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„Kdyby Pán byl nevstal…
…svět by vpekle zůstal.“ – Tato slova
zpíváme ve známém starobylém chorále snad každé Velikonoce. Hloubku významu těchto slov však můžeme objevovat každým rokem znové perspektivy a
v nových souvislostech.
Před nějakým časem vkruhu mládeže padla otázka: „Kdyby Pán byl nevstal
– co by bylo?“ Přicházely různé odpovědi: „Učedníci by do smrti lovili ryby.“ –
„Neslavily by se Velikonoce.“ – „Nevznikla by církev.“ – a mnohé jiné. Nakonec
někdo řekl: „KBohu bychom stále museli přistupovat skrze starozákonní oběti.“ Tato odpověď se ale všem nezdála.
Skutečně bychom nadále tímto způsobem kBohu přistupovali?
Apoštol Pavel vdopise Římanům napsal: „Všichni zhřešili a jsou daleko od
Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením vKristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní
smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo
věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když
již dříve trpělivě promíjel hříchy. (Ř 3, 2325) Kristus se stal smírnou obětí nejen
za hříchy těch, kteří žijí po jeho smrti a
vzkříšení, ale i těch, kdo žili předtím. Poměr starozákonních obětí a Ježíšovy oběti
není takový, že by se jednalo o dva nezávislé způsoby, jak usmířit Boží hněv, vyvolaný hříchem. Starozákonní oběti byly
jen předobrazem, symbolem či figurou
(jak říkali kraličtí) dokonalé oběti Pána
Ježíše. VDopise Židům čteme jasně, že
„krev býků a kozlů není sto hříchy odstranit“ (Žd 10, 3) – jejich krev byla pouze
připomenutím hříchů a odkazem

kbudoucímu shlazení těchto hříchů starozákonního Božího lidu. Vylévání krve
nespočetného množství zabitých zvířat a
jejich obětování na nádvoří stánku a
chrámu nemohlo očistit svědomí těch, co
obětovali. Kdyby Pán Ježíš nebyl obětován a nebyl by vstal z mrtvých, byly by
starozákonní oběti zcela bez užitku, bez
významu a beze smyslu. Byly by jako poukázky na budoucí platbu, která se však
nikdy neuskuteční.
Když Bůh netrestal hříchy lidí vdobě
starozákonní, mohl se jevit nespravedlivým. Vždyť jejich hříchy promíjel – či přehlížel, aniž by byly potrestány. A přece
nespravedlnost se projevuje nejen potrestáním spravedlivého, ale i nepotrestáním nespravedlivého. Takže se zdálo,
že Bůh není spravedlivý, když nechává
hříšníky bez trestu. Teprve Ježíšova oběť
ukázala, že Bůh byl dokonale spravedlivý, neboť trest za hříchy starozákonních
svatých nezůstal nevykonán, ale byl vložen – stejně jako trest za hříchy naše –
na Božího Syna. Ježíšova smrt a zmrtvýchvstání tak přinesly nejen spásu nám
lidem, ale oslavily i Boha Otce, neboť
před lidmi odhalily dokonalost jeho spravedlnosti, která do té doby byla skryta.
Ježíšova oběť završená Jeho zmrtvýchvstáním je tak ústředním bodem
dějin spásy – bez ní nemá smysl ani Nový
zákon, ani Starý zákon. Od ní se odvíjí
záchrana lidstva. Od ní se může odvíjet
záchrana každého jednoho člověka. I
Tvoje záchrana, čtenáři, pokud tuto záchranu přijmeš.

-2-

Daniel Spratek

mu není užitečná a Bohu nepřinese ovoce chvály. Naším jedinečným posláním,
na které nikdy nesmíme zapomenout, je
svědectví o Kristu všem národům, našemu i jiným.

Budete mi svědky
Řekl jim (Ježíš): „Není vaše věc
znát čas a lhůtu, kterou si Otec
ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na
vás sestoupí, a budete mi svědky
vJeruzalémě avcelém Judsku,
Samařsku a až na sám konec
země.“ Skutky 1,7-8.

Vysílající

Poslání
Dosvědčování Boží milosti je základním posláním každého jednotlivého křesťana i celé církve. Natoto poslání nikdy
nesmíme zapomenout, jinak se stáváme
zbyteční jako zvětralá sůl.
Vzpomínám, jak nám učitel vzákladní
škole četl příběhy o Kocourkovských, a
pak barvitě tyto příběhy dle vlastní fantazie dovyprávěl. Poslouchali jsme a vesele se smáli. Kocourkovští jednou šli
česat ovoce. Na vysoké jabloně potřebovali vysoký žebřík. Tak jej vzali a namířili
kzahradě, jenže jej nesli našíř, takže se
nevešli sním mezi řady stromů. Radili se,
jak se sním dostat kposlední jabloni
auradili se, že žebřík je třeba zkrátit.
Popošli dál, mezera mezi stromy se zúžila a žebřík bylo třeba znovu uřezat. A tak
jej řezali a krátili, až se dostali kjabloni,
ale do její koruny nedosáhli, protože žebřík byl krátký. Vrátili se domů sprázdnou
a srozkouskovaným žebříkem.
Zdá se mi to blízké těm, kteří mají
vysoké cíle, ale příliš široký záběr. Církev
má vysoký cíl apotřebuje se na tento cíl
soustředit. Jestli se rozptyluje tím, co je
stranou, pak stále své misijní poslání
zkracuje, až nakonec se mine cíle, niko-

Ten, kdo posílá do služby je tentýž, kdo
nám dal život, kdo pro naši záchranu se
stal člověkem azemřel za nás. Vstal
zmrtvých a přijde znovu. Je to ten, před
kterým složíme účty za svůj život. On
říká: „Budete mi svědky“. Není to alternativa, ale příkaz Nejvyššího. Buď se mu
podřídíme a splníme vznešený úkol, anebo ne a náš život zůstane nenaplněný,
promarněný.
Sloužit Ježíši znamená být nástrojem
proměny světa. Chválit ho je nejvyšší výsadou. Ježíš Kristus je úžasný Pán! Apoštol Pavel o něm píše (Ef 1,11-12): „On
je ten, vněmž se nám od Boha, jenž
všechno působí rozhodnutím své vůle,
dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme naKrista
upnuli svou naději, stali se chválou jeho
slávy.“ První svědkové byli nadšeni
zKrista anezastrašilo je ani kamenování, ani křižování, ani lvi vřímských arénách. A dnes je ještě více mučedníků pro
Krista, než kdykoli jindy. Všichni poznali
Spasitele a Pána, pro kterého stojí za to
žít iumírat.

Svědek
Svědek je ten, kdo byl účasten události. Svědek Ježíše Krista je ten, kdo
prožil jeho mocné působení vživotě. Kdo
byl vysvobozen znepřátelské moci satana, stal se součástí Božího lidu a těší se
na život vBoží slávě. Vírou vidí Boží pů-

-3-

sobení ve svém životě i vživotě bližních.
OBoží moci a lásce snadšením vydává
svědectví.
Možná nemáme odvahu navazovat
rozhovor. Podívejme se kolik bylo lidí
vIzraeli, kteří měli hbitý jazyk… Když bylo
co kritizovat, hned se našlo plno reptatelů, že až Pánu Bohu bylo ztoho špatně.
Abyli to všichni ti, co vyšli zEgypta, co
viděli mocné Boží činy! Pán Bůh si povolal toho, kdo měl problémy skomunikací
– koktal, byl to Mojžíš.
Pán Bůh si povolává poslušné. Poslušným také dá všechno potřebné ke
splnění úkolu. Pán Bůh neslyší na výmluvu: „Kdybych žil vjiné době… Kdybych
neměl tolik problémů… Kdyby to nebo
ono…“
Pán Bůh všechny překážky může obrátit ve prospěch misie. Vezměme příklad „kulturní revoluce“ vČíně. Byla to
hrozná doba. Miliony křesťanů zahynulo.
Mao Ce Tung patří knejvětším tyranům
dějin. Za jeho vlády zahynulo nejvíce lidí.
A přestože před nastoupením jeho diktatury vČíně křesťanů bylo málo, nyní jich
je přes 100 milionů, to je asi deset procent. Duch svatý si použil své poslušné
lidi a ty nejhorší podmínky obrátil ve prospěch evangelizace. Jak? 1) Během kulturní revoluce zanikla většina čínského
modlářství. 2) Pokus vlády odstranit
Boha a popřít jeho existenci vedl jen
ktomu, že se lidé ve velkém měřítku
obraceli, poté co se osobně setkali
sživým Bohem. 3)Železnice, silnice a
letiště zjednodušily cestu do dříve nepřístupných míst. 4) Byla uzákoněna mandarínská čínština, která usnadnila šíření
evangelia vrůzných národnostních skupinách. 5)Rozsáhlé programy na podpo-

ru gramotnosti umožnily spoustě lidí číst
Boží slovo. 6) Cenzura médií vyvolala
hlad po tištěném slově. 7) „Kultura doznání“ způsobila, že lidé se daleko ochotněji káli.

