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Předvánoční zamyšlení
I přes neustálé připomínání, že se nacházíme uprostřed krize, útočí na nás
obchodníci za vydatné podpory reklamních agentů s nabídkami, co všechno,
že nám to ještě schází k tomu, aby ty letošní Vánoce byly prostě nejlepší.
A naopak nejeden bratr nebo sestra
nás budou nabádat, abychom se, zvlášť
v této době, oprostili od konzumu a uklízení a pečení a shánění a…
A my abychom splnili bratrovo přání
budeme péct a uklízet a shánět a konzumovat… tajně, protože to jsou přece
Vánoce a je potřeba mít napečeno a nakoupeno a…, ale je třeba dbát na varovná slova a nějak to dělat tak, aby
„vlk byl sytý a beran zůstal celý“.
Tak se nějak trápíme, tajně se trochu
radujeme a pak zase „umravňujeme“
sebe i své okolí, abychom zapadli do
proudu a žili nemastný neslaný křesťanský život.
Pán Bůh dal izraelskému národu více
svátků a učil je tyto svátky prožívat.
Dobře se na ně připravit a užít si je. Mít
čas v kruhu rodiny vzpomínat na to, co
pro ně udělal a přemýšlet nad tím, co
chystá. Radovat se z toho, čím je daří
a děkováním vyjádřit vděčnost. Svým
potomkům předávat zprávy o tom, jak je
Bůh velký a mocný a jak je miluje a varovat je před neposlušností vůči Němu.
To je úžasný návod na prožití Vánoc.
Dobře se na ně připravme. K dosažení
slavnostní nálady není nutné, aby štědrovečerní večeře měla osm chodů
a dárky finančně zruinovaly rodinu na
rok dopředu, ale pokusme se o opravdu
sváteční nevšední atmosféru a v této
věnujme čas na uvědomění si základních skutečností křesťanského života
jak osobně, tak v kruhu rodiny.

Je to čas k přemýšlení o Božím daru –
jeho Synu – pro každého z nás. Ale
v dnešní době je to také čas k přemýšlení o druhém příchodu Pána Ježíše. Je
to pro nás radostná zpráva, na kterou
se těšíme jako malé děti na Vánoce,
anebo se jí spíš obáváme, nebo je nám
lhostejná? Probírali jsme někdy tuto
zprávu v rodinném kruhu, anebo se tomuto tématu vyhýbáme? Žijeme Boží
přítomností natolik intenzivně, že netrpělivě čekáme na Jeho druhý příchod,
nebo máme ještě tolik zařizování
a úkolů a „práce pro Pána“, že si každý
den oddychneme, že to není ještě
dneska.
Vánoční čas může být pro nás zastavením, kdy si uvědomíme, že všechen
ten nadstandard, který je nám darován,
nás může vést k ještě větší vděčnosti
a lásce k našemu Spasiteli a ještě
hlubší touze po životě s Ním, nebo nás
naopak může svést na scestí. Je potřeba toto téma probírat i s mladšími
generacemi a vánoční doba, kdy jsou
rodiny většinou spolu, je dobou ideální.
Karel Mrózek

Konec světa
„Vážení občané, hovoří k vám váš prezident. Blíží se 21. prosinec 2012.
Konec světa. Ale nebojte se. Nic se mi
nestane. Jsem dokonale chráněn ve
svém prezidentském bunkru, ve kterém
budu očekávat konec světa …“ (následuje reklama na zboží). Nevím, zda by
občané byli klidní po takovém oznámení, ale o tomto datu se vážně i nevážně mluví celý rok.
Tuším, že ve svých padesáti letech jsem
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nejspíš starý člověk. Mnohokrát jsem
už totiž slyšel velice přesné předpovědi
konce světa. Křesťané, které jsem
osobně znal, byli jinými křesťany nabádání k tomu, aby nakupovali. Samozřejmě ne zboží jako v té úvodní
poměrně vtipné reklamě. Byli nabádáni, aby nakupovali trvanlivé potraviny,
mouku, svíčky… Aby přečkali konec
světa. Říkám si: Proč to na mne stále
někdo zkouší? Proč mne cyklicky někdo
nabádá k tomu, abych uvěřil, že nějaké
zcela konkrétní datum bude tím dnem
„D“. Bude koncem světa. A začíná mi to
pomalu docházet: Chtějí mne uspat.
Chtějí, abych nad koncem světa mávnul
rukou. A abych se v tomto světě hodně
dobře zabydlel. A to i přes to, že Bible
říká: Tato Země má svůj konec. Nic není
na věky.
A je třeba očekávat a být připraven. Na
příchod Pána Ježíše Krista.
Bible nás připravuje na změny: Bude
pád Babylónu, té „velké nevěstky“.
Místa, kde jsme si tak zvykli. Bude.
Kdy? Nejspíš brzy.

Konec věků?
Jedno z klíčových slov české reformace,
husitství bylo právě eschatologické očekávání. Církevní hierarchie té doby (i jiných dob) byla přesvědčena, že
stávající středověké uspořádání v církvi
a ve společnosti je Boží vůle. Lidé žili
v přesvědčení, že to takto bude věčně.
(Jakoby znali reklamní slogan na jedno
české plzeňské pivo: Dokonalé není
třeba měnit.) Lidé, kteří nepatřili k těm
vyvoleným privilegovaným a dostali se
k Bibli, zjistili, že situace není vůbec
dobrá, že Bible vyžaduje úplně něco jiného. Přišli na to, že se leccos, nejlépe
všechno, musí radikálně změnit. Církev,
společnost, jednotlivec. A začali tyto
změny různými způsoby realizovat. Slo-

vem, skutkem, nenásilím a bohužel posléze i násilím. Slogan „konec věků“ byl
jedním z motorů české reformace. Podobně jako tenkrát můžeme v následujících dějinách vysledovat dva extrémy:
1. Eschatologickou bezstarostnost, kdy
mnozí žijí v přesvědčení, že „nic nebude“. Zase to nějak (čili dobře) dopadne.
2. A eschatologické bláznění a třeštění,
kdy lidé vypočítávají (zcela nebiblicky)
termíny konce věků a nabádají lidi, aby
(zcela nebiblicky) dělali různé nesmyslné věci. Nakupováním zásob počínaje,
přes ničení věci, které pro následné panování Krista nemají hodnotu a pronásledováním těch, „kteří nepochopili“
konče.

Babylón a nynější krize.
Jeden z českých charismatických publicistů, který vyniká svou upřímností, napsal na svém blogu a posléze vytiskl
článek, kde popisuje situaci před nynější hospodářskou krizí. Přes to, že dostává mnoho různých proroctví,
v období před nynější finanční a hospodářskou krizí nedostal žádné prorocké
upozornění. Najednou se apokalyptičtí
proroci zcela odmlčeli. (Až po vypuknutí
krize začalo to tradiční: „Já jsem to
říkal.“)
Ale plně to koresponduje s knihou Nassima Nicholase Taleba (Černá labuť).
Ten popisuje, jak v průběhu věků ale
hlavně v posledních desetiletích na tzv.
Západě jsme náchylní věřit, že tento
svět spěje stále k lepšímu. Čas od času
přicházejí nečekané zlomy (války, propady na burze), které vše postaví na
ruby. Kupodivu společnost to nějak zásadním způsobem nemění, jelikož po
čase znovu očekáváme pouze a jenom
„zářné zítřky“.
Autor knihy ilustruje naše předpoklá-
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dání budoucnosti na životě amerického
krocana. Každý den moc hodný člověk
nosí krocanovi moc dobré jídlo. Krocan
z toho vyvozuje: 1. Člověk je úžasně
dobrý a přátelský. 2. Přísun potravy je
a musí být konstantní. 3. Takhle fajn to
bude navěky. Den před Dnem díkůvzdání bohužel musí svoje předpoklady
radikálně změnit. Autor knihy ukazuje
na základě faktů z dějin, že lidé mají
tendenci uvažovat podobně.
Bible nám vypráví o pádu Babylónu.
V knize Zjevení je popsáno, jak velké
město Babylón padlo najednou a definitivně. Nikdo to nepředpokládal. Nikdo
s tím nepočítal. Najednou bylo všechno
jinak. Bible nás také upozorňuje: Nemusíte dopadnout jako krocan na Den
díkůvzdání. Můžete se dokonce nebát
pádu Babylónu (pád toho komunistického jsme zažili). Můžete čekat nové
nebe a novou zemi, kde bydlí spravedlnost.
Konec světa? Konec věků? Konec Babylónu (-ů)? Nebojme se!
Nové nebe a nová země? Těšme se.
I o tom je advent. Snad i Vánoce. Vlastně celý náš křesťanský život.
Zbyšek Kaleta

