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Smiluj se, Pane
Velikonoční zamýšlení nad 51. žalmem
(a YouTubem)

Také používáte pro poslech hudby
YouTube? Možná se mnou sdílíte obdiv
k tomu, jak dokonale dokáže namixovat
člověku skladby podle jeho gusta. Kdosi před časem vyslovil moudrou pravdu:
Mysleli jsme si, že rozumíme internetu,
ale ve skutečnosti on rozumí nám. Mysleli jsme si, že známe sociální sítě, ale ony
znají lépe nás. Možná jsme si mysleli, že
si umíme vybírat oblíbenou hudbu, ale
aplikace to za nás mnohdy udělá lépe
než my sami. Algoritmy dnešních počítačových programů a sociálních sítí jsou
obdivuhodné a neustále se zdokonalují.
Znají nás čím dál tím líp. Takový mix na
YouTube může být díky tomu docela věrným odrazem našeho nitra, a dokonce
svědectvím o touze po Bohu.
I můj YouTube mě zná a ví, že miluji starou křesťanskou duchovní hudbu. První
písní, kterou mi nabídne, je proto žalm
51: Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování
zahlaď moje nevěrnosti. Doznávám se…
Vnímám, že denně potřebuji Boží slitování a často si ono Miserere (tak zní úvodní latinské slovo onoho žalmu) pouštím
jako osobní ranní modlitbu. Tuto skladbu
mám rád ještě z jiného důvodu. Verzi,
kterou si tak rád přehrávám, napsal v 17.
století Gregorio Allegri a zpívala se pouze
během Velkého týdne a pouze v Sixtinské kapli. Interpretovat ji mimo tento prostor a čas bylo zakázáno pod hrozbou exkomunikace a totéž platilo pro kopírování
partitury. Získat záznam oné skladby bylo
ostatně pro běžného smrtelníka takřka
nemožné – člověk by si ji musel zapamatovat a posléze ji zpaměti zapsat. Právě

to ale nakonec udělal Mozart. Časy se
mezitím změnily, a tak ho za jeho poklesek exkomunikace nestihla.
Miserere. Pane, smiluj se nad námi,
nad naší nemocnou zemí. To je věta, kterou poslední rok prožíváme velmi intenzivně. Hmatatelně vnímáme, že nutně
potřebujeme Boží slitování. Dalo by se
říct, že naše postní období trvá už více
než rok. Vzpomínáte, jak jsme 12. 3.
2020 plni úžasu sledovali zavádění jednoho omezení za druhým? Zírali jsme na
to a viděli, že se nepředstavitelné stává
skutečností. Právě teď je čas pro modlitby křesťanů o Boží smilování. Církev
i společnost nezbytně potřebují pokání.
Postní období bylo dříve vnímáno jako
období, kdy se věci vracely do normálu,
kdy lidé daleko častěji hledali a nacházeli cestu k Bohu. Snad je tomu tak i nyní.
Naší touhou je, aby Bůh obnovil zemi,
kterou sužuje nejen Covid-19, ale i hřích.
Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu, a tak obnovuješ tvářnost země. Kéž
se slova tohoto žalmu (104,30) stanou
skutečností. Pane, smiluj se.
Zbyšek Kaleta

Velikonoce v pyžamu?
Rozhodně ne!
Může se to nejspíš stát každému z nás,
že odkládáme své povinnosti na později, potom, zítra. Mně se to tedy stává.
Zvlášť v poslední době. Jeden moudrý
člověk mi řekl, že se tomu říká prokrastinace, což znamená odkládání důležitých povinností, a prý je o tom napsaná
i spousta knížek. Docela mě potěšil,
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protože jsem si myslel, že jsem lenivý,
ale nejsem, jen prostě prokrastinuji.
Teď, když už celé týdny je kolem nás
situace taková, že skoro nic nefunguje
tak, jak jsme byli zvyklí, se ale do prokrastinace mohou namočit mnozí z nás.
Na všechno teď máme spoustu času
a kam se taky hnát, když je všechno
zavřené. Všude kolem nás samý lock
down, tak proč připravovat programy
biblických hodin, zamyšlení, výklady
nebo řešit jiné sborové záležitosti, když
se stejně nic nekoná – tedy krom bohoslužeb v kostele a nějakých těch on-line
setkání. Proč zbytečně vynakládat úsilí
a ztrácet čas. Navíc, když nějaké rozvolnění a případný návrat k normálu je
v nedohlednu.
Postupně ztrácíme motivaci a stáváme se stále víc a víc lenivějšími. Lehce se pak může stát, že všechna naše
předsevzetí, naše původní cíle, anebo
dřívější namáhavá práce se pomalu, ale
nenávratně ztrácí až úplně vymizí. Věty
jako: Jsem moc unavený, anebo Udělám to za chvíli, slyšíme kolem sebe stále víc a víc. Tyhle argumenty používáme,
abychom se ospravedlnili, když se nám
do něčeho moc nechce. Zároveň nám
ale brání v tom, abychom dělali činnosti, které opravdu dělat máme, abychom
splnili ty cíle, které jsme si stanovili.
Dokonce i já, když jsem se chystal psát
tenhle článek jsem si řekl: Napíšu ho zítra, a že to nebylo jen jednou.
Jak daleko je pak k tomu, kdy si řekneme: Dneska na bohoslužby do kostela nepůjdu – pustím si je na youtube.
Vždyť na bohoslužbách stejně může být
jen pár lidí. Aspoň dám prostor jiným.
Můžeme se alespoň pěkně do růžova
vyspat, pár minut před začátkem přenosu vstát, v pyžamu si zapnout počítač,
a ještě v polospánku sledovat, co se na

obrazovce děje. Úplně super je přinést
si k tomu do postele snídani a pochvalovat si, jak nás krásně hřeje peřina a dobrý pocit, že umíme myslet na druhé.
To by byla tragédie.
Jenže, připravme se na to, že nás
opravdu čeká tuhý boj. Podaří se nám,
po rozvolnění obnovit duchovní morálku
napříč generacemi, když jsme si za poslední měsíce zvykli, že chodit do školy,
do práce, do společenství není třeba, že
povinnosti se dají okecat, že nároky se
mohou klidně snižovat, že lenošení je
hrdinství? To bude fakt výzva. Už téměř
rok nám říkají, že máme zůstat doma,
že se nemáme s nikým stýkat, že kontakt s lidmi je nebezpečný.
Pojďme s tím udělat něco dřív, než
naše víra vychladne a vztahy přestanou
fungovat. Vzepřeme se lenosti a buďme aktivní. Když už máme tolik volného času, a navíc jsme vstoupili před
pár dny do postního období, využijme
tuto jedinečnou příležitost a výjimečnou dobu k tomu, abychom přemýšleli o významu Velikonoc. Dejme prostor
Bohu. Nechme se prostoupit Duchem
svatým, slovem Božím, poznávejme základní pravdy, modleme se. Postní doba
nám může pomoci otevřít oči, vidět svou
hříšnost, otevřít srdce pro Pána Ježíše
Krista.
Využijme všechny příležitosti, které
jsou nám nabídnuty. Pokud je to možné,
mějme osobní účast na bohoslužbách,
zapojme se aktivně do on-line modlitebních skupinek, nezapomínejme
na domácí rodinné pobožnosti a také
na soukromé schůzky s naším Pánem
a Spasitelem.
Také se věnujme svým blízkým – partnerovi, dětem, přátelům. Postní doba
nás vede blíže k Bohu, a tím nám také
umožňuje hledět na své bližní. Třeba je
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uvidíme jinak než doposud. Možná poznáme jejich potřeby a trápení. A možná… možná najdeme způsob, jak jim
pomoci.
A při tom všem nezapomeňme uvažovat nad obsahem a smyslem Velikonoc.
Já osobně se vždycky moc těším na
jaro. Že stále víc hřející sluníčko rozpustí všechen sníh, že rozkvetou petrklíče
a vůbec, těším se na probouzející se
přírodu. Velikonoce jsou ale pro mě něčím mnohem víc než oslava jara a různé
tradice, které se s nimi spojují. Vnímám
je jako připomínku toho, co pro mě
osobně Ježíš udělal, a asi dodnes úplně nechápu, že o mě tolik stojí a že mu
na mě tolik záleží. Že i za mě zaplatil tu
nejvyšší cenu, když daroval svůj vlastní
život a prolil svou vlastní krev na kříži,
abych já, obyčejný hříšný člověk, mohl
být jednou s ním v nebi. Jen díky němu,
jeho smrti a zmrtvýchvstání, mám naději nového života.
Bůh naděje kéž vás naplní veškerou
radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali v naději mocí Ducha Svatého.
(Ř 15,13)
Ježíš je živý, je Pánem pánů a Králem
králů, a stojí za to, být na jeho straně,
na straně vítěze.
Přidáš se, nebo zůstaneš v pyžamu?
Miroslav Sikora

Můžeme důvěřovat
evangeliím? (2)
V předchozím čísle IDEY jsme publikovali první část recenze knihy a také
přednášky Petera C. Williamse s názvem Můžeme důvěřovat evangeliím?.

V tomto čísle chceme ještě pokračovat
dalšími myšlenkami z těchto zdrojů.

Který Ježíš?
Jméno Ježíš je alternativou starozákonního jména Jošua a bylo šestým
nebo sedmým nejčastějším mužským
jménem v tehdejší Palestině (podle
Richarda Bauckhama). V kontextu takové popularity jméno Ježíš bez dalšího upřesnění vždy vyvolávalo otazník,
o kterého Ježíše se jedná. Pro nás to
může být nepochopitelné, protože v raném křesťanství stejně jako v dnešní
době lidé mají k tomuto jménu zvláštní
úctu, a tak se s ním prakticky nesetkáváme.
Právě takové upřesňování jména Ježíš,
které bylo nutné v kontextu tehdejších
jmen v Palestině, vidíme i v evangeliích.
Při tom je zajímavé, že autoři evangelií
jej nazývají pouze Ježíšem, když je to
jednoznačné v kontextu knihy. V jiných
situacích je nutné upřesňování:
Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili
na ně pláště a on se na ně posadil (…)
Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém
městě nastal rozruch; ptali se: „Kdo to
je?” Zástupy odpovídaly: „To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji.” (Mt 21,
6–7.10–11)
Zde to vidíme velmi konkrétně – učedníci šli a učinili, co jim přikázal Ježíš. Zástupům však nestačilo říct, to je Ježíš,
protože osob s takovým jménem bylo
mnoho.
Anebo podívejme se do 26. kapitoly
Matoušova evangelia:
Ježíš odpověděl (veleknězi): „Ty sám
jsi to řekl. Ale pravím vám, od nynějška uzříte Syna člověka sedět po pravici
Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými.” (…) Petr seděl venku v nádvo-
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ří. Tu k němu přistoupila jedna služka
a řekla: „I ty jsi byl s tím Galilejským
Ježíšem!” (…) Vyšel k bráně, ale uviděla
ho jiná a řekla těm, kdo tam byli: „Tenhle byl s tím Nazaretským Ježíšem.“
(Mt 26,64.69.71)
Obdobně píše i evangelista Marek při
setkání Ježíše se slepým žebrákem,
jménem Bartimaios:
Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský,
dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův,
smiluj se nade mnou!“ (Mk 10,47). Podobně je to i u Lukáše (L 18,37–38).
Pokud se tato událost skutečně stala,
pak byla naprosto nutná specifikace,
o kterého Ježíše šlo.
Zajímavé je také místo z evangelia
Jana 9,11, které by zdánlivě protiřečilo tomu, co jsme doposud tvrdili. Zde
uzdravený slepec říká, že člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči...
Jméno Ježíš je zde uvedeno bez specifikace. Tento text však ukazuje na neznalost uzdraveného. Jinak řečeno: uzdravil jej nějaký člověk jménem Ježíš (ale
uzdravený tehdy ještě přesně nevěděl
který). Celý tento příběh tak znovu potvrzuje tvrzení o tom, že jméno Ježíš se
muselo v tehdejší Palestině vyskytovat
často a že v této fázi příběhu (kdy byl
dotazován farizei) uzdravený člověk ještě příliš Ježíše neznal (ale brzy se pak
o něm dozvěděl více).
Jak jsme již psali minule, vše nasvědčuje tomu, že různé detaily, které velmi
dobře zapadají do tehdejšího historického kontextu (a tehdejších reálií), ukazují
na vysokou kvalitu a přesnost svědectví
evangelií.

Jsou zapsaná slova Pána Ježíše
autentická?
V evangeliích nacházíme mnoho záznamů přímé řeči Pána Ježíše, stejně

jako jeho rozhovory s jeho okolím. Můžeme je prozkoumat co do jejich autenticity? Jak si můžeme být jisti, že jde
o jeho doslovné citace?
Zde si musíme trochu objasnit rozdíl,
jak jsou citace chápány dnes a jak to
bylo kdysi. Uvozovky byly zavedeny někdy v 16. století. Ty změnily chápání
přímé řeči tak, že dnes citování něčího
výroku vyžaduje dvě pravidla: 1) aby
žádné slovo nebylo z citátu vynecháno
bez označení této skutečnosti pomocí
teček, 2) aby žádné slovo nebylo přidáno nebo změněno bez označení této
změny v hranatých závorkách.
Musíme si uvědomit, že v době, kdy
byla zapsána evangelia, tato dvě pravidla neexistovala. To ovšem neznamená, že by lidé ve starověku, přestože
nedodržovali současné konvence při
citování, nevěděli, co znamená přesné
citování. Nicméně ve starověké kultuře
byla možná v této oblasti určitá svoboda, která dnes nám není známa.
Avšak znovu zdůrazňuji, že to neznamená, že by věrná citace mohla obsahovat
cokoliv. V tehdejším judaizmu vidíme
mnoho snah o učení se zpaměti výrokům, které tehdejší rabíni říkali. Období
prvních dvou století po Kristu jsou v judaizmu často označována jako tannaické
období – od slova tannaim (číslo množné
tanna), kterým se označovalo někoho,
kdo se učil slova z ústní tradice nazpaměť. Rabínská důvěra v učení se nazpaměť byla tak vysoká, že dokonce zakazovali slova z ústní tradice zapisovat.
Různí vědci se shodují v tom, že mnohé texty z judaizmu – jako mišny (zapsané ve 3. století), talmud (jeruzalemský
či babylonský – zapsán v 5. respektive
6. století) nebo tzv. masoretské texty
(zapsané mezi 6. – 9. stoletím) obsahují
informace z prvního století.
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Pán Ježíš jako rabín
Evangelia představují Pána Ježíše jako
učitele. V evangeliích je asi 195 narážek na učedníky – jako na jednotlivce či
skupiny. Čtyřicet pět krát je napsáno, že
učil, čtyřicet krát je o něm zmínka jako
o učiteli a dvanáctkrát se o něm mluví
jako o rabínu.
Ježíš podle všeho byl tedy skutečným
učitelem a rabínem, který měl 12 učedníků. A pokud tato slova chápeme skutečně v tehdejším kontextu a významu,
znamená to, že používal memorování
(tedy tehdejší techniky učení) svých rčení. Evangelia sama o sobě nám dávají
o tom vnitřní svědectví. Podívejme se
spolu na alespoň několik textů, v nichž
se výroky Pána Ježíše opakují.
Matouš ukazuje, že se Pán Ježíš opakoval. Vidíme to např. na jeho výrocích
o cizoložství (srovnej Mt 5,32 a Mt 19,9)
nebo o protivení se hříchu až do tělesného zmrzačení (srovnej Mt 5,29–30
a Mt 18,8–9). Stejně je to patrné z opakovaní myšlenky milosrdenství chci,
a ne oběť (srovnej Mt 9,13 a Mt 12,7)
nebo o svazování a rozvazování (srovnej Mt 16,19 a Mt 18,18). Matouš také
opakuje Ježíšův výrok o hoře, která se
v důsledku víry zdvihne a posune (srovnej Mt 20,17 a Mt 21,21).
Stejné prvky opakování zachycují Marek, Lukáš i Jan. Marek opakuje myšlenku o poslouchání a neslyšení (srovnej
Mk 4,12 a Mk 8,18), Lukáš mluví opakovaně o světle a jeho postavení na svícen, aby bylo vidět (L 8,16 a L 11,33),
a Jan opakuje myšlenku, že Pán Ježíš je
dobrý pastýř (J 10,11 a J 10,14).
Pán Ježíš navíc učil způsobem, který se
dobře pamatoval. V podobenství o třech
ztracených věcech se objevuje schéma,
které se zapamatuje velmi snadno:
- ztratila se jedna ovce ze sta,

- ztratila se jedna mince z deseti,
- ztratil se jeden syn ze dvou.
Můžeme tedy shrnout, že Pán Ježíš
jako skutečný učitel (rabín) učil skrze
opakování, používal mnemotechnické
pomůcky na zapamatování a byl velkým
učitelem, co do obsahu.

