1990,
když jsme už měli dvě děti. Už jsme zde
skoro 35 let.
Mohl bys nám detailněji popsat, co je náplní tvé
služby v Česku?

Zakládáme reformovaný sbor v Praze
4 v Modřanech (www.reformovanacirkev.cz) a cestujeme po republice, abychom poskytovali teologické a biblické
kurzy pod misijní organizací Entrust
(www.entrust4.org). Marilyn pracuje se
ženami a já s muži.
Nedávno jsme si připomínali výročí reformace. Jak
si podle tebe stojí česká církev ve světle reformace? V čem vidíš slabiny, ale zároveň i silné stránky?

Myslím si, že je strašně důležité, aby
se církev v České republice neodchýlila
od Božího slova. Reformátoři zdůraznili heslo pouze Písmo. Sleduji určité
kompromisy ohledně role žen v církvi
a ohledně ustanovení místních starších.
Nejlepší cestou je vychovávat bratry,
aby měli kvalifikace podle knihy Titovi
1,6–9 a 1. Timoteovi 3,1–7. Pokud nějaký bratr ještě nemá správné vlastnosti,
je lepší počkat, než dospěje duchovně,
a později se může stát ve sboru starším.

Víme, že působíš i jako křesťanský poradce. Mohl
bys nám říct trochu více o této službě?

Věřím tomu, že to, co se káže z kazatelny, je stejná pravda, kterou kazatel musí
probírat s jednotlivými členy na pastoračním pohovoru. Ve Skutcích 20,20 je
napsáno: Víte, že jsem vám nezamlčel
nic, co by vám bylo k prospěchu; všechno jsem vám řekl, když jsem vás učil ve
shromáždění i v rodinách. Pavel vyučoval tu stejnou pravdu z Božího Slova ve
veřejném shromáždění i v jednotlivých
rodinách.
Bible je rozsáhlá a dostačující pro péči
o lidskou duši. V církvi sleduji nebezpečný trend si přisvojit psychologii jako
zdroj opravdové a spolehlivé pomoci
a informace. Povede nás pryč od skutečného pramenu pravdy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo
zůstává na věky. (1Pt 1,24) 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. Není tvora,
který by se před ním mohl skrýt. Nahé
a odhalené je všechno před očima toho,
jemuž se budeme ze všeho odpovídat.
(Žd 4,12–13)
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Ptal se Ruben Kaczmarczyk

Skutky zákona
Ach člověče, co si vážně myslíš?
Že na základě své dobroty ospravedlněn budeš
Snad na tomhle nestavíš
Touhle cestou radši neběž
Já nejsem dobrá, ty nejsi dobrý
Vždyť ani vidět Boha nejsi hodný
Žádný člověk nebude ospravedlněn ze skutků zákona
Život věčný tím nezíská, když dobro po všechny dny koná
Hřích – to špatná je infekce
Člověk ji ve svém srdci nechce
Kvůli neposlušnosti si všichni smrt zasloužíme
Zlou přirozenost od narození skrz hřích máme
Však skrze víru můžeme být zachráněni
Do Boží blízkosti skrze Krista vnášeni
Na nás všechny kvůli nepravosti padá Boží hněv
My plně potřebujeme Kristovu krev
Ne naše spravedlnost, ale BOŽÍ SPRAVEDLNOST
Díky ní na Božím soudě svatý stát budeš moct
Vždyť On je náš Král, náš Bůh, náš Pán
Kvůli naší špatnosti Syn nám byl dán
On za nás trpět musel na kříži
Aby byla odstraněna věčná smrt, která lidstvo tíží
Dnes se ptám tebe, či opravdu spoléháš na Krista?
Nebo věcmi tohoto světa zaplňuješ ve svém srdci místa?
Vždyť jde přece o život věčný!
Jsi za Jeho oběť Bohu vůbec vděčný?
Jako se skrze neposlušnost jednoho člověka mnozí
stali hříšnými, tak se také skrze poslušnost jednoho
stanou mnozí spravedlivými. Ř 5,19
Markéta Slowiková

Aktuality ze světa
Slovensko. Podle statistických výkazů
ECAV, působilo v této církvi v loňském
roce 350 duchovních (193 mužů a 157
žen) a 116 katechetů. Církev evidovala 225 513 členů. Pokřtěno bylo 2809
osob, z toho 180 starších 7 let.
Německo. Evangelická církev Schaumburg-Lippe schválila v listopadu na synodu veřejné žehnání homosexuálním párům. Byla poslední z 20 evangelických
zemských církví, která dosud veřejné
žehnání nebo sňatky pro homosexuály
neumožňovala.