Majetkové vyrovnání
státu s církvemi
Po více než dvaceti letech komplikovaného vývoje politických snah o úpravu
vztahu státu a církví vstoupí od 1. ledna
2013 v účinnost zákon 428/2012 Sb.,
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Tvůrci zá-

kona měli dva cíle: jeden obrácený do
minulosti a jeden do budoucna. Ten
první spočívá ve zmírnění majetkových
a jiných křivd, kterých se dopustil komunistický režim na církvích – ten druhý
spočívá v umožnění církvím vytvořit si
pro svou činnost majetkovou základnu,
odstřihnout je od státního rozpočtu
a umožnit jim tak získat svobodné a nezávislé postavení na státu.
Majetkové nároky církví se vypořádávají dvojím způsobem: Ta část církevního majetku, která je dosud státním
vlastnictvím, bude církvím opět vydána
(tzv. naturální restituce); část majetku,
která je ve vlastnictví jiných subjektů
(obcí, krajů nebo soukromých osob), vydána nebude, ale namísto tohoto majetku obdrží 17 církví peněžní náhradu
(tzv. relutární kompenzace).
Církvím a náboženským společnostem (včetně židovské náboženské
obce) by mělo být vráceno 56 % jejich
bývalého majetku, který jim byl zabaven
v období od 25. února 1948 do 1.
ledna 1990; jde především o zemědělské pozemky a lesy. (Pro církevní subjekty je důležité vědět, že nárok na
vydání majetku, který jim původně patřil, musí uplatnit v průběhu roku 2013,
jinak tento nárok navždy zanikne.) Nevydaný majetek by měl být kompenzován částkou ve výši 59 miliard korun,
splácenou po dobu třiceti let (a navýšenou o příslušnou inflaci). O finanční náhradě uzavře stát s každou církví
smlouvu o vypořádání. Zároveň bude
po dobu 17 let klesat doposud vyplácený státní příspěvek na platy duchovních a provoz církví, až bude úplně
zastaven. Kromě toho Církev římskokatolická převezme správu Náboženské
matice, jež vznikla sloučením církevních fondů, které zřídil Josef II. z majetku zrušených klášterů.
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Pokud se týče peněžité náhrady, tato
byla stanovena ve svém souhrnu tak,
že od odhadnuté celkové ceny veškerého zabaveného církevního majetku se
odečetla odhadnutá cena veškerého
zabaveného církevního majetku,
o němž se předpokládá, že bude církvím a náboženským společnostem
vydán zpět. Částky pro jednotlivé církve,
které doposud měly nárok na státní příspěvek, byly stanoveny s ohledem na
výši doposud čerpaného státního příspěvku. Náhrada pro jednotlivé církve
tak není odvozená od hodnoty jejich nevráceného majetku (některé církve
v r. 1948 ani neexistovaly!), ani od
počtu jejich členů.
Během poměrně ostré a nezřídka
proticírkevně namířené veřejné diskuse
o majetkovém vyrovnání se vyrojilo
spoustu nepravdivých argumentů proti
tomuto vypořádání. Například bylo
tvrzeno, že církve majetek před únorovým pučem v roce 1948 nevlastnily, ale
pouze ho měly v užívání. Není to
pravda, církve byly vlastníky svého majetku, u nemovitého majetku byly
církevní subjekty zapsány do pozemkových knih jako vlastníci. Pravdou je, že
církevní vlastnictví bylo státem více regulováno, než dnes, protože církve měly
postavení veřejnoprávních korporací
a plnily i některé úlohy státní správy
(např. vedení matrik). Jindy bylo
tvrzeno, že stát už církve vyplatil po
dobu více než 60 let, kdy církvím přispíval na platy duchovních. Analýza Vysoké školy ekonomické z roku 2008
však odhaduje rozdíl mezi výnosem
státu ze zabaveného majetku a výší vyplacených příspěvků za období od roku
1948 ve výši nejméně 168,6 mld. Kč ve
prospěch státu. A bylo by možno pokračovat…
Nicméně, i když řada útoků proti cír-

kevním restitucím nemá reálný podklad, přesto některé otázky a pochybnosti zůstávají. Například je to způsob
výpočtu peněžních náhrad pro církve.
Veřejnost se oprávněně podivuje, jak
to, že církve, které v roce 1948 vůbec
neexistovaly (např. Apoštolská církev,
LECAV), mají obdržet ze státního rozpočtu miliónové sumy. Ministerstvo kultury oficiálně tvrdí, že „církvím, které
nikdo neokradl, je poskytována finanční
náhrada z majetku Církve římskokatolické (podíl Církve římskokatolické na
hodnotě původního církevního majetku
je cca 98 %, avšak podíl Církve římskokatolické na finanční náhradě je pouze
80 %)“. Znamená to tedy, že katolíci se
vzdali části náhrad, které měly být vyplaceny jim, ve prospěch nekatolických
církví – ty s nimi během sporů o majetkové vyrovnání za odměnu „držely
basu“. Jedni v tom mohou vidět překrásný příklad ekumenické spolupráce,
jiní poukazují na to, že si tak Církev římskokatolická morálně zavázala ostatní
církve nejen ke spolupráci při úsilí o vydání zabaveného majetku, ale i do budoucna – k tomu, že budou mít
zamčená ústa a nebudou ji kritizovat.
Hlavní otázkou však zůstává, zda bylo
nutné domáhat se tak vehementně
svých nároků – byť byly i po právu – za
cenu ztráty společenského kreditu církví a náboženských společností. Neodpovídalo by spíše novozákonním
principům trpět majetkovou škodu, aby
evangelium nepřišlo k úhoně?
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Daniel Spratek

Kolik bude činit finanční náhrada
(publikujeme údaje u vybraných církví; úplný seznam
naleznete v § 15 zákona č. 428/2012 Sb.)
Apoštolská církev
1 056 336 374 Kč
Církev adventistů sedmého dne
520 827 586 Kč
Církev bratrská
761 051 303 Kč
Církev československá husitská
3 085 312 000 Kč
Církev římskokatolická
47 200 000 000 Kč
Českobratrská církev evangelická
2 266 593 186 Kč
Federace židovských obcí v ČR
272 064 153 Kč
113 828 334 Kč
Luterská evangelická církev a. v. v ČR
Slezská církev evangelická a.v.
654 093 059 Kč

Co řekli o majetkovém
vyrovnání jiní
Zákon znamená pro Českobratrskou
církev evangelickou „veliké nebezpečí,
že se začne zabývat, jak peníze správně
uložit, zajistit, aby nesly další peníze. Na
to budou názory samozřejmě různé, čili
bude vznikat spousta napětí a zbytečných sporů kvůli majetku, který nám nakonec stejně někdo ukradne. (…) Ježíš
říkal: »Kde je mrtvola, tam se slétnou
supi.« Kde má církev majetek, tam se
slétnou všelijací podnikavci, kteří z toho
budou chtít něco vytěžit. (…) Církev si začíná dělat iluze, ostatně jako si dělá většina církví iluze, že bude dobře
hospodařit se získaným majetkem. Nebude, protože na to nemají lidi a o ten
majetek se jim budou starat jiní. A ti se
o něj skutečně »postarají«. Nejlepší ze
všeho je model průběžný, aby zkrátka
církve žily z toho, co jim je dáno doslova
a do písmene.“
Miloš Rejchrt, farář ČCE
„Církve opakovaně a stále tvrdí, že
pokud by onu náhradu (částečnou
a kompromisní) dostaly, pak ji nebudou