Podobenství
Není úplná shoda, co do počtu podobenství v evangeliích, protože neexistuje shoda, co do způsobu jejich počítání.
Zatímco v synoptických evangeliích je
jich kolem čtyřiceti, v Janově evangeliu není zřejmě ani jedno. Existuje více
důvodů, proč se můžeme domnívat, že
Pán Ježíš je autorem mnoha z těchto
podobenství:
1. I když židovské zdroje často přisuzují podobenství rabínům, v židovských
textech – ať už starozákonních či ve
svitcích od Mrtvého moře – je jich poměrně málo. Žádná nejsou uváděna
v apokryfech a velmi málo je uvedeno
v časných křesťanských zdrojích mimo
samotný Nový zákon. Podobenství jsou
židovský žánr, avšak časově spadají na
jedné straně do období po starozákonní době a na druhé straně jsou omezena na dobu, než se křesťanství stávalo
méně židovské.
Můžeme říct, že se objevila téměř najednou a pak poměrně rychle vymizela.
Ukazuje to na zdroj v časném křesťanství.
2. Některá Ježíšova podobenství – podobenství o rozsévači, o dobrém Samařanovi, o marnotratném synu jsou ve
své podstatě mistrovská díla. Ukazují
na to, že jejich autorem byl génius –
zakladatel nového náboženství s velmi
hlubokou znalostí židovství na jedné
straně – avšak současně přinášející
něco zcela nového na straně druhé.
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Podívejme se nyní z tohoto pohledu
trochu blíže na kompozici podobenství
o marnotratném synu:
V příběhu marnotratného syna (MS) se
prolíná mnoho momentů ze života patriarchů. Celé podobenství, které je složeno z těchto prvků, vytváří však zcela
nový příběh s daleko hlubším obsahem.
To ukazuje na genialitu Pána Ježíše.

Podobenství o marnotratném synu
a starozákonní motivy
Jsou zde momenty, které navazují na
starozákonního Jákoba a Ezaua. V podobenství o marnotratném synu otec
měl dva syny (L 15,11). Když si položíme otázku, který otec ve Starém zákonu
měl dva syny a pouze dva syny, pak je
to Izák, který měl Jákoba a Ezaua. Mezi
oběma příběhy vidíme zřetelné paralely.
Zatímco v podobenství si mladší syn násilím vymohl svůj podíl majetku ještě za
otcova života, ve starozákonním příběhu mladší syn podvádí staršího (okradl
ho o jeho prvorozenství). Starší bratr se
zlobí v obou případech.
Nacházíme však i protiklady. Mladší
bratr (Jákob) odchází do daleké země
bez ničeho, ale vrací se bohatý, v podobenství o MS je to opačně. Oba příběhy
jsou si tedy v něčem podobné, v něčem
se liší, ale mnoho motivů se opakuje.
Například při setkání Jákoba s Ezauem
se Ezau k němu rozběhl a objal ho, padl
mu kolem krku a políbil ho; oba zaplakali. (Gn 33,4) V podobenství o MS otec ho
spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal
ho a políbil. (L 15,20)
Podobenství o MS však obsahuje i motivy ze starozákonního příběhu o Josefu
egyptském. Opět zde vidíme podobnosti: Oba šli do daleké krajiny, v zemi byl
hlad. Navíc jsou to jediná místa v Písmu, kde oba účastníci (tj. Josef i MS) byli

náhle poctěni a zbohatli: A farao sňal
z ruky svůj prsten, dal jej na ruku Josefovu, oblékl ho do šatů z jemné látky a na
šíji mu zavěsil zlatý řetěz. (Gn 41,42)
Ale otec rozkázal svým služebníkům:
Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte
ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na
nohy. (L 15,22)
Oba – tedy Josef i MS, byli považováni
za mrtvého: Izrael Josefovi řekl: Teď už
mohu zemřít, když jsem spatřil tvou tvář
a vím, že jsi ještě živ. (Gn 46,30) Otec
říká: „Protože tento můj syn byl mrtev,
a zase žije, ztratil se, a je nalezen.” A začali se veselit. (L 15,24)
Současně vidíme i protiklady v obou
příbězích: Marnotratnému synovi v daleké krajině nikdo nedal jídlo, ale Josef
nakrmil své bratry. Dalším rozdílem je,
že Josef odpustil svým bratřím, starší
syn nikoliv.
V podobenství o MS se objevují i motivy z příběhu o Abrahamovi, který je prototypem otce. Slovo rychle se objevuje
pouze dvakrát v Písmu. V příběhu o MS
otec však řekl svým otrokům: „Přineste
rychle to nejlepší roucho a oblečte ho,
a dejte mu na ruku prsten a na nohy
sandály“. (L 15,22 – Studijní překlad)
Abraham pospíchal do stanu k Sáře
a řekl: „Rychle zadělej tři míry jemné
mouky a udělej podpopelné chleby.“
(Gn 18,6)
Je zde i několik společných motivů z příběhu o Jákobovi a Lábanovi (Gn 31):
Tu se Jákob rozhněval... (Gn 31,36)
Starší syn: I rozhněval se a nechtěl jít
dovnitř. (L 15,28) Jákob Lábanovi říká:
Celých dvacet let jsem ti v tvém domě
sloužil: čtrnáct let za tvé dvě dcery
a šest let za tvůj brav. Mou mzdu jsi
změnil desetkrát. (Gn 31,41) V podobenství o MS starší syn vyčítá otci: Tolik
let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil
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žádný tvůj příkaz; a mě jsi nikdy nedal
ani kůzle, abych se poveselil se svými
přáteli. (L 15,29)
Tyto skutečnosti ukazují na perfektní
znalost Písma u Pána Ježíše a na jeho
schopnost vytvořit ze starozákonních
motivů zcela nový příběh s mnohem
větší hloubku. Ukazuje to na genialitu
našeho Spasitele. Když lidé, kteří znali starozákonní Písma, slyšeli něco takového, byli tím ohromeni a žasli nad
jeho moudrostí (Mt 7,28; 13,54; 22,33;
Mk 6,2; 11,18 a další). Ukazuje to na
také na provázanost Písma, tedy na
skutečnost, že starozákonní Písma se
naplňují v Pánu Ježíši a že starozákonní
obrazy se stávají v Kristu novou realitou!

Bylo Ježíšovo učení zkresleno
překladem z aramejštiny?
Mnoho teorií tvrdí, že Ježíšovo učení
bylo zkresleno překladem z jeho rodné
aramejštiny do řečtiny. Překlad z jednoho jazyka do druhého může být určitým
problémem, ale většinou nedochází ke
ztrátě smyslu textu. Navíc otázkou jsou
jazykové znalosti Pána Ježíše. Dlouho se
mluvilo o tom, že Pán Ježíš mluvil pouze
aramejsky. A skutečně Marek zaznamenal slova Pána Ježíše v aramejštině.
Při vzkříšení dcerky představeného synagogy čteme, že ji vzal za ruku a řekl:
„Talitha kum“, což znamená: „Děvče, pravím ti, vstaň!“ (Mk 5,41) Nebo
při uzdravení hluchoněmého vzhlédl
k nebi, povzdechl a řekl „Effatha“, což
znamená „otevři se!“ (Mk 7,34).
Avšak názor, že tehdejší Palestina byly
oblastí, kde se mluvilo výlučně aramejsky, se blíží spíše mýtu než tvrdým historickým datům. Od doby Alexandra Velikého (356–323 před Kristem) byl vliv
řečtiny v této oblasti velmi významný.
Dokonce židovská rada vládnoucí v Je-

ruzalémě měla název řeckého původu
– Sanhedrin (řecky synedrion). Ježíš pocházel z Nazareta, které bylo vzdáleno
asi 6 km od města Cipori, které bylo
v Ježíšových časných letech hlavním
městem Galiley. Cipori bylo do značné
míry židovské, ale vlivy jiné kultury byly
velké. Byl zde přítomen římský amfiteátr. Jelikož povoláním Pána Ježíše i jeho
otce bylo tesařství (řecky tekton, což
znamená spíše stavař), je docela možné, že se podíleli na různých stavebních
dílech v okolí a museli přicházet do kontaktu s řecky mluvícími lidmi. Navíc jakékoliv podnikání v té době nebylo možné
provozovat bez znalosti řečtiny, protože
v řečtině byly i nápisy na mincích. Taktéž většina pohřebních textů z tehdejší
Palestiny je v řečtině. Z těchto důvodů
tvrzení, že Pán Ježíš nemluvil řecky, lze
velmi dobře zpochybnit.

Uměl Pán Ježíš řecky?
Ježíšovy promluvy někdy ukazují v řečtině známky slovních hříček. Konkrétně se to týká blahoslavenství, jak jsou
zapsána u Matouše 5,3–11. První čtyři
blahoslavenství začínají na písmeno pi
a všechna z nich obsahují opakování
písmen a určité prvky rýmu, které naznačují, že Pán Ježíš mohl tehdy učit
v řečtině. Navíc tento zvláštní rým by
umožňoval také lepší zapamatování textu u tehdejších posluchačů.
Názor, že by Pán Ježíš mohl tehdy vyučovat v řečtině, zapadá také do místa,
kde toto vyučování probíhalo. Přicházeli za nim lidé z různých oblastí: A velké
zástupy z Galileje, Desetiměstí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovaly. (Mt 4,25) Sdružení desíti měst
(Dekapolis) zahrnovalo města značně
ovlivněná řeckou kulturou.
Z toho samozřejmě neplyne, že Pán Je-
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žíš vždy nebo většinou učil v řečtině, ale
ukazuje to na skutečnost, že komunikace v tomto multilingválním prostředí
musela probíhat bez větších problémů
a lehce překračovala jazykové bariéry.
Dva ze dvanácti učedníků – Ondřej
a Filip – měli řecká jména. Tito dva
učedníci jsou představováni jako prostředníci v přístupu řeckých poutníků
k Pánu Ježíši: Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli
Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl
z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: „Pane,
rádi bychom viděli Ježíše.” Filip šel
a řekl to Ondřejovi, Ondřej a Filip to šli
říci Ježíšovi. (J 12,20–22)
Ježíš tedy mohl s nimi komunikovat
v řečtině nebo mohl být simultánně
překládán do řečtiny anebo schválil
překlady svých slov do řečtiny. Existuje
více možností. Navíc mnoho řeckých
slov tehdy pronikalo do aramejštiny, což
ještě lépe umožňovalo překonání jazykových bariér.
Pán Ježíš pravděpodobně mluvil řecky
s již zmiňovanými Řeky, kteří ho chtěli
vidět. Zřejmě takto konverzoval i se setníkem (Mt 8,5–13) a se syrofeničankou,
která byla Řekyní: Ta žena byla Řekyně, rodem Syrofeničanka, a prosila ho,
aby toho démona z její dcery vyhnal.
(Mk 7,26) Ve stejné řeči možná probíhala konverzace i s herodiány (Mk 12,13).
Navíc v Janově evangeliu je narážka,
zda Pán Ježíš neodešel do řecké diaspory učit pohany: Židé si mezi sebou řekli:
„Kam tento hodlá jít, že my ho nenajdeme? Chce snad jít do řecké diaspory
a učit pohany?“ (J 7,35). V jakém jazyce
je asi mohl učit?

Závěr
Pokud tedy chceme odpovědět na
otázku, zda můžeme důvěřovat evange-

liím, že zaznamenala přesně slova Pána
Ježíše, máme mnoho důvodu, proč tato
odpověď může být souhlasná. Je to
z důvodu Ježíšova způsobu vyučování,
použitého žánru – zejména podobenství a úrovně slovního souladu. I když
se způsob citace v této době neřídil
současnými pravidly, máme mnoho důvodu se domnívat, že mnoha rčení Pána
Ježíše byla díky memorování a mnohým
mnemotechnickým pomůckám zachycena doslovně. A navíc aramejština nebyla překážkou při záznamu těchto slov,
jelikož mnohé naznačuje, že pokud Pán
Ježíš nemluvil aktivně řecky, pak byl obklopen mnohými, kteří byli schopni jeho
slova precizně přeložit, a navíc multilingvální prostředí v tehdejší Palestině
umožňovalo poměrně snadné překonání jazykových bariér.
Štěpán Rucki

Učíme se od Mojžíše
Boží Slovo je plné pravdivých příběhů,
ze kterých se můžeme učit. A jelikož
učení se není omezeno školní docházkou, věřte mi, něco o tom vím, všichni
můžeme využít možnost učit se z Bible. Pojďme se zamyslet nad Mojžíšem,
který se stal nástrojem v Božích rukou
při vyvedení izraelského národa z egyptského otroctví do zaslíbené země oplývající mlékem a medem.
Boží Slovo Mojžíše popisuje jako nejpokornějšího ze všech lidí. Při bližším
zkoumání zjistíme, že dělal to, co mu
bylo svěřeno, pokorně a věrně jako služebník. Pásl ovce svého tchána. Vyhledával jim dobrou, kvalitní pastvu a vedl
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je až k hoře Choréb. Přitom sledoval
okolí. Najednou uviděl zvláštně hořící
keř, který pořád hořel, avšak nezdálo se,
že by chtěl někdy shořet. Když šel tento
nevídaný jev prozkoumat blíže, uslyšel
hlas: „Mojžíši, Mojžíši...“ Odpověděl:
„Tady jsem.“ Okamžitě splnil Boží pokyn
ohledně sundání si obuvi a poslouchal
Hospodinovy příkazy. Bůh ho pak mohl
použít ve svém plánu – vyvedení izraelského lidu z otroctví v Egyptě. Do zaslíbené země sice Mojžíš pro svůj hřích
Izraelce nedovedl, ale na vlastní oči ji
viděl, když mu ji Hospodin ukázal.
Pán Bůh si také Mojžíše použil k tomu,
aby skrze něho předal izraelskému národu Boží zákon. Chtěl, aby Izraelci byli
jeho lidem, měli jen jednoho Boha, živého Boha, kterého měli uctívat, jeho Slovo měli mít v srdci a dodržovat ho. Měli
ho milovat, chodit po jeho cestách, dbát
na jeho přikázání a poslouchat ho. Měli
žít život se svým Bohem.
V 2. Mojžíšově 33,13 je napsáno: Jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost,
dej mi poznat svou cestu, abych poznal
tebe a našel u tebe milost. Myslím, že
to je barometr našeho vztahu se svatým
Bohem. Mojžíš, který mluvil tváří v tvář
s Hospodinem, prosí Boha, aby mu dal
ještě více poznání Boží cesty, více poznání svatého Boha a Jeho milosti. Toužíme po tomtéž, co Mojžíš?
Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti,
tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby
každý, kdo v něho věří, měl věčný život. (J 3,14–15) Tak, jako volal Bůh na
Mojžíše, stejně volá i na každého z nás
osobně, jménem, přes hořící keře různých životní okolnosti. Touží být v našem životě vyvýšen nade všechno. Jak
s Božím voláním naložíme? Poučíme se
od Mojžíše?
Buďme vděčni za milost, že jsme po-

znali svatého Boha a uvěřili v něj a prosme, jak to udělal Mojžíš, abychom Ho
mohli lépe poznávat, žít život v Boží milosti, v Jeho ochraně, v Jeho blízkosti,
v Jeho požehnání a na Jeho čest i slávu.
Milan Pecka

Charles Thomas Studd Hazardér pro Boha
Hvězda kriketu
Charles Thomas Studd byl anglicky
hráč kriketu a misionář v Číně, Indii
a Africe. Byl to člověk, který službě Bohu
a misii obětoval téměř vše, včetně svého bohatství a slávy. Narodil se v roce
1860 v Anglii. Jeho otcem byl Edward
Studd, byznysmen, který zbohatl v Indii
a poté se vrátil do Anglie, aby si užíval
svého bohatství. Život otce Edwarda se
radikálně změnil, když se po jednom
kázání evangelisty Moodyho obrátil.
Přestaly ho zajímat koňské dostihy, prodal všechny své koně, skoncoval s hazardem a ve svém velkém domě začal
organizovat evangelizační setkání. Nicméně hlavním objektem jeho zájmu byli
nyní jeho doposud tři nevěřící synové.
Nakonec všichni tři synové uvěřili, a jedním z nich byl právě C. T. Studd. Potom,
co se Charles T. Studd obrátil, jeho život
plynul dál, bez zásadních změn. Studoval na prestižní anglické škole a následně na univerzitě v Cambridge. Byl výborným sportovcem, hrál profesionálně
kriket, byl kapitánem školního družstva
a později hrál dokonce v anglické reprezentaci. Mnoho lidí ho tehdy považovalo
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za nejlepšího hráče na světě. Byl slavný
v celé Anglii a bohatý. Nicméně zásadní
změna v životě Charlese přišla po těžké
nemoci jeho bratra. Když viděl, jak jeho
mladý, doposud zdravý bratr málem zemřel na zápal plic, začal si klást otázky
typu: Jaký má smysl všechna ta honba
za slávou a bohatstvím? Kam bych šel,
kdybych zemřel? A tak se jednoho listopadového dne rozhodl zajít na setkání s evangelistou Moodym. A právě po
tomto setkání pocítil ohromný zápal pro
Boha a jeho službu. Vyjádřil to takto:
Místo abych šel a vyprávěl všem o Boží
lásce, byl jsem sobecký a nechával si
to pro sebe. Výsledkem toho bylo, že se
má láska postupně začala ochlazovat
a přišla láska ke světu.