Misijní pole
Jeruzalém – Judea – Samaří – konec
světa…
Od čeho začít? Voriginále máme
zvláštní použití spojky „kai“. Třikrát se
opakuje za sebou, aby spojila čtyři rovnocenná místa poslání. Zní to zvláštně. I
vřečtině je tato gramatická vazba neobvyklá a používá se kezdůraznění rovnocennosti spojovaných částí věty. Pán Ježíš tím dává na vědomí, žejetřeba na
všechna misijní pole myslet současně.
Kdyby učedníci šli sevangeliem do jiných
zemí, až by jej všichni přijali v Jeruzalémě, dodnes bychom byli pohany. Máme
tedy myslet současně naTřinec a okolí,
na celé Slezsko, na západní Čechy i na
cizí země. Boží plán je velkou výzvou
avšichni poslušní Kristovi učedníci ji slyší. Pán Bůh nečiní velké skutky skrze
mimořádně schopné, ale skrze poslušné. Chceš být takovým i ty?
Stanislav Piętak

Jeżeli Bóg z nami, kto
przeciwko nam?
Poznaliśmy się w maju, w 2000 roku.
Ja byłem niewierzącym a Daniela
uczęszczała do zboru ŚKEAW w Gródku.
Nie wiedziałem nic o wierze w Boga.
Myślałem, że ten, kto nie czyni nic złego
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pójdzie do nieba. Moja przyszła żona
wytłumaczyła mi, że prawda jest zupełnie
inna. Do nieba idą tylko ci, którzy przyjmą
Jezusa Chrystusa poprzez modlitwę do
swojego serca. O tym fakcie prawie
wszyscy niewierzący nie wiedzą.
Do ślubu z Danielą przystąpiłem w 2002
roku jako niewierzący, chociaż
wiedziałem, że Bóg istnieje. Razem od
czasu do czasu chodziliśmy na spotkania
młodzieży w Gródku a także na różne inne
spotkania chrześcijańskie. Zaczęliśmy
uczęszczać na Kurs Alfa w Czeskim
Cieszynie. Na nim w 2006 roku przyjąłem
Jezusa do swojego serca. W dniu, kiedy
do tego doszło, nie czułem wielkich
emocji, ale na pewno byłem szczęśliwy.
Życie bez Jezusa było bardzo egoistyczne
i smutne. Myślałem, że wszystko mam
tylko w swoich rękach. Kiedy zostałem na
nowo narodzony, zupełnie zmieniły się
najważniejsze wartości w moim życiu. W
naszym małżeństwie przeżywaliśmy wiele
kryzysów spowodowanych różnymi
przyczynami. Razem modlimy się o naszą
wspólną drogę życiową i widzimy, że Pan
Bóg nas kocha i prowadzi. Dał nam troje
dzieci: Mateuszka, Ewuńkę i Bogdanka.
Najmłodszy Bogdanek ma syndrom
Downa. Już w okresie ciąży było z oddanej
krwi stwierdzone ryzyko powstania tego
syndromu. Dzieci są dla nas darem
Bożym i jesteśmy przekonani, że każdy
ma prawo na życie. Tak naprawdę do
końca przeważała w nas myśl, że
Bogdanek będzie zdrowym dzieckiem.
Byliśmy załamani, kiedy po jego
urodzeniu dowiedzieliśmy się o tym.
Zaczęliśmy więcej szukać Boga. Były
także częste modlitwy i wtedy Pan dał
nam swoje słowo z ewangelii Marka

11;20-24 mówiące o mocy wiary:
„Dlatego powiadam wam: Wszystko, o
cokolwiek byście się modlili
i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie a
spełni się wam.“ Byliśmy z tego wzruszeni
i popłynęły nam z oczu łzy. Zawsze
będziemy się modlić o to, aby Pan uczynił
cud i uzdrowił Bogdanka. Jednak nikt z
nas nie wie jakie są jego plany. Naszą
pociechą jest to, że wierzymy, że się
razem z nim spotkamy w niebie. To jest
dla nas najważniejsze. Dziękujemy
wszystkim siostrom i braciom w Jezusie,
którzy nas wspierają i modlą się za nas.
„Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?“
(Rzym. 8,31).
Daniela i Marek Sznapkowie z
trzynieckiego zboru ŚKEAW

Úcta kživotu
Nový život začíná oplodněním
Můžeme si položit otázku, kdy vlastně začíná život člověka? Je to
vmomentě, kdy začíná pulzovat primitivní srdce vzárodku, nebo vokamžiku, kdy
se objevují první známky elektrické činnosti mozku? Nebo je to vdobě, kdy
matka začíná vnímat pohyby plodu, či
vobdobí, kdy plod je již schopen samostatného života? Nebo je to až při jeho
narození?
Současné poznatky moderníbiologie
a medicíny ukazují, že začátek nového
života je nutno hledat hned vmomentě
oplodnění, kdy dochází ke splynutí dvou
pohlavních buněk – vajíčka a spermie.
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Oplodněné vajíčko obsahuje jedinečnou
a neopakovatelnou kombinaci mateřské
a otcovské genetické informace a je začátkem vzniku neopakovatelného lidského jedince. Od tohoto momentu každý
další krok vývoje směřuje kformování
nového lidského organizmu.

hotenství je považován za hranici pro
přežití plodu při předčasném porodu. Moderní lékařská věda však posunuje tuto
hranici ještě níže, i když někdy
srozporuplnými výsledky, a to až k24.
týdnu těhotenství.

Stručný přehled vývoje

Jak vypadá lidský zárodek a
má to význam?

Celý vývoj zárodku je vdalším období spojitý, jedna fáze navazuje na druhou
podle přesného harmonogramu scílem
postupného utváření a dozrávání všech
orgánů a částí lidského těla.
Zhruba 17. den vývoje se začínají objevovat krevní buňky a o den později se
vytvářejí základy primitivního srdce, které kolem 24. dne začíná pulzovat. Od
poloviny 3. týdne lze pozorovat také velmi intenzivní vývoj centrální nervové soustavy. Rozvíjející se nervová soustava koordinuje již vtěchto časných stadiích rozvoj zbytku zárodku a dochází
kpostupnému propojování nervové tkáně sostatními částmi těla. V6. týdnech
se tak objevují pohyby svalů, i když zdaleka ještě nejsou vnímány. 43. den lze
zaznamenat elektrickou činnost mozku,
která je projevem aktivity nervových buňek.
V11. týdnu se objevuje velmi typický
znak pro lidský plod, totiž sání prstu. Ve
12. týdnu jsou přítomny kompletní základy struktury mozku, objevují se polykací
pohyby a zplodu se stává „vnímající a pohybující se bytost“, jak uvádí Arnold Gesell, jeden zodborníků na nitroděložní
vývoj. Kolem 16. týdne matka začíná vnímat pohyby plodu a při přiložení sluchátka kbříšku nastávající matky můžeme
uslyšet tlukot srdce plodu. 28. týden tě-

Před zhruba 150 lety formuloval
Ernst Haeckel tzv. biogenetické pravidlo,
jinak také označováno jako zákon rekapitulace, a tvrdil, že člověk ve svém nitroděložním vývoji prochází některými
stupni vývoje, které odpovídají nižším živočichům, jako ryby, plazi apod. U člověka se tak údajně mají objevovat některé
orgány nebo části těla, které jsou typické pro méně vyvinuté organizmy. Tento
pohled má samozřejmě i dopad na etickou oblast. Když totiž vyvíjející se zárodek není ještě plně lidským tvorem, pak
ukončení jeho vývoje nepředstavuje zásadní problém.
Dnes je však jasné, že lidský zárodek
je od samého začátku lidský a neprochází vývojovými stadií nižších forem živočichů. Heckelova pozorování byla velmi
nepřesná a to díky nedostatečným prostředkům, které měl kdispozici (mikroskopy apod.). Závěry svého výzkumu
také částečně zfalšoval, aby podpořil
Darwinovu evoluční teorii.
Profesor lidské embryologie E. Blechschmidt na univerzitě v německém Göttingen dospěl na základě pečlivého studia vývoje lidského zárodku k závěru, že
lidský plod je a zůstává od úplného začátku přes všechny etapy svého vývoje
lidský. Na základě poznatků moderní embryologie formuloval zákon zachování
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individuality, který říká, že lidský plod není
jen náhodným shlukem buněk, ale vysoce organizovaná struktura, jejíž vývoj od
samého začátku pevně směřuje
kvytvoření neopakovatelné lidské bytosti.

Hodnota člověka
Zatímco odpověď na otázku, kdy začíná lidský život, dává biologie a medicína, při hledání odpovědi na druhý problém – kdy na životě opravdu záleží a kdy
má život hodnotu, se musíme obrátit do
jiné sféry.
Bible, Boží slovo nám zjevuje, že člověk je stvořen kBožímu obrazu (Gen.
1,26-27). Hodnota člověka tedy není
dána člověkem samotným, nýbrž je odvozena od Stvořitele, kjehož obrazu byl
stvořen. Nemáme hodnotu proto, že jsme
si ji určili sami vpomyslné aukční síni,
ale proto, že jsme byli stvořeni samotným
Bohem. Je to On, který drží tajemství
stvoření člověka ve svých rukou, a proto
také jenom On má právo disponovat našim životem podle své vůle.
Ztěchto důvodů hodnota člověka nemůže být závislá na okolnostech, či situaci, ve které se zrovna nachází. Je stejná před narozením, po celou dobu života až do stáří a to nezávisle na aktuálních schopnostech či kvalitě života, kterými člověk vdané chvíli disponuje.
Absolutní a neměnná hodnota člověka odvozena od Stvořitele výrazně kontrastuje spohledem vycházejícím z tzv.
situační etiky. Podle tohoto názoru se
hodnota člověka mění podle životní situace vzávislosti na aktuálních schopnostech a kvalitě života. Hodnota je relativně nízká vdobě nitroděložního života,

pak stoupá po narození a dosahuje maxima vobdobí produktivního věku a opět
klesá spřibývající léty a nastupujícím stářím. Je dobře si uvědomit tento základní
rozdíl vpohledu na hodnotu člověka, protože i vkřesťanských kruzích se občas
setkáváme snázory, které jsou ovlivněné situační etikou. Naši hodnotu si však
neurčujeme my sami, ale Bůh, který nás
stvořil.