Vatikán. V říjnu vzbudila rozruch slova
papeže Františka, která zazněla v novém dokumentárním filmu Francesco
a která byla chápána jako schvalování
homosexuality. Vatikán následně uvedl,
že se jednalo o slova vytržená z kontextu a na morální nauce katolické církve
se nic nemění.
Svět. 33 států, včetně USA, Brazílie či
Maďarska, přijalo 22. 10. Ženevskou
deklaraci o konsenzu, v níž vyslovily
podporu ochraně těhotenství a prorodinným politikám a výslovně popřely
existenci mezinárodně uznaného lidského práva na potrat.
Izrael. Britský archeolog Ben Dark,
který dělal výzkum zbytků byzantské
baziliky v Nazaretu, objevil pod touto
bazilikou zbytky staršího venkovského
příbytku, který by mohl být domem Josefa, Marie a Ježíše.
Polsko. Společenské napětí vyvolal
nález Ústavního soudu, který shledal
protiústavní část zákona, umožňujícího
potraty z eugenických důvodů. Nález
vedl k protestům namířených proti vládě
a katolické církvi. Vztah polské společnosti ke katolické církvi se dlouhodobě
zhoršuje, zejména v reakci na nedostatečně řešené případy sexuálního zneužívání ze strany kněží. Z nové zprávy
Vatikánu o bývalém kardinálovi McCarrickovi polská média dovozovala, že
o pedofilních skandálech musel vědět
i Jan Pavel II., který proti nim dostatečně
nezakročil, ba dokonce zmírnil církevní
tresty za pedofilii.
Francie. Institut Ifop došel ve výzkumu
pro Výbor pro laicismus k závěru, že 57
procent francouzských muslimů mladších 25 let si myslí, že šaría, tedy islámský zákon, má mít přednost před zákony
republiky. Toto číslo je o deset procent
vyšší než při výzkumu v roce 2016.
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Austrálie. Velké emoce vzbuzuje návrh
zákona pro federativní stát Victoria, který chce prohlásit trestným jakékoli činnosti směřující ke změně homosexuální
orientace, a to včetně modlitby! Proto
návrh zákona ostře odsoudil mj. melbournský římskokatolický arcibiskup
Comensoli.
Čína. Mladý křesťan (luterán) a politický
aktivista Joshua Wong (*1996) z Hong-Kongu byl odsouzen ke 13 a půl měsícům vězení za pořádání nepovoleného
shromáždění.
USA. Dle průzkumů v prezidentských
volbách většina křesťanů i ortodoxních
židů volila republikánského kandidáta
D. Trumpa. Liberální židé naproti tomu
dali přednost J. Bidenovi.
Slovensko. Ve věku 101 let zemřela
v listopadu poslední žijící evangelická
diakonka Viera Fašková, která byla vysvěcena na diakonku roku 1943.
Německo. Brémský pastor Olaf Latzel
byl 25. 11. odsouzen k peněžité pokutě
8 100 eur za podněcování k nenávisti.
Trestný čin je spatřován v jeho kritickém vyjádření ohledně homosexuality
a genderové ideologie, které formuloval
během manželského semináře. Pastor
se proti rozsudku odvolal.
ČR. – Svět. Tématem Aliančního týdne
modliteb, který se uskuteční ve dnech
10. – 17. 1. 2021, je v ČR Tváří v tvář.
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.
Svět. Novým generálním tajemníkem
Světové evangelikální aliance byl zvolen
Thomas Schirrmacher (*1960), německý teolog a publicista (v češtině vyšla
např. jeho kniha Morální odpovědnost),
který se dlouhodobě angažuje ve vě-

cech náboženské svobody. Úřadu by se
měl ujmout 1. 3. 2021 a nahradit v něm
Efarima Tendra z Filipín. Schirrmacher
označil za největší problém současného
evangelikalismu upadající znalost Bible.
Daniel Spratek