Zahraniční ďáblové
Zhruba rok po této události, když slyšel
svědectví jednoho misionáře, ho Bůh
povolal na misii do Číny v rámci organizace China Inland Mission, založené
tehdy již známým Hudsonem Taylorem.
C. T. Studd dokázal nadchnout pro misii i další studenty z Cambridge a spolu
s ním jelo šest velice nadějných a talentovaných studentů, říkalo se jim Sedmička z Cambridge. V Číně sloužil přibližně
10 let. Krátce po příjezdu do Číny poznal svou budoucí ženu Priscillu, taktéž
misionářku z Irska. Když mu bylo 26 let,
obdržel dědictví po svém otci v hodnotě
29 tisíc liber. Tato částka by mu zajistila
pohodový život do smrti. Nicméně Charles se rozhodl věnovat celou částku na
misii. První část dal evangelistovi Moodymu, aby začal službu v Severní Indii.
Druhou část dal Georgi Müllerovi, zakladateli sirotčince v Bristolu, třetí část věnoval Armádě Spásy. Když mu toto rozhodnutí chtělo jeho okolí rozmluvit, řekl:
„Není bezpečnější místo pro mé peníze

než Boží banka. On mi nabízí stonásobný vzrůst. Je někde nějaké místo, kde
by dávali více?”. Charles nadále sloužil v Číně. Jeho pobyt zde byl obdobím
velmi aktivní práce, a to navzdory všem
těžkostem, které každý misionář v Číně
musel překonat. Nemoci, chudoba,
krysy v domě, nenávist sousedů a pronásledování. Prvních pět let vždy, když
vyšli s manželkou z domu, je sousedé
oslovovali zahraniční ďáblové a proklínali je. Když se více zabydleli, jejich
služba začala přinášet ovoce. Charles
Studd sloužil hlavně mezi kuřáky opia
a jeho manželka pracovala se ženami.
Nicméně v roce 1894 se museli vrátit
do Anglie kvůli zdravotním potížím, on
měl těžké astma a jeho manželka měla
slabé srdce.

Indie
Následujících šest let prožil hlavně
v USA a v Anglii, kde spolupracoval s organizací mezi studenty, která měla za
cíl rekrutovat nové zahraniční misionáře. Vyprávěl studentům o misii, na jeho
setkání tehdy přicházely tisíce studentů
a stovky z nich se po těchto setkáních
hlásily do služby. Poté v letech 1900–
1906 byl Studd pastorem v Ootacamundu v jižní Indii, kde díky jeho službě
mnoho lidí uvěřilo, zejména britští úředníci a lidé z místní komunity. Avšak kvůli
nepříznivému počasí, které mělo špatný
vliv na jeho zdraví, se musela celá rodina vrátit zpět do Anglie.
Kanibalové potřebují misionáře
Další část jeho života poznamenal
leták s nápisem Kanibalové potřebují misionáře. Dozvěděl se o stovkách
tisíců lidí v Africe, kteří nikdy neslyšeli
o Kristu. To ho nesmírně zasáhlo, a tak
se v padesáti letech, navzdory radám
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lékařů, rozhodl vycestovat do Afriky. Na
místa, kde ještě žádný misionář nebyl,
mezi kanibaly z Afriky. Toto rozhodnutí
otřáslo rovněž jeho manželkou a rodinou, která s jeho výjezdem nesouhlasila. Přesto C. T. Studd v roce 1910 vyjel
na průzkum do Afriky, do Belgického
Konga mezi kmeny Bazande, Nepoko, Pigmeje a další. Po roce se vrátil
a ihned začal vymýšlet plán na založení
nové misijní organizace s názvem Heart
of Africa Mission (Misie v srdci Afriky).
V roce 1913 spolu s pomocníkem Alfredem Buxtonem započal svojí osmnáctiletou výpravu. Jeho manželka, která
měla také zdravotní problémy, nemohla
vycestovat s ním, a proto zůstala v Anglii, kde ho po celou dobu podporovala
a řídila záležitosti této organizace v Anglii, včetně financí. Jeho služba spolu
s dalšími misionáři přinesla mnohé
ovoce v těch částech Afriky, kam ještě
žádný misionář nevkročil. Výsledkem
byly tisíce nově narozených domorodců,
často z řad bývalých kanibalů či zlodějů.
Tyto příběhy z Afriky byly velice zajímavé
a někdy těžko uvěřitelné. Jako cestovní
prostředek využíval kolo, přespával ve
stanu v džungli mezi divokou zvěří. Během jeho pobytu v Africe mu postupně
vypadly všechny zuby. Okolí mu říkalo,
ať se vrátí zpět do Anglie, aby si zuby
opravil. On ale odpovídal, že pokud to
bude Boží vůle, tak Bůh někoho pošle
do Afriky, aby mu jeho zuby opravil.
Když to říkal, tak se mu další misionáři
smáli a říkali, že to není možné. Po delší
době opravdu přijel jeden zubař z Anglie jen proto, že cítil povolání od Boha,
aby mu zuby opravil. Jeho práci v Africe charakterizovalo ohromné nasazení
a pracovitost. Pracoval i osmnáct hodin
denně, bez pauz, bez odpočinku. Stejné
nasazení očekával i u dalších misioná-

řů a obrácených křesťanů v Africe. To si
ovšem vybralo svou daň, když se jeho
zdraví postupně více zhoršovalo a tyto
vysoké nároky přinášely četné problémy
a konflikty. Postupem času, když se misie rozrůstala a přicházelo čím dál více
nových lidí, se objevily i konflikty v otázkách víry. Sklonek jeho života byl ve znamení zhoršení fyzického i psychického
zdraví. Charles T. Studd zemřel v Kongu
v roce 1931.

Odkaz C. T. Studda
Po smrti Studda převzal vedení organizace Norman Grubb. Pod jeho vedením
došlo k dalšímu rozvoji této organizace.
Organizace funguje dodnes pod jménem WEC (Worldwide Evangelisation
for Christ). Charles Thomas Studd může
vzbuzovat kontroverze díky svým některým radikálním názorům. Nicméně pro
mě je Studd vzorem v jeho neúnavnosti a vytrvalosti v šíření evangelia, který
pro službu Bohu obětoval vše. Toto je
ve stručnosti životopis misionáře, který
sám sebe nazýval Boží hazardér.
Stanislav Rucki

Před 30 lety bylo
Křesťanské společenství
registrováno jako
občanské sdružení
Křesťanské společenství je především
hnutím, usilujícím realizovat biblickou
zásadu o všeobecném kněžství všech
znovuzrozených křesťanů. Pro svou činnost však potřebuje formálně-právní rámec a organizační strukturu.
Proto již počátkem roku 1906 byl
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v Těšíně ustaven spolek Społeczność
Chrześcijańska, jehož statut ze dne
20. ledna 1906 byl 21. listopadu téhož roku potvrzen slezskou Zemskou
vládou v Opavě pod č. 33502. První
výbor byl zvolen 18. února 1906 a prvním předsedou se stal Franciszek Tyrlik,
povoláním švec. Po rozdělení Těšínska
zůstalo ústředí Křesťanského společenství v polské části Těšína. V české
části Těšínska utvořili již v květnu 1920
členové Křesťanského společenství
hlásící se k německé národnosti vlastní spolek – Christliche Gemeinschaft;
prvním předsedou se stal br. Urwalek.
Založení německého KS bylo vzato na
vědomí Zemskou správou politickou
v Opavě dne 7. listopadu 1923. Polští
členové Křesťanského společenství
v Československu vytvořili samostatnou
organizaci až roku 1927; statut tohoto
Společenství byl úředně potvrzen 11.
dubna 1927 a ustavující valná hromada se konala 8. května 1927. Sídlo polského Společenství v Československu
bylo nejprve ve Stonavě a od roku 1935
v Českém Těšíně. Polské KS v Československu se po obsazení československé
části Těšínska Polskem sloučilo s KS
v polské části Těšínska, ale záhy po
okupaci Těšínska hitlerovským Německem bylo nuceno svou činnost zastavit.
Německé KS zaniklo po Druhé světové
válce. Konec války znamenal na druhou stranu obnovu činnosti polského
KS v Československu: Dne 5. listopadu
1945 potvrdil Okresní soud v Českém
Těšíně opis statutu z roku 1935 a dne
1. ledna 1946 se sešlo ve sborovém
sálu v Českém Těšíně valné shromáždění, na němž byl zvolen nový výbor
Společenství; jeho předsedou se stal
Vladislav Santarius, místopředsedou
Jan Kaleta. (Formální obnova místního

společenství v Oldřichovicích však rozhodnutím Zemského národního výboru z 19. 1. 1948 povolena nebyla.) Po
uchopení moci komunisty v roce 1948
byla činnost většiny spolků postupně
zakázána. Pokus o pokračování činnosti
Křesťanského společenství formou Misijní rady SCEAV, která byla zřízena roku
1950, se ukázal jako neživotný. Činnost
KS pak pokračovala pod názvem Misijní práce ilegálně mimo formální státní
a církevní struktury pod vedením pastora Santariuse po celou dobu komunistického režimu v Československu. Pastor Santarius se opíral o funkční systém
kolektivního vedení bratří jak na úrovni
ústředí, tak i v jednotlivých sborech, a to
spolu s některými pastory, kteří na díle
Misijní práce spolupracovali.
Po sametové revoluci bylo přirozené,
že bratři z Misijní práce usilovali o obnovu formálních struktur pro svou činnost.
Uvažovalo se zpočátku o jedné organizaci pro činnost vnitromisijní i diakonickou, avšak diakonickou činnost začala
záhy vyvíjet Slezská diakonie, vzniklá již
27. listopadu 1990. V říjnu 1990 byl na
setkání výboru CMV projednán návrh
stanov Společenství, s jejichž vypracováním pomohl JUDr. Pala. Následně byl
návrh stanov rozeslán místním společenstvím ke schválení a v listopadu na
společném setkání o něm byla informována Církevní rada SCEAV. O podání
návrhu na registraci bylo rozhodnuto
v prosinci 1990. Stanovy Křesťanského
společenství – Społeczności Chrześcijańskiej byly schváleny dne 13. února
1991 výnosem Ministerstva vnitra ČR
č. VSP/1-5117/91-R. Dne 23. 11. 1991
byl v souladu s uvedenými stanovami
zvolen pětičlenný výbor KS-SCh pod
vedením Gustawa Hławiczky, st. (předsedy) a Jana Drózda (místopředsedy);
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sídlo KS-SCh se zpočátku nacházelo na
adrese bytu br. Drózda na ulici Beskydské v Českém Těšíně - Dolním Žukově.
Dne 30. 11. 1991 se konala v Třanovicích obnovující konference KS-SCh,
na níž byl schválen Vnitřní řád KS-SCh.
Roku 2009 došlo ke změně oficiálního
názvu na Křesťanské společenství, o. s.
a o pět let později na Křesťanské společenství, z. s.
Daniel Spratek

Jaké dědictví máme
v Křesťanském
společenství na Těšínsku?
Křesťanské společenství je Božím
darem pro církev
V době, kdy Křesťanské společenství
vzniklo, měla většina evangelíků jen
zbožné zvyky, ale v praktickém životě žili
bez Boha. Bible byla zapomenutou knihou. Evangelíci měli jen formální zbožnost, žili bez Krista. Církev se přizpůsobovala světu, organizovala církevní bály,
plesy a různé tancovačky. V každodenní
praxi se evangelíci řídili nejrůznějšími
pověrami i okultními praktikami jako
jsou horoskopy, zaříkávání a věštění.
V evangelických kalendářích byla tištěna znamení zvěrokruhu a evangelíci
pevně věřili, že jejich život je stále pod
vlivem znamení zvěrokruhu, ve kterém
se narodili.
Hlavní příčinou tohoto neutěšeného
duchovního stavu evangelíků byl teologický liberalismus, kterým byli vyučeni
duchovní pastýři na fakultách, a pak
vedli evangelický lid k náboženskému

formalismu. Sami neuznávali Písmo
svaté jako závaznou autoritu pro svůj
život a lid vedli jen k formální zvykové
zbožnosti. Liberální učení se vyučovalo
na teologických fakultách, kde profesoři
učili, že Písmo svaté není knihou inspirovanou Duchem Božím, ale jen lidským
dílem. Kazatelé proto nevedli lid ke čtení Bible, k vědomému přijetí Krista jako
Spasitele a Pána, ke znovuzrození z Ducha svatého, ale pouze k určitým vědomostem a náboženským zvykům. Víra,
že existuje trojjediný Bůh, nikoho neproměňovala a nikomu nedávala nový život
ani jistotu spasení. V lidech nekraloval
Kristus, ale jejich hříšná přirozenost.
Pastor Kulisz viděl naléhavou potřebu
vést lidi k uvědomělému rozhodnutí pro
život s Kristem. Těm, kteří Krista přijali
jako svého Pána, chtěl zajistit duchovní
společenství s těmi, kteří rovněž toužili
poznávat z Písma svatého Boží vůli a vyprošovat si sílu k její realizaci. Věděl,
že modlitební společenství a společné
studium Božího slova je nezbytně nutné
pro duchovní růst.
Když začal misijní probuzeneckou
práci, zvedla se vlna odporu především
mezi liberálními faráři. Na obranu této
duchovní činnosti napsal pastor Kulisz
významný a stále aktuální spis Czego
chcemy, ve kterém brání vznikající
Křesťanské společenství, především
proti liberálním farářům. Pastor Kulisz
vypracoval statut, který byl potvrzen
zemskou vládou v Opavě dne 21. 11.
1906. Sdružení Spoleczność Chrześcijańska začalo tedy právně existovat
jako samostatná právní jednotka z pouhé nutnosti.
Dnes, kdy uplynulo víc než sto let, je
zcela zjevné, jak velikým požehnáním
bylo a je KS a misijní práce pro celou
evangelickou církev na Těšínsku i pro ši-
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roké okolí. Ovoce misijní práce Křesťanského společenství je vskutku bohaté.
Průkopníci probuzeneckého hnutí a misijní pracovníci zavedli v evangelické
církvi na Těšínsku evangelizační shromáždění, biblické hodiny se svědeckou
službou misijních pracovníků i s hlasitými modlitbami přítomných věřících.
Zavedli také čtení Bible a modlitby v rodinách, pěvecké sbory, hudební soubory dechových nástrojů, mandolín, kytar
a jiných nástrojů; také práci s dětmi
v nedělních besídkách, práci s dorostem a mládeží, práci sesterských kroužků a službu křesťanské diakonie. To
všechno, co nyní existuje v církvi, je ovoce misijní práce a dary Ducha svatého
k upřímnému následování Ježíše Krista
(Ř 12,1–2). Za to vše patří Pánu Církve, Ježíši Kristu, nejvřelejší díky, čest
a chvála. (Ef 4,11–13)
Jsme Pánu Ježíši rovněž velmi vděční, že v současné době jsou ve Slezské
církvi evangelické a.v. také znovuzrození faráři, kteří přijali Pána Ježíše, žijí
s Ním a zvěstují jeho evangelium. Jsme
vděční, že tito kazatelé respektují Písmo svaté jako Boží slovo a vedou lidi
ve svých sborech k následování Pána
Ježíše a k životu podle biblického učení.
Je velmi potřebné, aby vedení místních
společenství KS mělo důvěrně vztahy
s těmito faráři a spolupracovali při šíření evangelia mezi všemi generacemi,
aby přibývalo znovuzrozených křesťanů
v našich obcích i městech.
Na počátku 21. století, kdy přichází
do chrámů už jen část evangelíků, hrozí
i evangelickým církvím znovu staré nebezpečí – liberální učení, které se nyní
vyučuje na fakultách jako historicko-kritická teologie. Budou-li církve posílat své budoucí kazatele na fakulty, kde
se vyučuje historicko-kritická teologie,

pak budou mít ze svých farářů jen duchovní hrobaře.
Cílem Křesťanského společenství je
vést lidi k osobnímu přijetí Pána Ježíše
a k pěstování náboženského života podle zásad Kristova učení v duchu slov
Písma svatého: „Žijte v Kristu Ježíši, když
jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte
kořeny, na něm postavte základy, pevně
se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni.“
(Ko 2,6) Tedy cílem činnosti KS je vést
lidi k důvěrnému životu s Kristem podle
zásad Jeho učení, a také šíření evangelia ke všem, kteří nemají osobní důvěrný
vztah s Pánem Ježíšem.