používat k nákupu luxusních aut, budování sídel s bazény a heliporty, případně
k jiným krokům dávajícím na odiv majetek, ale k opravám svého majetku,
k službě, kterou budou moci rozšiřovat.
A samozřejmě budou vytvářet rezervu,
aby mohly žít, až financování církví státem skončí. To se ale někdy složitě vysvětluje tomu, kdo je vnitřně zatížen
strachem, že víra v Boha jej ohrožuje
a svobodu druhému hodlá patřičně znechutit. Ale tak to bylo a bude vždycky. (…)
Posloucháte-li argumentaci o tom, že
bude nejlepší ukradený majetek církvím
nevracet, nenahrazovat a celou problematiku zamlžovat (…), neubráníte se
dojmu, že se společností nese zvláštní,
neupřímný tón. Je to jako když hlavní
slovo patří zloději. Ten vyhlašuje: »Ukradené ti nevrátím, protože máš být chudý,
proto si vše nechám…«.“
Joel Ruml, synodní senior ČCE
„Okolo roku 1950 různé církve zastupovaly 95% populace (z toho 77 % katolíci). Tedy těm i sloužil tento majetek,
který se má dnes vracet církvi. Mezi tím
ale došlo k velkému rozchodu – většina
populace církve opustila. Dnes se ke katolické církvi hlásí okolo 10 % populace.
Při každém rozchodu si ex-partneři
berou část společného majetku. Katolická církev tedy dnes připomíná zhrzelého exmanžela, který si osobuje nárok
na celé bývalé jmění obou partnerů jen
proto, že on se stále jmenuje Novák, ale
ona už má jméno někoho jiného. Myslím, že by církev měla dostat z bývalého
majetku poměrnou část, kterou dnes zastupuje populaci ČR. (…) Bohatstvím církve jsou svatí. Kněží proto mají
shromažďovat věřící, ne majetek. Jenže
to jim jde dnes jak psovi pastva. Přemíra
bohatství naopak zakonzervuje shnilé
praktiky stávajícího kléru a nikdy ne-
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dojde k tolik potřebné obrodě církve.
Z toho vyplývá i následující bod: Nabytý
majetek se z velké části rozkrade. Jinými
slovy z církevních restitucí by se měli radovat především ateisté a nevěřící, protože dnes vázaný majetek se stejně vrátí
mezi ně a mezitím se církev udusí vlastní
hamižností. Co víc si může ateista přát?“
Jeroným Klimeš, psycholog,
Církev římskokatolická
„Nevěřící lidé potřebují vidět církve
a křesťany, kteří žijí z víry a ne ze státních dotací. Potřebují vidět moc evangelia, která vede lidi k zdánlivě
nepochopitelnému kroku, totiž že se
vzdají peněz a majetku. Tím může být
veřejnost přivedena k přesvědčení, že
křesťanům nejde o moc a peníze a že
nejsou na státu závislí. (…) Jsme přesvědčeni, že nyní není čas přijímat od
zpohanštělé společnosti majetek. Pokud
to církve udělají, mohou se stát trvale
malomocnými. To znamená, zůstanou
bez moci k proměně české společnosti,
protože ztratí svou autoritu a důvěryhodnost. (…) Vzhledem k tomu, že ekonomická situace v naší zemi se může
spolu s celou Evropou rapidně zhoršovat, budou se bezesporu posilovat negativní pocity vůči církvím, které berou
peníze od chudnoucích daňových poplatníků. Ďábel se jistě postará, aby taková nepravdivá klišé ve společnosti
měla mediální i politickou podporu
a může vystavět ze závisti a pocitu nové
křivdy silnou bariéru proti slyšení evangelia.“
David Loula a Miloš Kačírek,
Křesťanské hnutí Orlů

Hlavu vzhůru!
Ježíš je realista
Ježíš není optimista podle hesla
„Nějak bude“. Není také nějaký snílek,
který nevnímá pozemské problémy.
Ježíš však není ani pesimista, který šíří
negativní náladu: „Pozvedněte hlavy! To
nejhorší teprve přijde.“ Ježíš říká „Pozvedněte hlavy! To nejlepší teprve přijde.“ Vaše vykoupení. Ježíš je realista.
Říká: S křesťany to nikdy nejde dolů, ale
nahoru. Jeho poselství zní: Hlavu
vzhůru! To je přiměřený postoj pro křesťany.
Když čtu Ježíšovu výzvu „Pozvedněte
hlavy“ ptám se, proč nemám svěsit
hlavu? Jeho odpověď: Protože v budoucnu nastane mimořádně těžká
doba, zvláště pro křesťany. V evangeliu
Lukáše Ježíš mluví o konci světa a době
před jeho druhým příchodem. Je to jeho
proroctví.
Volání o pomoc
Existují také jiná proroctví. Jedním takovým proroctvím je Mayský kalendář.
Podle dlouhodobého kalendáře Mayů je
21. prosinec 2012 ukazatelem konce
lidské civilizace. Údajná dobrá zpráva
spočívá v tom, že na jednom místě lidé
mohou zkáze světa uniknout. Je to hora
Bugarach v jižní Francii. Tam se údajně
nachází garáž do mimozemské oblasti
– tedy záchrana!
Když se na to důkladněji podíváme,
vidíme, že se jedná o volání o pomoc.
Mnoho lidí má strach z budoucnosti.
Nezvládají problémy tohoto světa. Nejsou schopni vypořádat se se svým životem. Proto touha po pomoci z venčí
narůstá. A tak se spřádají různé představy o mimozemských bytostech. To je
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přece něco nového! To není vůbec nic
nového. O mimozemské bytosti čteme
už v Bibli. A tam se dozvídáme, že jeden
mimozemšťan – který se výborně vyzná
v pozemských záležitostech – přichází
do našeho světa. Je to druhý příchod Ježíše Krista. V něm je naše záchrana.
Kristova proroctví se potvrdila až do
dnešního dne a udrží si svou pravdivost
i v budoucnu. Proroctví osvícenců se
v dějinách ukázala jako falešná. Osvícenec G.E. Lessing napsal ve „Výchově
lidského pokolení“: „určitě přijde doba
naplnění, když člověk bude dobře činit,
protože je dobrý“. Co však přišlo, nebylo
dobré. Přišlo to, co Ježíš oznámil: „Až
uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se...“ (Lk 21,9-11)

mení, až se to začne dít?“ Pán Ježíš odpověděl. Znamení, která jmenuje, upozorňují na jeho druhý příchod (Lk
21,25-26). Na tato znamení lidé reagují
strachem a úzkostí. Ježíš mluví o všech
národech. Ovládne je bezradnost, ani
dohromady nebudou schopny strhnout
kormidlo.
Nepřichází pohroma týkající se životního prostředí, atomový úder nebo
zkáza světa, přichází Ježíš Kristus.
Avšak než přijde, lidstvo ještě něco zažije. Toto je však pouze to předposlední.
Protože Ježíš říká: „Když se toto začne
dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť
vaše vykoupení je blízko.“ (v. 28)
Při jeho druhém příchodu to nebude
stejné, jako při jeho prvním příchodu –
při jeho narození před 2000 lety. Pán
Ježíš nepřijde stejně jako tehdy nepozorovaně. „A tehdy uzří Syna člověka
přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.“ (v. 27)
Ježíš také jmenuje věci, které budou
předtím zakoušet i křesťané. Ti musí počítat s nebezpečím svedení (Lk 21,8)
a s pronásledováním (Lk 21,12-13).
Tato poslední doba bude pro křesťany
obzvlášť těžká.