Aktuality z KS
Chata Lípa. Během roku 2020 proběhla rekonstrukce hospodářské budovy,
zahrnující zejména výměnu střechy.
Krátkou videoreportáž z prací můžete
zhlédnout na https://youtu.be/JKoIa6wFjQo. V příštím roce je v plánu výstavba čističky odpadních vod. Stavební povolení na čističku již máme.
Vysílání on-line. Biblické hodiny jsou
vysílány on-line z Třanovic a z Bystřice.
11. listopadu byl započat cyklus krátkých zamyšlení na téma Očekávání,
vždy jednou týdně ve středu (na kanále
XcamPtv).
Biblické vzdělávání. BŠP bylo zahájeno 10. 10. 2020; od druhého setkání probíhá pouze on-line. Start Biblické
školy Timoteus byl odložen na 12. 12.
2020. Na biblických hodinách se v 1.
čtvrtletí roku 2021 chceme zabývat
texty Starého zákona, které ukazují ke
Kristu.
Setkání s CR. Setkání vedení KS s Církevní radou se kvůli protiepidemickým
opatřením v plánovaném termínu neuskutečnilo.
Setkání pracovníků. Tradiční Adventní setkání pracovníků, naplánované na
30. 11. 2020, bylo odloženo na 25.
ledna 2021. Na něm bychom se chtěli
zamýšlet nad otázkou, zda jsme živými
kameny, jak o nich píše 1Pt 2,1–10.
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Nebude-li možno setkání uskutečnit
živě, bude program realizován on-line.
Publikace. KS chystá k vydání přepis
dochovaných záznamů kázání pastora
Vladislava Santariuse, skriptum vybraných přednášek BŠP a brožury pastora
S. Kaczmarczyka.
Výročí. V roce 2021 si chceme připomenout 30 let od formálního obnovení
činnosti Křesťanského společenství
v podobě spolku (občanského sdružení).
XcamP. Termín XcamPu 2021 byl stanoven na 17.–24. července 2021. (Termíny dalších akcí naleznete na http://
ks-sch.cz/kalendar-akci/.)
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

K „promořování“ církve…
Jelikož se domníváme, že podstatná
část posledního čísla časopisu Přítel
(10/2020) se dá považovat nejen za
určité vyznání (rok 2020 je přece v naší
církví rokem vyznání a služby) ale i vyzvání, dovolujeme si za redakci časopisu IDEA vydávaného Křesťanským společenstvím reagovat:
Útočné jsou zejména články Vladislava
Volného ml. Novo-kalvinismus promořil
SCEAV a Omlouvám se…, přičemž jejich
obsah je předznamenán i konfrontačním tónem jeho úvodníku.
Článek o novo-kalvinizmu chápeme
jako opožděný pokus vyvolávat nové
vášně v oblasti, kterou již samotné vedení Křesťanského společenství řešilo
a vydalo k tomu i jasné stanovisko (viz
IDEA č. 76). Výbor KS se zde jasně vyjadřuje jak k pěti bodům kalvinizmu, tak
k otázce křtu. Je však vysoce pravděpodobné, že autoru článku o novo-kalvinizmu v říjnovém Příteli tato podstatná
informace unikla. Navíc jeho líčení novo-kalvínských doktrín je značně zmatečné, když mezi doktríny novo-kalvinizmu řadí i dvojí předurčení, od kterého
se např. jím zmiňovaný John MacArthur
distancuje.
Poslední článek (Omluvám se…) je
ukázkou osobního útoku bez meritorní
argumentace. K osobním útokům (ad
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personam) většinou dochází v případech, když pochybí věcné argumenty.
A tak k promořování v církvi beze sporu dochází, ale zejména negativními
emocemi a z velké části nepodloženými útoky, které mají dokonce charakter
útoku ad personam.
Nepovažujeme za šťastné, že došlo
nejen k tak zásadnímu (a nedůstojnému) promoření říjnového čísla Přítele,
ale je nám líto, že se ono promořování
negativními emocemi děje napříč celou
naší církví. Navzdory opačným názorům
na některé teologické osobnosti a jejich
postoje Křesťanské společenství i časopis IDEA postuluje vůli ke společné
službě na budování našeho společného
duchovního domova: Slezské evangelické církve a.v. O tom, že nám o tento
společný domov vždy šlo, svědčí i skutečnosti v životě naší církve v podobě
mnoha aktivních členů, kteří byli činností Křesťanského společenství ovlivněni
a motivováni.
Za redakci časopisu IDEA
Zbyšek Kaleta, Štěpán Rucki
Výše uvedená reakce byla zaslána
vedoucímu redaktorovi časopisu Přítel
s žádostí o její zveřejnění v listopadovém čísle, což avšak redakční rada časopisu Přítel odmítla.