Křesťanské společenství má tedy
velmi důležité poslání. V čem je hodnota Křesťanského společenství?
1. KS vede posluchače k rozhodnutí pro osobní
důvěrný život s Kristem

Křesťanské společenství je potřebné,
aby vedlo lidi k osobnímu rozhodnutí,
tedy k obrácení, k osobnímu přijetí Pána
Ježíše, tedy ke znovuzrození a k následování Ježíše Krista. Ke spasení nestačí
formální příslušnost k církvi, ani aktivní účast na církevních obřadech, ale
nejdůležitější je důvěrný osobní život
s Kristem. Z toho vyplývá velmi důležité a trvalé poslání. KS má být hlavním
iniciátorem evangelizace v celé církvi
a školou nového života s Kristem. Je
naléhavě potřebné vychovávat všechny
členy KS k věrnému následování Krista,
ke svědecké, evangelizační a duchovní
poradenské službě. Je velmi důležité
posílat mladé obdarované pracovníky
do biblických škol a na evangelizační
kurzy, aby z nich vyrostli a dozráli noví
evangelisté a obětaví pastýři.
Vedení lidí k důvěrnému osobnímu životu s Kristem je stále nejdůležitějším
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úkolem KS. Jen v důvěrném osobním
životě s Kristem získává křesťan moc
k přemáhání staré přirozenosti a k realizování Boží vůle. To, co křesťan čte a slyší při zvěstování, má být pak převedeno
do praktického života.
Pastor Pawel Sikora obrátil pozornost
na nedostatek osobní zpovědi v evangelické církvi a na realizování opravdového
vyznání hříchů v praktickém působení
Křesťanského společenství: Když se
lidé po evangelizačním shromáždění,
anebo v domech s důvěrou před sebou
navzájem otevírali, aby shodili ze sebe
svá břemena, když se ve společné modlitbě odevzdávali Pánu, pak to byla ta
nejkrásnější ušní zpověď, jistě v duchu
Kristově a v duchu bratrské lásky. (Ks.
Pawel Sikora: Rola Cieszyńskiej Spoleczności Chrześcijańskiej w Kościele, r.
1955, str. 7)
2. KS realizuje společenství pro následovníky
Pána Ježíše

Realizování duchovního společenství
je naléhavě potřebné. To se uskutečňuje při biblických a modlitebních hodinách. Dělo se tak v sálech i po domácnostech. Zde byla možnost rozhovorů,
vzájemného sdílení, povzbuzování a duchovního usměrňování ve vzájemné
důvěře. Na námitky, že z takových shromáždění vznikají různá sektářství, pastor Kulisz odpověděl: V žádném případě
nebude žádné sektářství, protože zde
nejde o žádné jiné učení, o žádné nové
vyznání, ale jde zde o to, aby se i v naší
církvi na Slezsku uskutečňovalo křesťanské společenství, aby i u nás mnohé
biblické pravdy, o kterých jsme dosud
jen slyšeli, byly realizovány v životě. (…)
Je důležité, abychom se přesvědčili, že
jednotvárný způsob našich bohoslužeb
nevyhovuje dnes našemu poslání. Je

třeba, abychom budovali království Boží
nejen v taláru a z moci úřadu, ale v duchu a v pravdě, to znamená různým způsobem a bez přestání. (Kulisz: Czego
chcemy, str. 26 a 29)
Oslavování Pána Ježíše v rodinách i ve
společenství zpěvem, hudbou, recitací žalmů, básní a osobním svědectvím
patří k radostné službě našemu Pánu.
Věřící lidé mají různá obdarování, která
mají být ve službě pro velebení a oslavovaní Pána a pro povzbuzení všem dalším křesťanům.
3. KS vyznává: Písmo svaté je inspirované
Duchem svatým

Křesťanské společenství je potřebné,
aby dosvědčovalo a vyznávalo, že Písmo
svaté je knihou inspirovanou Duchem
svatým. Je tedy Božím slovem a také
jedinou normou pro život křesťanů i pro
učení církve. Proto je třeba klást důraz
na osobní studium Písma svatého a na
jeho respektování v životě osobním, rodinném, sborovém i v mezi-církevních
vztazích. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti. (2Tm 3,16) Nikdy totiž nebylo
vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž
z popudu Ducha svatého mluvili lidé,
poslání od Boha. (2Pt 1,21) Všecko,
co je tam napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti
a z povzbuzení, které nám dává Písmo,
čerpali naději. (Ř 15,4) I Pán Ježíš prosil
Otce: Posvěť je pravdou, tvoje slovo je
pravda. (J 17,17)
Útok na Písmo svaté je realizován stále skrze liberální historicko-kritickou teologii, která se stále vyučuje na teologických fakultách. Svědčí o tom i brožura
Originál nebo padělek, kterou napsala
profesorka teologie v Německu Prof. Dr.
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Eta Linnemannová po svém osobním
obrácení k Pánu Ježíši.
4. KS zajišťuje kvalitní biblické vzdělávání pro
všechny

Realizování biblického vzdělávání se
uskutečňuje při biblických a modlitebních hodinách. Děje se tak v sálech
i v domácnostech. Zde je možnost rozhovorů, vzájemného sdílení, povzbuzování a duchovního usměrňování. Biblické vzdělávání a poznávání duchovních
pravd je nezbytně potřebné pro normální život křesťana a pro plnění svědecké
služby všem bližním. Biblické vzdělávání bylo a je vždy naléhavě potřebné.
Pastor Pawel Sikora napsal: Pravidelné biblické hodiny, vykonávané v Těšíně
i na vesnicích, sloužily uvádění do Písma svatého. Společenství organizovalo
kursy pro pracovníky biblických hodin.
(…) Prohlubování náboženského života
bylo cílem velikonočních konferencí, na
kterých sloužili místní věřící. Jako příklad uvedu některá témata: „Moc Kristovy krve“, „Kristovo evangelium ve 20.
století“, „Co učinil Bůh pro naši spásu
a co musíme učinit my“, „Co to je opravdové křesťanství“, „Vykupuj čas“, „Cesta spásy“, „Boží působení v nás a naše
konání pro Boha“, „Moje odpovědnost
za moji duši“, „Moc Kristova vzkříšení“,
„Kristův příchod“ a jiné. Záležitost druhého Kristova příchodu byla po obrácení nejdůležitějším tématem zvěstování.
(Ks. Pawel Sikora: Rola Cieszyńskiej
Spoleczności Chrześcijańskiej w Kościele, r. 1955, str. 10.)
5. KS je rovněž školou modlitebního života

Když člověk začne žít v osobním důvěrném vztahu s Pánem Ježíšem, pak
je potřebné, aby se naučil rozmlouvat
s Pánem o všem, co prožívá. Jistěže

modlitba Otče náš a mnohé modlitby
v modlitebních knihách mají svůj význam a hodnotu. Každý člověk má však
své vlastní problémy a úkoly a je potřebné, aby se naučil hovořit s Pánem
o všem, co prožívá. Biblické hodiny, na
kterých byl vždy čas pro mnohé osobní
modlitby, byly výbornou školou pro každého, kdo žil s Kristem. Na biblických
hodinách byly také předkládány prosby,
aby se všichni modlili za nemocné, kteří procházeli těžkým utrpením nebo za
nějaký společný problém, který bylo třeba rozumně vyřešit. Členové KS zavedli
také společné modlitby ve svých rodinách. I děti se učí modlit vlastními slovy
a předkládat Pánu své prosby.
Křesťanské společenství vzdělávalo
vždy věřící v modlitbách, plnilo a plní
stále toto poslání; chce být školou modliteb. Pastor Kulisz napsal slova: Veliká
síla modliteb, tiché soustředění myšlenek, výchova pevných a věrných charakterů – to je práce pro křesťanské
kroužky, pro křesťanská společenství,
na která myslím, která se nedají ničím
snadno nahradit. (Kulisz: O pielegnowaniu sp. chrz.)
6. KS realizuje biblické učení o všeobecném
kněžství

Realizování všeobecného kněžství
v praktickém životě církve je Boží vůlí
a má být stále realizováno. Všeobecné
kněžství je apoštolským učením v Novém zákoně. Písmo svaté učí zcela jasně, že všichni znovuzrození křesťané
jsou kněžími a mají se podílet na zvěstování evangelia, na vydávání osobního
svědectví a podle obdarování na službě a poslání Kristovy církve. Apoštol
Petr napsal: Vy však jste rod vyvolený,
královské kněžstvo, národ svatý, lid
náležející Bohu, abyste hlásali mocné
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skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do
svého podivuhodného světla. (1Pt 2,9)
Apoštol Pavel napsal: Každému je dán
zvláštní projev Ducha ke společnému
prospěchu. (1K 12,7)
Římsko-katolická církev zlikvidovala všeobecné kněžství, když vytvořila
kněžský stav jako zvláštní kastu v církvi.
Reformace se vrátila k všeobecnému
kněžství. V důsledku pronásledování
nebylo však učení o všeobecném kněžství převedeno do praktického života.
Teprve pietismus a probuzenecká hnutí
začala realizovat všeobecné kněžství.
Křesťanské společenství usiluje o to,
aby každý věřící měl možnost služby podle obdarování. V dnešní době je důraz
na všeobecné kněžství mimořádně důležitý, neboť někteří evangeličtí pastoři
se chtějí připodobňovat římsko-katolickým kněžím a chtějí být jak oni, zvláštní
a stále viditelnou kastou v církvi. Je to
chorobný projev klerikalismu mezi evangelickými pastory.
Při 50. výročí Křesťanského společenství, dne 1. 11. 1955 v Těšíně, řekl
biskup Karol Kotula ve svém kázání, že
Křesťanské společenství má veliký význam i v tom, že začalo v praxi uplatňovat v církvi luterskou zásadu všeobecného kněžství. Uvedení laiků do praktické
služby v církvi považuje biskup Kotula
za jeden z nejvýznamnějších přínosů
Křesťanského společenství pro církev.
(Stražnica 1956, nr. 2) Realizování všeobecného kněžství v každodenním životě věřících je stálým posláním členů KS.
V oblasti realizování všeobecného
kněžství je třeba připomenout rovněž
práci s dětmi. Pastor Sikora napsal:
Kdysi bylo náboženství vyučováno
ve školách a učitelé v evangelických
školách vykonali pro církev i pro lid
obrovskou službu. Avšak ani v prvních

stoletích církve, ani ve středověku
ani v době reformace nebyly známé
bohoslužby pro děti. Církevní písně
nebyly tvořeny pro děti. Bohoslužby pro
děti začaly v jiných evangelických zemích
až koncem minulého a začátkem 20.
století. U nás takové bohoslužby zavedlo
Křesťanské společenství. Tato práce
byla vedena ve skromných podmínkách.
Malé skupinky dětí byly shromažďovány
k Božímu slovu. Pomocní pracovníci
absolvovali kursy, děti se učily nové
písně. Postupně se tato práce začala
rozvíjet. Mohli bychom se dnes obejít
bez nedělních bohoslužeb pro děti?
Ochotnými pomocníky pro tuto práci,
bez kterých se dnes církev neobejde,
jsou právě lidé oživení duchem
Křesťanského společenství. (Ks. Pawel
Sikora: Rola Cieszyńskiej Spoleczności
Chrześcijańskiej w Kościele, r. 1955,
str. 12)
7. KS realizuje misijní poslání a vede všechny
k evangelizování

Plnění Kristova misijního příkazu
v církvi, v národě a ve světě je posláním
všech následovníků Pána Ježíše. Členové Křesťanského společenství pochopili
od počátku, když prožili proměnu svého
života, že si evangelium nemohou nechat jen pro sebe. Byli puzeni Duchem
svatým, aby šli se zvěstí evangelia ke
svým sousedům a ke všem, kdo dosud
žili bez Boha. Proto zakládali biblické
hodiny v mnohých vesnicích a všem
s radostí vydávali svědectví, jak Kristovo evangelium proměnilo jejich život.
Ve svém svědomí jasně cítili, že i pro
ně platí Kristův příkaz: Jděte do celého
světa a kažte evangelium všemu stvoření. (Mk 16,15) Bůh chce, aby všichni
lidé došli spásy a poznali pravdu…Kristus Ježíš dal sám sebe jako výkupné za
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všechny. (1Tm 2,4–6) Ukázala se Boží
milost, která přináší spásu všem lidem.
(Tt 2,11) Touto svědeckou službou posloužili mnohým lidem k osobnímu rozhodnutí následovat Pána Ježíše a žít
novým kvalitním životem. Mnozí se začali rovněž modlit za misionáře ve světě
a podporovat i finančně toto Boží dílo.
Ve svém svědomí jasně cítili, že i pro ně
platí Kristův příkaz: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
(Mk 16,15) Pastor Kulisz napsal slova:
Víme, že v naší církvi je Boží požehnání
a jsme přesvědčeni, že Pán Bůh může
v této církvi uskutečnit veliké probuzení.
Toužíme, podle svých možnosti a známosti, oživit Boží církev, i kdyby nám za
to nikdo neděkoval. (Kulisz: Czego chcemy str. 23)
Dědictví duchovních otců, které jsme
převzali v Křesťanském společenství,
je skutečně skvělé a duchovně bohaté. Jsme velmi vděční Pánu Ježíši za
všechny bratry a sestry, které obdařil
mnohými dary a zmocnil svým Duchem
k realizování Božího programu ve všech
společenstvích KS.
Jsme vděční za všechny, kteří v současné době pracují v KS a realizují
Kristův program budování Jeho církve
v našem kraji. Vyprošujeme pro všechny, kteří dnes plní poslání vedoucích
pracovníků v KS, aby jim Pán Ježíš dával
stále zmocnění svým Duchem, potřebnou moudrost a všechny potřebné dary
k realizování Božího programu v harmonické spolupráci s presbyterstvy sborů
a s kazateli, kteří s Pánem Ježíšem žijí.
Pán Ježíš praví: Jako si Otec zamiloval
mne, tak jsem si i já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. (J 15, 9)
Zároveň prosíme Pána Ježíše, aby po-

světil a zmocnil svým Duchem mladou
generaci v KS, aby ze všech vyrostli
velmi stateční a obětaví pracovníci pro
další pokračování Božího díla v našem
kraji. V době, kdy se šíří v moderní společnosti veliká lhostejnost a světáctví,
které se vkrádá i do církví, je evangelizační služba mezi mladou generací
naléhavě potřebná. Prosíme Pána Ježíše, aby dal mladým věřícím křesťanům
zmocnění Duchem svatým a velikou
moudrost k oslovení mládeže v našem
kraji i v našem národě. Pán Ježíš Kristus volá každého, kdo by se chtěl zapojit
do jakékoli práce na Božím díle, protože
práce je mnoho, ale dělníků stále málo.
Vedení Křesťanského společenství
uskutečňuje každý rok bohatý a požehnaný program pro všechny generace.
Je 12 aktivit, které jsou každým rokem
realizovány:
1. Přípravný výbor tábora XcamP organizuje evangelizační program každý
rok a velmi svědomitě připravuje celý
program.
2. Výbor pro práci s dětmi je velmi důležitý. Spolupracuje s Dětskou misií a zajišťuje vzdělávání pracovníků s dětmi.
3. Výbor pro práci s dorostem a mládeží je velmi potřebný. Mladá generace potřebuje kvalitní vedení a přípravu
kvalitního programu pro každé setkání. Je to velmi náročná práce. Hudební
a pěvecké skupiny z mladých hudebníků a zpěváků vykonávají velmi kvalitní
službu.
4. Služba pěveckých sborů je také potřebná. Jsou zde zpěváci ze všech generací a radostně slouží Pánu.
5. Služba dechových souborů je rovněž velmi důležitá. Ti, kdo mají hudební
schopnosti dávají je do služby Pánu, což
je stále velmi potřebné.
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6. Biblická škola pracovníků – BŠP
má veliký význam, protože se zde vzdělávají členové Společenství, kteří pak
slouží na biblických hodinách. Toto
biblické školení je otevřeno pro každého bratra a sestru bez ohledu na věk;
je potřebné pro všechny, kteří se chtějí
v biblických pravdách vzdělávat.
7. Odbor pro vzdělávání sester je rovněž velmi užitečný. Setkání sester má
veliký význam. Vzdělávají se ke svědomitému poslání v rodinách i ve společenství.
8. Odbor pro vzdělávání mužů má velikou zodpovědnost. Všichni muži potřebují vzdělávání a povzbuzování.
9. Časopis IDEA plní také své poslání.
Přináší nové zprávy, povzbuzení a inspiraci pro službu a vytrvalost.
10. Vzdělávací a rekreační střediska
Karmel a Pod Lípou jsou Božím darem
pro celé společenství. Jsme za tato
střediska velice vděční, protože umožňují setkání, vzdělávání i povzbuzování
všem generacím.
11. Dva ročníky Biblické školy Timoteus v letech 2018–2020, letos probíhá již třetí ročník. Děkujeme Pánu, že
inspiroval mladé sestry i bratry k duchovnímu růstu a vzdělávání, které je
v současné době velmi potřebné.
12. Sbory, ve kterých pracuje KS,
mají zvláštní Boží požehnání. Díky Pánu
za každé společenství KS ve sborech
SCEAV, protože jsou důležitým duchovním zdrojem inspirace a realizování příkazu Pána Ježíše, který řekl: Získávejte
mi učedníky a učte je. Vyučování Kristova učení je v naší moderní době velmi
potřebné, proto KS dává možnost práce
všem, kteří chtějí dát své schopnosti do
služby nesení Kristova evangelia.