Dvě otázky
Naše doba je velice vhodná pro ilustraci těchto biblických textů. Mohli bychom vystřihnout obrázky a titulky
z novin a vytvořit koláž k těmto slovům.
Jedná se o konec světa. Učedníci chtějí
znát rovnou datum: „Kdy to nastane?“
(v. 7). Ježíš nikdy na tuto otázku neodpověděl, ale tvrdě ji odmítl (Mt 24,36;
Sk 1,7). O datum se křesťané nemají
starat. Ježíš neudává žádné datum ani
čas. Varuje: „Mějte se na pozoru, aby
vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí...” (Lk 21,34-35).
Na druhou otázku: „A jaké bude zna-

Nebezpečí svedení
Ve všech evangeliích, která mluví
o věcech posledních, Ježíš na prvním
místě varuje před svedením. Také ve
Zjevení vystupuje toto varování zcela do
popředí.
Proč? Protože svedení křesťanů je
horší než pronásledování křesťanů.
Krev mučedníků je semenem církve.
Pronásledování křesťanů se stává pro
křesťanství požehnáním. Pronásledování utužuje církev. Je to příležitost pro
misii.
Nelze však říct, že svůdci a falešní
učitelé jsou semenem církve. Svedení
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církev ruinuje. A proto Pán Ježíš varuje:
„Nechoďte za svůdci!“ (v. 8b) Dokonce
ani tehdy, když si svůdci oblečou zbožný
kabátek a budou vycházet ze sakristie.
Svedení často přichází zvnitřku, pronásledování zvenčí. Zvnitřku je překrucováno Boží slovo, kříž a Kristus se
stává přebytečný. V současné době potřebujeme více než kdykoliv předtím dar
rozlišování duchů. Který hlas pochází
od Ducha Božího, a který od jiných
duchů? Tento dar v nás může rozrůstat
pouze tehdy, když čteme Bibli – a to
v souvislostech!

Pronásledování křesťanů
Po svedení Ježíš mluví o pronásledování: Křesťané budou potíráni a pronásledováni. To se děje ve dvou formách:
Ateistické a muslimské státní náboženství chce křesťany vyhladit. Vědci zabývající se misií referují, že nikdy nebylo
tolik křesťanských mučedníků, jako
dnes. V Severní Koreji je trestáno držení
Bible pěti lety koncentračního tábora.
Nachází se zde asi 30.000 křesťanů.
Křesťané jsou zde politickými vězni.
V koncentračních táborech vězni nesmějí v přítomností dozorců hledět
vzhůru nebo dívat se na sebe. Toto opatření má umožnit lepší dohled. V komunistických koncentračních táborech
platí: sklonit hlavu! Pán Ježíš však říká
lidem, kteří procházejí obzvláště pronásledováním: „Pozvedněte hlavy, vaše
vykoupení je blízko.“
Pronásledování křesťanů nemá
jenom formu státního teroru. Existuje
také anonymní a plíživá metoda, při
které se křesťanství rozpouští ve společnosti jako cukr ve sklenici vody. Není
zde násilí, nepoužívá se vězení. Křesťanství mizí ve společnosti, která si na
jedné straně říká „demokratická“,
avšak ve které na druhé straně media

určují, co si máme myslet a co říkat.
Protože Bible se v mediích prakticky nevyskytuje, je křesťanství zatlačeno do
soukromí. Mizí z veřejnosti. Můžeme
vidět, jak křesťanský Západ je dnes
ovládán ideologickou diktaturou, která
odmítá Pána nad námi, před nímž budeme skládat účty. Člověk a jeho potřeby jsou měřítkem všech věcí. Kdo se
ptá po Boží vůli a prohlašuje platnost
biblických měřítek, je označen za fundamentalistu.

Pozvedněte hlavy
Když se Ježíš vrátí, skoncuje s tísní
křesťanů. Říká: Pozvedněte hlavy.
To je jasné povzbuzení. Pokud se
chcete zklamat, zaměřte se na jiné lidi.
Pokud chcete být znechuceni, dívejte se
na sebe a na své možnosti. Pokud
chcete být povzbuzeni, dívejte se
vzhůru – na Ježíše na kříži. Ježíš neoznamuje poslední věci tak, aby naháněl strach. Jeho sdělení o budoucnosti
má pastýřský a podpůrný charakter.
Říká: Všechny události v budoucnosti
jsou v Božích rukou. A Boží děti jsou
také v Božích rukou. Ježíš chce změnit
směr Vašeho pohledu. Říká: Nedívejte
se na své starosti a problémy. Nedívejte
se na války a katastrofy. Nenechte se
ovlivňovat negativní titulky. Dívejte se
na mě. Přijdu Vás vykoupit.
Dokud Ježíš nepřijde je třeba držet
hlavu vzhůru a ústa mít otevřena. Svět
musí slyšet o spasení. Nikoliv o mimozemském zásahu na hoře v jižní Francii, ale o Ježíši, který na kopci Golgota
odevzdal na kříži svůj život. Odtud přijde vykoupení.
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Lutz Scheufler
(přednáška zazněla na setkání bratří dne 3.12.2012 na Karmelu)
přeložil Štěpán Rucki

3. Slyšeli jsme Vaše pěkné písně s duchovním
obsahem. Jak vznikly? Píšete si texty sám?
Odkud přichází inspirace?

Poslušnost Bibli
je prioritou
Rozhovor s evangelistou Lutzem Scheuflerem

1. Můžete se nám trochu představit, odkud pocházíte, co děláte?

Ženy zajímá rodina, muže práce.
Jsem 31 let ženatý se Sabinou. Máme
pět dětí a mezitím 4 vnuky. Pracuji jako
evangelista a hudebník. Od roku 2005
Rádio Krušné hory vysílá čtyřikrát týdně
můj příspěvek „Zamyšlení“. Bydlíme
v saském Waldenbergu u Zwickau.

V hudbě mě nejvíce ovlivnil folk
a blues. Texty vznikají po zážitcích ve
všedním životě. Jednou jsem měl koncert při setkání postižených lidí a viděl
jsem radost, kterou měli vozíčkáři. Poté
jsem napsal píseň s názvem „Skuteční
hrdinové“. Stali se pro mne vzorem. Většinou píšu nejdříve text a pak přichází
melodie k tomu. Jelikož nehraji podle
not, pracuji s akordy. Noty píše můj syn
Daniel. Je jazzovým pianistou, studoval
hudbu a skladbu.
4. Co si myslíte o duchovní situaci v Evangelické
církvi v Německu?

Kolik času máme na to? :-) Omezím
se pouze na oblast evangelizace. Dvaadvacet členských církví Evangelické církve v Německu má pouze 3
evangelisty. Já jsem byl doposud
s 80procentím úvazkem jedním z nich.
Dalšího evangelistu má církev ve Württembergu, třetího neznám. Už tato skutečnost něco vypovídá o duchovním
stavu.
5. Proč jste byl ze své služby suspendován a nakonec propuštěn? Z jakého důvodu? Jak to prožívala Vaše rodina, respektive přátelé?
2. Jak jste začal se službou pro Krista, jak jste byl
k této službě povolán?

Začalo to obrácením. Od této doby si
to nejlepší – tedy Ježíše – nemohu nechávat pro sebe. Kdo totiž upírá nejlepší věci ostatním lidem, diskriminuje
je. Po obrácení jsem se také naučil, že
mít dar a nést odpovědnost patří
k sobě. A tak jsem začal sloužit v práci
s mládeží. Pak jsem šel studovat a od
roku 1985 jsem byl vyslán do Krušných
hor jako diakon pro práci s mládeží na
plný úvazek.

Od roku 1985 jsem sloužil v Saské
zemské církvi. V roce 2012 jsem poprvé zažil, že vedení církve učinilo rozhodnutí, které není možné sloučit se
svědectvím Bible. Jde o možnost, aby
homosexuální faráři bydleli se svými
partnery na faře. To, co Bible označuje
jako hřích, je dovoleno a zakotveno
v řádu. V reakci na toto jsme zveřejnili
stanovisko evangelizačního týmu.
Kromě jiného je v něm uvedeno, že neuznáváme biskupa a vedení církve jako
duchovní vedení. Netýká se to vedení

– 10 –

církve z právního hlediska. Na toto vyjádření týkající se duchovní záležitosti
reagovalo vedení zemské církve právním způsobem. Nejdříve jsem byl 13.
června ze služby suspendován a v září
pak propuštěn. Očekávalo se, že ustoupím. To
jsem neudělal.
Jako
evangelista
musím být
poslušný
Bibli a vyznavačským spisům, i když
biskup říká
něco jiného.
Při tomto sporu nejde vlastně o provozování homosexuality, ale o Boží slovo.
Pro naší rodinu to byla napjatá doba.
Věříme, že Ježíš se o nás postará. Dostával jsem povzbuzující e-maily z celého Německa. Obdržel jsem také
podporu z Čech a Namibie.
6. Jak odhadujete riziko nebezpečí nákazy takového svedení pro jiné církve v Evropě (např. pro
církve v ČR)?