Literární hlídka
Rob Bell: Láska vítězí: Kniha o nebi,
pekle a osudu každého člověka
Kniha Roba Bella Láska vítězí je další
publikace, která ještě více rozdělí už tak
polarizovaný český evangelikalismus. Je
to provokace. Proč ne? S tím propagátor,

překladatel, manažer a tvář nakladatelství Biblion Alexander Flek zcela jistě
počítal. Co se marketingu týče, jedná se
o skvěle zvládnutý vydavatelský počin.
V jiných ohledech se totéž říct nedá.
Existuje věkovitý křesťanský konsenzus, který vybojovala prvotní a raná
církev. Tento konsenzus má oporu v kánonu novozákonních spisů, potvrzují jej
tři starocírkevní vyznání a doplňuje ho
nauka o ospravedlnění v protestantismu. Jedná se o konsenzus ohledně posloupnosti vedoucí od zkaženosti člověka přes jeho vyvolení a lidskou odpověď
na toto pozvání až po „konečnou stanici“, kterou křesťané zcela v duchu Bible
nazvali nebem a peklem. Tento pohled
je dostatečně zakotven v Písmu a motivován mnohasetletou snahou pochopit
a popsat biblickou cestu spasení.
V této souvislosti lze mít vůči knize
Roba Bella čtyři základní výhrady. Zaprvé. Autor nepochybně neuznává celou
Bibli jako inspirované Boží slovo. Uvádí pasáže, jež se mu hodí, a porušuje
při tom zásady (nejen) protestantské
exegeze a hermeneutiky. Zadruhé. Bell
v zásadě prezentuje názor, že člověk je
dobrý a nepotřebuje pokání; člověk je
mírou věcí. Zatřetí. Autor nepokrytě relativizuje pojmy nebe a peklo coby konečné instance, tak jak je popisuje Písmo. Začtvrté. Bůh je zde vykreslen jako
někdo, kdo uvízl v zajetí lidských představ. Autor počítá jen s jednou jedinou
stránkou Božího charakteru: s láskou
a dobrotou. Jiné Boží aspekty jako spravedlnost nebo právo Bell zcela pomíjí.
Myšlenky prezentované v knize by se
snad české náboženské scéně mohly
jevit jako novátorské. Avšak teorie apokatastasis, tedy teorie prázdného pekla,
existuje v teologickém diskurzu západního prostoru již několik set let.
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Rob Bell se v knize zabývá tím, co se
děje s člověkem po smrti, a spekuluje
dokonce o jakési dvanáctileté hranici
jakožto věku, odkdy jsou děti odpovědné za své spasení. To je z hlediska protestantské, a hlavně luterské teologie
vyloženě nejapné. Autor navíc své dohady podpírá citací z díla Martina Luthera
– vytrženou z kontextu a použitou manipulativně.
Otázka, co se stane po smrti s tím anebo oním člověkem, je stará jako člověk
sám. Existuje na ni jen jediná odpověď:
To není naše starost. Bůh má moc spasit, koho chce. Takto odpovídá Luther
ve spisku Útěcha pro ženy, kterým se
přihodilo neštěstí při rození dětí. Martin
Luther i wittenbergský pastor Johannes
Bugenhagen už na přelomu let 1541/42
vedli na toto téma diskusi. Opakuji: Bůh
může udělat cokoliv. Pamatuji si, jak
jsme toto téma řešili na mládeži na Slezsku před čtyřiceti léty. Ptali jsme se, zda
má Bůh pro zemřelé druhou šanci. Museli jsme tehdy pravdivě uznat, že Bible
o žádném mechanismu, který by umožňoval spasení po konci věků, nehovoří.
Nezbývá nám než pracovat s tím, že
Bůh má vždy možnost a my máme zodpovědnost. Bůh má možnost udělat cokoliv a my máme zodpovědnost sloužit
a svědčit. To, že Bůh ze svého milosrdenství a lásky vyprázdní na konci věků
peklo, je čirá spekulace.
Kromě všech výše uvedených výtek lze
knize Láska vítězí právem zazlívat také
povrchnost. Mnozí ji nejspíš označí za
reprezentanta liberální teologie. Dovolím si nesouhlasit. Liberální teologii, jak
jsem ji poznal, lze vyčítat mnohé, ale ne
intelektuální nepoctivost, s jakou zde
máme co do činění. V duchu této povrchnosti Bell nezapomíná vykreslit protivníka: karikaturu evangelikála, který