Causa Mark Galli aneb
3 důvody, proč by se
evangelikálové neměli
stávat katolíky
Široce diskutovaná reverze bývalého
editora Christianity Today Marka Galliho
ke katolické církvi vede přemýšlivé protestanty k prověření biblických a teologických nosníků jejich víry.
Galli byl jako dítě pokřtěn v římskokatolické církvi. Po studiích absolvoval
Fullerův teologický seminář a pak 10 let
sloužil jako presbyteriánský pastor a následně 20 let jako pastor anglikánského
sboru. Stal se vlivným a respektovaným
žurnalistou a 20 let pracoval v redakci
Christianity Today, jednoho z nejvlivnějších evangelikálních časopisů na světě,
založeného Billy Grahamem, z toho po
7 let jako šéfredaktor. Letos na podzim
dovršil svou duchovní pouť vstupem do
katolické církve.
Jaké byly hlavní důvody, které bratra Galliho vedly k rozhodnutí? Pokusil
jsem se po nich trochu pátrat. Ed Stetzer, výkonný ředitel Centra Billyho Grahama, publikoval rozsáhlou analýzu
přímo na stránkách Christianity Today.
Chris Castaldo, který prošel cestou právě opačnou, po mládí v katolické církvi
se stal evangelikálem a slouží jako pastor v Illinois, publikoval rozsáhlý text na
portálu Gospel Coalition. Navíc všechna
významná americká křesťanská média
událost tak či onak komentovala.
Castaldo ve svém textu předkládá tři
obavy, které často podněcují protestanty k pohybu směrem k Římu, a které,
zdá se, byly i součástí Galliho cesty: rozčarování, úsilí o jednoznačnost a touha
po jednotě církve.

Stanislav Kaczmarczyk
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1. Rozčarování a nespokojenost
Je zmiňována Galliho nespokojenost
s vlastními modlitbami, když ještě sloužil jako presbyteriánský pastor. „Byl
jsem unavený z banálních frází, které
jsem pořád používal,“ říkal. Pak objevil
anglikánskou Knihu společných modliteb (Book of Common Prayer). „Objevil
jsem velkolepé liturgické modlitby chvály, vyznání a díkůvzdání. Pomyslel jsem
si: To je přesně to, co chci říct!“
Tento druh nespokojenosti asi není
neobvyklý. Býváme rozladěni vlastní
nesvatostí, chabým svědectvím, upadajícím modlitebním životem. Myslím,
že s tímto druhem rozčarování nám
bude dáno utkávat se po celý život. Potřebujeme čelit pokušení jednotvárnosti, návykovosti či naopak chaotičnosti
a nahodilosti, do něhož má sklon náš
modlitební život občas upadat. Musíme
hledat správný lék, zkoušet, co vyhovuje
a funguje. Někoho osloví více liturgické
uchopení modlitby, někdo naopak ocení
krok směrem právě opačným. Jiný sáhne po spisech starých puritánů a objeví
skryté poklady, jež povzbudí a inspirují,
rozšíří obzory a dodají palivo modlitební
představivosti.
V internetových komentářích byly zmiňovány ještě jiné důvody k nespokojenosti s evangelikální zbožností, které
mohly hrát roli.
Někdy bývá důvodem příklonu k Římu
rozčarování z příliš civilní a chudé protestantské bohoslužby. Někteří touží po
vznešenosti a kráse, jsou uneseni jednohlasým liturgickým zpěvem a vznešeností gest při lámání chleba… Ano, hlad
po kráse křesťanského rituálu je svým
způsobem legitimní, vždyť lidská duše
svou přirozeností hladoví po kráse, stejně jako po dobru a pravdě (jiná věc je,
jestli si svůj hlad připouští a jak s ním

nakládá). Nicméně, už reformace v 16.
století věděla, že krása svatosti, kterou
Řím už tehdy oslavoval, je jen malovanou fasádou, teologická podstata věci
spočívá jinde.
Někdy naopak bývá motivem útěk
z církví, které se minuly cílem. Zaznamenal jsem stesk nad proměnou mnoha sborů směrem k zábavním centrům
přátelským k hledačům, kde se původně dobře míněný ohled na komfort nově
příchozích proměnil v prvořadou starost
o kvalitu kávy a program baby-sittingu
a dostatečně relevantní hudební nabídku během interaktivních vstupů v programu tweet-the-pastor.
A do třetice, zmíněno bylo i možné vyhoření s tím, že život mnohého moderního evangelikála, zvláště lidí ve vedoucích pozicích, je životem aktivisty, pro
kterého je celý život služba, což nebývá
trvale udržitelné a mnohdy nekončívá
dobře, ať již jde o selhání v církevní práci, v manželství či v osobním duchovním
životě.
Můj komentář: Proč kvůli potížím
s modlitbou hned spěchat do Říma? Jak
to pregnantně shrnul jeden z komentátorů: Námitky jsou pochopitelné, důvody
nedostatečné.

2. Hledání jistoty a bezpečí
Galli přiznával, že prožíval únavu a nespokojenost nad evangelikální teologií,
která se mnohdy utápěla v interpretační dvojznačnosti a postrádala jednotící
autoritu učitelského úřadu, kterému by
náleželo poslední slovo. „Toužím podřídit se něčemu většímu, než jsem sám,“
prohlašoval Galli. Toužil podřídit se autoritě, poddat se úřadu, který by sliboval
doktrinální a etickou jistotu, odevzdat
mu své právo na soukromou interpretaci Písma, ba vzdát se jí, vždyť je omylná,
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nespolehlivá… Jistě nebyl první. Někteří
z těch, kteří chtějí uniknout tomuto dilematu, hledají řešení v Římě, neboť mají
za to, že ono štěpení je pravým a nutným výsledkem protestantské reformace, zejména doktríny Sola scriptura.
Můj komentář? Ano, myslím, že většina
protestantů má podobnou zkušenost,
kdy sedíme na biblické hodině, během
níž každý sebevědomě vyslovuje svůj
názor, a my zakoušíme pocit jakési vrženosti do svobody, kdy to vypadá, jako
by to nakonec bylo mezi Pánem Bohem
a mnou samotným, že v konečném důsledku to jsem já, já sám, kdo musí rozhodnout, zvolit, vsadit, uvěřit… Jako by
to tak Pán sám narafičil, jako by chtěl,
aby byly situace, kdy se člověk nemůže
schovat za žádnou učitelskou autoritu,
ale musí volit, sám za sebe, jako v tom
starém tradicionálu ani otec, ani matka,
ani můj kněz, ale jsme to já, stojím tady
v modlitbách…
Tedy: téhle nejistoty, té se na tomto
světě nezbavíme. Ale jak po tom mnohdy prahneme, jak si namlouváme, že
by se nám ulevilo, kdyby bylo možné
tu zodpovědnost na někoho svalit, vyzpovídat se a hotovo! Myslím, že ona
vrženost nás vede k závislosti na Pánu
samotném, že on si to tak přeje, abychom neustále, pokaždé a stále znova,
přicházeli k němu samotnému a od něj
se učili a od něj brali. Věřím současně,
že On učinil všechna opatření nezbytná
k tomu, abychom pravdu ve věcech víry
a mravů nalezli, dává církvi apoštoly,
pastýře a učitele, proroky i evangelisty
a ujišťuje nás, že jeho ovce slyší jeho
hlas a za cizím nepůjdou. Ano, je to neustálé napětí, neustálá – tak trochu – nejistota, ale může tomu být jinak? Vždyť
víra sama je důkazem věcí, které nelze
vidět!

Ostatně, když mluvíme o jednoznačnosti a jistotě magisteria: A co papež
František, který patří v současnosti
mezi největší oblíbence liberální levice? „Pokud existuje jedna věc, kterou
nynější pontifikát prokázal,“ napsal
jeden z komentátorů, „pak je to zcela
nepřehledná povaha římskokatolického
učitelského úřadu“. „Katolicismus mě
učinil protestantem“, zdůrazňuje jiný,
s tím, že v současné situaci hluboce polarizovaného katolicismu, který je skoro
týden co týden stíhán vzájemně si protiřečícími papežovými výroky, lze úplnou
interpretační jistotu hledat pouze při
soukromé interpretaci v modlitbách.

3. Jednota církve
V katolické církvi Galli nalezl cosi,
čím byl přitahován: nárok být jedinou
pravou církví založenou Kristem, která
učí o víře svěřené jednou provždy apoštolům (Ju 1,3). V katolické církvi podle
svých slov nalezl jednotu nejen s naprostou většinou dnes žijících katolíků,
jakkoliv je dnes církev polarizována,
ale také s naprostou většinou křesťanů
všech století od Krista.
Rozdělení a nejednota je bolestnou
součástí našeho protestantského dědictví, je to selhání a neúspěch, který
musíme přiznat a kterého musíme litovat. Nicméně, v katolickém chápání
jsou hranice Kristovy církve v určitém
smyslu ztotožněny s římskokatolickou
církví. Reformátoři tuto římskou strukturu odmítli. Namísto toho zdůrazňovali
identitu církve, která je církví v každém
svém místním sboru, církve, která si
sama ze svého středu volí své správce,
církve jako společenství svatých, jako
shromáždění královských kněží, jako
sbor věřících, kteří se podřizují Božímu
kázanému slovu, biblickým svátostem
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a kázni. Jednotnost a soudržnost takové církve, která je tvořena stovkami tisíc
sborů po celém světě, se může zdát nedostatečná ve srovnání s institucionálními orgány Říma. Je pak otázka, co je
pravou podstatou skutečné jednoty.
Nuže, známe důvody, proč Mark Galli
přeplaval Tiberu a vrátil se do Říma –
byť svou volbu zlehčuje tím, že o sobě
říká, že je evangelikální katolík. Ať už
šlo o rozčarování z vlastního duchovního života či ze stavu evangelikalismu
obecně, ať už šlo o hledání teologické
jasnosti nebo touhu po církevní jednotě,
mám za to, že stále platí výstižné shrnutí citované výše: Námitky pochopitelné,
důvody a argumenty – tak, jak byly veřejně presentovány – nedostatečné.
Biblická víra znovuobjevená během reformace má více než dost historických
a teologických základů, aby nám umožnila stát zpříma a s důvěrou kráčet s našim Spasitelem.
David Floryk

Svědectví
Neboť jste zachráněni milostí skrze
víru. A ta záchrana není z vás - je to Boží
dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. (Ef 2,8–9)
Drazí bratři a sestry, ráda bych se
s Vámi podělila o mé svědectví, jaký byl
můj život bez Krista a jaký může být díky
Boží milosti teď.
Narodila jsem se do milující rodiny
a jako dítě jsem byla pokřtěna v římskokatolické církvi. Jako malá jsem k víře
nebyla vedena, ale ve druhé třídě na základní škole jsem začala chodit na řím-

skokatolické náboženství. O rok později
jsem měla svaté přijímání a tehdy jsme
s mou rodinou začali chodit pravidelně
na mši svatou. Chodili jsme někdy i vícekrát do týdne. Mše zahrnovala také
modlitbu růžence, modlitbu k Marii
a ke svatým. Každý týden jsem chodila ke zpovědi. Vždy jsem u sebe měla
kus papíru všech mých hříchů z daného
týdne a frází, jimiž byla doprovázena má
zpověď u kněze. Když jsem mu všechny své hříchy vyznala, následně mi dal
rozhřešení, což znamenalo, že jsem se
měla například pomodlit třikrát Otčenáš
a pětkrát Zdrávas Maria, počet modliteb
byl vždy jiný. Hřích jsem vůbec neřešila,
vyšla jsem z kostela a věděla, že příští
týden mi bude u zpovědi zase skrze kněze odpuštěno.
Zlomovým bodem bylo, že jsem v mých
devíti letech jela na křesťanský dětský
tábor, který byl organizován evangelickou církví. Tam jsem slyšela příběhy
o Ester, Josefovi, o Rút a další. Jezdila
jsem tam každým rokem. O tři roky později – v mých dvanácti letech – mi jedna vedoucí na tom táboře řekla o River
Clubu. Ten byl v Řece misijním místem,
kde bylo zvěstováno evangelium. V tom
stejném roce jsem taky byla poprvé na
XcamPu, kam mě pozvali dva vedoucí
River Clubu. I když jsem tam zpočátku
vůbec nechtěla jít, nakonec jsem šla
a vím, že to bylo Boží vedení. Mohla
jsem poznat křesťany, kteří mi byli velkým vzorem, pozorovala jsem na nich,
že byli jiní. Nemodlili se k Marii nebo ke
svatým a četli si z Bible – to byla opravdu velká věc. Já jsem si z Bible předtím
nikdy nečetla, protože jsem Bibli brala
jako knihu, ze které četli pouze kněz
a ministranti na mši svaté. Tou nejdůležitější věcí ale bylo, že jsem na dětském
táboře i River Clubu mohla slyšet popr-
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vé to pravé evangelium. O rok později
jsem na onom dětském táboře slyšela
svědectví jednoho kluka. Pamatuji si,
že hned poté jsem šla do svého stanu,
vyznávala Bohu své hříchy a uvěřila
jsem Pánu Ježíši, že jenom skrze Něho
mohu být zachráněna. Věřím, že to byl
moment, kdy jsem se mohla stát Božím
dítětem.
Již jsem se nechtěla chlubit tím, co
jsem předtím konala, kdy jsem se modlila k Marii, ke svatým a mnoho dalších
věcí. Musela jsem činit pokání, protože to, co jsem dělala, bylo modlářství
a věřila jsem ve falešné evangelium.
Myslela jsem si, že samozřejmě musím
mít víru, ale k tomu je nutné dodržovat
svátosti, být hodným člověkem a pak
budu v nebi nebo v očistci. Apoštol Pavel píše v listu Galatským 2,21: Jestliže
spravedlnost je ze Zákona, potom Kristus zemřel nadarmo. Pokud bychom
k evangeliu, k naší záchraně, přidali
skutky nebo cokoli jiného, Kristova oběť
by byla naprosto zbytečná. V mé oblíbené písni Pane, díky se zpívá: Tvá krev,
ta obmyla můj hřích, Pane, díky. Otcův
hněv je plně usmířen, Pane, díky. Já
kdysi nepřítel, teď sedím kolem stolu,
Pane, díky. Tvá dokonalá oběť přivedla
mě blíž, z nepřítele přítel jsem. Bohatě
jsi milost svou na mě vylil, Tvá dobrota
a milost nekončí.
Jsem tak vděčná Bohu za dokonalou
oběť Pána Ježíše Krista na kříži, že
mohu být zachráněna pouze vírou a ne
nějakou mou zásluhou, ne mými skutky.
Byla jsem Božím nepřítelem, teď mohu
být díky milosti a lásce Pána Ježíše Krista Božím přítelem. Pouze Jemu buď za
to chvála.
Simona Pohorská

Narodil jsem se do věřící rodiny.
O Bohu jsem se dozvěděl od rodičů, kteří mi o Něm vyprávěli už od mala, také
jsem chodil na nedělní školku do sboru.
O existenci Boha jsem nikdy nepochyboval, prostě jsem žil v prostředí, kde kromě některých spolužáků všichni v Něho
věřili. Nicméně žil jsem si svůj sobecký
život se všemi možnými hříchy, jaké jsou
pro děti typické.
Ale Bůh, bohatý v milosrdenství a pro
svou velikou lásku, začal v mém hříšném životě jednat. Jednoho dne, nebylo
mi ještě ani 10 let, jsem ucítil ve svém
srdci velkou prázdnotu. Zašel jsem za
mamkou a řekl jsem ji, že chci odevzdat
svůj život Bohu. Společně jsme se modlili, vyznal jsem své hříchy a prosil Boha,
aby On vedl můj život. Dlouho jsem to
nechápal, kde se to ve mně vzalo: bylo
to uprostřed obyčejného dne, nečetli
jsme ten den Bibli, nikdo mi nedal výzvu
k obrácení. Teď ale už vím, že to nebylo
ze mě, ani na základě manipulace druhých lidí, ale to byl Bůh, který mne ze
své milosti povolal.
Od té doby jsem začal podle svých
možností číst Bibli. Ze začátku jsem četl
s mamkou, která mi pomáhala s pochopením textu. Zhruba asi kolem 13 let
jsem si opatřil zápisník a z daného textu
jsem si psal alespoň jednu praktickou
myšlenku z textu. Mnohé texty jsem nechápal, ale přesto jsem díky tomu ve
vztahu s Bohem pomalu rostl. Po několika letech jsem ale začal vnímat, že můj
vztah s Bohem se nikam neposouvá.
Z Bible jsem si četl, chodil na bohoslužby, ale můj duchovní život stagnoval.
A pak jsem zjistil, že nejsem sám, ale
někteří kluci to prožívali podobně. A tak
to trvalo nějakou tu dobu.
V roce 2017 jsme s mládeži jeli na letní pobyt do Aše k bratru Boháčkovi. Zde
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vidím další významný bod mého života.
Ne, že by ten pobyt byl nějak výjimečný,
ale byl to Bůh, který opět ze své milosti
mě začal přitahovat blíže k sobě. Nejprve Bůh začal měnit modlitební život,
začal jsem se pravidelně modlit za konkrétní věci. Potom jsem začal studovat
Bibli a ptát se: O čem ten text je? O čem
mluví? A začal jsem na otázky hledat
odpověď. A teprve tehdy jsem začal objevovat hloubku evangelia. Začal jsem
poznávat, jaký je Bůh, jak závažný je
můj hřích a co to vlastně znamená, že
Kristus zemřel za můj hřích. Uvědomil
jsem si, že si nezasloužím nic dobrého,
a poznal jsem, že spasení je jen z Boží
milosti. Zjistil jsem, proč vlastně Kristus
musel za mě zemřít, proč Bůh mi nemohl jen tak odpustit hřích. Nikdy plně nepochopím, co se na kříži stalo, ale když
jsem mohl aspoň k tomu nahlédnout,
že za mé provinění Otec potrestal svého
Syna, že za mé hříchy byl Ježíš proklet
a zdrcen Bohem, začal jsem vnímat obrovskou Boží dokonalou lásku.
Díky poznání velikého Boha, jsem si
velmi začal cenit spasení. A tak, jako
ospravedlněný hříšník, velmi nehodný
a neužitečný služebník, chci z vděčnosti za spasení sloužit Bohu a následovat
Krista v jeho šlépějích. Chci Ho více poznávat, milovat Ho celým svým srdcem
a nenávidět hřích, který se na mě tak
snadno přichytí.
Samuel Barabasz
Už jako malé dítě jsem chodila do sboru, prvně na jesličky, pak na nedělní besídku a jsem za to svým rodičům velmi
vděčná. Jako dítě jsem vnímala, že Bůh
existuje, ale více jsem nad Kristovou
obětí nepřemýšlela. Musím přiznat, že
asi tak před třemi lety jsem prožila velkou duchovní krizi, kdy jsem do sboru