Osoba nenarozeného dítěte
Zmnoha míst Božího slova vyplývá,
že Bůh vidí život člověka od momentů
zplození až do smrti spojitě a že sním
takto jedná. Knejkrásnějším místům
vBibli, která mluví o identitě člověka před
narozením a o Božím jednání s ním, patří Žalm 139: „Tys to byl, kdo utvořil mé
ledví, v životě mé matky jsi mě utkal…
Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země.“ (v. 13
a 15). Tkáně našeho těla byly „utkány“
samotným Hospodinem. On nás zná již
od prvního dne naší existence vpodobě
zárodku.
O tom, že Bůh jedná sčlověkem již
od početí, svědčí také slova starozákonních proroků vyznávajících své povolání
již před narozením vmateřském nitru či
lůně (prorok Izajáš – Iz 49,1; prorok Jeremjáš – Jr 1,5). Zachariáš, otec Jana Křtitele obdržel od anděla zaslíbení, že jeho
syn „už do mateřského klína bude naplněn Duchem svatým“ (Lk 1,15).
Také morální zodpovědnost člověka
vůči Bohu začíná od početí. Žalmista
David prohlašuje, že byl zrozen v nepravosti, počat vhříchu (Ž 51,7). Bůh vnímá
a počítá hříšnost člověka již od početí.
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Stejně tak akt Božího vyvolení se odehrává již před narozením. Apoštol Pavel vyznává že byl vyvolen „už vtěle své matky“ a povolán milostí (Ga 1,15). Je dobře
si při tom uvědomit, že kritéria Božího
vyvolení jsou diametrálně odlišná od těch
lidských. To, co by člověk zatratil nebo
odstranil, to si zrovna Bůh vyvoluje. Ap.
Pavel popisuje Boží kritéria vyvolení křesťanům vKorintu takto: „… a co je slabé
vyvolil Bůh aby zahanbil silné.“ (1 K
1,27).
Boží slovo vnímá člověka jako osobu
spojitě od dne jeho početí až do smrti.
Bible nám poskytuje mnohá svědectví o
tom, že Bůh jedná sčlověkem jako
sosobou již od početí.

Umělé ukončení těhotenství
Co vyplývá zvýše uvedených skutečností pro praktické jednání člověka? Lidský život je hoden ochrany již od početí.
Nemáme morální právo ukončit život a
jinak svévolně nakládat slidským zárodkem a plodem za žádných okolností. Týká
se to především oblasti umělého ukončení těhotenství.
Přesto, že počet umělých ukončení těhotenství, tj. potratů vposlední době významně poklesl, je celková bilance od
roku 1960, kdy jsou potraty vnaší zemi
registrovány, značně pochmurná. Za toto
období bylo potraceno celkem kolem 3
milionů nenarozených dětí. Na tomto
počtu se nejvíce podílejí miniinterrupce,
kdy plod je odstraněn do 12. týdne těhotenství. Nejčastějším důvodem
kminiinterrupci je skutečnost, že je narození dítěte pro rodiče nežádoucí.
Zatímco většina lidí by souhlasila
snázorem, že není dobré ukončit život

dítěte před narozením jenom zdůvodu,
že pro něj není místo nebo z důvodů tíživých ekonomických podmínek, už poněkud jiné názory se objeví na zvláštní situace, kdy je například očekáváno narození dítěte snemocí nebo postižením, či
kdy ktěhotenství došlo následkem znásilnění. Lidé, kteří se řídí situační etikou,
často připouštějí možnost potratů
vtakových situacích. Ale máme právo
sáhnout na život, jenom proto, že dítě
bude nemocné? Jaký je rozdíl mezi usmrcením nemocného před narozením a po
něm? Od takového způsobu uvažování
je již jenom krůček keutanázii, tj.
kukončení života dospělého člověka
vpřípadě tíživé a nevyléčitelné nemoci.
A opravdu, země, které mají nejvíce uvolněnou politiku voblasti interrupcí, jsou
také nejotevřenější pro přijetí eutanázie.
Interrupce a eutanázie jsou jako spojité
nádoby. Nejdříve začneme být lhostejni
kodstranění nepohodlných jedinců před
narozením a pak už nám přestává vadit,
když jsou dospělí lidé odstraňování
vokamžicích, kdy nejvíce potřebují své
bližní, to znamená vobdobí těžké a nevyléčitelnénemoci.

Umělé oplodnění - asistovaná
reprodukce
Další oblastí, ke které se vztahuje problematika úcty knenarozenému životu,
je sféra umělého oplodnění. Uvádí se, že
vsoučasné době asi 10-15% manželských párů trpí neplodností. Dnešní medicína nabízí možnost řešení pro tyto lidi
vpodobě různých technik umělého
oplodnění.
Proti umělému oplodnění vrámci
manželského páru bychom zetického
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hlediska nemuseli mít zásadní námitky,
kdyby ovšem vrámci tohoto procesu
nebyly vlaboratoři vytvářeny nadbytečné
lidské zárodky. Jelikož se jedná o nákladné postupy, které také zatěžují mateřský
organizmus předchozí přípravou, je snaha, aby úspěšnost vynaložených prostředků byla co největší. Ztoho důvodu
je zorganizmu matky odebráno vždy více
vajíček a ta jsou uměle oplodněna.
Ztěchto oplodněných vajíček se začínají
formovat lidské zárodky, znichž většinou
dva jsou později umístěny do matčiny
dělohy. Problémem jsou zbývající lidské
zárodky, které byly vytvořeny jako určitá
rezerva. Co snimi? Dnes existují snahy
použít je pro výzkum, nebo darovat jiným
neplodným párům. Anebo také jsou zničeny, protože vlaboratoři „došlo
knečekanému výpadku elektrického
proudu“. Avšak zpohledu posvátnosti
života jako Božího daru jsou všechny tyto
alternativy naprosto nepřijatelné.
A tak se problematika umělého oplodnění stává zezorného úhlu úcty k životu
velmi citlivou záležitostí a všichni, kdo
uvažují o tomto způsobu řešení neplodnosti by měli důkladně zvážit všechny tyto
okolnosti. Snad je možné vněkterých případech se domluvit spracovníky reprodukčního centra, aby celý proces umělého oplodnění proběhl bez vytvářeni nadbytečných zárodků, a to i za cenu rizika
menšího úspěchu. Jako křesťané bychom však měli ktéto otázce přistupovat svelikou odpovědností, abychom si
své cíle vdosažení potomstva neprosazovali na úkor likvidace jiných lidských
bytostí, které vprocesu umělého oplodnění vznikly.
S. Rucki