Virus se jmenuje „historicko-kritická
metoda“. Při výkladu Bible však potřebujeme „historicko-biblický“ přístup. To
znamená, že se nebudeme stavět k textům s nedůvěrou, ale s důvěrou. Bibli
vykládáme pomocí Bible. Já nevidím
pouze riziko nákazy. Mám obavy, že bohaté církve ze Západu budou tlačit pomocí finančních prostředků na chudší
církve – například v Africe. Kdo nebude
přijímat určité „standardy“, nedostane
už žádnou podporu.
7. Kde jsou hranice, které jako křesťané můžeme
akceptovat? Kdy je třeba ozvat se?

To je chůze po hraně. Je to cesta mezi
snášením a povstáním. Obojí můžeme

najít v Bibli. Často záleží na svědomí.
Měřítkem je Bible.
8. Je možné dnes ještě mluvit o náboženské svobodě? Co si myslíte o pronásledování křesťanů?

Celosvětově se dnes setkáváme
s největším pronásledováním křesťanů
v církevních dějinách. Od pronásledovaných křesťanů se můžeme učit: Utrpení patří ke křesťanství! Toto na
Západě neslyšíme rádi.
9. Jaká je Vaše rada pro křesťany v dnešní situaci?

Potřebujeme více dar rozlišování
duchů. Tento dar je umocněn skrze
čtení Bible. Takže číst Bibli, aplikovat
přečtené a žít s Ježíšem.
Ptal se Štěpán Rucki

Biblická eschatologie,
nebo politické věštění?
Křesťané očekávají druhý příchod
Krista. Toto očekávání se táhne dějinami křesťanství od prvního století do
doby současné. Je poučné se podívat
do historie, s jakými představami bylo
toto očekávání spojováno. Je také
poučné se podívat na to, jak se mění
tyto představy během života jedné generace.
Mám ještě dobře uchované ve své paměti představy, které spojovaly dobu
před druhým Kristovým příchodem s napadnutím Izraele bývalým Sovětským
svazem, který byl identifikován
s Gógem v zemi Magóg, tedy v místě
nejzazšího severu (viz Ez. 38,1 a násl.).
Slyšel jsem na vlastní uši přednášky, ve
kterých názvy Mešek a Túbal byly spo-
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jovány s některými městy bývalého
SSSR. Mezitím se Sovětský svaz rozpadl a do Izraele se přistěhoval asi milion lidí z bývalého SSSR, kteří
odpovídají podmínkám „Zákona o návratu“. V dnešním Izraeli slyšíte běžně
ruštinu a nápisy kolem Mrtvého moře
jsou v azbuce...
Přečetl jsem mnoho knih a slyšel
mnoho přednášek na téma kandidátů
Antikrista. Scénář se za posledních několik desítek let měnil podle aktuální
politické situace: Gorbačov, Arafat,
islám, Ahmadinedžád...
Slyšel jsem různé výklady knihy Zjevení. V jednom z posledních jsem se dozvěděl, že žijeme v době páté pečeti (Zj
6,9) a že v okamžiku, kdy budeme vstupovat do období šesté pečeti (Zj 6,12)
dojde k přepólování Země, a tak jednoho dne budeme na naší obloze pozorovat Jižní kříž (pokud to přežijeme)...
A tím místem z nejzazšího severu podle
Ezechiele 38 je nyní údajně Turecko!
Slyšel jsem tvrzení křesťanů, že je takové stále zkoumání politické situace
ve světě a na Blízkém východě udržuje
ve větší duchovní bdělosti...
Pokud člověk přistupuje s úctou k Božímu slovu, pak vidí, že zde něco není
v pořádku. Opravdu Pán Bůh chce, abychom k udržování naší bdělosti používali znalosti ze současné politické
situace a rozložení vojenských sil ve
Středozemním moři a v Perském zálivu?
Mám zato, že tomu tak není.
Když jsem se jednou hlouběji zabýval
studiem Janova Zjevení, zjistil jsem
k mému překvapení, že 12. kapitola je
vlastně návratem na sám začátek dějin
a křesťanství – čteme zde o svržení satana z nebe (v.4.), o narození Spasitele
a jeho nanebevzetí (v.5). Pokud se Jan
ve svém popisu událostí najednou up-

rostřed svého Zjevení vrací na sám začátek historie a křesťanství, pak je
jasné, že pokusy o chronologický výklad
událostí ve Zjevení a pokusy o jejich naroubování na současnou politickou situaci
jsou
zřejmě
odsouzené
k neúspěchu.
Nutí nás to se zabývat jinými přístupy
k výkladu Janova Zjevení. Zjistil jsem, že
v dobách minulých křesťané viděli ve
Zjevení 7 epizod, v nichž se stále opakuje týž motiv, ale je rozvíjen v různých
pohledech a různým způsobem (Cizím
slovem je to tzv. progresivní paralelizmus). První část Zjevení – do 11. kapitoly se soustřeďuje na vítězný boj Krista
s hříšnými lidmi, ta druhá část je zaměřena spíše na jeho vítězný boj se
zlými mocnostmi. (Je zajímavé, že ďábel
do 12. kapitoly není zmiňován.) Tím
hlavním cílem, ke kterému celá kniha
směřuje, je konečné vítězství Krista
a jeho lidu.
Takový pohled na eschatologii mě najednou osvobodil. Oprostil mě od monitorování politické situace, sledování
pohybu letadlových lodí a přeletu stíhaček... Místo, abych příliš sledoval situaci na Blízkém východě (nechci říct,
že mě nezajímá), mnohem více se zabývám situací v církvi Kristově. Mám
dojem, že to, co se v církvích dnes děje
(vzpomeňme si na posuny v chápání
etických otázek, přejmenování hříšného
životního stylu jako Božího daru apod.),
je dnes mnohem větším znamením,
než politické události.
A musím říct, že k bdělosti mě přivádí
více pozorování duchovního úpadku církve než některé události ve světě...
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Štěpán Rucki

Bez přestání se modlete
Velké privilegium
Jedno z největších privilegií, které má
učedník Ježíše Krista na této zemi, je
možnost důvěrného rozhovoru s Pánem
Ježíšem. Tento rozhovor je nazýván
modlitbou. Člověk je stvořen pro společenství. K životu ve společenství patří
rozhovory. Když člověk začíná život na
zemi jako dítě, má mnoho rozhovorů
s maminkou a s otcem. V těchto rozhovorech poznává tajemství světa, života,
přijímá moudré rady a učí se žít. Má-li
dítě milující a s Bohem žijící rodiče, pak
rozhovory s nimi jsou zdrojem životní
moudrosti a nejlepší formou budování
duchovních a mravních základů pro
šťastný, smysluplný a kvalitní život.
Daleko větší lásku a moudrost než rodiče má Pán Ježíš. Rozhovory s ním
jsou pro člověka nevysychajícím zdrojem lásky, moudrosti a všech hodnot,
které činí člověka dokonale šťastným
a maximálně užitečným.
Apoštol Pavel žil v ustavičném kontaktu s Pánem Ježíšem od chvíle, kdy
se mu zjevil před Damaškem. Důvěrné
osobní společenství s Kristem Pavla
úplně proměnilo. Z člověka plného
pýchy a nenávisti se stal člověk pokorný, plný lásky i k nepřátelům a veliké
nevysychající touhy být nástrojem
Božím při záchraně jiných. S Pánem Ježíšem dostal jeho život úplně nový
obsah a nádherný cíl – život v Božím
království lásky, pokoje a radosti.
Tajemství nového vztahu s Božím
Synem odhaluje ve svých dopisech
přede všemi, kterým ukázal cestu nového života. K osobnímu důvěrnému
vztahu člověka s Kristem patří vždy
osobní rozhovory – tedy modlitby.