se stará o peklo a nebe, ale na potřebných, opuštěných nebo jeho zemi mu
nezáleží. Autorovu utkvělou představu
o lidech lpících na nebi a peklu snad ani
nemá cenu vyvracet diakonickými, humanitárními a jinými aktivitami oněch
protivníků. Od Bella se jim dostává titulů a popisů typu: pomatenci; ti, kdo nejvíc mluví o nebi, které nás čeká po smrti, zároveň nejméně řeší, jak můžeme
uvádět nebe na zem už teď nebo Často
tu funguje jakási nepřímá úměra. Čím
víc někdo řeší, aby lidé nešli po smrti do
pekla, tím míň ho zajímají pekla, která
lidé prožívají právě teď. To jsou jednoduše pomluvy.
Témata, jež kniha zpracovává, by snad
mohla být podnětem k diskusi. V Bellově podání ovšem diskuse možná není,
neboť jediné, oč tu jde, je provokace.
A ta nepřináší plodný rozhovor, ale rozdělení (jehož máme i bez toho všude
dost). Autor si provokativnost pojistil po
všech stránkách: Proč nenapsat, že list
Židům napsala autorka (str. 28)? Kdyby
náhodou na někoho nezabraly jiné části, jistě jej vytočí alespoň to. Na jasnou
provokaci jasná odpověď: Bellova kniha
je zcela za hranicí toho, co lze označit za
biblické a evangelikální.
Často jsme svědky vzrušujících závodů
v míjení všeho, co je podstatné, píše se
v úvodu. Autorovi se to daří dokonale.
Řekl bych, že v tomto závodě dokonce
vítězí.
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Zbyšek Kaleta,
předseda Evangelikální aliance

Výpisky odjinud
České země a Německo
po Bílé Hoře
…do Německa po míru vestfálském
vnikaly přece oživující vlivy Holandska
a Anglie, aby znenáhla budily k životu
pokrokové prvky, dřímající v protestantismu — jaká tragika, že děje se to zčásti
českou prací a českým důmyslem v spisech českého vyhnance Komenského! — kdežto Čechy uzavírala jesuitská
censura a jesuitská vláda kulturní před
nebezpečím, hrozícím z ciziny, nehledě
k tomu, že duševní mdloba a únava byla
tu ochranou největší. A rozdíl je i v tom,
že v Německu vše hrubé a malodušné,
co bylo v otravném theologickém sváru
a boji konfesí, se takřka vybouřilo, vybilo a strávilo v dlouhé válce, jež, přes
ztrátu Čech, prokázala, že nelze násilím
udusiti svědomí (i v této práci očistné
měl vynikající účast Komenský) — kdežto v Čechách duch Bílé Hory prodlužoval
válečný stav na poli kulturním i konfesijním o více než plné století. Příčina tkvěla nejen v tom, že stát i církev vydávaly
se na nová drobná tažení proti zbytkům
kacířských vyznání, užívajíce při tom nerozpačitě všech osvědčených prostředků duchovního násilí a mocenského
útisku (vzpomeňme jen výprav Koniášových proti kacířské knize), nýbrž i v tom,
že dlouho žily v obavě před novými bouřemi a nepokoji v zemi.
(Josef Pekař: Bílá Hora. Její příčiny
i následky. Praha 1921, s. 107.)
Pronásledování církve s sebou automaticky nepřináší probuzení
Pronásledování nevede automaticky
k růstu církve nebo k čistší a silnější
víře. Kupříkladu zkušenost německé
církve ve Třetí říši a za komunismu ne-