Evoluční tteorie
eorie – něco jak
o
jako
trochu příliš úzké kalhoty
Už se Vám někdy stalo, že jste po delší době vytáhli ze šatníku nějaké oblečení, chtěli si ho obléct – ale ouha! – kalhoty nešlo zapnout anebo úzkou nohavicí nešla prostrčit noha… zkrátka jste vyrostli či ztloustli a do vašich starých šatů
jste se nemohli vtěsnat?
Myslím, že evoluční teorie je něco
jako těsné kalhoty pro dnešní vědu. Byla
vytvořena vdobě, kdy přírodní vědy byly
vzačátcích svého rozvoje, a byla jim tehdy šita na míru. Od té doby však věda
postoupila, povyrostla, ale evoluční teorie tu zůstává jako ty těsné kalhoty, a
mnoho lidí se stále pokouší vtěsnat moderní vědu do starých, úzkých a krátkých
kalhot evoluční teorie.
Vdobě, kdy žil Darwin, si vědci mysleli, že buňka je jen primitivní chomáček
chemikálií, trocha rosolu, která mohla
snadno vzniknout jen tak, sama od sebe
vjakémsi teploučkém pravěkém jezírku.
Ve 20. století však mikrobiologové odhalili, že každá buňka je ve své podstatě
neobyčejně komplikovaným systémem a
každá její organela představuje důmyslně sestavený složitý „stroj“.
Vroce 2004 vzbudilo ve vědeckém
světě senzaci prohlášení jednaosmdesátiletého slavného profesora Anthonyho
Flewa, který býval předním ateistickým
filozofem, že pokládá ateismus za neudržitelný právě sohledem na výzkumy
učiněné na poli mikrobiologie a genetiky. Objevení a výzkumy struktury deoxyribonukleové kyseliny (DNA), která je
nositelkou informací vbuňce, ukázaly
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nejneuvěřitelnější složitost uspořádání
potřebného ke vzniku života. Není možné,
aby něco takového vzniklo samovolně, bez
zásahu inteligentní bytosti. Led Adleman
zuniverzity v Los Angeles vypočítal, že 1
gram DNA pojme stejné množství informací jako trilión kompaktních disků!
Jak je ale možné, že objevy moderní
vědy nevedou všechny vědce a zájemce
o vědu kopuštění evoluční teorie? Myslím, že důvody nejsou vědecké, ale mravní. Evoluční teorie je pro mnohé přitažlivá vtom, že odstraňuje znašeho myšlení Boha, kterému se jednou každý bude
muset zodpovídat ztoho, jak naložil se
životem, který mu Bůh dal. – „Nahé a
odhalené je všechno před očima toho,
jemuž se budeme ze všeho odpovídat.“
(Žd 4,13) Popření pádného důkazu Boží
existence, kterým je stvoření, však není
řešením – je to strkání hlavy do písku.
Evolucionista a antropolog Arthur Keith
poctivě přiznal: „Evoluce je nedokázaná
a nedokazatelná, věříme jí proto, že jediná druhá možnost je specielní stvoření,
a to je nemyslitelné.“ Jeho výrok je příkladem uzavřené mysli – něco je prostě
nemyslitelné, i kdyby všechny důkazy
svědčily o opaku – a proto je pak třeba
všechny nové objevy cpát do starých úzkých a krátkých kalhot evoluční teorie,
která už vjejich světle dávno nemůže
obstát. Kdo však přistupuje ke zkoumání přírody bez evolučních předsudků,
shledává, že je pravdou to, co kdysi napsal apoštol Pavel: „Boží věčnou moc a
božství, které jsou neviditelné, lze totiž
od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“
(Ř1,20)
D. Spatek

Eutanazie
Výraz eutanazie je složený zčástí „eu“
(dobrý) a „thanatos“ (smrt). Doslovný
překlad „dobrá smrt“ je natolik zavádějící, že vůbec nevystihuje šíři této problematiky nejen po stránce odborné, právní, etické, natož duchovní. Mezi lidmi tak
vzniká kolem tohoto pojmu celá řada
mýtů, omylů, domněnek a spekulací. Na
začátek je nutné si ujasnit základní terminologii.
Základním předpokladem je nevyléčitelně nemocný pacient se špatnou prognózou, který trpí nesnesitelnými obtížemi (hlavně bolestí fyzickou, psychickou…), např. nádorovým onemocněním,
demencí či jiným psychiatrickým onemocněním, neurologickou nemocí apod.
Eutanazie vužším slova smyslu je
usmrcení nevyléčitelně nemocné a trpící osoby na její žádost, tzv. aktivní eutanázie. Vširším pojetí pak sem řadíme i
odnětí základní léčby (živiny, tekutiny
atd.) – tzv. pasivní eutanazie. Pro zjednodušení a pochopení se budeme dále zabývat jen aktivní eutanazií. Tu dělíme na:
- eutanazii vyžádanou, kdy usmrcení
pacienta je provedeno na jeho žádost
zdravotníkem - lékařem (nejčastěji se
používá smrtící chemická látka, jed),
- eutanazii nedobrovolnou – usmrcení je nevyžádané a nechtěné (např.: za
nacismu ve 40tých létech, kdy byly usmrcovány postižené německé děti).
Variantou je asistovaná sebevražda
(SAL– sebevražda sasistencí lékaře).
Usmrcení provádí sám pacient spoužitím
speciálního přístroje za asistence lékaře. Takto se nechvalně proslavil Dr. Jack
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Kevorkian, zvaný „Doktor Smrt“ se svým
smrtícím přístrojem Mercitron v USA.
Polemiky o možnosti použití eutanazie jsou vyprovokovány vždy mimo medicínu, lékaře a zdravotníky – nejčastěji
mediálně a teprve následně „medicína“
reaguje.
Diskuse o eutanázii má celou řadu
příčin:
Je to především přetrvávající heroická odlidštěná a přetechnizovaná medicína 60 - 80tých let. Přecenila své schopnosti a podcenila základní vztah
kčlověku a tak se jí stále nedostává potřebná medicínská pokora. Patří sem i
současný sociální problém, nechuť dnešních rodin starat se o své starší členy.
Postmoderní myšlení přineslo relativizaci pravdy, životních a etických hodnot,
včetně posvátnosti života. Diskusi víří i
bioetické postoje k nově zkoumaným
medicínským postupům (klonování, použití embryonálních buněk, genetické inženýrství apod.). Mnoho se také hovoří o
kvalitě života a mnoho se za ní také argumentačně schovává.
Současný konzumní způsob myšlení
ve společnosti vytváří příznivé podhoubí
pro téma eutanazie. Navíc, ať se nám to
líbí nebo ne, za mnohým se skrývají i
ekonomické faktory. Stoupá průměrná
délka života, roste počet důchodců, seniorů. Vkrádá se otázka, zda nalezneme
dostatek peněz vmedicínsko–sociální
oblasti, včetně drahé péče pro těžce a
nevyléčitelně nemocné. Z tohoto pohledu se nabízí, spíše zastřený, ekonomický tlak na eutanazii vrůzných podobách
a to na úkor morálních hodnot. Diskuse
ale bývá často i zobavy před zneužitím
eutanazie.

A. Argumenty používané PRO
eutanazii:
1. Autonomie a nezávislost jedince –
její ochrana. Obhájci říkají, že právo odmítnout léčbu zahrnuje vsobě i právo na
eutanazii.
2. Snaha o milosrdenství a poskytnutí určitého komfortu u pacientů, kterým
jejich nemoc způsobuje nesnesitelné utrpení. Argumentuje se, že morálnější je
život ukončit než utrpení prodlužovat (boj
„zla proti zlu“), zdůvodňuje se to „kvalitou života“.
3. Eutanazie se údajně zmorálního
hlediska neliší od přerušení nebo odnětí
léčby udržující život – obojí je vůči pacientovi souhlasem se smrtí. Podle tohoto názoru neexistuje etický rozdíl mezi
tím, když někoho usmrtím, nebo ho pouze nechám umřít.
4. Argumenty nevyřčené naplno –
ekonomické důvody, snaha ušetřit!

B. Ar
gument
OTI eut
anazii
Argument
gumentyy PR
PRO
eutanazii

a) Polemika sargumenty pro eutanazii:
Hippokratova přísaha, na kterou rovněž u nás všichni lékaři přísahají během
své promoce, říká: „Nepodám nikomu
smrtící prostředek, ani kdyby mě kdokoli o to požádal, a nikomu tuto možnost
nenavrhnu (nikomu také nebudu radit
jak zemřít).“
1. Ve jménu autonomie není dovoleno všechno, co bychom si přáli. Smrt
nevratně ničí autonomii jedince. Člověk
má např. svobodu spáchat sebevraždu.
To je však jiný způsob ukončení života a
pokud se člověk rozhodne takto učinit,
může to udělat i bez legalizace eutanazie.
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2. Řešení spočívá vodborném přístupu a používání paliativní medicíny (viz
dále) spočívající v léčbě bolesti tělesné,
psychické (smutku a zoufalství, deprese,
úzkosti, apod.), duchovní, sociální (opuštěnost, zavrženost, bezcennost, bezmocnost, mezilidské vazby, citové strádání
apod.)
3. Je etický rozdíl mezi aktivním usmrcením a upuštěním od léčby. Liší se záměry a úmysly.
b) Vlastní argumenty proti eutanazii:
1) filosofické argumenty: všeobecná
posvátnost života; právo nemocného rozhodovat o vlastním životě; soucit
strpícím (kvůli milosrdenství nelze někoho usmrtit).
2) praktické argumenty. Nabízí se
řada otázek jako: Je diagnosa správná?
Je to správný pacient? Netrpí pacient
depresí? Není pacient zmatený, neprojevuje se u něj počínající demence? Není
na nemocného vyvíjen nátlak od příbuzných? Nevyvíjí na nemocného nátlak společnost? Není poškozený vztah mezi lékařem a pacientem? Praxe zHolandska
ukazuje na možnost zneužitelnosti zákona. Eutanazie není soukromá záležitost
– je to sociální akt.
3) duchovní argumenty:
- posvátnost (svatost) a nedotknutelnost každého lidského života – základ
křesťanské etiky vyplývající z „Nezabiješ“
– Desatera Božích přikázání (Ex 20,1; Dt
5,13),
- život jako Boží dar (Dt 32,39),
- smysl utrpení – řada textů SZ i NZ,
- novozákonní přísnější stanovisko –
(Mat 5,21 nn., Gal 5,20),
- život žít ne sobě – služba Bohu a li-

dem (2 Kor. 5,15),
- duchovní růst a užitečnost do konce
života vjakémkoliv stavu (Ef 4,15),
- eutanazie jako vzetí šance spasení
pro člověka (Jan 10,10, ….Jan 3, 16).
Základní nabídkou – řešením je:
A. Paliativní („útěšná“, zmírňující) léčba, péče, medicína:
Definice (WHO): Paliativní medicína je
celková léčba a péče o nemocné, jejichž
nemoc nereaguje na léčbu. Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších příznaků, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů nemocných.
Cílem paliativní medicíny je dosažení co
nejlepší kvality života nemocných a jejich
rodin.
B. Hospicové hnutí: (hospic je útulek,
nebo útočiště)
Definice: Hospicový program je koordinovaný jako program paliativních a
podpůrných služeb prováděných doma i
za hospitalizace, který zajišťuje léčbu a
psychologickou, sociální a spirituální péči
pro umírající osoby a jejich rodiny. Služby jsou zajišťovány lékařsky řízeným mezioborovým týmem profesionálů i dobrovolníků. I vČR je již řada hospiců.
Aleš Hejlek

Ještě o Izraeli
Vážená redakce,
jsem členem KS-SCh Bystřice a čtu
poměrně pravidelně časopis Idea, ve kterém nacházím hodně zajímavých a podnětných článků.