Jak se modlit bez přestání?
Pavel proto křesťanům doporučuje:
„Bez přestání se modlete.“ „Neustále
se modlete.“ „V modlitbách neustávejte.“ (1 Te 5,17) „V modlitbách buďte
vytrvalí.“ (Ř 12,12) „V každý čas se
v Duchu svatém modlete a proste,
bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,
aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoli
promluvím.“ (Ef 6,18).
Každý křesťan, který čte Písmo a chce
rady apoštola realizovat, si klade
otázku, zda je jeho rada „bez přestání
se modlete“ uskutečnitelná. Vždyť člověk má zde mnoho úkolů, při kterých se
musí plně soustředit na práci, kterou
vykonává. Kristus nás však ujišťuje: „Já
jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ To znamená, že můžeme zůstávat ve spojení s Pánem,
i když se musíme plně věnovat svěřeným úkolům.
Při pohledu na první sbor v Jeruzalémě vidíme, jak se může sborové společenství zmobilizovat k modlitbám
v mimořádných situacích. Apoštol Petr
byl ve vězení a členové sboru se setkávali v domě Marie, Markovy matky,
a modlili se ve dne i v noci. Pán na jejich modlitby odpověděl opravdovým zázrakem. Petr byl zachráněn.
Modlitební řetěz
V době totality se v evangelické církvi
na Těšínsku rozrůstaly zástupy mladých
křesťanů, kteří se rozhodli Krista následovat. Komunistická vrchnost chtěla
práci s mládeží zlikvidovat. Vzala státní
souhlas několika farářům a chtěla shromáždění mládeže rozptýlit.
Misijní hnutí v církvi odpovědělo na
komunistický útok zvláštním způsobem. Byly vytvořený v několika sboro-
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vých společenstvích „modlitební řetězy“. Věřící se rozhodli, že se budou
modlit za záchranu Božího díla ve dne
i v noci. Každý se bude modlit jednu hodinu doma ve stanovené době. Bratří
i sestry se zapisovali na listiny modliteb
a pak se v určený čas modlili. Tyto modlitební řetězy trvaly v některých společenstvích i několik roků. A Pán na tyto
modlitby odpověděl, Boží dílo bylo zachráněno; plány likvidace ztroskotaly.

Modlitba v ochranovském sboru
Velkým povzbuzením pro křesťany
v naší zemi byly zprávy o modlitebním
zápase v ochranovském sboru. Když
členové Jednoty bratrské pod tlakem
pronásledování opustili své domovy
a majetky v okolí Suchdolu a Fulneku
na Moravě, odešli na panství Ludvíka
Zinzendorfa, kde si vybudovali nové
domy a vytvořili nové sborové společenství. V roce 1727 prožili mocné oslovení Duchem svatým. Uvědomili si, že
Pán má pro ně zvláštní poslání. Začali
se velmi intenzívně modlit ve dne
v noci. Vytvořili modlitební řetěz, který
trval přes sto let. Pán vyslýchával jejich
modlitby a začal z jejich společenství vysílat misionáře k pohanským národům.
Sbor, který měl 550 duší, začal prožívat
opravdové zázraky. Za 13 let, do roku
1740, odešlo do misijního díla ve světě
68 misionářů. Do roku 1760 sbor vyslal
226 misionářů. Skrze příklad ochranovského sboru začal Kristus burcovat
tehdejší církve k plnění misijního poslání ve světě.
Nutnost modlitební mobilizace
Poslední léta, která nyní prožíváme ve
svobodě, jsou pro křesťanské církve
v naší zemi dobou zahanbení. Přibývá
lhostejných křesťanů a mnozí kazatelé
i členové církví úplně zapomněli na

Kristův příkaz: „Jděte ke všem národům
a získávejte mi učedníky!“ (Mt 28,19)
Nejen, že nezískáváme nové učedníky
pro Krista, ale jsme svědky velmi
smutné skutečnosti, že se počet věřících křesťanů s každým rokem zmenšuje. Nejen, že neplníme Kristův příkaz
a neneseme evangelium pohanským
národům, ale ani vlastnímu národu nejsme schopni vydat jasné a přesvědčující svědectví o Ježíši Kristu, který má
moc dát i našemu národu nový život
a novou budoucnost. Tato skutečnost je
pro nás burcující Boží výzvou. Jsem
velmi vděčný, že mnozí křesťané v naší
zemi pochopili, že nastal čas, abychom
se zmobilizovali k modlitebnímu zápasu
za oživení všech křesťanských společenství v naší zemi, za evangelizaci našeho národa a za aktivní zapojení do
misijního díla v pohanských národech.
I v Českém Těšíně prožíváme nyní zázrak duchovní mobilizace. Věřící šesti
sborů se zapojují do modlitebního zápasu. Nyní probíhá již 10. běh modliteb
24/7. Od neděle 21.10.2012 do pátku
21.12.2012 přicházejí bratři i sestry do
modlitební místnosti v naší farní budově a ve dne i v noci vyprošují novou
milost a mocné vanutí Ducha svatého
v našem městě i v celém kraji. V kajících modlitbách prosíme o odpuštění
všeho, co jsme jako křesťané zanedbali, pokazili a v čem jsme svého Pána
zklamali. Věříme, že Pán naše modlitby
vyslyší a daruje novou milost mnohým,
kteří hledají smysl a cíl svého života.

Modlitební stráž
Máme rovněž velikou radost, že
mnozí věřící křesťané v celém národě
pochopili, že je nejvyšší čas, abychom
se všichni zmobilizovali k modlitebnímu
zápasu za oživení křesťanských církví
a za záchranu našeho národa. Probíhá
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celorepubliková „modlitební stráž“
a každý křesťan se může zapojit prostřednictvím internetu do modlitebního
boje na www.modlitebnistraz.cz/kalendar/ Každý se může přihlásit k modlitbě
na této e-mailové adrese: info@modlitebnistraz.cz. Modlící se Mojžíš (Ex 1014) a prorok Daniel (Da 9,4-19) jsou pro
nás burcujícím vzorem.
Pro nás všechny platí slova, která napsal apoštol Juda (20-22): „Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté
víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista
k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte slitování; zachraňujte je
z hořícího ohně.“
Pán Ježíš nás ujišťuje: „Zůstanete-li
ve mně a zůstanou-li má slova ve vás,
proste, oč chcete, a stane se vám. Tím
bude oslaven můj Otec, když ponesete
hojné ovoce a budete mými učedníky.“
(J 15,7-8)

Chceme se modlit i za ně, za naši republiku, za milost aby i v naší zemi
měl každý příležitost přijmout Ježíše
Krista za svého Pána a aby to vše
směřovalo k duchovnímu růstu a jednotě Kristova těla až do Jeho příchodu. Budeme mít možnost slyšet
zajímavé slovo člověka, žijícího v Německu, který se nebál uposlechnout
výzvu Pána a vyšel vyzbrojen evangeliem k potřebným. Jak to dopadlo,
a jaké to přineslo ovoce, uslyšíte
přímo z jeho úst. Na závěr bych dodala, že i tato revoluce není určena
pouze pro mládež a tudíž jsou zvány
úplně všechny generace. Pokud vám
modlitba leží na srdci, pokud chcete
slyšet zajímavá svědectví o tom, že
Bůh opravdu může cokoliv, pokud
chcete společně s námi chválit Pána
a vyprošovat milost pro naši zem,
budu moc ráda, když se 12. ledna
2013 všichni sejdeme v Třinci na
Hutníku.
Kača Z.

Stanislav Kaczmarczyk

Modlitební
Revoluce 2013
Věříme, že i letošní rok můžeme
prožít společné dopoledne plné
chval, modliteb, povzbuzujícího slova
a vyslání ke službě. Téma letošní revoluce bude: Nemožné pro nás,
možné pro Tebe Bože, vždyť – „On
może“. Víme, že náš Bůh je neomezený Král, dokonalý Vládce a milující
Otec, který se o nás dobře stará
v každé oblasti. Naneštěstí je však
mnoho těch, kteří to neví, a dost
možná se o tom nikdy nedozví.