vedla ani ke zvýšené reflexi pronásledování, ani k probuzení nebo růstu církve.
Jestliže mučednictví přináší ovoce, tak
tyto výsledky nejsou nikdy automatické,
ale jsou zde vždy díky Boží milosti. Johan Candelin správně o současné situaci ve světě poznamenal, že není vždy
pravdou, že pronásledování vede k růstu církve, nicméně v mnoha zemích
na světě se pronásledování stupňuje,
protože nejrychleji rostoucí církve na
světě existují v zemích bez náboženské
svobody. Ježíšovo podobenství o rozsévači (Mt 13,1–23) ukazuje pronásledování a útisk stejně nebezpečné pro víru
jako bohatství a egoismus. Co je více
rizikové pro víru: pronásledování nebo
bohatství? Západní křesťané mají tendenci glorifikovat pronásledování, zatímco křesťané, kteří pronásledováním
procházejí, mají tendenci glorifikovat
svobodu a bohatství. (…) V obou situacích se potřebujeme držet Božího slova
a přinášet ovoce.
(Thomas Schirrmacher: Towards a Theology of Martyrdom. Norsk Tidsskrift for
Misjonsvitenskap, 3-4/2012, s. 167.)

Zavedení ordinace žen v českých
protestantských církvích
…významným důvodem problematické akceptace žen jako duchovních byla
absence širší vnitrocírkevní diskuse,
jež by rozhodnutí o prvních ordinacích
předcházela. Církev československá
(husitská), případně ve válečném „intermezzu“ rovněž Německá evangelická
církev zvolily cestu rychle zavedeného
příkazu „shora“, bez jakékoli přípravy.
Bylo to nařízení, s nímž se věřící chtě nechtě museli vyrovnat, a nelze se jim tak
úplně divit, že to nešlo ze dne na den.
V případě demokratičtější Českobratrské církve evangelické se jednání o této
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otázce sice protáhlo na více než dvě
dekády, avšak reálná diskuse k němu
byla jen omezená a z větší míry neformální, pokud vůbec probíhala. Ani mnozí evangelíci proto neměli čas a prostor
k důkladnému probrání a internalizaci
zásadní změny v genderovém provozu
církve – zatímco jedni ji brali jako samozřejmost, která měla dávno nastat,
další byli opatrnější a ještě jiní s biblickými či církevněhistorickými argumenty
odmítali jakoukoli diskusi. Každá strana
se přitom během uvedených dvaceti let
někdy cítila zatlačena do kouta, aniž
by měla prostor k širší prezentaci svého přesvědčení – ani v tomto případě
k žádné skutečné diskusi (mimo početně i časově omezená jednání synodů)
vlastně nedošlo. Víc než tisíc let církevního provozu však nelze jednoduše vymazat teologicky sice poučeným, avšak
mocensky nevybíravě prosazovaným
progresivismem, a když k tomu přeci
jen došlo, neslo to dlouhodobé negativní důsledky.
(Zdeněk R. Nešpor: Bez slávy i bez diskuse, aneb ordinace žen v českých církvích. Lidé města – Urban People, 2020
(roč. 22), č. 1, s. 53-54.)

Donebevolající hříchy
Křesťanská tradice hovoří o čtyřech
hříších volajících do nebe o pomstu
(peccata clamantia): vražda, sodomie,
útisk chudého a zadržení dělníkům jejich mzdy. Tento seznam je odvozen
z biblických pasáží. Krev Ábelova křičela
k Bohu ze země poté, co Kain zavraždil
svého bratra. Předtím, než Bůh zničil
Sodomu a Gomoru, poslal anděly, aby
zjistili, jak je tomu s křikem vystupujícím
k nebi z těchto měst. Když Egypťané
utiskovali Hebreje, Bůh odpověděl na
křik svého lidu. Biblické pasáže ještě

podtrhují slova žalmu: „Bůh slyší křik
chudého.“ – Nejedná se o nahodilou
sbírku hříchů. (…) Vražda, sodomie,
útisk chudého a zadržení dělníkům
jejich mzdy jsou hříchy proti přírodě
a proti bratrské spravedlnosti, která je
podmínkou toho, aby lidská společnost
harmonicky fungovala. Tato čtyři bezpráví jsou v jádru výzev pro současnou
(…) společnost.
(Eduardo Andino: The Sins That Cry
Out To Heaven. First Things, 27. 10.
2020; firstthings.com)