- 12 -

Podobně tomu bylo i při čtení prosincového čísla Idey. Zaujaly mě tam články
o Izraeli. Co se však týče článku pod titulem – „Izrael: nezastiňuje nám někdy
Krista a evangelium“ – já i někteří další
členové Křesťanského společenství u
nás v Bystřici se neztotožňujeme úplně s
názory v něm prezentovanými.
Jsme přesvědčeni o tom, že jako křesťané se máme modlit nejen o spasení a
obrácení Židů, aby mohli poznat v Kristu
svého Mesiáše, i když to je to nejdůležitější pro jejich životy neboť samotná příslušnost kžidovskému národu je nespasí. Zároveň však vidíme, že je dobré, potřebné a důležité podporovat i iniciativy
různých organizací podporujících návrat
Židů do Izraele, jako je např. organizace
Ebenezer. Ta pomáhá hlavně Židům ze
zemí bývalého Sovětského svazu vrátit
se do země jejich předků. Věřím, že je to
součást velkolepých Božích plánů s tímto národem.
Žijeme v době, kdy můžeme na vlastní oči vidět úžasné naplňování Božích
proroctví zapsaných v Bibli, a hlavně co
se týče shromažďování židovského lidu
do Země zaslíbené. V mnoha prorockých
knihách SZ čteme zaslíbení pro židovský
národ, že v posledních časech bude shromážděn ze všech národů, mezi které byl
rozptýlen (Iz 60,1-15; 66,7-21; Jr 31,1-14;
Ez 36,16-36). To se dosud nenaplnilo,
pouze nepatrná hrstka navrátilců z kmene Judy se vrátila z babylónského zajetí
do vlasti. Až v dnešních časech se na
našich očích začala naplňovat proroctví
mluvící o tom, že Židé ze všech kmenů
se budou vracet do vlasti a spolu
skmenem Judy budou tvořit jeden celek.
V Bibli jsou i texty hovořící o tom, že lidé

z pohanských národů je budou v tom
podporovat (Iz 49,22-23). Zároveň věříme, že toto všechno je součástí velkolepého Božího plánu s tímto národem, že
poté co budou shromážděni do Zaslíbené země, Bůh bude mezi nimi mocně jednat. Budou sice ještě muset procházet
velkým soužením, ve kterém se však
mnozí obrátí ke Kristu a budou u něho
hledat pomoc a poznají Ho jako svého
Mesiáše.
Zároveň v těchto dobách Pán Ježíš
přijde podruhé, tentokrát v moci a slávě,
a ujme se kralování v Jeruzalémě v tisíciletém království (Zj 20 kapitola). Samozřejmě to vše se bude dít po vytržení církve a bude to zvláštní jednání hlavně s židovským národem, který Bůh nepřestal
milovat. Jsem přesvědčen o tom, že i to
co se v Izraeli dnes děje, koresponduje
nejen svýpovědí starozákonních proroků, ale i s mnoha novozákonními texty.
Např. u Lukáše ve 21. kapitole čteme o
tom, že poté, co došlo ke zkáze Jeruzaléma, budou po něm šlapat pohané, dokud
se jejich čas nenaplní a bude se to dít
před příchodem Pána v moci a slávě. S
největší pravděpodobností se toto slovo
Pána Ježíše začalo naplňovat rovněž v
naší době okolo roku 1967, kdy po šestidenní válce Izrael získal celý Jeruzalém a
prohlásil ho za hlavní město svého státu.
Ve Skutcích 1,6-7 čteme o událostech
souvisejících s děním vizraelské zemi.
Učedníci se ptali Pána Ježíše ještě před
jeho nanebevstoupením, zda v tomto
čase chce obnovit království pro Izrael a
Pán jim řekl: „Není vaše věc znát čas a
lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své
moci;ale dostanete sílu Ducha svatého,
který na vás sestoupí, a budete mi svěd-
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ky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“. Zdá
se, že učedníci sdíleli očekávání Židů, že
budou bezpečně bydlet ve své vlasti, v
Zaslíbené zemi, tak, jak to předpověděli
mnozí proroci a budou mít nad sebou
spravedlivého a dobrého vládce. Pán jim
tyto představy nevyvrací, pouze naznačuje, že se nemají starat, kdy ty časy nastanou, protože oni mají jiné věci na starosti.
Dále pak různá další místa v Bibli (Sk
1,11-12; 3,19-21; Za 14 kap.) nasvědčují, že Pán Ježíš se vrátí na Olivetskou horu,
odkud před zraky učedníků odešel do
Nebe, a vkročí do Jeruzaléma, kde bude
vládnout na Davidově trůnu. Mnozí Židé
ho v té době přijmou jako Mesiáše, poznají, že to je ten, kterého probodli, jak o
tom mluví 12. a 13. kapitola proroka
Zachariáše. Mnozí Židé budou činit pokání, a tehdy se pravděpodobně naplní
slova apoštola Pavla z 11. kapitoly Listu
Římanům, že přijde ze Siónu Vysvoboditel a všechen Izrael bude spasen. Zdá se,
že současné shromaždování Židů do Zaslíbené země rychle spěje k této fázi dějin. Domnívám se, že nejen modlitby za
obrácení jedinců z Židů mezi národy jsou
důležité, ale i podpora hnutí usilujících o
jejich návrat do vlasti, může být pro ně
velkým požehnáním. Neboť ve své zemi,
kde budou shromážděni, prožijí velké
probuzení a mnozí budou spaseni. Tak
tomu někteří rozumíme.
Vím, že v minulosti, ve středověku,
někteří reformátoři se domnívali, že Bůh
nemá s židovským národem žádný zvláštní plán, že všechna proroctví vztahující
se na izraelský národ, se již vyplnila, a ta
která se nenaplnila, je třeba duchovně
vztáhnout na církev. Nelze jim to brát za

zlé, neboť v těchto dobách uplynulo již
1500 let, od chvíle kdy Židé byli rozptýleni mezi národy a Jeruzalém byl zbořen, a
nic nenasvědčovalo tomu, že by se něco
mohlo změnit. Zrození státu Izrael vroce
1948 bylo snad největším zázrakem 20.
století. Dnes však vidíme, jak se proroctví o návratu židovského národa do vlasti plní. Bůh nepřestal milovat židovský
národ a chce mu žehnat po duchovní i
materiální stránce, a myslím, že bychom
tak měli činit i my.
Emanuel Wisełka a členové MV
KS-SCh Bystřice

Je Kristus a evangelium
opr
avdu vždy vve
e stř
edu
opra
středu
pozornosti?
Musím říct, že mě potěšila reakce
bratří z MS KS-SCh vBystřici na články
ve 30. čísle časopisuIdea. Kultivovaná
diskuze vnašich kruzích nebývá až tak
častým jevem, proto tuto reakci vnímám
velmi pozitivně.
Příspěvky a jejich formulace ve zmiňovaném čísle Idey byly autory voleny
velmi uvážlivě. Vžádném znich není prohlašováno, „že Bůh nemá s židovským
národem žádný zvláštní plán, že všechna proroctví vztahující se na izraelský
národ, se již vyplnila, a ta která se nenaplnila, je třeba duchovně vztáhnout na
církev.“ Při pozorném čtení našich příspěvků dále zjistíte, že zde byla snaha
vyhnout se eschatologickým diskuzím.
Předpokládám tedy, že to, co bratři
zBystřice vpříspěvcích postrádali, je
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plné ztotožnění se seschatologickým
názorem, který je dnes pojmenován jako
dispenzační a který byl ve zkratce sepsán
bratrem Wisełkou.
Není mým záměrem přeměnit Ideu
veschatologické fórum. Proto svou odpověď omezím jen na několik poznámek. Především je třeba říct, že dispenzační eschatologický pohled je pouze jedním zvíce pohledů na věci budoucí, které jsou známy vsoučasné evangelikální
teologii. I vsoučasné době (nikoliv jenom
vdobě reformace) ve světě existuje poměrně velké množství biblicky věřících
křesťanů, kteří uznávají plně autoritu a
neomylnost Bible a přitom nejsou schopni ztotožnit se s dispenzačním eschatologickým pohledem (či alespoň s některými jeho částmi). Nutno podtrhnout, že
tito křesťané pevně věří ve druhý viditelný příchod Pána Ježíše Krista a také věří
ve vytržení věřících (těsně) před druhým
příchodem Spasitele.
Hlavní problémy vplném přijetí dispenzačního eschatologického pohledu
mohou spočívat především vtom, že tento systém, který je datován teprve od poloviny 19. století, má některé dosti závažné nedostatky, o nichž se příliš nemluví.
Jedním znejvětších problémů je výklad
70 týdnů u proroka Daniele (viz Da 9,2427), kdy mezi 69. týden a 70. týden je
vkládána časová proluka zhruba 2000
let. U křesťanů sdispenzačním eschatologickým pohledem, kteří si tolik zakládají na doslovném výkladu starozákonních proroctví, je to nezdůvodnitelné nakládání s Písmem. Žel se o tom příliš
neví a nediskutuje.
Dalším velkým problémem vdispenzačním pohledu je vnášení nejednoty