Svědectví z minulého roku:
Když jsem se dozvěděl o Modlitební Revoluci, tak mi bylo jasné, že
tam chci jet. Když jsem uvažoval nad
tím názvem, přesněji proč je to Revoluce místo Konference, tak jsem si
mohl uvědomit, že samotná modlitba
je v našich životech takovým „revolučním nástrojem“, který využíváme
většinou po málu, a tak jsem se těšil,
že ten čas strávený v Třinci bude
opravdu revoluční nejen v životě
mém, ale i v životech našich sborovníků. Při příchodu na Hutník mě
velmi překvapila výzdoba sálu, protože byla velmi trefná a texty na
zdech byly i povzbudivé. Janet Stafford, která měla slovo, byla úžasným
povzbuzením a i svědectví, které
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měla potom, bylo fajn. Mohl jsme pozorovat, že je stoprocentně odevzdaná Bohu a kdejaké zkoušky jí
nezabrání v plnění Božího plánu. Samotná „modlitební část“, na kterou
jsem se těšil nejvíc, byla taky zvládnuta perfektně. Náměty na modlitby
byly říkány nahlas, takže ani lidé
v posledních řadách neměli žádný
problém. Super plus bylo i to, že
jsme dostali i takové knížečky s náměty (každý sbor si tam dal předem
svoje), které jsme si mohli odnést
domů, takže se můžeme modlit o ty
věci i sami. Jediná taková věc, která
mě možná trošku zarazila, byl samotný čas na modlitbách. Byly asi 34 chvilky modliteb přerušované
chválami, ale myslím si, že kdyby
z těch 4 hodin byla větší část pro
modlitby, tak by to nebylo na škodu,
ba naopak. Každopádně podle mě se
Modlitební Revoluce tento rok velmi
povedla. Závěrem bych organizátorům poděkoval za přípravy a popřál
hodně štěstí v příštím roce.
Dominik V.
Modlitební revoluce, člověk by si
řekl: Proč revoluce? Revoluce jsou
přece znamení nesouhlasu a násilí.
V sobotu 14. 1. v Třinci se však
žádné násilí nekonalo. Naopak celá
akce proběhla v poklidném duchu.
„Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj
zápas nevedeme po lidsku. Zbraně
našeho boje nejsou světské, nýbrž
mají od Boha sílu bořit hradby.“
(2 K 10, 3-4a). Vnímám tuhle Revoluci jako boj proti naší lenosti a neochotě těmito zbraněmi bojovat. Bůh
nám položil na srdce náš svět, naši
zem, naši církev. Máme více než povinnost válčit denně na kolenou, je
to veliký dar. Na konferenci mne za-

ujala také jedna myšlenka. Mnohdy
máme tendenci dávat druhým spíše
zbytky, a to nejlepší si nechávat pro
sebe. „Proč bych měl dát tomu chudákovi bez bot mé nejlepší střevíce,
když mu postačí otrhané tenisky,
které už nenosím?“ Přemýšlel takhle
Bůh, když poslal svého JEDINÉHO,
MILOVANÉHO SYNA na smrt kvůli
nám? Bůh netouží po zbytcích a odpadcích. Chce to nejlepší, protože On
sám nám dal to nejlepší. Modlitba
není nikterak složitá, nežádá si
žádné speciální dovednosti, nepotřebuješ být silný, aby ses mohl modlit,
je úplně zadarmo. A i přes to se od ní
mnohdy odvracíme. Proto Vás vyzývám, pojďme bojovat!
Marek D.

Vyslyšené modlitby na
klubu v Hnojníku…
Bez modliteb bychom byli ztracení,
proto nesmírně děkujeme za to, že nás
stále svými modlitbami podporujete.
Bůh koná. I když jsme poslední dobou
měli zase těžší období, kdy na klub celkově chodilo míň lidí a tak nějak se nic
nedělo, Bůh to tak ze své milosti nenechává. Nechceme už být vlažnými a nechat se satanem „uspat“, že to tak asi
má být a že nic nemůžeme udělat. Naopak, práce je tu až až.
Díky Bohu se nám na klubu celkem
slušně rozjela angličtina, kterou jsme
také uváděli v našich modlitebních námětech. Snad jsme to ani nečekali, protože minulé roky chodilo na AJ jen pár
lidí a i ti se postupem času vytratili.
Navíc jsme nebyli moc úspěšní při po-
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zývání lidí osobně, z těch přišel na AJ
jen jeden člověk, ale i ten se počítá :)
Jsme však opravdu vděční za to, že
mladí lidé reagovali na plakáty a pozvánky a už první hodinu přišlo 7 z nich.
Na poslední angličtině mladých opět
přibylo. Můžeme tak sbírat kontakty na
nové lidi a zvát je na klub. A v tom se
Bůh už taky projevil, že jedna dívka už
přišla. Nejhorší je vlažnost. Uvědomujeme si to a nechceme, aby to tak zůstalo. Chválím Pána za to, že nám dává
takové „posilující injekce“, jako je třeba
angličtina a že nás nenechává chladnými.
Za celý H-klub děkujeme.

Aktuality ze světa
Lotyšsko. V říjnu byl představen nový
překlad bible do lotyštiny, který vznikal
od roku 1995. Doposud se užíval překlad Johanna Ernsta Glücka ze 17. století, který byl ve 20. století revidován.
Německo. Velký odpor vzbudila skutečnost, že evangelický kostel sv. Michala v Hamburku byl propůjčen
k celosvětovému setkání svobodných
zednářů.
Svět. Podle aktuálních statistik je celá
Bible přeložena do 513 jazyků, jen Nový
zákon do 1 276 jazyků a alespoň část
Písma do 1 015 jazyků. Jazyky, do nichž
je přeložena celá Bible, hovoří asi 4,9
miliardy obyvatel Země. Nejnověji se
odhaduje, že pro 239 miliónů lidí hovořících 2 026 jazyky je stále potřeba
začít s prací na překladu Písma.
Polsko. V katolickém diecézním muzeu
v Bielsko-Białé byl umístěn obraz Ukřižování ze 17. století, který původně visel
v kostele sv. Stanislava. Obraz je prav-

děpodobně dílem protestantského autora.
Evropa. Organizace pro bezpečnost
a spolupráci v Evropě upozornila, že
v posledním roce zaznamenala v západní Evropě na 800 případů útoků
nebo diskriminace namířené proti křesťanům.
Slovensko. Sbor evangelických biskupů veřejně kritizoval faráře Miroslava
Hvožďaru za jeho účast v televizní reality show Farma. Kritizovaný farář v obranném dopise napsal: „Bol som
vďačný Pánu Bohu, že pre mňa osobne
mohol mať môj pobyt na Farme nielen
pastorálny ale i misijný rozmer. Tam
som si uvedomil, že ľahko je lámať palicu nad niektorými ľuďmi, tento krát
nad tými, ktorí v reality show účinkujú…
Možno sami nemôžu za to, ako boli vychovaní, možno pochádzajú z rozvrátených rodín, možno ich nemal ani kto
pohladiť, možno ešte nikdy nepocítili,
čo je to skutočná láska a možno ich
nemal doteraz ani kto naučiť, kto je živý
a láskavý Boh a skutočný Pán neba
i zeme. A možno im to evanjelium už
viac nikdy nikto v živote neprinesie...“
USA. Protestanté už netvoří v USA absolutní většinu. Za posledních pět let jejich počet klesl z 53% na 48%
obyvatelstva.
Velká Británie. Generální synoda anglikánské církve po dlouhé debatě dne
20. listopadu neschválila návrh na ordinaci žen do úřadu biskupa v této církvi. Je zajímavé, že synod zasedá ve
třech sněmovnách – sněmovně biskupů, sněmovně ostatních ordinovaných služebníků a laické sněmovně –
a byla to právě laická sněmovna, která
schválení návrhu zablokovala.
Rakousko. Spolek křesťanských hotelů
v Rakousku oslavil 30 let své existence.
V současnosti sdružuje 14 hotelů.
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USA. Více než sto let pracují luteráni
mezi kmenem Apačů v severovýchodní
Arizoně. Mnozí Apači jsou již v 6. generaci luterány.
Německo. Ve věku 81 let zemřel německý pastor a probuzenecký pracovník Rolf Scheffbuch. Byl aktivním
členem pietistického hnutí ve Württembersku, angažoval se v přípravách evangelizace ProChrist a zastával též funkci
předsedy evropské větve Lausannského hnutí.
Velká Británie. Novým arcibiskupem
z Canterbury se v roce 2013 má stát
Justin Welby. Narodil se roku 1956.
Jeho předkové ze strany otce byli němečtí židé. Vystudoval historii a právo
na univerzitě v Cambridgi. Pracoval pak
několik let v ropných společnostech.
Nějaký čas po tragické smrti dcery
začal studovat teologii a roku 1992
vstoupil do služeb anglikánské církve.
Od roku 2011 zastával úřad biskupa
v Durhamu. Welby je vnímán jako kompromisní kandidát vnitřně rozdělené církve: na jednu stranu je odpůrcem
homosexuálních svazků, na druhé
straně se příznivě staví ke svěcení žen.
Díky svým zkušenostem v podnikání se
věnuje též etickým problémům bankovnictví a průmyslové výroby.
Svět. Sídlo světového reformovaného
svazu se má k 1. lednu 2014 přemístit
ze Ženevy do Hannoveru. SRS sdružuje
230 kalvínských církví ze 108 států.