Realita Kristova vzkříšení
U liberálních teologů je dnes oblíbeno
vysvětlení, že prvokřesťanská víra ve
zmrtvýchvstání je výsledkem působení
smutku po katastrofě Velkého Pátku,
(…) v němž se zklamaní Ježíšovi stoupenci a stoupenkyně probojovali ke své
záchranné ideji. (…) Již psychologicky je
to málo pravděpodobné, neboť působení smutku by muselo proběhnout v extrémně krátkém čase. Mimoto po žádné stránce neodpovídá židovské víře ve
zmrtvýchvstání. Ta vychází (…) vždy z tělesného zmrtvýchvstání v poslední den.
(…) Argument pro reálnost prázdného
hrobu se vztahuje k faktu, že zmrtvýchvstání je podle židovského pojetí vždy
tělesné. Tvrzení reálného zmrtvýchvstání nutně předpokládalo zmizení mrtvoly.
Metaforická řeč o zmrtvýchvstání (…)
jako o šifře pro pokračování života v srdcích druhých lidí byla v předkřesťanské
antice neznámá.
(Marius Reiser: Nepohodlný Ježíš. Praha 2019, s. 276–283.)
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Daniel Spratek

Vymazat, nebo
s vděčností vzpomínat?
Máme za sebou rok, který by někteří
nejraději vymazali. Moji obchodní partneři si toto přání doopravdy splnili. Plán
na rok 2021 mi nestanovili, jak je dlouholetým zvykem, podle výsledků předchozího roku, ale podle roku 2019, kdy
se všem ještě docela dařilo a kdy byly
výsledky nesrovnatelně lepší. Někdo by
mohl říct: Vymažte ten rok, je celý zavirovaný! Vymažte ho podobně, jako se
maže disk v počítači, je zkrátka pokažený. Ale dá se vnímat letošní rok i jinak?
Jako dar?
Můžeme utéct a zapomenout? Je útěk
řešením? Tento rok jsme zaznamenali
také jedno dvojité výročí: výročí prohrané bitvy na Bílé hoře a výročí jednoho
neslavného útěku. Fridrich Falcký se
dal po prohrané bitvě a ztrátě království
na útěk před všemi a vším. Nešťastný
český národ nechal za zády a prchal. Legenda praví, že při onom zběsilém útěku nechal jeho kůň na dlažbě v Náchodě podkovu – tu si můžete prohlédnout,
najdete ji zazděnou v dlažbě náchodského náměstí. Útěk nebývá zrovna
mužné řešení. Před tím, co se už jednou
stalo, neutečeme. Je třeba ohlédnout
se, poučit se a jít dál. Můžeme se takto
ohlédnout i na rok 2020 a obohacení
o zkušenosti jít dál? Domnívám se, že
ano.
Co jsme se naučili? Církve se naučily
pracovat s internetem, lidé využili tento
čas k rozhovorům o životně důležitých
věcech, mnozí si našli cestu k sousedům či spolupracovníkům. Osobní setkání bývala vzácnější a snad právě
proto skýtala příležitosti k hlubším a zásadnějším rozmluvám.
„Jsem ateista,“ sdělil mi se samo-

zřejmostí sobě vlastní člověk, s nímž
se setkávám mnoho let. „Opravdu? To
není příliš častý zjev ani v Česku,“ odpovídám a rovnou připojuji otázku: „Co to
znamená? Popiš mi ten svůj ateismus.“
„No, Bůh mě nezajímá a ani já nejspíš
nezajímám jeho, takže jsem ateista,“ vysvětluje lakonicky. „Promiň, ale to není
ateismus. Není to ono radikální tvrzení,
že Bůh není. To, co jsi popsal, je agnosticismus. Boha jsi prozatím neřešil. Možná je na čase to změnit,“ reaguji. Pak se
bavíme o jeho kamarádech, kteří jeden
po druhém umírají. Dojde i na zásadní
otázky týkající se pohledu na život. Když
se mu ještě před nedávnem dařilo, nebyl na hluboké rozhovory prostor. Teď si
ten muž uvědomuje stáří, nemoci i všudypřítomnou koronu.
Ano, můžeme utéct. Zapomenout, vymazat z paměti. Nebo můžeme prožitý
čas zúročit a nezapomenout, že navzdory těžkostem, které letošní rok přinesl,
to byl také rok Boží milosti. Můžeme se
ve víře v Boží zaslíbení postavit a říct:
jdeme dál. Na prahu nového roku 2021
vyznávejme spolu s Davidem:
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé
nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej
na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj
život, věnčí tě svým milosrdenstvím
a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí
dobrem. (Ž 103,1–5)
Přejeme Vám Boží vedení v roce 2021.
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