začala chodit s velkou nechutí a vůbec
mě to nebavilo.
Opravdový Boží dotek jsem prožila
na XcamPu v roce 2019, kdy tématem
XcamPu byla Revoluční modlitba a já
jsem mohla slyšet svědectví bratra
z Rumunska Pavla Petruta, který vyprávěl svůj životní příběh na téma Odpusť
nám naše viny, jako i my odpouštíme
našim viníkům. Byl to životní příběh
baptistického kazatele, kterému zemřel
syn v osmi letech v Rumunské nemocnici a po dvaceti letech dostal dopis od
doživotně odsouzeného vězně, ve kterém vězeň vyznával, že kazatelův syn
nezemřel přirozenou smrtí, ale byl zabit
tehdejší komunistickou tajnou službou,
v níž on aktivně pracoval. Chtěl tím potrestat kazatelovu rodinu za jejich náboženskou činnost a teď prosil kazatele
o odpuštění, protože se stal horlivým
křesťanem. Kazatel vyprávěl, jak těžké
pro něj bylo mu odpustit, ale podle příkladu Krista našel sílu k odpuštění právě ve své víře.
Na tomto příběhu jsem si uvědomila,
že Ježíš Kristus, Boží Syn, kterého si
Bůh vyvolil, zemřel i za mé hříchy, že mé
hříchy ho přibily na kříž a že potřebuji
Jeho odpuštění.
V té chvíli mi začaly téct slzy po tváři
a já jsem cítila Boží volání, že mě Kristus volá jít ke kříži. Byl to nejkrásnější
pocit, jaký jsem kdy prožila, a nedá se
ani slovy popsat. Cítila jsem, jak velký je
můj hřích, jak jsem hrozně hříšná a jak
potřebuji Boží záchranu. A teď mě Bůh
volá a chce, abych vyznala své hříchy,
aby mě mohl očistit od hříchu a stala
jsem se Jeho dítětem. Naprosto bytostně jsem cítila, jak Pán Ježíš přichází do
mého srdce a naplňuje mě svou láskou
a pokojem. Byl to ten nejúžasnější okamžik v mém životě.
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Tady bych klidně mohla skončit, že Pán
mě našel a zachránil, ale byl to teprve
můj nový začátek vztahu s Pánem Ježíšem. Cítila jsem pro Boha neskutečnou
horlivost a zápal a chtěla jsem žít jen
pro něj, ale postupem času jsem začala cítit duchovní ochladnutí. Možná to
bylo i tím, že jsem nenacházela žádné
povzbuzení a k tomu jsem prožívala
i hodně těžké zkoušky a přestala jsem
nějak vnímat Boží přítomnost ve svém
životě, protože jsem nechápala, proč
se některé těžké věci dějí, a nějak jsem
přestala cítit, zda Bohu vlastně ještě na
mně záleží.
V tomto těžkém období jsem byla pozvána na mládežové modlitební, kde
jsem opět mohla najít skrze modlitby
a Boží slovo horlivost pro Pána. Mohla
jsem opět pocítit, že Bůh o mě má zájem, že Bůh ví, co prožívám a že je se
mnou v každé situaci. Poznala jsem tam
skvělé společenství, které je pro mě
velkým duchovním povzbuzením a velice se mě dotýkají vroucí modlitby ve
skupinkách, kde se modlíme jeden za
druhého, a můžeme mít tak úžasný čas
s Bohem a spolu navzájem. Díky této
skupince jsem si uvědomila, jak je důležité číst denně Boží slovo, jak velkou
moc má modlitba a také jak dále a více
prohlubovat vztah s Bohem.
Jsem Pánu Ježíši vděčná za to, že jsem
Ho mohla přijmout do svého srdce, že
mi odpustil mé hříchy a že jsem opravdu spasená, a to ne na základě svých
skutků, ale pouze z jeho milosti, jak je
zapsáno v Efezským 2,8–9: Neboť jste
zachráněni milostí skrze víru a ta záchrana není z vás, je to Boží dar. Není
na základě skutků, aby se nikdo nechlubil.
Přála bych si, abych celý svůj život už
nežila jen pro sebe, pro své touhy, pro

své záliby, ale aby ve mně už navždy
žil Kristus, jak je zapsáno v Galatským
2,20: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře
v syna Božího, který si mne zamiloval
a vydal sebe samého za mne.
Protože když budeme žít pouze pro
sebe, je to všechno marnost, jak je zapsané v Kazateli 1,2: Marnost, všech
marností, řekl kazatel, všechno je to
marnost.
Eliška Grygová

Bože můj, Bože můj,
proč jsi mne opustil?
Kdo jsem? červ ne člověk
Jak zlý je tento věk
Jak zlé je toto pokolení
V kterém ani pravda není
Říkají: Spolehni se na Hospodina,
ať ho vysvobodí, když si ho tak oblíbil
Kdybys jen věděl,
jak velkou oběť pro vyvolené jsem podstoupil
Já velký a mocný jsem se z lásky hříchem stal
Však nikdo z lidí mi zde chválu nevzdal
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil
Ty jsi mé utrpení pro své jméno dopustil
Rozlévám se jak voda a všechny mé kosti se uvolňují
Dělí si mé roucho, o můj oděv los vrhají
Nad mým utrpením se pobavují
Nevědí, že původce života zabíjejí
Smějí se mi, urážejí a bijí
Cožpak nevědí, že pokud ve mne nevěří zahynou!
Na kříži dřevěném visím
O tvou přítomnost, Otče, prosím
Vždyť všechny hříchy tohoto světa na mne padly
Mé pozemské dny už pomalu zhasly
O tomto dni proroci mluvili
Však i jim jste se posmívali
Jsem jako beránek vedený na porážku
Mé uši sluší jen smích a urážku
Kdybyste věděli, že díky mne život můžete mít
Kdybyste věděli, že sami nedokážete svou hříšnost smýt
Snažíte se naplnit zákon, ale nenaplníte
Snažíte se obstát před Bohem, ale neobstojíte
Nevíte, že já jsem zákonem
Nevíte, že já jsem Bohem a Pánem
Ale vy mi ocet dáváte
A to, co je život, nenalézáte
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Vše se stalo, co Písmo o tomto dni pravilo
Stalo se vše, aby Tebe, Bože Otče, oslavilo
Ty jediná záchrano
JE DOKONÁNO!!!
Markéta Slowiková

Ve víru evoluce
Rozhovor s autorem knihy

Začátkem tohoto roku vyšla v nakladatelství Křesťanský život zajímavá
publikace napsaná MUDr. Štěpánem
Ruckim, CSc. Ve víru evoluce. Neodarwinismus a inteligentní design ve světle faktů. Dovolili jsme si oslovit autora
a dali jsme mu několik otázek.
Bratře Štěpáne, mohl bys nám přiblížit, čím se
tvoje kniha zabývá?

Zcela stručně řečeno, knížka se zabývá třemi okruhy otázek. První z nich je
otázka vzniku života, a zejména vzniku genetické informace, kterou živé
organizmy obsahují. Informace je totiž
nehmotná veličina a není známo ani nebylo pozorováno, že by mohla vzniknout
v důsledků chemických nebo fyzikálních zákonitostí. Jelikož ani náhoda, ani
nutnost (různé zákony), ani jejich kombinace není schopna vytvořit informací
s číslicovou charakteristickou vlastností (jako je v DNA), nabízí se legitimní
otázka, zda při vzniku života nepůsobil
inteligentní činitel. Naše každodenní
zkušenost totiž ukazuje, že se vznikem
nové informace, kódu či algoritmu je inteligentní faktor neměnně spjat.
Další významnou otázkou je tvůrčí
schopnost přirozeného výběru. Podle
základního axiomu v přírodních vědách
jsou totiž změny (mutace) a na ně působící přirozený výběr hlavním (a vlast-

ně jediným) motorem evoluce. Avšak
poznatky z posledního 10–15 let ukazují, že při adaptačních změnách (tzv.
mikroevoluci), které v přírodě ale i při
umělém šlechtění pozorujeme, dochází
neměnně k degradaci či přímo ke ztrátě
genetické informace. Např. při šlechtění psích plemen nevzniká žádná nová
genetická informace, nýbrž tato informace naopak degraduje. Toto tvrzení je
dokládáno mnohými dalšími poznatky
a příklady. Obrazně řečeno, hlavní motor evoluce je tedy beznadějně zadřený
a není šance na jeho opravu.
Třetím okruhem je otázka ohledně
účelného uspořádání, které pozorujeme zejména v živé přírodě. Příkladů je
mnoho – od bakteriálního bičíku u bakterie Escherichia coli, přes živá optická vlákna v oční sítnici až po ozubené
soukolí na dolních končetinách u hmyzu
svítilky. Současné přírodní vědy se snaží
tento jev vysvětlit působením přirozeného výběru, jak to postuloval Darwin.
Mluví o zdánlivém účelném uspořádání
(tedy o pouhém dojmu či iluzi). Avšak
účelné uspořádání v živých systémech je
velmi silné a zda se, že jeho usilovné popírání nemusí být jediným správným přístupem. Pokud opustíme základní dogma současných přírodních věd – tedy
metodologický naturalizmus – můžeme
účelné uspořádání pozorované v živých
objektech vysvětlit mnohem lépe jako
výsledek působení inteligentního činitele. Navíc mnohé nové vědní obory (jako
systémová biologie aj.) opustily evolucionistický ideový základ a pracují v ideovém rámci designu (tedy plánu). Kromě
toho je takový názor velmi dobře slučitelný s křesťanským světovým názorem.
I Boží slovo nás přesvědčuje o tom, že
Boží věčnou moc a jeho božství lze vidět
a pozorovat ve stvoření (Ř 1,20).

- 27 -

Nabízí se otázka: Komu je vlastně určena? Jsou
to odborníci, přírodovědci? Anebo je čtenářská
cílová skupina širší? Komu bys ji doporučil?

Kniha určitě není psána jenom pro
odborníky a přírodovědce. Mým záměrem bylo oslovit co nejširší veřejnost,
která se o tyto otázky zajímá. Nebudu
skrývat, že pro pochopení obsahu knihy
je potřebná určitá bazální znalost z přírodních věd asi na úrovni středního všeobecného vzdělání. Ale mnohé věci se
v knize snažím vysvětlovat různými příklady, takže při značném zájmu o problematiku lze překonat i tuto bariéru.
Publikace není jenom pro křesťany,
kterým poskytuje mnoho argumentů
proti tzv. makroevoluci (tj. vzniku nových
biologických typů), ale může zaujmout
i jiné čtenáře, kteří hledají odpovědi na
významné otázky (resp. chtějí o těchto
otázkách přemýšlet).

Přiznám se ti, bratře Štěpáne, že jsem knihu přečetl dvakrát. Stále je co objevovat. Ale zvlášť mne
zaujal začátek i konec knihy. Úvodní i závěrečné
kapitoly knihy obsahují tvoje svědectví, svědectví
o hledání i nalézání. Zcela otevřeně hovoříš o nejednoduché cestě k závěrům popsaným v této knize. Co tě vedlo k takové otevřenosti?

Už od dětství mě zajímaly přírodní
vědy. Tento zájem pak utvářel i volbu
mého povolání. Zajímaly mě živé organizmy, genetika, biochemie aj. Ale při
studiu jsem neustále narážel na otázky
spojené se vznikem živých systémů, které současná vědecká komunita vysvětluje evolučními procesy. Měl jsem s tím
problém i jako křesťan. Teprve později
jsem zjistil, že tento myšlenkový střet
není střetem Bible s vědeckými fakty
(tedy zjednodušeně řečeno střetu vědy
a víry), ale střet světonázorový. Čtenáře
seznamuji, jak jsem se s těmito problémy ve svém životě sám vypořádal.
V této souvislosti se mi moc líbí jeden
citát od Erika Strandnesse, lékaře se
specializací v neonatologii ve Spojených státech, který píše: „Je známo že
Richard Dawkins [známý ateista a propagátor evoluční teorie] prohlásil, že
Charles Darwin mu umožnil stát se intelektuálně naplněným ateistou, avšak
já jsem dospěl k závěru, že inteligentní
design mi umožnil stát se intelektuálně
naplněným křesťanem.“ Pod tento výrok se podepisuji i já.
Nebudu zastírat, že tato kniha jde jak proti mainstreamu k oblasti přírodních věd, tak také proti
trendu, který se dá vysledovat nejen v lidových
církvích, ale i v evangelikálních kruzích, které
snad až nekriticky přijímají teze (zjednodušeně
řečeno) teistické evoluce. Uvědomuješ si, že jdeš
proti proudu?

Myslím si, že označení, že by knížka šla
proti „mainstreamu v oblasti přírodních
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věd“ není zcela přesné. V knížce jsou
totiž citovány fakta a skutečnosti právě
z mainstreamu přírodních věd. V čem
se moje publikace odlišuje, je interpretace těchto skutečností, kdy mainstream vždy hledá naturalistické vysvětlení,
a to i v případech, kdy takové vysvětlení
prostě neexistuje nebo přímo odporuje současným poznatkům. Příkladem
může být překryv genů, kde jedna zpráva je zapouzdřena v jiné zprávě (nebo
jinak řečeno je zde přítomno dvojí šifrování). Takové jevy jsou vždy výsledkem
působení rozumu – inteligence.
Jsem si vědom, že teistická evoluce
(nebo nověji tzv. evoluční stvoření) je
v některých křesťanských kruzích populární. Ve své knize pokusy o spojení
evoluční teorie s biblickým svědectvím
o stvoření označují za velmi unáhlený
sňatek, a to právě z důvodu velkých děr
v evoluční vědě a také z důvodu ideologického ovlivnění vědy metodologickým
naturalizmem. Navíc spojení evoluční
teorie a biblického učení o stvoření se
principiálně jeví jako o pokus o jízdu na
dvou koních, z nichž každý se pohybuje
v opačném směru.
Nebojíš se, že tvoje kniha „nesedne“ nejen nejrůznějším evolucionistům, ale ani radikálním zastáncům neskutečně jednoduchých odpovědí na
neskutečně složité otázky z řad křesťanů?

Očekávám, že reakce budou různé.
Kniha nenabízí jednoduché odpovědi,
ale spíše klade mnoho otázek, na které
je třeba odpovědi hledat. Tyto odpovědi by měli hledat a nacházet především
evolucionisté, protože se zvětšujícím se
poznáním v současných přírodních vědách paradoxně rostou vysvětlovací mezery ve vědě. To ukazuje na skutečnost,
že současné teorie vysvětlující vznik
života a jeho rozmanitost trpí značný-

mi nedostatky, respektive – jak to píše
Michael Denton – jsou v hluboké krizi.
Správná vědecká teorie totiž vede ke
zmenšování vysvětlovací mezer, tj. s přibývajícími znalostmi stále lépe vysvětluje pozorovaná fakta. Tato skutečnost
by měla za normálních okolností vést
k přehodnocení vědeckých paradigmat,
což se zatím neděje.
U křesťanů bych očekával seriózní přístup, tj. že při svých snahách o skloubení vědeckých faktů a pozorování
s biblickým učením budou tyto uvedené
skutečnosti respektovat. Mám za to, že
Bible nás nenutí k jediné správné interpretaci knihy Genesis, zejména pokud
jde o časové intervaly v oblasti kosmologie či geologie. Zde vidím prostor pro
určitou svobodu křesťana. Ale to už je
na zcela jinou debatu. Tyto věci moje
kniha neřeší.
Vnímám, že tvoje kniha je nejen kvalifikovaným
vyznáním o Božím stvořitelském jednání. Je také
svědectvím o harmonii mezi stvořením, jak ho popisuje Bible v Genesis a vykoupením v Pánu Ježíši
Kristu, které celé stvořitelské dílo završuje. Pochopil jsem to správně?