- Sborník z toruňské konference „Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych“ přináší řadu článků
o postavení církví v Polsku a okolních
státech v období nacistické a komunistické diktatury. Mezi uvedenými
články je i příspěvek Stanislava Piętaka Śląski Kościół Ewangelicki
Augsburskiego Wyznania w okresie
komunizmu, který přináší nové poznatky opřené zejména o výzkum
v archiváliích Zemského archivu
v Opavě a Archivu bezpečnostních
složek MV.
- Nakladatelství Oxfordské univerzity
vydalo druhé přepracované vydání
velkých dějin evropské reformace
Euana Camerona The European Reformation. Autor si všímá jak sociálního pozadí vzniku reformace, tak
i základních ideových sdělení reformátorů k otázkám spasení, Písma,
církve a svátostí.
- V nakladatelství Samuel vyšly na
podzim 2012 dva pozoruhodné životopisy moravských misionářů 18. století z pera Edity Štěříkové. První
životopis nese titul Matouš Stach –
moravský misionář v Grónsku, druhý
nese titul Christian David – zakladatel obnovené Jednoty bratrské. Oba
životopisy jsou zpracovány na základě důkladného studia pramenů,
autorka nezřídka cituje pasáže z korespondence či pamětí svých hrdinů,
přitom však její vyprávění nepostrádá čtivost a poutavost.

Literární hlídka
- Historický ústav Akademie věd ČR
vydal spis Petra Chelčického Siet
viery. Jedno z nejpozoruhodnějších
děl české reformace je vydáno spolu
s obsáhlým úvodem, v němž je analyzován obsah i okolnosti vzniku díla.

Aktuality z KS
Jednání se zástupci Církevní rady.
Dne 25. 9. se uskutečnilo setkání zástupců vedení KS a CR SCEAV; předmětem jednání byly mj. další rozvoj
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Projektu Izrael, účast představitelů církve na akcích KS či důvody vyhlášení
Ostravské deklarace. Dne 27. 11. 2012
se uskutečnilo setkání zástupců vedení
KS, SCEAV a sboru v Komorní Lhotce,
na němž se předběžně jednalo o možnosti založení samostatného nebo filiálního sboru ve Smilovicích. Dále bylo
hovořeno o některých akcích v roce
2013 a o možnosti zapojit se do evangelizačního projektu „pozvání národa
na večeři“.
Adventní setkání. Dne 3. prosince
2012 se uskutečnilo ve středisku Karmel adventní setkání pracovníků místních společenství KS. Hlavní proslov na
téma „Hlavu vzhůru“ pronesl evangelista Lutz Scheufler z Německa. Jednotliví vedoucí místních společenství se
sdíleli o službě. Byly představeny výsledky ankety uskutečněné v Třanovicích ohledně role otců v našich
rodinách, dále projekt společného kalendáře akcí a plán vzdělávací konference, která se chystá u příležitosti 50.
čísla časopisu Idea.
Publikační činnost. Křesťanské společenství vydalo básnickou sbírku Anny
Wicherkové „Semínka do srdcí“. Sbírka
duchovní poezie byla vydána k 90. narozeninám autorky, které oslavila letos
v únoru.
Centrální vánoční večírek („wigilijka“). Mládežnické vánoční setkání se
uskutečnilo 8. 12. 2012 v třineckém
kině Kosmos; jeho tématem bylo „…nemusím, já už ho vidím…“. Kromě biblických slov (D. Spratek, P. Kaczmarczyk
a J. Chodura) nechyběla řada soutěží,
společný zpěv a bohaté občerstvení.
Štěpánské setkání. Tradiční štěpánské setkání se uskuteční v 16.00 hod.
v kostele v Třinci, heslem programu je:
„Za hvězdou“. Hlavním slovem poslouží
em. bp. S. Piętak.

Biblické hodiny. Program biblických
hodin na první čtvrtletí roku 2013 připravilo místní společenství z Oldřichovic. Témata se zabývají osobou Pána
Ježíše z pohledu čtyř evangelií a následně na základě toho, co On sám
o sobě řekl (jeho prohlášení „Já jsem“).
Program biblických hodin na druhé
čtvrtletí roku 2013 připraví místní společenství ze Smilovic.
Celomisijní konference. Celomisijní
konference delegátů, která je nejvyšším
orgánem KS, je naplánovaná v příštím
roce na 20. dubna. Bude se jednat
o konferenci volební.

Opowieść
o Tonym Rossim (6. część)
Kochane dzieci,
Tony na Florydzie rozpoczął uprawę
pomidorów. Od kiedy powierzył swoje
życie Panu Jezusowi, o wszystkim rozmawiał z Bogiem. Pan mu błogosławił.
Pamiętał również, jak wielkim powodzeniem cieszyły się w Nowym Jorku pomarańcze z Florydy i rozpoczął
sprzedawać je restauracjom z Północy.
Zapotrzebowanie na pomarańcze było
ogromne, ale Tony nie był zadowolony.
Postanowił sprzedawać świeże sałatki
owocowe i soki pomarańczowe hotelom
w Nowym Jorku. Wkrótce ciężarówki jeździły ze sokami i sałatkami. Przedsiębiorstwo TROPICANA rozwijało się
bardzo szybko.
Kiedy Tony odnosił największe sukcesy, jego żona Florence doznała rozległego zawału serca. Lekarze nie byli
w stanie nic zrobić. Tony trzymał dłoń
Florence, kiedy zmarła. Odczuwał dotkliwie samotność. Coraz więcej czasu
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poświęcał firmie, ale nie zaniedbywał
czytania i studiowania Biblii samemu
i ze swoimi przyjaciółmi.
Pewnego dnia uświadomił sobie, że
nie wystarczy tylko pomagać innym
i dzielić się dobrą nowiną o Panu Jezusie, a nie podzielić się swoimi przeżyciami ze swoimi braćmi i siostrami,
którzy mieszkają na Sycylii. „Mam nadzieję, że będą mnie słuchać.“ – pomyślał Tony. Kiedy leciał samolotem
w kierunku swojego kraju rodzinnego,
uświadomił sobie, że minęło trzydzieści
lat od czasu, kiedy ostatni raz widział
swoich krewnych. Modlił się: „Panie, daj
mi mądrość i pomóż mi podzielić się
swoim świadectwem.“ Za każdym

razem, kiedy próbował rozpocząć opowiadanie o swojej więzi z Panem Jezusem zaraz wymyślali różne pilne
sprawy. Pewnego dnia cała rodzina zebrała się na wspólny posiłek, Tony podziękował w modlitwie za całą rodzinę
i zakończył ją mówiąc: „ w imieniu Pana
Jezusa, mojego Zbawiciela.“ Oczy taty
zalały się łzami. W ten wieczór tato powierzył swoje życie Panu Jezusowi, widząc zmianę w życiu syna.
Tony wrócił na Florydę i pracował
z jeszcze większym entuzjazmem.
(zakończenie w następnym numerze)
Urszula Szymeczek

Centrální setkání bratří, Karmel, 3. 12. 2012
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