mezi Písmem Starého a Nového zákona.
Při čtení NZ je zřejmé, že mnoho proroctví a pasáží SZ bylo nově interpretováno
samotným Duchem svatým ústy novozákonních pisatelů. Příkladem je i ono Abrahamovo požehnání (Gn 12,3), na které odkazuje apoštol Pavel vlistu Galatským (viz Ga 3,8-9.29). Tímto vzniká jednota mezi Písmem SZ a NZ. Žel tyto pasáže a jejich vztahy kstarozákonním textům jsou vdispenzačních kruzích často
tabuizovány. Nakládá se snimi tak, jako
by prostě neexistovaly. Kdalším pasážím
Nového zákona, které jsou tabu
vdispenzačních kruzích, patří list Židům
(zvláště kapitola 7 a 8). Přiznám se, že
jsem vnašich kruzích doposud neslyšel
jediný soudržný a do hloubky jdoucí výklad tohoto listu. Proč? Možná proto, že
by jeho podrobnější studium narušilo
naše zažitá schémata.
Závažným problémem dispenzačního
pohledu je také vnášení nejednoty do
spaseného Božího lidu. Vlistu Efezským
2, 14-22 (tato pasáž mimochodem také
patří ktabuizovaným textům) Pavel popisuje, jak Kristus skrze svou oběť ve
svém těle spojil žida i pohana vjednoho
nového člověka, zbořil mezi nimi rozdělující zeď, usmířil je sBohem vjednom
těle a vytvořil novou jednotu před Bohem.
Od dob Kristovy oběti mají věřící pohané
(stejně jako znovuzrození židé) právo
Božího lidu a patří kBoží rodině. Kristova církev (duchovní příbytek Boží) je podle Pavla tvořena jak židy, tak pohany, kteří
věří vKrista (v. 20-21). Jak má být zachována tato jednota Božího lidu, když církev – nevěsta Kristova bude vytržena, a
pak se mají teprve obrátit židé? Ptám se,
zda tito později obráceni židé patří také
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knevěstě Kristově či nikoliv? Anebo
bude mít Kristus dvě nevěsty – jednu
zpohan a druhou z Židů? Je vidět, že dispenzační pohled přináší problémy, které
jsou stěží slučitelné se základními pravdami Nového zákona. Je zde opět budována nepřekonatelná zeď mezi židy a
pohany, která byla dle evangelia vKristu
zbořena. Jak jsem se mohl při některých
diskuzích přesvědčit, na takové otázky
dispenzační bratři těžko hledají odpovědi.
Khnutím typu Ebenezer, které pomáhají Židům vnávratu do jejich vlasti, je
třeba říct, že konají chvályhodnou službu. Problémem však může být, že lidé,
kteří vtěchto hnutích slouží Židům, často nemají povoleno mluvit snimi o Kristu. Je tedy otázkou, co je to za službu? Je
to služba křesťanská, když zde nesmí být
zmiňován Kristus? Jaká je to služba? Stojí Kristus a evangelium opravdu ve
středu?
Vžádném případě nechci tvrdit, že se
nemáme zajímat o židovský národ, projevovat mu sympatie, mít zvláštní vztah
kZaslíbené zemi. Vždyť spasení pochází
od Židů. Jak jsem ukázal ve svém článku, je možné vtakových kruzích uslyšet
pozitivní a budující svědectví. Zdruhé
strany však pokládám za nešťastné, když
se křesťané politicky angažují ve prospěch Izraele tím způsobem, který zastiňuje Krista a evangelium a vněkterých
případech dokonce i škodí mesianistickým židům v Izraeli či křesťanům
vokolních arabských zemích. A toto nebezpečí může hrozit i nám, když naše teologie nebude skutečně novozákonní a
kristocentrická.
S. Rucki

Svědectví pastora
Emmanuele Manir
akizy
Manirakizy
akizy,,
prezidenta Svobodné luterské
církve v Burundi
Narodil jsem se v Burundi a s mou
ženou Alicí mám 5 dětí, 4 chlapce a jedno děvče. Jmenují se Shalom, Lahai Roy
(dívka), Kalebu, Shadrack a Meshack.
Nejstarší má dvanáct let, nejmladší 16
měsíců.
Moje matka pocházela ze Rwandy a
zemřela v prosinci roku 1995. Můj otec
byl z Burundi a byl jedním z vůdců katolické církve v Burundi. Já jsem byl počat
„špatným způsobem“ - mimo manželství.
Protože to chtěl otec před lidmi zatajit,
sdělil mé matce, aby nikomu neříkala, že
dítě, které nosí je jeho. Nicméně moje
matka to nedržela v tajnosti a řekla některým svým přítelkyním, kdo je otec.
Když se to otec dozvěděl, velmi se nahněval a řekl, že už matce nebude nijak
pomáhat, že já nejsem jeho syn a že od
nás dává ruce pryč.
Jak otec řekl, tak učinil a už jsme od
něj nikdy nedostali žádnou podporu. Společně s matkou jsme žili velice neutěšený život. Moje matka byla v Burundi jako
Rwandský uprchlík. Dobře si pamatuji na
situace, kdy jsme běžně dva dny nejedli.
Často jsme měli také velký problém sehnat vodu. Nevím jak popsat tuto část
mého života, řeknu snad jen to, že vím,
co je utrpení, protože jsem to zažil.
Velmi miluji Ježíše, protože On se stal
mým Otcem a já jsem mu slíbil, že mu
navěky dám svůj život. Svůj život jsem
mu odevzdal, když mi bylo patnáct let.
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Začal jsem jej milovat v době, kdy jsem
neměl mezi lidmi nikoho, komu bych důvěřoval. Ježíš se mi stal velmi reálným a
nabídl mi naději a pokoj a řekl mi, že ze
mne učiní učitele a kazatele a že mne
pošle do mnoha zemí, abych o Něm mluvil.
Musím Vám říci, že v té době jsem
tomu nevěřil. Říkal jsem si: Jak muže utečenec, který nemá žádné peníze, žádné
vzdělání, žádné rodinné zázemí být poslán do takového díla? Ale Boží hlas mi
opakovaně potvrzoval toto povolání, až
do doby, kdy jsem Ho přijal a začal Mu
věřit. Když jsem tomu uvěřil, začal jsem
se modlit a postit dokud mi Bůh konkrétně nezačal ukazovat, co se mnou chce.
To mi bylo 19 let.
Dnes (je mi 35 let) jsem už kázal evangelium o Ježíši Kristu v 19 zemích. To je
pro mne a pro každého věřícího opravdový zázrak.
Dovolte několik slov o Svobodné luterské církvi v Burundi. Tuto církev jsem
založil v roce 2003 a oficiální autorizaci
od vlády jsme dostali v roce 2004. V současné době máme v Burundi 9 sborů.
Tuto církev jsme založili vírou. Neměli
jsem žádné peníze, žádné věci či budovy. Dnes máme více členů než mnohé

církve, které vznikly dávno před námi.
Důvodem je to, že jsme tuto církev založili dle Boží vůle a pro Jeho slávu. A
musím vám říci, že v našich sborech
zažíváme probuzení. Den za dnem přicházejí lidé k Pánu Ježíši Kristu. Proto na Vás nakládáme břemeno modliteb za nás. Modlete se také, abychom
od Pána dostali větší chrámy, protože
naše budovy se stávají stále menšími.
Křesťanů je více než míst v našich kostelech.
přeložil M. Klus