Knížka není teologickým pojednáním,
ale v závěrečné kapitole (Slovo závěrem) se hlásím ke slovům Janova evangelia o stvoření Slovem. Tím ztělesněným Slovem se stal Pán Ježíš Kristus,
který do našeho porušeného světa přináší naději, a skrze své zmrtvýchvstání
je také garantem, že jednou pomíjitelné
obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. (1K 15,54)
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Ptal se Zbyšek Kaleta

Literární hlídka
Nakladatelství Stefanos vydalo knihu
O modlitbě. Dvě biblická pojednání.
od Johna Bunyana. Kniha obsahuje
pojednání Modlitba v Duchu, sepsané
roku 1662 v bedfordské věznici, a Trůn
milosti, které vyšlo po autorově smrti
v roce 1692.
Síť Bibel un Bekenntnis vydala v nakladatelství Logos Editions sborník Das
Wort Gottes – lebendig, kräftig, schärfer, jehož editorem je Ulrich Parzany.
Ten je také autorem dvou ze šesti příspěvků, které jsou v něm obsaženy.
Nakladatelství Didasko vydalo historickou povídku Aloise Adlofa Svítá; její
dramatický děj, v němž nechybí motiv
únosu z kláštera, je zasazen do Čech
na počátku 14. století. Dále vydalo autobiografickou knihu Corrie ten Boom
Útočiště, popisující mj. autorčin pobyt
v koncentračním táboře za 2. světové
války; kniha je opatřena předmluvou
Joni Eareckson Tada.
Daniel Spratek
Prof. Dr. Eta Linnemannová: Originál,
nebo padělek? Historicko-kritická teologie ve světle Bible
Moje NE historicko-kritické teologii
vychází z mého ANO našemu obdivuhodnému Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu
a slavnému vykoupení, které i za mne
dovršil na Golgotě.
Tato rozhodná slova vyjádřila autorka
v úvodu své knihy. Byla velmi úspěšnou
řádnou profesorkou teologie na univerzitě v Braunschweigu. Byla přesvědčena, že svou teologickou prací slouží
Bohu a přispívá k hlásání evangelia.
Nakonec na základě pozorování, infor-

mací a vlastního poznání musela uznat,
že z této vědecké práce s biblickým textem za stálého proškrtávání některých
pasáží nemůže vzejít žádná pravda a že
taková práce hlásání evangelia neslouží. Toto prohlédnutí ji přivedlo do hluboké frustrace. Bůh k ní promluvil slovy
jednoho bratra a s pomocí velké Boží
milosti a lásky odevzdala svůj život Ježíši. Poté vyznala: Náhle mi bylo jasné,
že jsem byla pro své studenty slepým
vůdcem a činila jsem za to pokání. Pak
stála před rozhodnutím: Zda dál kontrolovat Bibli svým rozumem, či nechat Ducha svatého, aby proměnil mé myšlení.
Jasně jsem ve svém srdci poznala, a to
nikoli prostřednictvím lidských řečí, nýbrž svědectvím Ducha Svatého, že můj
zvrácený život byl hříchem, a jsem ráda
a vděčná, že mi tato vina byla odpuštěna, protože Ježíš ji vynesl na kříž. Proto
říkám NE historicko-kritické teologii. (…)
Nezvratně považuji za odpad vše, co
jsem učila a napsala předtím, než jsem
Ježíši odevzdala svůj život.
V první části knihy Poznámky ke studiu historicko-kritické teologie uvádí,
jak se teolog staví nad Boží slovo a neuznává jeho inspiraci Duchem svatým.
Pak popisuje, jaké důsledky má historicko-kritická teologie. V druhé kapitole
Víra teologie a teologie víry konstatuje:
Rozum je nadřazován Písmu svatému.
Rozum rozhoduje, co je v Písmu pravda
a skutečnost, co je jisté, pravděpodobné, málo pravděpodobné nebo se vůbec nestalo. Rozum rozhoduje, zda se
máme dívat na Boha jako na jednající
a hovořící subjekt, nebo máme-li co do
činění jen s lidskými představami a pojmy Boha. Základem způsobu práce historicko-kritické metody je absolutizace
lidského rozumu jako kontrolního orgánu.

- 30 -

V kapitole Způsob myšlení historicko-kritické teologie připomíná, že čtenář
musí vzít na vědomí, že Bible je jen dílo
lidské. Ona k tomu poznamenává: To je
příšerné! Kniha Nového zákona, která
mluví o našem vykoupení, je prý jen sbírka dokladů antických dějin náboženství!
Tímto způsobem se popírá Duch svatý
a odporuje se Ježíši, který řekl: „Velebím
tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto
věci skryl před moudrými a chytrými,
a odhalil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak
se ti zalíbilo.“ (Mt 11,25).
V kapitole Bible a moderní člověk ukazuje, jak dnešní moderní člověk je plný
okultního myšlení, závislosti na horoskopech a pověrách, plný magie a mnohých okultních praktik. Je ovládán satanskou lží.
V poslední kapitole Boží slovo zdůrazňuje, že Písmo svaté je knihou
inspirovanou Duchem svatým, je nerozdělitelným, identickým a dobově nepodmíněným Božím slovem, je postačujícím Slovem pro spasení, je účinným
a jasným zrcadlem živého, zachraňujícího Boha.
Stanislav Kaczmarczyk

Výpisky odjinud
Pietismus v Laponsku
Do Finska pronikal pietismus na počátku 18. století za pomoci misií vysílaných z Dánska a Švédska, přičemž
jejich hlavním cílem bylo do té doby
duchovně zanedbané Laponsko. (…)
Laponsko bylo pro šíření pietismu ve
Finsku klíčovou oblastí. V 1. polovině
18. století probíhala všeobecná diskuze o postavení sámského obyvatelstva,
za hlavní problém bylo považováno pře-

trvávající uctívání pohanských model,
ale také alkoholismus a nedostatečný
přístup ke vzdělání. Misie tak byly vyústěním snahy o kulturní a hospodářský
rozvoj Laponska a měly mít významný
podíl na šíření osvěty v této oblasti. (…)
Ve švédské části Laponska vzniklo ve
40. letech 19. století nové probuzenecké hnutí, které svým vlivem a rozšířením
– nejen po celém Finsku, ale i ve světě – daleko předčilo své předchůdce.
Jeho zakladatelem byl farář působící ve
švédském Karesuandu a později v Pajale Lars Levi Laestadius (1800-1861),
který dal novému směru také jméno
– „laestadiánství“. (…) Laestadius důsledně rozlišoval mezi mrtvou a živou
vírou. Mrtvá víra je podle něj založena
právě na pouhém čtení Bible a znalosti
katechismu, případně jiné církevní literatury. Taková víra ale člověka nenaplňuje, nepřináší mu pocit sounáležitosti
s Bohem ani s ostatními věřícími, uvědomění si vlastních hříchů a následnou
usilovnou snahu o pokání, tak jak to
splňuje podle Laestadiova chápání živá
víra. Laestadius byl přesvědčen o tom,
že pravý úkol církve mnohem lépe naplňují právě probuzenecká hnutí, která se
ovšem oficiální církev snažila všemožně
potlačovat. (…) Pro Laestadiovo vlastní
„probuzení“ bylo rozhodujícím momentem setkání se sámskou ženou z laponské obce Asele, Millou Clementsdotter,
přezdívanou také „laponská Marie“. Ta
mu vyprávěla o své víře a o své cestě od
hříchu k víře v Boží milost. Po setkání
s touto prostou ženou si Laestadius uvědomil, jak propastný je rozdíl mezi mrtvou vírou hlásanou kněžími a opravdovou živou vírou prostých lidí. (…) Různé
formy pietismu našly ohlas nejen v řadách věřících toužících po prohloubení
zbožnosti, ale jako významný fenomén
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finské duchovní kultury se také natrvalo
zapsaly do tvorby finských spisovatelů.
(Petra Slobodová: Spisovatelky kraje
Tornionlaakso. Diplomová práce. FFUK
Praha, 2008, s. 18-24.)

Učení o církvi ve staré
Jednotě bratrské
Celkově lze tedy v Augustově eklesiologii, potažmo v eklesiologii Jednoty
bratrské vůbec, pociťovat určité napětí.
Na jedné straně nacházíme výraznou
skromnost, pokud jde o sebepochopení vlastního postavení v rámci Kristovy
církve, a ekumenickou vstřícnost vůči
jiným církvím. Na druhé straně se nelze ubránit dojmu, že silným důrazem
na uvědomělé a odpovědné členství se
v Jednotě vytvářel určitý elitní charakter,
který snadno sváděl k pocitu výlučnosti
ve vztahu k jiným. (…) Jisté novum v bratrské eklesiologii (…) přináší Augusta
načrtnutím myšlenky, že prostor pravé
církve je širší, než se ukazuje lidskému
pohledu. Augusta připouští, že Kristus
může konat své dílo tam, kde se služebníci církve jeví jako pokrytci a mrtví křesťané. Že se pak jedná o „skrytou částku“
církve Boží, o které ví Bůh sám. Hranice pravé církve jsou lidskému pohledu
skryté. Tímto poukazem je zároveň relativizována kriteriální povaha vnějších
znaků pravé církve, neboť církev Boží
ve smyslu osobního společenství s Kristem prostřednictvím jeho Ducha může
být rovněž tam, kde vnější znaky pravé
církve chybí.
(Tabita Landová: Zjevná a skrytá skutečnost: Pojetí církve Kristovy u Jana
Augusty. Listy filologické, 2017 (CXL), č.
3-4, s. 398-399.)

Jak hrstka katolických teologů
přesvědčila Kennedyovy, aby podporovali potraty
Kenedyové jsou rodina překračující
politická období – katolický klan… Jak
před několika lety vyjevil Wall Street
Journal, bylo tu soustředěné úsilí několika katolických teologů, snažících
se přesvědčit Kennedyovy, že podpora
potratů je akceptovatelná. Tím, že přesvědčili mladé členy rodu Kennedyů, že
je morální podporovat potraty, vyvinuli
tito liberální kněží děsivě veliký vliv na
americkou politiku. Kenedyové vytýčili
cestu jiným veřejně činným katolíkům,
aby prohlašovali, že neexistuje rozpor
mezi jejich vyznávaným katolictvím a jejich podporou legálním potratům (Joe
Biden, Nancy Pelosiová – a seznam
může pokračovat). (…) Kennedyové byli
upřímně znepokojení tím, že politická
podpora potratů může být nemorální.
Byli to liberální katoličtí teologové, kteří je přesvědčili o opaku – a tím, že to
udělali, změnili navždy americkou politickou scénu.
(Jonathon van Maren: How a handful
of liberal Catholic theologians persuaded the Kennedys to support abortion. https://thebridgehead.ca/, 21. 11.
2018)
Tajemství mocného kázání
Kázání Roberta Robertse v Clynnogu
ve velšském Caernarvonshiru se zjevně stalo příčinou šířícího se probuzení
ve Walesu. Uvádí se, že pod dojmem
jeho kázání se bezprostředně obrátilo
na víru a získalo spásu sto lidí. O několik dní později se Robertsův přítel John
Williams z Dolyddelenu otázal: „Pověz
mi, Robertsi, kde jsi vzal tak úžasné
kázání?“ „Pojď sem, Johne,“ vyzval jej
Roberts, zavedl ho do malého přijímají-
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cího pokojíku a pravil: „Tady jsem našel
kázání, o kterém mluvíš – tady na podlaze, celou noc jsme ho nacházel, obracel jsme ho ze strany na stranu, někdy
s tváří na zemi.“ Ach, vždycky je to tak!
Ti, kteří obrátili zástupy k víře spravedlivých, zápasili časně ráno i pozdě večer
se zbraní zvanou „modlitba je vším“.
(David M. MacIntyre: Skrytý modlitební
život. Praha, Triton, 2017)

Błogosław nas nasz, Panie, z miłosierdzia Twego
Oświeciwszy światłością oblicza swojego
Abychmy tu na Ziemi znali drogi Twoje
Okaż nam to przed ludźmi miłosierdzie swoje.
Niechaj cię wyznawają wszyscy narodowie,
A stąd się rozradują i niewiernikowie,
Kiedy Ty swoje wierne w łasce będziesz sądził,
Strzegąc, aby na stronę żaden nie zabłądził.
Wysławiajcież już Pana, wysławiajcie, ludzie,
Bo widzicie, jak z ziemie wam pożytek pojdzie.
Ty nas błogosław, Panie, a Twe święte imię
Niech po wszystkich narodach wielkim strachem słynie.

Daniel Spratek

Psalm 67 w przekładzie metrycznym
Jakuba Lubelczyka
Nie słyszeliście o Jakubie Lubelczyku?
Mało kto, oprócz wąskiego grona muzykologów i historyków literatury wie
któż to taki. A szkoda. Jakub Lubelczyk
był kalwińskim pastorem, sekretarzem
Mikołaja Reja, członkiem zespołu tłumaczy Biblii Brzeskiej. Jako pierwszy
opracował i w roku 1558 wydał wierszowany Psałterz w języku polskim z melodiami, do wspólnego śpiewania. Uczynił
to 21 lat przed ukazaniem się Psalmów
Kochanowskiego. W swoim Psałterzu
Lubelczyk obok psalmów umieścił szereg pieśni Starego i Nowego Testamentu. Każdy opatrzył wstępem i krótkimi
komentarzami na marginesach. Dodał
kilka własnych pieśni. Stworzył dzieło
wybitne, które niestety, wraz z większością dorobku polskiej reformacji poszło
w zapomnienie.
Andrzej Polaszek

Nagranie tego psalmu w wykonaniu zespołu wokalnego „Jerycho” jest dostępne tu: https://fb.watch/2LjB3lXnPC/

Aktuality ze světa
Vatikán. V září 2020 došlo ke změně
Katechismu katolické církve v čl. 2267,
kdy bylo opuštěno dosavadní učení katolické církve o trestu smrti. Nově církev
učí, že trest smrti není přípustný, protože odporuje neporušitelné důstojnosti
lidské osoby, a sama se zasazuje o jeho
celosvětové zrušení.
Čína (Hong-Kong). V prosinci 2020 byl
za přípravu nepovoleného shromáždění v červnu 2019 odsouzen aktivista
Joshua Wong, a to ke 13 a půl měsícům
vězení. Wong se hlásí ke křesťanství (vyrůstal v luterské rodině). Na otázku, co
mu v současné době dodává sílu, Wong
citoval biblickou pasáž z Římanům 5,3–
4: A nejen to: chlubíme se i utrpením…
Argentina. V prosinci byl přijat zákon
umožňující potraty v prvních 14 týdnech
těhotenství bez udání důvodů. Řada odpůrců potratů kritizovala papeže Františka (který z Argentiny pochází), že se
k věci nevyjádřil dostatečně jasně a hlasitě.
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Honduras. Novelizací ústavy této středoamerické země byl zrovnoprávněn
nenarozený život s narozeným ve všem,
co je v jeho prospěch; tímto se prakticky omezí legální potraty v zemi na minimum.
Svět. V únoru 2021 YouTube zcela smazal profil pro-life kanálu LifeSite News
a společnost Amazon stáhla z nabídky
knihu kritickou k transgenderové ideologii. Jsou to dva z množících se případů
cenzury vůči konzervativním názorům
a zpravodajství ze strany velkých digitálních společností.
Španělsko. Podle studie vypracované
Sociologickým výzkumným střediskem
vzrostl ve Španělsku počet evangelikálů za posledních 20 let osminásobně.
K evangelikalismu se hlásí necelá 2 %
obyvatel země. Za stejnou dobu vzrostl počet lidí, kteří se neidentifikují se
žádným náboženstvím z 10,25 % na
28,6 %; počet příslušníků největší církve v zemi – římskokatolické – poklesl
z 83,7 % na 64,8 %.
USA. – Velká Británie. Organizace Ravi
Zacharias Ministries International publikovala v únoru zprávu o vyšetřování obvinění vznesených vůči zakladateli této
organizace Ravi Zachariasovi (1946–
2020), význačném křesťanském apologetovi. Zpráva potvrzuje závažné
prohřešky, jichž se dopustil vůči vícero
ženám, zejména masérkám, jejichž služeb využíval. Pobočka organizace ve Velké Británii následně oznámila, že se od
mateřské organizace oddělí a ze svého
názvu vypustí jméno Raviho Zachariase. V březnu oznámila záměr vypustit
jeho jméno i mezinárodní centrála.
Velká Británie. Z průzkumu publikovaného v únoru tohoto roku vyplynulo, že
ve volbách v roce 2019 pouze 6 % anglikánského kléru volilo konzervativce,