Ohlédnutí za kkonf
onf
er
encí
onfer
erencí
pr
o muž
e - „„T
Tvář
ář“
pro
muže
áříí v tv
tvář“
Milí bratři (sestry mohou číst bez
omezení samozřejmě také), máme za
sebou třetí ročník konference pro muže
s názvem Tváří v Tvář, dovolte mi tedy na
tomto místě konferenci trochu připomenout.
Je první únorová sobota (tradiční termín konference) a kino Kosmos v Třinci
se naplnilo účastníky konference. Konference je naplněna pohodovou a přátelskou atmosférou, vzájemným společenstvím, zpěvem chval a programem tvořeným vystoupením jednotlivých řečníků,
svědectvím účastníků či společným obědem.
Hned první bod programu, přednáška Tomáše Tyrlíka na téma Komunikace
s Bohem aneb Evangelium on-line, byla
pro mne velkou srdeční záležitostí. Uvědomil jsem si více než kdy jindy, že komunikace není jednosměrná, nejsou to
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jen mé modlitby, ale Pán Bůh mluví, komunikuje. Pokud jsou období, kdy máme
pocit že neslyšíme, jako by se odmlčel,
je docela možné, že Bůh nám chce ukázat, že náš vztah potřebuje změnu, že
musíme vstoupit do hlubšího obecenství
s ním. Celá Bible, dějiny lidstva jsou příběhem, snahou o komunikaci mezi Bohem a člověkem.
Každá přednáška byla zakončena
otázkou k zamyšlení. Možná by stálo za
to, podívat se do našich pracovních sešitů konference a srovnat si odpovědi, které jsme měli bezprostředně po konferenci a jak odpovídáme teď. Jakým způsobem vnímáme, že Bůh s námi komunikuje?
Přednáška Komunikace v manželství
manželů Linkeschových, byla zcela výjimečná tím, že Anka byla první ženou,
které bylo na naší konferenci umožněno
vystoupit. Koneckonců, manželství je tvořeno mužem a ženou, a pro nás muže je
přínosné slyšet pohled-názor na komunikaci mezi manžely z druhé strany. Děkuji Ance za to, že mi umožnila uvědomit

si rozdílné očekávání od
vzájemné komunikace.
Zatímco my muži vnímáme komunikaci jako prostředek výměny informací,
ženy pomocí komunikace
navazují, udržují a vyjadřují
vztahy. Utužujme tedy
manželské vztahy komunikací. Dovolme Duchu svatému, aby k nám řekl, co v
naší komunikaci není
správné.
Samuel Linkesch nám
v přednášce Komunikace
ve sboru zdůraznil, že cílem komunikace je vzájemné porozumění jednotlivých
cílů, které vede práci ve sborech k týmové spolupráci. Respektujme, chápejme
své vzájemné názory, postoje, vždyť jsme
společně spolupracovníci Boží. Toto jsou
předpoklady pro budování sboru.
Stanislav Stebel v přednášce Komunikace se společností budil k evangelizaci. Každý křesťan může být účastníkem
na díle Ježíše Krista v tomto světě. Pan
Ježíš nás posílá do světa. Nebraňme se
tomu!
Jako člověk, který se stal znovuzrozeným před několika málo lety, si plnými
doušky užívám cestu životem, po které
mé kroky vede náš Pán. Sám jsem šel
příkopem, cestou trnitou, teď jdu cestou
dlážděnou. Můj Pane, děkuji. Chci o tvé
úžasné lásce říci všem. Proto volám a
prosím: Pane Bože, použij mne.
Děkuji všem, díky kterým jsem se
mohl této požehnané konference účastnit.
Ivo Byrtus, Třinec
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„Budu se za ni modlit …“
Minulý rok včervenci (po XcamPu)
jsem začala pracovat na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Informace o
nových zaměstnancích se šíří opravdu
rychle, kolegové již věděli, že se vracím
znějakého tábora. Byla to tedy příležitost
říci jim hned na začátku, že jsem křesťanka a zmínit také XcamP. Jsem za to
Pánu vděčná.
Byla jsem překvapená, že XcamP znali. Zjistila jsem, že každé prázdniny dělají
seznam táborů pořádaných vokolí
anabízejí je dětem, se kterými pracují.
Jedním z nich je XcamP. Ve vedlejší místnosti sedí kurátoři pracující smládeží,
která má výchovné (a jiné) problémy.
Poněkolika týdnech za mnou přišla
kolegyně kurátorka. Zmínila se o dívce,
se kterou pracuje již delší dobu. Ta byla
na táboře Xcamp a poté se změnila k nepoznání. Když k této kurátorce přišla na
pohovor, jejíchování, přístup k životu,
slovník a dokonce i zevnějšek, vše bylo
jiné. Dívka jí vyprávěla o XcamPu, jak to
byl skvělý tábor, že se jí na něm úplně
změnil život; jak „uvěřila vJežíše“ a teď
ví, že její život má smysl. Kolegyně uvedla, že takovou změnu ještě u nikoho nezažila. Ale také hned dodala, že i když si
moc přeje, aby dívka u toho vydržela a
nespadla do problémů aparty, ve které
byla před XcamPem, nevěří vtakový zázrak a změny spojené snáboženstvím –
a dává její změně pár měsíců. Přesto
jsem viděla, že ji to vedlo kpřemýšlení o
křesťanství. Ta dívka pro ni byla velkým
svědectvím. Věřím, že na ní bude Pán
pracovat i nadále.

Všichni víme, že lidé, kteří se rozhodli žít s Bohem a nemají utvořené vztahy s
věřícími lidmi a zázemí pro svou víru,
musí odolávat velkým pokušením. Často jsou taženi zpět ke starému způsobu
života.
Věděla jsem, že se za ni musím modlit – jak kvůli ní samotné, tak i kvůli mé
kolegyni, pro kterou tato dívka byla živým
svědectvím o Boží moci, moci změnit člověka. Občas jsem se na dívku kurátorky
ptala, ale nevěděla nic konkrétního.
Žel, po pár měsících mi kolegyně sdělila, že k její lítosti se dívka dostala zpátky do svých problémů, vrátila se také ke
své bývalé partě. Uvědomila jsem si, že
jsem přestala pro tuto dívku dělat i to
„málo“, co jsem dělat mohla - modlit se
za ni. Vytrvalost v modlitbách je můj problém.
Chci vás tímto povzbudit, modlete se
za své přátele, kteří potřebují vědět, že
jejich život bez Boha nemá cenu!
A máme-li možnost udělat pro tyto lidi
ještě něco jiného než se zaně jen modlit, využijme ji!
I. Turoňová

Wspomnienia o Gustawie
Hławiczce st.
Brat Gustaw Hławiczka pochodził
zrodziny rolniczej, która ma swoje
korzenie w Dzięgielowie w Polsce. Tam
urodzili się jego rodzice i zawarli związek
małżeński. Brat Gustaw miał czworo
rodzeństwa i jako piąty, najmłodszy a
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zarazem jedyny, urodził się już nie w
Dzięgielowie, lecz w Sibicy koło
Czeskiego Cieszyna. Tam rodzina
przeprowadziła się do samotnie
stojącego domku pod Rakowcem.
Jego rodzice byli głęboko wierzący. Na
życie duchowe Gustawa najbardziej
pozytywnie wpłynął jego najstarszy brat
Władek, który był w sprawach wiary dla
niego największym przykładem i
doradcą. Niestety zginął w zawierusze
wojennej w Rosji.
Podczas jednej zewangelizacji w
grupie Społeczności Chrześcijańskiej w
Cieszynie brat Gustaw oddał swoje życie
Panu Jezusowi. Tam też poznał swoją
przyszłą żonę Annę zHeczków, w tym
czasie też już głęboko wierzącą
dziewczynę.
Jako ślusarz pracował najpierw w
hucie trzynieckiej a później w drukarni
czeskocieszyńskiej. Tam pracował aż do
emerytury. Przeszkodą w jego karierze
zawodowej było jego zdecydowane i jasne
stanowisko w sprawach wiary.
Był pedantem w sprawach
dotyczących nie tylko życia codziennego,
ale i duchowego. Jeżeli coś robił, to
zawsze na 100 procent. Od lat 50-tych
ubiegłego stulecia zaangażował się w
ruchu przebudzeniowym, który prowadził
pastor Santarius. Należał do jego
najbliższych współpracowników.
Oprócz zwiastowania ewangelii i
udzielania się w organizowaniu
podziemnej pracy misyjnej najwięcej
czasu poświęcał muzyce i śpiewowi. Był
jednym z założycieli orkiestry
smyczkowej pod batutą br. Mrdacza i
zarazem jej długoletnim członkiem. Grał
na wiolonczeli i wioli.

Systematycznej pracy zchórem
podjął się jeszcze w czasie, kiedy
pastorem w Stonawie był Władysław
Santarius. Później przez bardzo długi
okres czasu był dyrygentem chóru w
Ligotce Kameralnej i tam również blisko
współpracował zpastorem Kaczmarczykiem. Kiedy pastor Santarius
przeniósł się do zboru w Trzanowicach,
był brat Gustaw poproszony o założenie
chóru męskiego i jego prowadzenie. Po
odejściu br. Kotasa zmiejsca dyrygenta
chóru mieszanego poproszono go o
prowadzenie i tego chóru. W czasie pracy
zchórami w Trzanowicach opracował i
przetłumaczył (przede wszystkim z języka
niemieckiego) wiele pieśni dla obu
zespołów i dla orkiestry smyczkowej.
Wiele czasu poświęcał również pracy
ewangelizacyjnej i duchowej i to nie tylko
w Trzanowicach i Ligotce Kameralnej,
gdzie stale prowadził chór, ale też na
wielu innych miejscach Śląska.
Po
śmierci
pierwszego
przewodniczącego KS-SCh, br. Karola
Wałacha, jego bliskiego współpracownika
i przyjaciela, był wybrany na
przewodniczącego tej organizacji
misyjnej. Swój obowiązek przewodniczącego traktował bardzo poważnie.
Jego ideą było, by współpraca pomiędzy
KS-SCh ikościołem ŚKEAW miała
charakter „równoległy” podobnie jak
dwie szyny jednego toru kolejowego,
które nie przecinają się, ale zdążają w
absolutnie tym samym kierunku. W tym
celu też wiele godzin poświęcał razem
zżoną na modlitwach za sprawę misji i
KS-SCh. Regularnie też starał się
spotykać zówczesnym biskupem Volnym
i dyskutować o wzajemnej współpracy.
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Bardzo dużo czytał i lubił słuchać
muzyki. Był też bardzo przywiązany do
Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie, w których, o ile warunki na to
pozwalały, zawsze uczestniczył. Po części
to
było
spowodowane
jego
przywiązaniem do stron rodzinnych. Lecz
na pewno jeszcze o wiele ważniejszym
aspektem tego przywiązania było Słowo
Boże, zwiastowane na tym miejscu nawet
w czasach reżymu komunistycznego.
Jakimi zasadami w życiu kierował się
brat Gustaw? Nie opuszczał zgromadzeń
wierzących i wykorzystywał każdą
możliwość do uczestniczenia w nich.
Jedynym fundamentem jego życia
duchowego był Pan Jezus, Biblia,
modlitwa. Służba dla Pana Jezusa (w
jakiejkolwiek formie) stała zawsze na
pierwszym miejscu.
O tym, jakim był brat Gustaw, może
też świadczyć pewna relacja brata z
Niemiec, który kontaktował się z bratem
Gustawem. Brat ten miał możliwość
zaznajomić się z zapisami, które na
temat jego osoby prowadziła niemiecka
Stassi (odpowiednik naszej StB). W tym
zapisie znalazł notatkę mniej więcej
następującej treści: „ …kontaktuje się
zGustawem Hławiczką zCzech, który
jest fanatycznym wierzącym, i zktórym
najprawdopodobniej ani StB ani Stassi
nic nie zdziałają...”
Opracowano na podstawie
materiałów podanych przez br G.
Hławiczkę mł.

Aktuality ze světa
ČR. Na počátku roku 2008 byl dokončen překlad Nové bible kralické. Nyní
budou probíhat práce na závěrečných
korekturách překladu; tiskem by celá
bible vnovém překladu měla vyjít na jaře
2009.
N ě m e c k o . Nejen evangelíci
vBavorsku si vúnoru připomenuli 200.

výročí narození Wilhelma Löheho, významného kazatele a teologa. Löhe byl
konzervativním teologem a odpůrcem teologického liberalismu; čelil také odporu za to, že dbal na zachovávání církevní
disciplíny. Stál u zrodu mnoha misijních i
diakonických aktivit. Pastor Löhe byl inspirujícím vzorem pro řadu křesťanů –
např. pro seniora Karola Kulisze nebo
pro slovenského pastora Jána V. Hroboně.
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Benin. Trans World Radio zahájilo od
1. 2. 2008 vysílání z nového vysílače
vBeninu. Vysílání ve 14 jazycích má potenciál zasáhnout 63 miliónů obyvatel
západní Afriky.
Egypt. Bývalí muslimové, kteří se obrátili ke křesťanství, uspěli u Nejvyššího
správního soudu se žádostí, aby jim byly
vydány nové osobní doklady, kde by bylo
uvedeno, že jsou křesťany a nikoli muslimy. Soud však zároveň uvedl, že
vdokladech bude vkolonce náboženství
uváděno též, že tito křesťané jsou „bývalými muslimy“. Tento údaj může vést
ktomu, že noví křesťané budou vystaveni rozsáhlé diskriminaci ze strany převážně muslimského obyvatelstva Egypta.
Svět. Dosavadní tajemník Světové
rady církví Samuel Kobia sdělil, že už
nebude kandidovat na svůj post pro příští
funkční období. Světová rada církví sdružuje 349 protestantských, pravoslavných
a anglikánských církví; vroce 2008 byly
za členy přijaty laoská evangelická církev
a brazilská presbyteriánská církev.
Německo. Na přelomu dubna a května se vBrémách uskuteční mládežnické
setkání „Christival“. Kmagnetům programu patří koncert Mata Redmana.
Vatikán. Vlétě chystá papež setkání
sasi 40 teology a chce snimi diskutovat
o odkazu učení Martina Luthera. Zprávy
některých médií, které tvrdily, že se papež u této příležitosti chystá Luthera „rehabilitovat“, vatikánské kruhy popřely.
ČR. – S
vět. Ve dnech 20. – 25. čerSvět.
vence 2008 se mají vPraze sejít vrcholné orgány Světového svazu baptistů, který sdružuje více než 36 miliónů baptistů
ve více než 200 zemích.
Slovensko. Do dvou či tří let by měla

ve východoslovenském Prešově stanout
nejvyšší socha Krista vEvropě. Podle
předběžných projektů by měla být vysoká 33 metrů.
Slovinsko. Včervenci 2008 má vyjít
slovinská pamětní dvoueurová mince,
připomínající 500. výročí narození slovinského reformátora Primože Trubara, který přeložil Nový zákon do slovinštiny.

D. Spratek

Aktuality zKS-SCh
Štěpánská slavnost. Loňská slavnost byla pro všechny účastníky velkým
požehnáním. Páteř programu tvořila tři
biblická slova a vánoční kantáta „Pierwsza kolęda“. Výše sbírky na duchovní
práci na Ukrajině činila 22524,— Kč
Rekonstrukce chaty Pod Lípou. Byla
zpracována studie rekonstrukce chaty
pod Lípou, zahrnující vybudování sociálního zařízení vprvním poschodí, výstavbu čističky odpadních vod, úpravu terasy aj. Na provedení rekonstrukce se prozatím nedostává finančních prostředků.
Velik
onoční mláde
žnické bohosluželikonoční
mládežnické
by. Tradiční bohoslužby na téma „Víra bez
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důkazu“ se letos uskutečnily vBystřici;
připravila je frýdecká mládež.
Celomisijní konference delegátů.
Konference se uskuteční ve dnech 4. –
5. dubna 2008; zatímco první den konference je určen pro delegáty zmístních
společenství, druhý den konference je
otevřen nejširší křesťanské veřejnosti.
Ter
mín
ermín
mínyy zasedání Rady KS-SCh.
Rada Společenství (Dvacítka) má naplánovány termíny svých setkání
vnásledujících dnech: 29. 3., 26. 4., 24.
5., 21. 6., 27. 9., 25. 10, 22. 11. a 13. 12.
2008.

Dla dzieci
Miłe Dzieci, czy byłyście już kiedyś w
labiryncie? W Egipcie, w podziemiach
piramid ukrywali kapłani swoje skarby.
Jeżeli ktoś złakomił się, to zginął w
labiryncie dróg, ponieważ na zewnątrz
prowadziła tylko jedna jedyna droga, a
mapę orientacyjną posiadało zaledwie
kilka najbardziej wtajemniczonych osób.
Pan Bóg obmyślił dla nas ludzi sposób
ratunku przed zginięciem, przed karą za
grzech. Wielu ludzi, robi rzeczy, które się
Panu Bogu podobają. Czytają Biblię,
modlą się, robią dobre uczynki, chodzą
do kościoła. Czy myślicie, Dzieci, że to
wystarczy, aby być uratowanym?
W Biblii czytamy, że jedynym
rozwiązaniem problemu grzechu
człowieka jest przyjęcie ofiary Pana
Jezusa, uniżenie się i wyznanie swoich
grzechów. Nie ma innej drogi!
Była noc, przed 96 laty. Najbardziej
bogaci i wybitni ludzie płynęli na wspania-

łym statku wracając z Europy do swego
domu w Stanach Zjednoczonych. Statek
ten miał opinię niezatapialnego, gdyż był
skonstruowany zposzczególnych segmentów w ten sposób, że nawet
uszkodzenie większości znich nie spowodowałoby zatopienia. Niestety, zetknięcie
zgórą lodową uszkodziło statek w takim
stopniu, że konstruktor, który również
znajdował się na pokładzie, powiedział,
że do 1,5 – 2 godzin statek zatonie. Każdy zWas na pewno słyszał o Titanicu.
Jedynym ratunkiem było wsiąść do szalupy, do łódki ratowniczej. Co myślicie,
Kochane Dzieci, czy ocalałby ten, kto
chciałby się zamknąć w szczelnej kajucie
lub skoczyć do wody, której temperatura
w pobliżu gór lodowych wynosiła –4
stopnie C? Na pewno nie! Jednak Titanic
był wyposażony w małą ilość łódek
ratowniczych, marynarze nie byli wyćwiczeni do takiej sytuacji, więc powstał
niesamowity zamęt, panika. Na pokładzie
znajdowało się 2200 pasażerów oraz
załoga. Łódki mogły pobrać zaledwie
połowę pasażerów, ale uratowanych
zostało jeszcze mniej. Czy wiecie,
dlaczego? Ludzie znajdujący się na
łódkach w obawie przed wywróceniem
lub przeciążeniem uderzali podpływających wiosłami, ranili ich po twarzach,
byleby tylko oni sami zostali uratowani.
Chciałabym wam powiedzieć
fantastyczną wiadomość, dobrą nowinę
– Pan Jezus nikogo nie wyrzuci precz i
chce abyśmy wszyscy skorzystali
zratunku, który On nam przygotował.
Jeżeli wiesz, ile osób zostało
uratowanych zTitanicu, napisz do nas.
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Lidia Rucka, Oldřichovice 544

Konference mužů

„Tváří v tvář“
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