zatímco v celé populaci konzervativci
získali 43,6 %! Ukazuje to na značnou
propast mezi (nejen) politickými preferencemi duchovenstva a běžné populace.
Austrálie. Ve federálním statě Victoria
byl v únoru přijat zákon, zakazující jakékoli činnosti směřující ke změně či jen
k útlumu genderové identity nebo sexuální orientace jakéhokoli člověka, a to
pod trestem až 10 let odnětí svobody.
Během legislativního procesu začali bít
na poplach představitelé různých církví, včetně melbournského katolického
arcibiskupa. Obávají se, že nový zákon
povede k perzekuci křesťanů, držících
biblické přesvědčení v otázkách sexuální etiky. Opoziční poslanci se marně
pokoušeli pozměnit zákon tak, aby neohrožoval náboženskou svobodu.
Vatikán. Papež František vydal 10. 1.
2021 dokument Spiritus Domini, jímž
umožnil pověřovat trvalou službou lektora (předčitatele z Písma) a akolyty
(přisluhujícího při oltáři) nejen muže,
ale i ženy. Uvedené služby, které patřily
dříve mezi tzv. nižší svěcení, nevyplývají
totiž dle papeže ze svátostného kněžství, ale ze všeobecného kněžství všech
pokřtěných.
Polsko. Novým evangelickým vojenským biskupem se stal Marcin Makula
(*1975).
USA. Největší protestantská společnost
pro zprostředkování adopcí Bethany
Christian Services oznámila, že bude
poskytovat služby i LGBTQ párům. V minulosti organizace čelila tlaku některých
veřejných institucí v USA, které ji obviňovaly z diskriminace proto, že uvedené
služby poskytovala pouze heterosexuálním párům. – V tomto roce se očekává
rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve
věci katolické společnosti pro zprostřed-
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kování adopcí, která zprostředkování
LBGTQ párům jasně odmítla, a město
Philadelphia jí kvůli tomu neprodloužilo
smlouvy.
USA. Ve věku 77 let zemřel 28. 2. 2021
dr. Larry Crabb, předseda Americké
asociace křesťanských poradců a autor
řady knih, z nichž některé byly přeloženy
i do češtiny.
Eritrea. Na 70 křesťanů bylo v únoru
propuštěno z vězení. Zda je tento krok
znamením obratu v náboženské politice
země, nebo jím vláda pouze řeší problémy s infekcí Covid-19 ve věznicích, se
teprve ukáže.
Velká Británie. Ve výzkumu mezi mládeží ve věku od 18 do 24 let pouze něco
málo přes 50 % uvedlo, že jsou výlučně
přitahováni osobami opačného pohlaví.
Za dramatickým růstem těch, kdo se
hlásí k homosexualitě, bisexualitě a dalším sexuálním odchylkám, stojí podle
některých komentátorů mimo jiné snadný přístup mládeže k internetové pornografii, která přetváří sexuální preference
jejích dosud nevyzrálých konzumentů.
ČR. Třicet let obnovené činnosti oslavila v ČR a SR Dětská misie. Jubileum
připomíná i krátké video dostupné na
https://youtu.be/-bJn_oR9ExE.
Svět. Dlouhodobý rozkol v celosvětovém anglikánském společenství ohledně etických otázek opět akceleroval,
když arcibiskup z Canterbury 5. 3. 2021
odsoudil prohlášení primase Nigérie ze
dne 26. 2. 2021, v němž se ostře vyjádřil proti homosexualitě.
Polsko. – Evropa. Farář těšínského
evangelického Ježíšova kostela Marcin
Brzóska byl zvolen do tříčlenného prezídia Společenství evangelických církví
v Evropě (Leuenberského společenství),
sdružujícího 94 protestantských církví
v Evropě.

USA. Sněmovna reprezentantů schválila v únoru 2021 návrh Zákona o rovnosti (Equality Act); dosavadní zákazy
diskriminace návrh zákona rozšiřuje na
sexuální orientaci a genderovou identitu. Řada církví a náboženských společností se obává ideologické perzekuce
na základě tohoto zákona, pokud jej
schválí i Senát. Prezident Biden již oznámil, že zákon podepíše, pokud bude
schválen Kongresem. Prezident sám
již dříve uvolnil peníze na financování
potratů a přikázal armádě přijímat transgender lidi a hradit jejich operativní
změny pohlaví.
Vatikán – Irák. Papež František navštívil v březnu 2021 Irák. Jednalo se
o první návštěvu hlavy katolické církve
v této zemi. S ohledem na pandemii Covid-19 se papež na své návštěvě setkával spíše s menšími skupinami lidí. Irák
v posledních letech čelí masivní emigraci tamní křesťanské komunity: Ještě
v roce 2003 byl počet křesťanů v Iráku
odhadován na 1,4 milionu, nyní se hovoří o 250 000.
Slovensko. Před sčítáním lidu se mobilizují církve, které vyzývají všechny členy,
aby ve sčítacích arších uvedli svou náboženskou příslušnost. Zjištěný počet
členů církví totiž bude mít podle zákona
z loňského roku vliv na výši finančních
příspěvků ze státní pokladny církvím
a náboženským společnostem. Zvýšení nebo snížení počtu členů nejméně
o 10 % se odrazí ve zvýšení nebo snížení
státního příspěvku o třetinu dosažené
procentní změny.
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Aktuality z KS
Protest. KS zaslalo dne 22. 12. 2020
protestní dopis Brémské evangelické
církvi, v němž vyjádřilo svůj nesouhlas se
suspendováním pastora Olafa Latzela.
Setkání pracovníků. Setkání proběhlo 25. 1. 2021 on-line. Hlavní slovo na
téma Živé kameny měl br. Štěpán Rucki. Na setkání byl vybrán verš pro KS na
rok 2021: On neušetřil svého vlastního
Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak
by nám spolu s ním nedaroval všecko? (Ř 8,32) Záznam je dostupný na
https://youtu.be/tQ4KQSkW03o.
Chata Lípa. Na chatě Lípa pokračují
práce na přístavbě (rekonstrukce, přístavba krytého venkovního posezení).
Na květen je naplánována stavba čističky odpadních vod.
Karmel. Byla provedena kolaudace dřívějších stavebních prací (vikýře, výtah,
vstupní zastřešení). V důsledku dlouhodobého uzavření střediska bylo KS nuceno snížit počet úvazků na středisku.
Biblické hodiny. Ve druhém čtvrtletí
chceme na biblických hodinách probírat
pasáže z Listů Timoteovi, Titovi a Filemonovi.
Velikonoční setkání. Velikonoční setkání by se mělo uskutečnit 4. 4. 2021
v Českém Těšíně. Zároveň bude on-line
přenášeno na YouTube kanále XcamPtv.
Centrální mládežnický výšlap je naplánován na 8. 5. 2021. Má jej na starosti
mládež z Frýdku. Trasa je naplánována
od hotelu Visalaje na Lysou horu.
Konference delegátů. Termín konference byl odložen na 12. 6. 2021. Do
té doby by měly proběhnout konference
jednotlivých místních společenství.
Publikace. KS chystá k vydání přepis
dochovaných záznamů kázání pastora
Vladislava Santariuse.

XcamP. Termín XcamPu 2021 byl stanoven na 17. – 24. července 2021. Službu
evangelisty přijal pastor Michal Klus.
Mezinárodní setkání bratří. Pokud to
situace dovolí, chtěli bychom u příležitosti 30. výročí obnovy KS zorganizovat
jednodenní mezinárodní konferenci dne
27. 11. 2021.
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
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Drážďanský akord (1621)
Křižovatka v náboženských dějinách
českých zemí
V únoru tohoto roku uplynulo 400 let
od sjednání Drážďanského akordu. Tato
událost představuje dějinnou křižovatku, na níž se radikálně rozešly náboženské dějiny Slezska na straně jedné
a Moravy a Čech na straně druhé. O co
v ní šlo?
Po bitvě na Bílé hoře v listopadu 1620
český zimní král Fridrich Falcký uprchl
z Prahy do Slezska, odkud chtěl pokračovat v boji s císařem Ferdinandem
Habsburským. Většina slezských stavů
však již Fridricha nehodlala podporovat,
a naopak vešla v jednání se saským kurfiřtem Janem Jiřím. Ten – ač evangelík
– byl císařovým spojencem. Jménem
císařovým sjednal se Slezany kapitulační dohodu, která podle místa, kde byla
uzavřena, dostala jméno Drážďanský
akord. Zajímavostí je, že lídry diplomatických jednání za slezské stavy byli potomci české krále Jiřího z Poděbrad –
slezská knížata Karel Fridrich a Jindřich
Václav Vratislav z Poděbrad.
Drážďanským akordem byl císař zavázán zaručit Slezanům všechna práva
a privilegia včetně slezského Majestátu
na náboženskou svobodu z roku 1609.
Slezští stavové naproti tomu byli povinni

uznat císaře Ferdinanda II. za svého krále a vrchního knížete ve Slezsku, složit
mu přísahu věrnosti a odvést ve třech
splátkách 300 000 zlatých k pokrytí válečných výloh. Císař byl sice se zněním
ujednání hluboce nespokojen, nicméně jeho saský spojenec byl neústupný,
a tak Ferdinand II. nakonec akord mezi
kurfiřtem a Slezany dne 17. dubna 1621
potvrdil.
Vynucené ústupky zejména v oblasti
náboženské dávaly tušit, že se s nimi
císař nebude chtít spokojit; proto ostatně již samotný Drážďanský akord stanovil saskému kurfiřtovi právo chránit
sjednaná práva slezských evangelíků.
Drážďanský akord byl navzdory tomu
prakticky od začátku porušován, zejména na panstvích s katolickou vrchností. Nesmíme zapomenout, že od roku
1618 až do roku 1648 trvala třicetiletá
válka. Když roku 1626 vtrhlo do Slezska
protestantské vojsko, obvinil následně
císař slezské evangelíky z paktování se
s nepřítelem, v důsledku čehož měli být
připraveni o veškerá dobrodiní, která
jim plynula z ustanovení Drážďanského
akordu. Sasko s tímto postupem nesouhlasilo, avšak kompromisu bylo dosaženo až v roce 1635, kdy saský kurfiřt
dohodl v tzv. Pražském vedlejším ujednání, že císař povolil městu Vratislav
a dolnoslezským knížectvím drženým
dosud knížaty augsburského vyznání
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(břežskému, lehnickému, olešnickému
a minstrberskému) svobodný výkon
augsburského vyznání; ve zbylých knížectvích mohla bez právních překážek
pokračovat protireformace. Vestfálským
mírem, kterým byla roku 1648 třicetiletá válka ukončena byl zajištěn svobodný
výkon evangelického náboženství pouze
ve zmíněných slezských knížectvích držených dosud knížaty augsburského vyznání a městu Vratislav. V ostatních částech Slezska bylo císařovo právo určit
a zavést náboženství omezeno tak, že
protestanté nesměli být nuceni k exilu
z náboženských důvodů, rovněž nemělo
být evangelíkům bráněno navštěvovat
bohoslužby v sousedních knížectvích či
ve třech povolených evangelických kostelech míru; dále bylo stanoveno, že kdo
by dobrovolně zvolil exil, nemusel prodávat své nemovitosti, ale mohl je i nadále
držet, navštěvovat a spravovat.
Z uvedeného vývoje ve Slezsku, následujícího po Drážďanském akordu, je patrno, že Drážďanský akord představoval
dějinnou křižovatku, na níž se rozešly
konfesněprávní cesty Slezska na straně
jedné a Čech a Moravy na straně druhé. Jakkoli sám o sobě neměl dlouhého
trvání, předznamenal následné mezinárodní dohody, které slezským protestantům dlouhodobě garantovaly náboženská práva a svobody. Protireformace tak
ve Slezsku nikdy nedosáhla téže intenzity jako v Čechách a na Moravě.
Drážďanský akord – ač nás od něj dělí
dlouhých 400 let – představuje jednu
z důležitých příčin skutečnosti, že východ Slezska je dodnes oblastí s největší koncentrací protestantů – a to jak
v jeho české, tak i polské části.
Daniel Spratek

Velikonoční zamýšlení
Víte, kdo je to influencer? Je to člověk,
kterého jeho fanoušci sledují na internetu, člověk, který dokáže díky svému
mediálnímu dosahu ovlivňovat druhé
(samotné označení pochází od anglického influence, tedy vliv). Já svého influencera nemám, ale moje osmiletá vnučka
mě překvapila, když začala větu slovy:
„Můj influencer…“ V českém virtuálním
prostoru se nestává příliš často, aby se
křesťan stal někým, koho sledují a potažmo následují milióny anebo alespoň
tisíce lidí. Jedné dvojici se to však podařilo. Pastoral Brothers jsou dva mladíci, kteří se představují jako evangeličtí
faráři. Jejich videa mají tisíce shlédnutí
a psalo se o nich dokonce v prestižního
časopisu Forbes.
Popularita samozřejmě není zadarmo.
Kluci si opravdu neberou servítky. Někdy si člověk říká, kam až zajdou, koho
ještě rozčílí, čí náboženské cítění urazí,
jen aby si udrželi sledovanost. Přiznám
se, že jsem jim zrovna nepropadl. Naopak! Nesouhlasím s tím, jak si probírané biblické příběhy vybírají – hlavně,
aby byly co nejvíce provokativní, lechtivé
a kuriózní – ani s tím, jak je uchopují.
Mnohým se to ale líbí. Tisíce shlédnutí
a stovky lajků jsou toho důkazem.
Pastoral Brothers si vzali na paškál
mimo jiné jednu choulostivou starozákonní situaci: příběh o tom, jak si Saul
musí odskočit do jeskyně a David nevyužije slabosti protivníka, ale odpustí mu
a nechá ho jít. Naši evangeličtí influenceři nejprve onen příběh naturalisticky
popíšou a následně jej použijí k tomu,
aby poukázali na etické kvality Davida,
na jeho schopnost odpouštět. Tečka.
Nechybí tady náhodou něco opravdu
důležitého? Kluci se představují jako
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evangeličtí faráři, ale reformační exegeze tady přece nekončí. Nutně musí jít
dál!
David jakožto biblický předobraz Krista v daném příběhu zvěstuje nesmírně
silnou zprávu: My hříšníci, pokud jsme
ještě nevstoupili do smlouvy s Bohem,
nacházíme se ve velmi nezáviděníhodné, trapné situaci. Podobně jako král
Saul. Nejsme jen ve vzpouře vůči Hospodinu, ale také ve stavu ponížení, ve
stavu naprosté bezbrannosti. A Kristus
na nás volá: Mohl jsem tě zničit, ale
neudělal jsem to. Mohl jsem využít této
trapné situace, která měla skončit tvou
smrtí, ale místo toho ti dávám možnost
vstoupit se mnou do smlouvy.
Neuvedeme-li Davidovu velkorysost
do kontextu s Kristovou milostí, onen
příběh může opravdu vypadat jako nějaká starověká kuriozita. Avšak Saulova
trapnost, jeho bazální lidská potřeba, je
zároveň mou trapností, mou hříšností,
která mě vydává všanc Bohu. A tak jako
je nepochopitelné, že David nezničil
Saula, je nepochopitelné i to, že ani Bůh
nesmetl nás, ale dal nám místo toho milost.
Vyzobávat z Bible bizarní příběhy není
někdy na škodu, v podání Pastoral Brothers však uniká poselství těchto pasáží. Poselství o Kristu a člověku. Reformátoři četli Starý zákon a viděli v něm

Evangelium o záchraně člověka. Také
raná církev, která neměla to, čemu říkáme Nový zákon, vnímala Starý zákon
jako jednoznačný odkaz na Krista. Luther v předmluvě ke Starému zákonu
(z roku 1523) píše: Proto, když čteš knihy Starého zákona odlož bokem svoje
názory a vnímání a pokládej Písmo za
nejvyšší a nejušlechtilejší svatost, za
nejbohatší, nově objevený důl, který nikdy nebude vytěžen. Potom můžeš najít
Boží moudrost, kterou tu staví Bůh před
nás jednoduše proto, aby potlačil všechnu pýchu. Najdeš tu (v knihách Starého
zákona!) plenky a jesle, ve kterých ležel
Kristus, ke kterým poslal pastýře sám
anděl. Jsou to jednoduché a nepatrné
plenky, ale leží v nich drahocenný poklad – Kristus. Ano, ve Starém zákoně
nacházíme od první stránky až po tu poslední Krista.
Pokud lidé neuslyší reformační, novozákonní pointu starozákonních příběhů
od evangelických farářů – influencerů,
ať ji slyší od nás. Saul a David v jeskyni
mají nezpochybnitelný přesah. Na trapný hřích a naši vskutku nezáviděníhodnou situaci existuje velikonoční řešení:
velkorysé odpuštění v Panu Ježíši Kristu.

- 39 -

Zbyšek Kaleta

Štěpánská slavnost 26. 12. 2020

Novoročního setkání pracovníků 25. 1. 2021

Foto Lukáš Kaleta

Časopis „Idea” je určen pro vnitřní potřebu
Křesťanského Společenství–Społeczności Chrześcijańskiej při SCEAV.
Redakční rada: Milan Pecka, Jan Rucki, Štěpán Rucki, Urszula Szymeczek,
Daniel Spratek, Zbyšek Kaleta, Lukáš Borski, Martin Tomala, Lenka Tomalová,
Ruben Kaczmarczyk a Michal Mazur.
email: casopisidea@email.cz
- 40 viz také webová stránka: http://www.ks-sch.cz/idea

Foto Marek Svoboda

